Regesten Memorie Sint Jacobskerk
Door drs. Ronald A. van der Spiegel

Inleiding
De basis van deze bewerking zijn:
- S.W.A. Drossaers, W.G. Feith en J.M. Sernée, De archieven van de kloosters en andere
stichtingen in Delfland (Den Haag 1920) met twee series regesten, respectievelijk 130
(pagina 123-151) en 176 stuks (pagina 394-434);
- NN, ‘Registerken daerinne geregistreert zijn verscheyden brieven van de memorie in der
Hage’ typoscript (Den Haag z.j.). Hier zijn de regesten niet genummerd;
- De inventaris op www.nationaalarchief.nl met 308 regesten.
Het Registerken is de neerslag van de oorkonden, opgenomen in Gemeentearchief Den Haag,
Archief Memorie Sint Jacobskerk inv.nr.1a Cartularium. De regesten in het Registerken zijn
uitgebreider dan die Drossaers c.s. geven. In de opnieuw samengestelde inventaris op
www.nationaalarchief.nl zijn in 2010 de regestenlijsten samengevoegd en opnieuw
genummerd. Idealiter zouden in deze serie alle regesten staan die ook in de twee series bij
Drossaers c.s. en in het Registerken staan. Dat is niet zo. De tweede serie bij Drossaers c.s.
zou volgens dit boek alle regesten uit het Registerken bevatten. Dit is niet zo.
Wat ik hier deed, was op basis van de grootste serie regesten, die op www.nationaalarchief.nl,
een nieuwe lijst samenstellen. In eerst instantie vulde ik die aan uit het Registerken en uit de
eerste serie bij Drossaers. Ik nummerde comform Drossaers. In de noten verwijs ik, het kan
niet anders, naar de inventaris op www.nationaalarchief.nl.
De bedoeling van deze bewerking is om personen, straten, huizen, boederijen, percelen en
beroepen terug kunnen vinden. Vooral in het Haagse. Ik heb hierbij voor gemakkelijk zoeken
de beroepsaanduidingen omgezet naar hedendaags Nederlands.
Waar er huizen in Den Haag worden genoemd, heb ik getracht die op de kaart te plaatsen. Dat
heb ik gedaan met behulp van volgende publicaties (in de noten gebruik ik alleen de naam van
de auteur):
- Ter Meer Derval
A. ter Meer Derval, ‘Namen van eigenaren van huizen, met de
huisnamen in het Spaansche tijdvak 1550-1574’, Jaarboek Die
Haghe 1934 (Den Haag 1934) 24-128. Zijn perceelnummers zijn
hier aangeduid met TMD;
- Kersing
V.L.C. Kersing, “Als men ter stove waert gaet. Haagse
topografie in de 14e eeuw’, Jaarboek Die Haghe 1997 (Den
Haag 1997) 5-37;
- Pabon
N.J. Pabon, De Hofboeken van ’s-Gravenhage 1458-1561 (Den
Haag 1937). Ook aangeduid met de afkorting HB.
Ik heb ook geprobeerd om in Den Haag te situeren boerderijen te identificeren. Daarvoor
gebruikte ik namen uit latere tijden.
Tot slot: niemand is perfect. Hoe zorgvuldig ik heb geprobeerd te werken, er zullen nog
tikfouten en identificatievergissingen in deze 81 bladzijden staan.
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Regesten
13-12-1366

24-7-1380

5-2-1381

[Regest 1] ‘Pro memoria Haestgen heren Adaems’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Jan Reyersz verklaarde
schuldig te zijn aan Jan van der Poerte een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont, belend ten westen Pieter van Dorst en Jan van der Poerten, en ten
oosten wat Jan Boekel in erfhuur heeft van voornoemde Jan van der Poerte.
Marge
z.d.
Plaets
Eronder
z.d.
Geryt int Keyserrijck aan de Plaats.
Gelost.1
TMD??? Huis Het Keizerrijk, De Plaats. Victor Kersing kon dit huis niet nader
thuis brengen.2 In mijn aantekeningen kan ik geen huis Het Keizerrijk terug
vinden. In het memorieboek van de Sint Jacobskerk staat dat de rente voor de
memorie van Haesgen heer Adams circa 1560 stond op het huis van Jan
Michielsz, timmerman, aan de noordzijde van de Spuistraat.3 Diens huis was in
1566 TMD789, huis De Duif, noordzijde Spuistraat.4 Indien dit het huis is
waarop in 1366 de rente was gevestigd, houdt dat in dat Gerrit in Het
Keizerrijk op een onbekend moment wel de rente betaalde, maar dat het huis
waarop die rente stond niet Het Keizerrijk was. Dat moet het huis zijn geweest
waarin hij toen woonde. Maar dit is in tegenspraak met de marginale
aantekening!
NB Dezelfde akte ook in NA, Archief Sint Agnes genaamd in het Dal van
Josaphat in Delft inv.nr.2 p.87 (zelf gezien). Met spelvarianten: Pieter van Dort
en Jan Bokel.
[Regest 2] ‘Pro memoria Wilhelmi Heinrici’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Leckerkerc verklaarde schuldig te
zijn aan Claes smid een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Sint Jacobsdag de Meerdere, verzekerd op zijn huis en hofstede waarin hij nu
woont, belend ten westen en zuiden des heren lijtweg, ten noorden Katrijn
Harmansdr en Ave Ijseren Boudijns weduwe, en ten oosten de spoelpet die de
buren kochten in de Papestraat.
Marge
z.d.
Papestraat
Eronder
z.d.
Nu heer Airnt Kock
1563
De kinderen van Piter Jonasz
1564
Niclaes Andriesz metselaar.5
TMD347 Zuidzijde Nobelstraat.6 Victor Kersing heeft het archief van de
Memorie niet bewerkt en noemt deze akte niet.
[Regest 3] ‘Pro memoria Meus …’ [www.nationaalarchief.nl. leest ‘Mens’].
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Woutersz verklaarde schuldig te
zijn aan Ave Brabanders een rente van 10 schelling Hollands per jaar te betalen
OLV Lichtmis, verzekerd op een huis en erf, belend ten zuiden Harper Beyn,
en ten noorden Voppe Hubrechtsz.
Zie regesten 3Bis en 6.
Marge
z.d.
Pieter Denijsz Voorhout
Eronder
z.d.
Nu Evert Machielsz tafellakenwever
Dirick Willemsz in het Voorhout
Gelost en opnieuw op Adriaen Hugensz, ook in
het Voorhout.7
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5-2-1381

23-6-1382

22-2-1390

2-1-1391

TMD1218 Oostzijde Voorhout? Aldus Victor Kersing.8 Dit is echter het
perceel van Adriaen Hugensz en niet dat van Jan Woutersz! Volgens mij
betreft het hier een perceel aan het Spui (TMD1044/1045 Westzijde Spui).9 Zie
daarvoor regest 6.
[Regest 3Bis] ‘Pro memoria Meus …’ [www.nationaalarchief.nl. leest ‘Mens’].
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Woutersz verklaarde schuldig te
zijn aan Ave Brabanders een rente van 10 schelling Hollands per jaar te betalen
OLV Lichtmis, verzekerd op een huis en erf, belend ten zuiden Harper Beyn,
en ten noorden Voppe Hubrechtsz.
Zie regesten 3 en 6.
Marge
z.d.
Pieter Denijsz Voorhout.10
TMD1218 Oostzijde Voorhout? Aldus Victor Kersing.11 Dit is echter het
perceel van Adriaen Hugensz en niet dat van Jan Woutersz! Volgens mij
betreft het hier een perceel aan het Spui (TMD1044/1045 Westzijde Spui12).
Zie daarvoor regest 6.
[Regest 4] ‘Pro memoria Margriete Jansdr’
23-6-1382 verklaart Sanderaet Willaemsdr een jaarlijkse rente van 10 schelling
Hollands per jaar schuldig te zijn aan Heinric van Tyenweken, verzekerd op
een huis en hofstede waarin zij nu woont en in erfhuur heeft van voornoemde
Heinric, belend ten zuiden Reyner Decker, en ten noorden voornoemde
Heinric.
Eronder
z.d.
Geeft nu de moeder van het Sint
Agnietenzusterhuis
1500
Afgelost door dit convent met een rente van 1½
pond per jaar in Delft in de Vrijenban en de
andere 4 pond van het convent gekocht voor geld
voor een proviseur.13
TMD??? Een noord-zuid lopende straat, verder geen idee waar ik dit perceel
kan zoeken.
[Regest 5] ‘Pro memoria Griete Phillips’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Engebrecht Jansz verklaard schuldig
te zijn aan Philips Dircxsz een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te
betalen Sint Pietersdag in Zelle, verzekerd op het huis en erf waarin hij nu
woont in de Venestraat, belend ten zuiden Roelkiin van Maudric, en ten
noorden Jan van der Hoel.
Eronder
1390
Oudt 1060
z.d.
Cornelis schrijnmaker
1560
Jan Gillisz kistenmaker.14
TMD573 Oostzijde Venestraat.15
[Regest 6] ‘Pro memoria Dirc Arysz upt Spoye’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Machtelt Jan Wouterszs weduwe
verklaarde schuldig te zijn aan Baerte Dirc Aerntsz een rente van 1 pond
Hollands per jaar, te betalen op Dertiendag, verzekerd op haar huis en erf
waarin zij nu woont op de westzijde van het Spui, belend ten zuiden Dirc
Jocepsz, en noorden Oedgod.
Zie regesten 3 en 3Bis.
Erboven
z.d.
Nu Pieter Denijsz
Marge
z.d.
‘Van desen brief en coemt niet want zij doet
ghepacht is’.16
TMD1044/1045 Westzijde Spui.17
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1-2-1392

13-5-1394

13-5-1395

29-9-1396

[Regest 7] ‘Pro memoria domini Symonis filii Mathie ende voir Jacob Gerytsz’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan krattenmaker verklaarde schuldig
te zijn aan cramer Jacob een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen
Mei en Hoogmis, verzekerd op zijn huis en erf in de Vlamingstraat, belend ten
westen Femijnse Herpers, en ten oosten Daem Hugensz. Van dit bedrag zal de
Memorie 1 pond hebben voor uitdeling en 2 schelling voor kaarsen. De
resterende 18 schelling heeft meester Bartout gekocht van Ermgairt Mathijs en
aan de memorie toegestaan deze rente van hem te lossen voor 8 Philips
schilden.
Eronder
z.d.
Gelost
Deze rente geeft nu Mees van Voirde de wever
Nu Claes Gerytsz de metselaar
Cornelis van Montfoert
Gelost [sic].18
TMD708 Zuidzijde Vlamingstraat.19
[Regest 8] ‘Pro memoria heer Dirc van Betanien’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Gerytsz uit De Sleutel
verklaarde schuldig te zijn aan Gillis Jansz een rente van 30 schelling Hollands
per jaar, te betalen Mei, verzekerd op zijn huis en erf in de Molenstraat, belend
ten oosten Dirc mijns heren zoen, ten westen Geryt den pelser en Noderijn die
pelser, en zuiden en noorden de weg.
Marge
z.d.
20 schelling geeft nu Kathrijn Koerkdr
10 schelling geeft Cornelys Claes
Jan die Keyser
Eronder
[..]60
30 schelling Janetgin provisoers.20
TMD247 Zuidzijde Molenstraat.21 De zuidbelending moet de Juffrouw
Idastraat zijn.
[Regest 9] ‘Pro memoria Johannis Heinrici’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Allairtsz verklaarde schuldig te
zijn aan Jan Heinricsz een rente van 30 schelling Hollands per jaar, te betalen
mei, verzekerd op zijn huis en erf in de Jan Hendrikstraat, belend ten noorden
de Heilige Geest waarin nu Ydekin woont, ten zuiden Willaem Jan Wadertszn,
en ten westen Aecht van der Veen met haar kinderen. Hij heeft dit erf voor
genoemde rente in erfhuur van genoemde Jan Hendricxsz.
Zie regesten 18 en 175.8
Eronder
z.d.
Heer Jacob Andriesz
Heer Dirc Tol
Heer Jacop van Medenblijck.22
TMD??? Westzijde Jan Hendrikstraat.23 Victor Kersing kon dit perceel niet
nader lokaliseren. Ik kan dat ook niet maar durf wel een wilde gok aan als
onderzoekshypothese: heel misschien TMD665. Daar zat in de jaren ’60 van de
16e eeuw heer Jan Cuell, in 1562 kanunnik ten Hove, in 1569 pastoor van de
Hofkapel.24 Volgens de notities onderaan de akte zijn op dit perceel
achtereenvolgens drie priesters te plaatsten, mogelijk allen ook kanunniken.
Heer Dirc van Tol is 1474-1478 hofhuurbetaler voor een perceel aan de
westzijde van de Jan Hendrikstraat.25 Ik kan dit perceel niet ‘koppelen’ een
perceel in het Hofboek van 1562.
[Regest 10] [Geen ‘pro memoria-tekst]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ermegaert Steinaerts met haar
gekoren voogd Gheryt Massen verklaarde schuldig te zijn aan Gheryt van
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4-6-1397

4-6-1397

27-5-1407

Gummengijs een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen
Valkenburgermarkt, verzekerd op het huis en erf waar zij nu woont, aan de
westzijde van het Spui, belend ten zuiden Jan Heynricxsz de wever, en en ten
noorden Wiggher Diedaertsz.
Zie regesten 15 en 17.
Eronder
z.d.
Jan Bouwensz
[..]62
Adriaen Lubbertsz bode.26
27
TMD1037 Westzijde Spui.
[Regest 11] [Geen ‘pro memoria-tekst]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Wermbrechtsz verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Aernt Boemgairtsz een rente van 6 pond Hollands per
jaar, te betalen op Mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont,
belend ten noorden Machtelt Reynkiinsz kinderen, ten oosten de gracht, en ten
zuiden Alijt Wolbrants.
Zie regest 12.
Eronder
z.d.
Deze brief is vervangen door de volgende.28
TMD is niet van toepassing, zie het volgende regest [12].
[Regest 12] ‘Pro memoria Jan Smit’ 2½ Pond Hollands en ‘Pro memoria
Michiel Pietersz’ ½ Pond Hollands.
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Wermbrechtsz verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Aernt Boemgairtsz een rente van 3 pond Hollands per
jaar, te betalen op Mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont,
belend ten noorden Machtelt Reynkynsz kinderen, ten oosten de gracht, en ten
zuiden Alijt Wolbrants.
Zie regest 11.
Eronder
z.d.
Het Gulden Vlies
Juostgin
Joost Jansz in de Hoogstraat
1560
Pieter Jacob Pijnssen in de Hoogstraat.29
TMD9 Huis Het Gouden Vlies, oostzijde Hoogstraat.30
[Regest 13] ‘Pro memoria Michiel Pietersz mit een ½ pont als after verclaert
staet in Jan Smit memorie”
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Claes Ommeloepsz verklaart
schuldig te zijn aan Aechte coman Everaerts stiefdochter een rente van 40
schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Bonifatiusdag, verzekerd op zijn
huis waarin hij nu woont in de Hoogstraat aan de westzijde, belend ten zuiden
Symon Judenstege, ten noorden Willem Claesz van der Wateringhe,31 en ten
westen Margriete Engebrechts die jagers weduwe.
Eronder
z.d.
Michiel scheydemaker
Jan Mourysz de bakker
Marge
De Anker.32
TMD32 Huis Het Rode Anker, Westzijde Hoogstraat.33 Deze identificatie door
mij is problematisch. Het Anker stond aan de oostzijde van de Hoogstraat,
TMD13.34 Ik ben uitgegaan van de tekst waarin staat westzijde Hoogstraat en
heb mij niet zo heel veel aangetrokken van de marginale aantekening waarin
geen Het Rode Anker staat maar Het Anker, die noordelijk stond van de
Lapstraat. Deze straat moet in mijn visie identiek zijn aan de Simon
Judensteeg. Indien het in deze akte toch gaat om een huis aan de oostzijde, dan
wordt de belending aan deze steeg problematisch. Ter Meer Derval tekende op
zijn kaartjes stegen tussen TMD12 en TMD13, en tussen TMD14 en TMD15.
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5-2-1409

21-11-1409

17-9-1411

4-2-1412

Oftewel: daar stond een steeg ten noorden van Het Anker en niet ten zuiden.
Bij de keuze tussen een of twee afwijkingen van de akte kies ik voor een.
[Regest 14] [Geen ‘pro memoria-tekst]
Kerstant Odsyerszoen verklaart dat hij aan zijn neef Jan Spiegel schuldig is een
jaarlijkse rente van 50 schelling Hollands, te betalen op Onze Vrouwendag te
Lichtmis; verzekert op 2 morgen land in het Westambacht aan de oostzijde van
de Leyweg, belend noorden Margriete Doedekijns weduwe met haar zoon
Matthijs, ten oosten Ysaac Claeszoen, en ten zuiden Jan Claes Meynsenzoen.
Op zijn verzoek zegelt Egghebrecht van Cranenborch.
Eronder
z.d.
Anthonys lange Jacobsz tot Eikenduinen
Pancraes Henricxsz van Rhijn
Diens zoon Cornelis Pancraesz
Marge
Eikenduinen.35
Zie regest 56.
[Regest 15] [Geen ‘pro memoria-tekst]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan Willem
Deymen een rente van 10 schelling per jaar, waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren
op het huis en erf waarin vroeger Ermegaert Stienaerts woonde en nu Willem
de wever, op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten zuiden
Bertelmees die wachter, ten westen de erfgenamen van Roloef Woutersz, en
ten noorden Jan Verrebautsz.
Zie regesten 10 en 18.
Eronder
z.d.
Jan Bouwensz.36
TMD1037 Westzijde Spui.37
[Regest 16] ‘Pro memoria mijn jonffrou van Raphorst’
Willem Eggairt, heer van Purmerend en tresorier van Holland, Aernt van den
Dorp, priester, Jan van den Dorp en Robbrecht Costijnsz oorkonden dat zij
door ‘ons genadich heere van Hollant’ namens vrouwe Beatrijs, vrouwe van
den Dorpe, diens bastaarddochter, enerzijds, en Gooswijn van den Poel, Jacob
van den Poel en Heinric van den Oesterzeel als erfgenaam van heer Phillips
van den Dorpe, anderzijds, als zijnde gemachtigd om de nagelaten eigen
goederen van voornoemde heer Phillips te verkopen, hebben verkocht aan heer
Coenraet Willemsz, priester, een rente van 40 schelling per jaar, staande op de
Hesmade in Monsterambacht, die de vrouwe van der Woude had gekocht van
de heer van Asperen.
Marge
z.d.
Dirc Kerstantsz van Alcman te delft
Meester Pouwels tot Dordrecht
‘Jacobi 2 £’
Eronder
z.d.
De weduwe van Anthonis Charlie, voorheen
muntmeester tot leiden
26-9-1535
Gelost door de weduwe van meester Pouwels van
Dordrecht en het geld gegeven aan de keizer.38
[Regest 17] [Geen ‘pro memoria-tekst]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan Jan Jansz
een rente van 12 schelling per jaar, waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het
huis en erf van Ermegaert Stienaerts aan de westzijde van het Spui, ten noorden
Jan Verdeboutsz, belend ten zuiden Bertelmees die wachter, en ten westen de
erfgenaam van Rolof Woutersz.
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26-7-1413

1-8-1413

23-6-1415

13-5-1416

Zie regesten 10 en 15.
Eronder
z.d.
Jan Bouwensz.39
TMD1037 Westzijde Spui.40 Zie ook regest HH20.
[Regest 18] ‘Pro memoria Johannis Heinrici’
Schepenen in den Hage pachten Jan Jans zoon wegens achterstallige renten een
rente van 8 schellingen Hollands ’s jaars toe, gaande uit het huis van Andries
Moenijn in Jan Heinrics zoons straat, vermeld in de oorspronkelijke brief (reg.
no. 9)
Zie regesten 9 en 175.8.
Er onder
z.d.
Symoen Naerr 4 schelling en de kamer ernaast 4
schelling
z.d.
Cornelys Weeftou 4 schelling en Aerntgen die
appelcoper 4 schelling
1560
Gijs Pieter Gysen tot Eyckenduinen.41
[Regest 19] ‘Pro memoria Ghijsbrecht Harck Gerritsz van Heemskerck’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wermbrecht Willemsz verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Bolle die coster een rente van 4 pond Hollands per jaar,
te betalen half op St.laurens en half op Sint Lambrechtsdag, verzekerd op de
woning van Willem Wermbrechtsz in het Westambacht, groot 17 morgen met
huis en boom, belend ten oosten de woning van Pieter Cobel, ten zuiden Jan
Gerritsz, Pieter Willemsz en de woning van Huge Heymansz, ten westen Claes
Aentsz en Pieter Hugesz, en ten noorden de woning van Dirck Maes, Fye Jacob
Jansz en Claes Steffensz; en nog verzekerd op 3 morgen land, belend ten
oosten Claes Aerntsz en Pieter Hugesz, ten zuiden Claes Aerntsz en Pieter
Willemsz, ten westen de Leyweg, en ten noorden ‘Aernt die Bruynen woning
op den stien’.
Er onder
1560
Pouwels Bolle
1560
Pouwels Jacobsz Bol te Westerbeeck
Marge
z.d.
Eijckendunen.42
Dit betreft de boerderij Rustenburg.
[Regest 20] ‘Pro memoria meester Tyman Coninc ende mijn jonffrou van der
Noert’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Jansz verklaarde schuldig te
zijn aan Haedwy Claes Ommeloips een rente van 40 schelling Hollands per
jaar, te betalen mei, verzekerd op zijn huis en erf waar hij nu woont, belend ten
oosten, zuiden en westen Willem van Brabant, en ten noorden de heerstraat.
Er onder
z.d.
Jordijn backer
Appollonia torfvolster
Marge
z.d.
Vollersgraft
Daaronder
z.d.
Nog een brief van 20 schelling op hetzelfde huis,
verschijnende november.43
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht (v/h Voldersgracht).44
[Regest 21] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Maertijn Jans zoon erkent schuldig te
zijn aan Claes Pieters zoon een rente van 4 pond Hollands ’s jaars, gaande uit
zijn huis aan de noordzijde van de kerk oostwaarts.
Zie regest 34.
Dorso
18-3-1519
Kors Pietersz lost 1 pond af. De andere 3 pond
staan op het huis van Jan die Veers aan het
Kerkhof.
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Daar onder

15-5-1417

25-9-1421

23-9-1422

10-10-1423

5-1-1425

Arent Cristoffels zoon III lb. Een pond gelost
door Kors van der Beeck.45
TMD??? Noordzijde Kerkhof. Of misschien TMD??? Drie Hoekjes???
NB-1
Ik kan dit pand niet terugvinden bij Ter Meer Derval. Ik zie bij
hem geen Arent Christoffelsz [=Aernt (Korsz) Buys] ten
noorden van de kerk.46
NB-2
Zie verderop de akte d.d.14-7-1433.
[Regest 22] ‘Pro memoria magistri Johannis de Lueven’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Bairte Dirc Touwers met haar zoon
Joost verklaarde schuldig te zijn aan Willem Martijnsz een rente van 10
schelling Hollands per jaar, te betalen Mei, verzekerd op haar huis en erf in het
Zuideinde, belend ten zuiden Goetgen die wever, ten noorden Lijsbeth Heinrics
swevers met haar kinderen, en ten oosten Geryt Wiggerslaen.
Er onder
z.d.
Claes Jansz die wielmaker
Boudyn stoeldraaier
Modo Reyntgen de werwer [= verver? RAvdSp]
z.d.
Frangin Splinters en heeft de rente overgezet op
haar huis in de Schoolstraat naast Rutgins.47
[Regest 1] Gheryt van Styenvoerde, schout van Voerburch, oorkondt, dat
Heyman Heynricx zoon erkent schuldig te zijn aan Pieter Ruysch een
jaarlijksche rente van 8 pond Hollands, verzekerd op 10 morgen land aldaar.
Opgenomen in een vidimus d.d. 1554 April 14.48
Zie regest 18.
[Regest 23] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Adryaen Jacobsz, bakker, erkende
schuldig te zijn aan Adryaen Dirc Hugensz een rente van 23 schelling 4
penning Hollands per jaar, staande op zijn huis in de Papestraat. Vastgehecht
aan de brief d.d.15-4-1524.49
Zie regest 162.
TMD93 Noordzijde Papestraat.50 Zie regest HG665 voor de bewijsvoering.
[Regest 2] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in den Haghe oorkonden, dat Dierck Wouter Ossen zoon verklaard
heeft schuldig te zijn aan Dirck IJsbrandts zoon een rente van 7 pond 3
schellingen 10 penningen Hollands jaarlijks, verzekerd op 3 morgen land
benoorden den Cortenbosch over de watering, welke hij van hem in erfpacht
heeft ontvangen, en uit 9 morgen land ten westen van Wouter Ossens woning.
De 3 morgen zijn belend ten oosten Willem van Brabant en Pieter Engelszs
kinderen, ten zuiden de banwatering, ten westen Dammas Coppinszs weduwe
met haar kinderen met een laan, en ten noorden Willem Dircxszs kinderen. De
9 morgen zijn gelegen ten westen van de woning van Wouter Ossen en zijn
belend ten zuiden Willem Dircxszs kinderen, ten westen Wijnen Pieter
Vranckenszs met haar kinderen.
Er onder
1560
Gijs Pier Bosch51 onder duyn over die halve
galghe.52
Dirc Wouter Ossenz zat op de boerderij Oud-Lappenburg.
[Regest 24] ‘Pro memoria Heinric van Groesbeeck ende joncfrou Lijsbet sijn
wijff’
Dirck van der Burch Kerstantsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Barbare
Boudijnsdr een rente van 1 gouden Engelse nobel per jaar, te betalen
Voorschoter en Valkenburger markt, verzekerd op zijn huis en 3 morgen land
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12-3-1425

22-1-1427

31-7-1427

in het ambacht van Rijswijk in de woning waarin hij nu woont -dat volgens
brief van zijn oom Claes van der Burch met diens woning is gevrijwaard-, welk
land strekt van de slijncsloot [= stinksloot? RAvd Sp] tot de brede weg, belend
ten westen de papen van Leiden, ten oosten Adriaen broer van de oorkonder.
Verder nog verzekerd op 1/3 deel van 1½ morgen land in genoemde woning,
belend ten oosten heer Boudijn die Vosse met kapelrieland, en ten westen
voornoemde broer Adriaen;
Verder nog verzekerd op ½ morgen ten westen van voornoemd land,
strekkende van de brede weg tot de slijncsloot, belend ten westen en oosten
voornoemde Dirck;
Nog op 5½ hond land in voornoemd ambacht, belend ten westen de
erfgenamen van Geryt Beyn, strekkende van de slijncsloot tot de huurwaar van
Claes van der Burch, belend ten oosten voornoemde Claes van der Burch met
huurwaar;
Nog op ½ morgen land in voornoemd ambacht, belend ten westen Claes van
der Burch met huurwaar, strekkende van de Vlietweg noordwaarts tot aan de
huurwaar van voornoemde Claes van der Burch, belend ten oosten Dirc Stamer
met huurwaar.
Op verzoek bezegeld door Bertelmees Huge Meyersz en Huge Meyersz, schout
in het ambacht van Rijswijk.
Er onder
z.d.
Kerstant Claesz tot Rijswijck aent stadthuys
Jan Willemsz lakenkoper.53
[Regest 25] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Oedzier Kerstantsz verklaarde
schuldig te zijn aan Claes Spierinck een rente van 7 pond Hollands, te betalen
op Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning waarin hij nu woont, groot
27 morgen in het Westambacht, belend ten noorden de wildernis, ten zuiden de
Rijnwech, ten oosten Heyn Robbrechtsz, en ten westen Claes Lambrechts.
Marge
z.d.
Afgelost de penning 24 en opnieuw belegd op
Cornelis Colleken aan het Roderijs tot Berkel met
2 brieven van 13 pond per jaar.54
[Regest 26] ‘pro memoria domini Petri Utenbroeck’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan heer Pieter
Utenbroeck, priester, een rente van 11 schelling Hollands per jaar, te betalen
Voorschoter en Valkenburger markt, zoals de andere rente waarvan de
schepenbief spreekt waaruit deze rente als achterstallig gepacht is, terwijl zij
deze rente verzekeren op het huis en erf waarin nu woont Pieter Evertsz, belend
volgens de schepenbrief ten noorden Willem voornoemd [er staat geen Willem!
RAvdSp], en ten zuiden Yde heer Jan Ridders vriendinne.
Zie regest z.n. d.d. 24-2-1428 en regest 29.
Er onder
z.d.
Geeft Pouwels Evertsz in de Cimbel met de brief
d.d.24-2-1428 [regest 30].55
TMD603 Huis Cimbaal, westzijde Venestraat.56 Zie regest SNG1.
[Regest 27] ‘Pro memoria domini Gerardi Jone’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Fye Dircxdr met Jacob Jansz haar
broer en gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan de parochiepaap en
gemene kapellanen van de kerk in Den Haag een rente van 10 schelling
Hollands, te betalen op Sint Jacobsdag Apostel, verzekerd op haar huis en en
erf waarin zij nu woont en op een erf in het Noordeinde aan de westzijde van
haar huis en erf dat zij tegen genoemde rente in erfhuur heeft, velend voor de
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24-2-1428

13-4-1428

21-9-1428

16-7-1429

erfgenaam van Claes de dekker en achter de heerstraat, ten noorden Aechte
Floris van Backoms weduwe, ten oosten Machtelt Engels weduwe, en ten
zuiden de heerstraat.
Er onder
z.d.
Huge Claesz
Pieter de koster
Kammaker procureur.57
[Regest z.n.] [Tweede brief voor heer Pieter [uten Broek]]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan heer Pieter
Utenbroeck een rente van 33 schelling Hollands per jaar, te betalen met Pasen
binnen Vierheiligendag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren
op het huis en erf waarin Pieter Evertsz woonde, belend volgens de
schepenbrief ten noorden Willem Obrecht, en ten zuiden Jacob Dircxsz.
Zie regesten 26 en 29.
Er onder
1563
Pouwels Evertsz schrijnwerker
z.d.
Deze twee brieven [deze en regest 29] houden op
het huis van Pieter van Leyden in de Veenstraat
Huge Willemsz van Huevel
Jan Claesz die uutreder
Modo Camp de slotmaker
z.d.
De huizen zijn afgebrand en het is nu het erf
achter ‘ant Rochgin leyt upte Vischmart’ en
behoort toe aan Baertgin Jan Kettendr
1560
De twee brieven worden nu betaald door Pouwels
Evertsz schrijnwerker in de Cimbaal.58
Ik kan dit huis niet nader lokaliseren. Het is in in ieder geval niet TMD603
Huis De Cimbaal, westzijde Veenstraat.59 Dat huis stond vlak bij de Spuistraat,
ver weg van de Vismarkt.
[Regest 28] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Vranck Hugensz verklaarde schuldig
te zijn aan Jan Gerijtsz een rente van 6 schelling 8 penning Hollands per jaar, te
betalen meidag, verzekerd op zijn tuin aan de zuidzijde van Den Haag, belend
ten oosten Jan Gijstgensz, ten westen Bartelmees Jansz, ten zuiden Aechte Jan
Hugensz, en ten noorden de watering met de lijdweg.
Marge
z.d.
Voldersgracht.60
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht (v/h Voldersgracht)
Zie de regesten 32, 66, 84 en 86.
[Regest 29] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, pachten dat heer Pieter uten Broeck, priester,
wegens achterstallige rente een rente van 33 schelling Hollands toe, gaande uit
een huis en erf.
Zie regesten 26 en z.n. d.d.24-2-1428.
Marge
z.d.
Venestraat
Onderaan
z.d.
Jan Claesz die uutreder
Camp die slotenmaker
Deze huizen zijn afgebrand en is nu het erf ‘after
ant Rochgin leyt opte Vischmarkt’
1560
Pouwels Evertsz, schrijnwerker in de Cimbelle.61
[Regest 30] ‘Pro memoria’ de vrouwe van Hoogwoud
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30-9-1429

24-8-1431

6-9-1431

5-5-1433

Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem die oude schoenmaker
verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Jacobsz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont ‘an die afterstrate dat men ter Spoeyen gaet’, belend ten oosten Claes
Honensz, ten zuiden Baerte Rijckendr, ten westen Kerstant Hoen de dekker, en
ten noorden de hofgracht.
Marge
z.d.
Griete Pietersdr.62
TMD??? Noordzijde Achterom.
[Regest 31] ‘Pro memoria Geertrudis filie Theoderici Puls’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Vranc Phillipsz verklaarde schuldig te
zijn aan Reyner Ysbrantsz een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen Sint Bavo, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij woont in de
Molenstraat, belend ten westen meester Wouter, ten noorden het huis ter
wateringe, ten oosten Michiel slotenmaker, en ten zuiden de heerstraat.
Er onder
z.d.
Meester Willem talman
Hugo de Bloot de goudsmid
1562
Cornelis van der Wolff substituut procureurgeneraal.63
TMD??? Noordzijde Molenstraat.64
[Regest 3] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Engebrecht Robbrechts zoon erkent
schuldig te zijn aan Jorgel den Beyer 40 schellingen Hollands jaarlijks, gaande
uit een huis en erf in de Spoeystraet.65 Met twee aangehechte charters d.d. 1435
Maart 9 en 1498 Januari 15.
Zie regest 3 d.d. 9-3-1435 en 34 d.d. 15-1-1498.
TMD### Zuidzijde Spuistraat of TMD### Noordzijde Spuistraat.
[Regest 32] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Lijsbet Vranck Hugen zoons weduwe
erkent schuldig te zijn aan Dammes Dircx zoon een rente van 20 schellingen
Hollands ’s jaars. Het huis is belast met een oudere rente van 10 groot per jaar
en is belend ten oosten Jan Gijstgensz, ten noorden Jan Hugeszs weduwe, ten
westen Bartelmees Jansz, en ten noorden de weg die van het Spui loopt naar de
Delftweg aan de zuidzijde van de Watering.
Zie de regesten 28, 66, 84 en 86.
Marge
z.d.
Voldersgracht
Er onder
z.d.
de 5 brieven worden betaald door Vernuft op het
Spoye.66
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht (v/h Voldersgracht). Ik kan dit perceel
niet nader lokaliseren.
[Regest 33] ‘Pro memoria Brabanders ende Ave sijns wijffs’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Augustijn Pietersz verklaarde
schuldig te zijn aan Jacob Airntsz een rente van 20 schelling Hollands per jaar,
te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf waar hij nu woont in de
achterstraat bij de vismarkt, belend ten noorden Pieter Lambrechtsz viskoper,
ten oosten de banwatering, ten zuiden Machtelt Dirc booghmakers weduwe
met haar kinderen, en ten westen de heerstraat.
Marge
z.d.
“Afterom opte spikerboer”
Er onder
z.d.
Katrijn Augustijns
Willem de bakker
Modo Meyns in den hueck
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14-7-1433

12-4-1434

1-9-1434

9-3-1435

Nog een brief op de Spijckboer gekomen van Jan
Cornelisz Kammakers
12-1-1561
Afgelost door de weduwe van Pitergen Jorisz
d.d.12-1-1531js toen Huge Jansz memoriemeester
was en opnieuw belegd op het nieuwe huis in de
Spuistraat naast De Wolf, toebehorende aan Arent
Buys Karstensz, verschijnende mei 1561 als
eerste jaar.67
TMD712-TMD720 Oostzijde Achterom.68 Herbelegd op TMD828 of TMD829
Zuidzijde Spuistraat.69
[Regest 34] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Claesz de vleeshouwer
verklaarde schuldig te zijn aan Claes van Dam een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen 1 april, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont aan de noordzijde van de kerk, belend ten westen voornoemde Claes van
Dam met zijn uitweg gemeen met Wermbrecht Pietersz, ten noorden de
voornoemde Claes van Dam, ten oosten Beatrijs heer Hugendr en achteraan
Aernt Willem, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 21.
Er onder
10-7-1508
Gelost door Kors Arent Buys
z.d.
Deze twee brieven, een van 4 pond en een van 2
pond, daarvan geeft Dirc van Rijswijck de ene
helft en Arent Buys de andere helft
Marge
z.d.
Kerkhof.70
TMD??? Noordzijde Kerkhof.
[Regest 35] ‘pro memoria Johannis Andree’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Aemsz verklaarde schuldig te zijn
aan Clais Jan Byrensz een rente van 50 schelling Hollands per jaar, te betalen
Valkenburger markt, verzekerd op 1/5 deel van zijn woning die in het geheel
groot is 22 morgen, belend ten oosten Pieter Fijn, ten westen Clais Pietersz, ten
noorden de wildernis, en ten zuiden Jacob Hugensz
Er onder
z.d.
Jan Aemsz tot Eikenduinen
1560
Claes Pier Lubben
Marge
z.d.
Eikenduinen.71
Dit is Hanenburg.
[Regest 36] ‘Pro memoriis domini Petri de Stega et domini Jacobi Kyelen’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Heinric Puyerszsz verklaarde te
hebben verkocht aan heer Pieter Utenbroeck, priester, 1 morgen land in
Escamp, tussen de Moerweg en de Leiweg, gemeen met de parochiepaap in
Den Haag, net Jacob Claesz en met Pieter Jacobsz, in zijn geheel belend ten
oosten Jan van Veen, ten zuiden een stuk land geheten ‘dat after bellant’, ten
westen de Heilige Geest in Den Haag, en ten noorden voornoemde Jacob
Claesz.
Er onder
z.d.
Lambrecht Heinricxsz
Jan Dircxsz, de rijke boer wonende op de woning
van Willem Goud
Marge
z.d.
37 schelling 4 denier; 23 schelling Lamberti.72
[Regest 4] [Geen ‘Pro memoria’]
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24-4-1435

15-4-1436

15-4-1436

9-7-1436

10-10-1436

Schepenen van den Hage oorkonden, dat Engebrecht Robbrechts zoon erkent
schuldig te zijn aan Jorgel Tuermeyer 20 schellingen Hollands ’s jaars, gaande
uit het door hem bewoonde huis in de Spoeystraet.73
Hieraan zijn vastgehecht de charters d.d. 1431 Augustus 24 en 1498 Januari
15).
Zie regest 3 d.d. 24-8-1431 en regest 4 d.d.15-1-1498.
TMD### Zuidzijde Spuistraat of TMD### Noordzijde Spuistraat.
[Regest 37] ‘Pro memoria Hugo Roelofsz ende heer Bertelmeus Laen’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aelbrecht Heynricxsz verklaarde
schuldig te zijn aan Willem Engebrechtsz een rente van 45 schelling Hollands
per jaar, te betalen Sint Jacobsmis, verzekerd op zijn huis en erf in de
Nieuwstraat dat hij tegen deze rente in erfhuur heeft, belend ten oosten Jan
Florysz, ten zuiden Dirc Evertsz, ten noorden voornoemde Aelbrecht, en ten
westen de Heerstraat.
Er onder
z.d.
Geryt in Het Lam zoon heer Aernt
1500
Afgelost.74
[Regest 5] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Andrijs Maertijns zoon erkent
schuldig te zijn aan Pieter Zoet Diricx zoon 6 pond Hollands ’s jaars, gaande
uit zijn huis en erf in de Papenstraet.
Met aangehecht charter d.d. 1562 November 23 (reg. no. 270).75
Zie regest 94 d.d. 23-11-1562.
TMD92 Noordzijde Papestraat.76
[Regest z.n.] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Andries Mertijnsz verklaarde
schuldig te zijn aan Jacob Dircxsz Zoet een rente van 6 pond Hollands per jaar,
te betalen OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf in de Papenstraat,
belend ten oosten Coptgen bakker zijn kind, ten westen Danel Gerytsz de
patijnmaker, ten noorden Dirc van Oegstgeest, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 5 d.d. 15-4-1436 en regest 94 d.d. 23-11-1562.
Er onder
z.d.
Braetgen pasteibakker
Henrick Henricxsz schoenmaker.77
TMD92 Noordzijde Papestraat.78
[Regest 38] ‘Pro memoria’ Jan Dirksz van Eikenduinen
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Dircxsz verklaarde te hebben
gegeven aan de priesters van de Memorie in de kerk in Den Haag voor een
jaarlijkse memorie voor zich zelf en zijn vrouw Haedwy een rente van 26
schelling 8 penning Hollands per jaar, te betalen Valkenburger markt,
verzekerd op 1½ morgen land in Escamp, belend ten noorden Jan van Veen,
ten zuiden Everairt Vranckenzs, ten westen Ysacx erfgenaam, en ten oosten de
Leyweg.
Er onder
z.d.
Dirc Pietersz tot Eikenduinen
1560
Dirc Thonisz tot Wateringen.79
[Regest 39] ‘Pro memoria Dirc Rolensz’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Dircxsz verklaarde schuldig te
zijn aan Engebrecht de bakker een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen Heilige Mis, verzekerd op zijn huis en erf op de geest, belend ten
oosten voornoemde Engebrecht, ten westen Jan Adriaensz,, ten noorden Fye,
en ten zuiden de heerstraat.
Marge
z.d.
Kathrijn Jan Swarten.80
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19-2-1437

30-6-1437

22-11-1438

1-2-1439

[Regest 40] ‘Pro memoria Margarete filiae Johannis et parentum’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Jacob Potter, priester, met
Jan Tymoen als zijn gekoren voogd, verklaarde schuldig te zijn aan de gemene
priesters van de Memorie in de kerk in Den Haag een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Pietersdag in Zelle, verzekerd op zijn drie
kamers en erf op de hoek bij heer Pieter van Gapingen, belend ten westen
Geryt Potter met een erf, ten noorden Dirc Potter, ten oosten en zuiden de
heerstraat.
Er onder
z.d.
Reyner Ysbrantsz van Walichsdorp
Claes Pieters
Lijsbeth in den Dalen
Gelost.81
[Regest 41] ‘Pro memoria Petri Geyt’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Agnies Bruynen met haar zoon
Aelbrecht als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan heer Pieter
Dircxsz van der Geyt een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen
Sint Jan Midzomer, verzekerd op het huis en erf in het Voorhout tegenover het
klooster, belend ten oosten Jacob Buusse, ten zuiden Jan van Goch, ten westen
de heerweg, en ten noorden het Voorhout.
Er onder
z.d.
Hans de bode
1500
Afgelost door Anthonis Jansz en opnieuw belegd
op het huis van Ewout Jansz op de
Voldersgracht.82
TMD1176 Huis de Doornboom, oostzijde Kneuterdijk/zuidzijde Voorhout.83 Ik
concludeer hiertoe op grond van de westbelending, een heerstraat, en de
noordbelending, het Voorhout, in combinatie met de ligging tegenover het
klooster.
[Regest 42] ‘Pro memoria Lijsbeth Gijsbert Claeszs’
Willem van Bogaert, schout in het ambacht van Wassenaer, oorkondt dat
Matheus Pietersz verklaarde schuldig te zijn aan Gijsbrecht Claesz een rente
van 5 pond Hollands per jaar, te betalen Voorschoter en Valkenburger markt,
verzekerd op een woning in het ambacht van Wassenaar die hij tegen
genoemde rente in erfhuur heeft van voornoemde Gijsbrecht, belend ten
noorden de middelweg, ten oosten Pieter Florisz, ten zuiden de banwatering en
ten westen voornoemde Matheus, en nog op ¼ van zijn woning in voornoemd
ambacht, belend ten oosten voornoemde Matheus, ten zuiden de banwatering,
ten westen Andrijs Danelsz, en ten noorden de Middelweg. Matheus dient
tevens levenslang een gans te leveren op Kerstavond aan Gijsbrecht en diens
vrouw.
Marge
z.d.
Geeft nu een man Tendenhout
Geeft nu jonge Willem tot Wassenaar.84
[Regest 43] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Harper Dircx zoon erkent schuldig te
zijn aan Geryt Potter van der Loo een rente van 6 pond Hollands per jaar, te
betalen OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf aan de Plaats waarin hij
nu woont, geheten In de Roos, belend ten oosten Claes Reyniersz, ten westen
Jacop Buskoep en meester Heinric barbier, ten zuiden de beek, en ten noorden
de heerstraat.
Dorso
z.d.
Jan Arents zoon Vos in Gorkum.
Marie Vossen 1567.85
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5-10-1439
29-2-1440

9-3-1440

Onder aanname van een naamswijziging: TMD1155 Huis In Gorkum zuidzijde
Plaats.86
[Regest 44] Notaris Jan Jansz instrumenteert dat Cornelis Alairdsz, investitus
van de parochiekerk in Den Haag, Pieter Jansz, kapelaan in Eikenduinen,
mr.Gerard van Riede, Claes Ysaacxsz, Bertold Claesz, Claes Beer en Pieter
uten Broec, vicarissen, en Dirk Woman, Philips van Dam, Maerten Arnoldsz,
Franck Sael, Jan Gerardsz, Pieter Gheit, en Pieter uter Lier, priesters,
officianten in voornoemde kerk, statuten maken inhoudende een omschrijving
van de verplichte memoriediensten, een besluit dat alleen gebenificieerde
priesters en zij die reeds bestaande officies bezitten, deel zullen hebben aan de
memoriegelden, dat jaarlijks een ontvanger zal worden gekozen en dat het vrij
zal staan nieuwe staturen te maken.87
[Regest 45] Rudolf, bisschop van Utrecht, bevestigt de statuten vermeld in het
instrument van 18 juni 1439.88
[Regest 46] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ghijsbrecht Aerntsz verklaarde
schuldig te zijn aan Willem Phillipsz een rente van 40 schelling Hollands per
jaar, te betalen op 1 maart, verzekerd op zijn huis en erf en twee kamers met
erven in de Kerkstraat, belend ten noorden het gasthuis, ten westen
voornoemde Willem, en ten zuiden en oosten de heerstraten.
Zie regesten 154 en 171.
Bovenaan
z.d.
Gheeft Fransken Splinters int Zuytenden
Onderaan
z.d.
De Schoolstraat
z.d.
Fransgen Splinters
Marge
z.d.
Fransken Splinters int Zuytenden.89
Volgens de zuid- en oostbelendingen is dit TMD653 Huis op hoek Schoolstraat
en De Laan.90 Echter in het Hofboek van 1562 staat Fransgen Jacopsdr wedewe
wijlen Jan Splinter genoteerd op TMD652, dat ten noorden van TMD653 lag.91
Ter Meer Derval vond als eigenaar in 1568 op TMD652 Fransken Splinter.92 In
het Hofboek van 1458 staan de kinderen van westbelender Willem Phillipsz als
hofhuurbetaler voor perceel TMD654 op De Laan,93 de achterzijde van perceel
TMD539 op de Riviervismarkt.94 Ik vermoed dat het bezit van Ghijsbrecht
Aerntsz, het huis en erf, en de twee kamers met hun erven, later is gesplitst in
wat TMD652 en TMD653 werden.
[Regest 47] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Adriaen Cornelisz verklaarde
schuldig te zijn aan Bairte van Loesdunen een rente van 10 schelling Hollands
per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het Westeinde,
belend ten oosten voornoemde Bairte, ten zuiden Jan die Kock, ten westen en
noorden de heerstraten.
Eronder
z.d.
Cornelis de schoenmaker
1522
Gelost door mr.Jan Plumeon
Marge
z.d.
Cornelis Boudiinsz in het Westeinde.95
Vanwege de west- en noordbelending heerstraten moet dit TMD508 (hoek
Westeinde-Lange Lombardstraat) of TMD525 (hoek Westeinde-Van
Assendelftstraat) zijn. Ik gebruik hier de moderne namen. TMD508 en
omliggende percelen behoorden toe in 1562 aan het Sint Barbaraconvent (De
Proosdij). Ik durf niet te stellen dat dit een argument is tegen identificatie van
TMD508 met het perceel van Adriaen Cornelisz. Jan Plumeon kan ambtshalve
namens De Proosdij de rente hebben afgelost. Zonder veel meer onderzoek
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naar hofhuurbetalers in het Westeinde kan ik vooralsnog niet besluiten waar
het perceel van Adriaen Cornelisz kan hebben gelegen.
[Regest 48] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aechte Heinric Janszs weduwe met
haar gekoren voogd Adriaen Cornelisz verklaarde schuldig te zijn aan Bairte
van Loesduynen een rente van 15 schelling Hollands, te betalen op meidag,
verzekerd op haar huis en erf in het Westeinde, belend ten oosten Heinric
Heinricxsz, ten westen voornoemde Bairte, ten zuiden voornoemde Heinric, en
ten noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Koen Boudijnsz
Convent in Bethlehem
Gelost.96
Zie regest 47. Mogelijk TMD510 of TMD527.97
[Regest 49] [‘Pro memoria joncffrou Lijsbet van Waeswijck’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat oorkonden dat heer Claes die Beer
verklaarde met zijn gekoren voogd Fueytgen Airnts schuldig te zijn aan de
priesters van de Memorie in de kerk in Den Haag een rente van 25 schelling
Hollands per jaar, verzekerd op zijn huis en erf in de straat benoorden de toren,
belend ten noorden de erfgenaam van heer Jan die coster, ten zuiden Alijt
Claesdr, en ten westen Sinte Jorys tuun, en ten oosten de heerstraat.
Eronder
z.d.
Gift 20 schelling die susteren van Sinte Agniet
ende Jan Ruychrock 5 schelling
1500
Item desen brief is gelost int jaer XVC. Actus
habetur folio precedenti.98
In marge
z.d.
Torenstraet.99
TMD: Margriet Symonsdr, weduwe van Cornelis Adriaensz, bezat 1562/1570
het pand TMD429 westzijde Torenstraat.100 Kersing plaats met een vraagteken
het huis van heer Claes die Beer bij TMD430.101
1560
In de Sint Jacobskerk in Den Haag werd in september de
memorie gehouden van “Memoria joffrou Lijsbeth van
Waeswijck met v kaersen upt choer. Hier voer xxv st. bewesen
up Grijtgin Sijmons huijs in den Tornstraet”.102
[Regest 50] [Geen ‘Pro memoria’]
Willem Willemsz verklaart voor schepenen van Den Haag schuldig te zijn aan
Dirc Oedziersz een rente van 6 pond Hollands per jaar, te betalen op
Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning in het Westambacht, groot
omtrent 34 morgen, belend ten oosten Heyn Robbe, ten westen Lambrecht
Jansz, ten noorden de wildernis, en ten zuiden Pieter van Bosch.
Marge
1547
Afgelost door Jan Hugensz backer.103
Wildhoef.
[Regest 51] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Coen Geryts zoon, verklaarde schuldig
te zijn aan Jacob Dirxsz Wielmaker een rente van 20 schellingen Hollands per
jaars, te betalen op Sint Janszmis Midzomer, verzekerd op zijn huis en erf op
de Voldersgracht bij de Sint Anthonisbrug, belend ten oosten Coen de
leidekker, ten westen Henrick Diricxsz, ten zuiden Gerit Heymansz, en ten
noorden de heerstraat.
Zie regest 146 = regest 33.
Eronder
z.d.
Gijsbrecht Jansz een Engelsman in De Passer
z.d.
Op de Passer op de Voldersgracht
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Aan dit charter is vastgehecht dat een brief d.d. 11-12-1497.104
TMD975 Huis De Gulden Passer zuidzijde Voldersgracht.105
[Regest 52] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Joest Dircxsz verklaarde schuldig te
zijn aan Bairte van Loesduynen een rente van 20 schelling per jaar, te betalen
Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het Westeinde, belend ten oosten
Aechte mitter luyte, ten westen Adriaen Cornelisz, ten zuiden voornoemde
Joest, en ten noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Voppe Koenen te Sevening [=Scheveningen]
Cornelis schoenmaker
Afgelost door meester Jan Plumeon, die secretaris
was van Den Haag.106
TMD??? Zuidzijde Westeinde.
[Regest 53] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepen van Den Haag pachten Fueytgen Aerntsz toe een rente van 24
schelling Hollands, te betalen Sint Michielsdag, zoals de andere rente waarvan
de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl
zij de rente verzekeren op huis en erf van Dirc van Bergen op het zuideinde
van de Hoogstraat, nu genaamd ‘Int Gouwen Hoeft’, belend volgens de brief
ten noorden Willem Dircxsz, ten zuiden en oosten de heerstraten, en ten westen
het gasthuis.
Marge
z.d.
Doodgepacht.107
TMD40 Huis Het Gouden Hoofd westzijde Hoogstraat.108
[Regest 54] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepen van Den Haag pachten Fueytgen Aerntsz toe een rente van 32
schelling Hollands, te betalen Sint Michielsdag, zoals de andere rente waarvan
de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl
zij de rente verzekeren op het huis en erf genaamd ‘Dat Gulden Hoeft’ op het
zuideinde van de Hoogstraat, nu, belend volgens de brief ten noorden Willem
Dircxsz, ten zuiden en oosten de heerstraten, en ten westen het gasthuis.109
TMD40 Huis Het Gouden Hoofd westzijde Hoogstraat.110
[Regest 55] [‘Pro memoria meester Claes van Scravensande’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Hugensz verklaarde schuldig te
zijn aan Voppe Rembrantsz een rente vaan 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen Sint Mathijsdag, verzekerd op zijn huis en erf in De Poten, belend ten
oosten Symoen Gerytsz, ten westen Lijsbeth Casteleins, ten zuiden Engel
Busenburchsz, en ten noorden de heerstraat
Marge
z.d.
Scalkert op het Spui
1560
Pieter Evertsz glasmaker aan het kerkhof nu op
het Spui.111
TMD1126 Zuidzijde Poten.112
[Regest 56] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Bertelmeesz Lambrechtsz
verklaarde te hebben verkocht aan Claes van Dam een rente van 50 schelling
Hollands per jaar, te betalen OLV-dag Lichtmis, verzekerd op 2 morgen land in
het Westambacht aan de oostzijde van de Leyweg met een brief van Kerstant
Oudziersz gepasseerd en op diens verzoek bezegeld door Eggebrecht van
Cranenborch.113
Zie regest 14.
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[Regest 57] [‘Pro memoria Barbaren Wouter Jansz ende Dirc Gerytsz
sculteldrayer’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Huge Jacobsz scrienmaker
verklaarde schuldig te zijn aan Geryt Dircxsz barbier een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in Sint
Jacobsstraat, dat hij van genoemde Geryt in erfhuur heeft, belend ten zuiden
heer Jacob Engebrechtsz, ten westen Willem Havekier goudsmid, ten noorden
genoemde Geryt Dircxsz, en ten oosten de heerstraat.
Eronder
z.d.
Griet van Sceveninge
Geryt barbier
Nu Willeboert zijn zwager
Nu Arent Symonsz barbier.114
TMD617 Westzijde Nieuwstraat of daar vlak bij. In het HB1458 staande
volgende vermeldingen achter elkaar. Locatie is de Nieuwstraat
nedergaande:115
HB1458
Meister Gerijt berbier den hoeck
[samen met volgende 2]
3 denier
Idem een leeg erf
Idem [een leeg erf] 2 huizen
HB1458
Heer Jacob Engbrechtsz
1 denier
Dit komt neer op genoemd TMD-nummer, eventueel daar vlak bij.116
[Regest 58] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Alijt Wermbrechtsz weduwe met
haar zoon Willem Wermbrechtsz als haar voogd verklaarde schuldig te zijn aan
Eelyaes Claesz een rente van 6 pond Hollands per jaar, te betalen Kerstavond
binnen de Vier Heiligendagen, verzekerd op 4 morgen land bij het Hofland,
belend ten oosten de erfgenaam van Jan van der Landen, ten noorden Alijt zelf,
ten westen het Hofland, en ten zuiden de gemene weg.
Onderaan
z.d.
Willem Wermbrechtsz
Jacob Bol.117
[‘Pro memoria domicelle Heinrice de Tetrode’]
[Regest 59] Schepenen in den Hage oorkonden, dat Heynric Aernts dochter van
Tetrode erkent schuldig te zijn aan de parochiepastoor en de priesters van de
memorie een rente van 30 schellingen Hollands per jaars, te betalen Meidag,
verzekerd op haar huis erf in de Nyewestraet, belend ten noorden Pieter
Dircxsz, ten zuiden Willem Harmansz, ten oosten Willem Ridder, en ten
westen de heerstraat.
Dorso
1561
Frans Hubrechts zoon, procureur
Onderaan
z.d.
Jan Bruyn die maetselair
Volkart die Smits weduwe.118
TMD615 Oostzijde Nieuwstraat.119 Opvallend genoeg vond ik de zuid- en
noordbelenders wel in het HB1458 waar zij direct na elkaar staan maar Heynric
Aernts dochter van Tetrode staat daar niet.120
[Regest 60] [‘Pro memoria heren Claes Ysack’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jacob Martiinsz, Adriaen Martiinsz
en Jan Allairtsz verklaarden schuldig te zijn aan de parochiepaap en de gemene
priesters van de Memoriën in de kerk van Den Haag een ente van 50 schelling
Hollands per jaar, te betalen Heilige Driekoningendag, verzekerd op een stuk
erf dat Jacob Martiinsz en Jan Allairtsz samen bezaten in het Westeinde van
Den Haag, belend ten oosten Dirc Ridder, ten zuiden voornoemde Adriaen met
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zijn land, ten westen Mathijs Buyser met een uitweg naar zijn land, en ten
noorden de banweg.
Onderaan
z.d.
Jan Dirc in het Westeinde
Heynric Jansz de molenaar
Loutgen molenaar
[15]62
Jan Donckers weduwe.121
Geen TMD-nummer. Het zal gaan om land ten zuiden van het Westeinde. Zie
het HB1458 voor meer informatie over dit perceel.122
[Regest 61] [‘Pro memoria jonffrou Janna van den Bockhorst’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Alman Symoensz verklaarde
schuldig te zijn aan meester Bertout Claesz, priester, een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Jan Midzomer, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten
noorden Jan Pouwelsz, ten westen Jan Pauwelsz, ten zuiden Jacob Pouwelsz,
en ten oosten de heerstraat,
Marge
z.d.
Alman Symoensz.123
TMD1054??? Westzijde Spui. Alman Symonsz werd in 1457 vermeld als
zuidbelender van TMD1053, zie regest HG388.
[Regest 62] [‘Pro memoria mijn vrou van Hoechtwoude’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Lambrechtsz verklaarde schuldig
te zijn aan Huge Dircxsz een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te
betalen Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning met de huizinge, barg
en geboomte, groot omtrent 18 morgen land, belend ten oosten Heyn Robbe en
Jan Coppensz, ten westen Jan Ermgertsz, ten noorden de wildernis, en ten
zuiden Katrijn Lambrechtszs [sic] weduwe en Jacob Claesz.
Marge
z.d.
Jan Lambrechtsz
1560
Cornelis Thonisz tot Eikenduinen.124
Een door mij nog niet gelokaliseerde boerderij in Zegbroek, mogelijk de
Kloosterwoning.
[Regest 63] [Geen ‘Pro memoria’]
Notaris Willem Paulusz Camerlingh instrumenteert dat mr.Jacob Potter van der
Loo, kanunnik en officiaal van de aartsdiaken van de Dom te Utrecht, als
arbiter uitspraak doet tussen Pieter Divitis, cureit van de parochiekerk in Den
Haag c.s., en Philips van Dam, vicaris, voor alle niet-gebeneficieerde priestersofficianten, in hun geschil over onthouding van memoriegeld aan de laatsten,
waarbij hij aan de officianten gelast den cureit vergiffenis te vragen en bepaalt
dat zij alleen bij de gratie van de cureit memoriegeld zullen ontvangen, welke
gratie zeven jaar zal duren, dat zij de vergaderingen niet zullen bijwonen en
geen stem zullen hebben bij het nemen van besluiten of het kiezen van een
memoriemeester.125
[Regest 64] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in den Hage pachten Claes Jans zoon een rente van 12 schellingen
Hollands per jaar toe wegens achterstallige renten, te betalen 16 november,
gaande uit het huis en erf van Aernt Dirc Thonys op de Geest, wegens
koopschuld van genoemd huis en erf, belend ten zuiden genoemde Claes Jansz,
ten westen Heyl de begijn, ten noorden coman Ermtgen, en ten oosten de
heerstraat.
Zie regest 65.
Dorso
z.d.
Pieter Joris’ zoon Decker.126
TMD325 Westzijde Korte Hoogstraat.127
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[Regest 65] [Pro … memoria Nycolay de decker’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Aernt Dircxsz erkent schuldig te zijn
aan Claes Floryszoon een rente van 20 schellingen Hollands per jaar, te betalen
Heiligermis, gaande uit zijn huis op den Gheest, belend ten zuiden genoemde
Claes Jansz, ten westen Heyl de begijn, ten noorden coman Ermtgen, en ten
oosten de heerstraat.
Zie regest 64.
Marge
z.d.
Dammas Bertoutsz
Dorso
z.d.
Korte Hoogstraat
Pieter Jorisz Decker
1560
Blasius Sebastiaensz die koster was.128
TMD325 Westzijde Korte Hoogstraat.129
[Regest 66] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat zij hebben toegepacht aan broeder
Mercelis een rente van 13 schelling Hollands per jaar, te betalen OLV
Nativitas, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze
recnte als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op huis en
erf van Katrijn Adriaen Govairtsz op de Voldersgracht, belend ten oosten Jan
Gijstgensz, ten zuiden Jan Hugenszs weduwe, ten westen Bartelmees Jansz, en
ten noorden ‘die vecht die van der Spoeye loept totten Delffwege toe an die
zuytzijde van der wateringhe’.130
Zie de regesten 28, 32, 84 en 86.
TMD### Zuidzijde Gedempte Gracht (v/h Voldersgracht).
[Regest 67] [‘Pro memoria joncffrou Janna van de Boockhorst ende noch een
Rins gulden op Alman Symoenszs huys mit twe scepenbrieven van 25
stuuvers’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Servaes Dircxsz verklaarde schuldig
te zijn aan Jan Deel een rente van 2 gouden Rijns Gulden, te betalen mei,
verzekerd op zijn huis en erf in de Molenstraat, belend ten westen en zuiden
voornoemde Servaes, ten oosten Zeeuse Lijsbet, en ten noorden de heerstraat;
en nog verzekerd op het huis en erf waarin hij nu woont, belend ten westen
Katrijn Kroecx, ten oosten joncfrou van Raephorst, en ten zuiden en noorden
de heerstraten.
Eronder
z.d.
Hadwy Servaes weduwe
Heer Jan Florysz priester
Jacob Ysbrantsz
1560
Jannetgin provisoers.131
TMD### Zuidzijde Molenstraat.
TMD### Zuidzijde Molenstraat of TMD### Noordzijde Juffrouw Idastraat.
[Regest 68] [‘Pro memoria Martijn Jansz van der Laa ende sijn twee ouders’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Hernout Jacobsz verklaarde schuldig
te zijn aan de gemene priesters van de Memorie in Den Haag een rente van 40
schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Catharinadag, verzekerd op een huis
en erf in de Jan Hendrikstraat, belend ten zuiden broeder Willem, ten westen en
noorden Jan de Wandele, en ten oosten de heerstraat.
Eronder
z.d.
Heer Jan Berwoutsz
1560
Joest Jacobsz lakenkoper aan het kerkhof
1562
Joest Jacopsz burgemeester aan het kerkhof.132
TMD### Westzijde Jan Hendrikstraat.
[Regest 69] [‘Pro memoria Machtelt Phillipsdr’]
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Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Tyman messenmaker verklaarde als
voogd van Jprys Voppensz schuldig te zijn aan Wijntgen en zijn vrouw
Machtelt Philipsdr een rente van 18 schelling Hollands per jaar, te betalen
Voorschotermarkt, verzekerd op het huis en erf waarin Heinric Buysenburch
woonde op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten noorden Lijsbet
Claes Willemzs met haar dochter Aechten Wouter die herden, ten westen
genoemde Jorys, en ten oosten en zuiden de heerstraten. Wijntgen en Machtelt
verklaarden een oude schepenbrief op dit huis te hebben verloren.
Onderaan
z.d
Katrijn Voppen in de Gulden Mortier
Katrijn vustelwijf [leesfout voor bustelwijf?
RAvdSp]
Meester Jacob Coensz Voernuft in De Gulden
Mortier
1563
Schoen Jan Jansz die boede.133
TMD### Westzijde Spui.
[Regest 70] [‘Pro Memoria Ghijsbrecht Pijns’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Machtelt Jansdr van Tyel met haar
gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan Vranck van der Does een rente
van 3 pond Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op het huis en erf
dat zij van genoemde Vranck heeft gekocht in de Nieuwestraat bij de kerk,
belend ten noorden Bertelmees Pertant, rentmeester van Noordholland, ten
oosten Jan Starck, ten zuiden Jan Starck met een uitgang, en ten westen de
heerstraat.
Eronder
z.d.
De moeder in het grote Zusterhuis
Willem Ridder
Oedzier Talmans weduwe
Gelost.134
TMD### Oostzijde Nieuwstraat.
[Regest 7] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Willem Ridder heeft verkocht aan
Willem Philipsz omtrent 3 morgen land in Escamp.135
Zie regesten 25 d.d. 10-2-1489, 37 d.d. 24-9-1503 en 48 d.d. 11-5-1517.
[Regest 71] ‘Pro memoria Marritgen van Beringen’
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Alijt Vriestgens weduwe met
Reynier Woutersz als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan
Marijtgen Jansdr van Beringen een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen Heilige Driekoningendag, verzekerd op twee kamers met erf in de
Torenstraat, belend ten zuiden Jutte Gerytsdr, ten noorden Margriete Heinric
Zwanckairts, ten westen de Heilige Geest, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 109.
Onderaan
z.d.
Pons schoenmaker
Dieuwertgen
De Heilige Geest
Gelost.136
TMD### Westzijde Torenstraat.
[Regest 72 en Regest 8] Pro memoria Pieter Jansz
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Zijbrant Bertelmeusz verklaarde
schuldig te zijn aan Jacob Jansz een rente van 2 pond Hollands per jaar, te
betalen mei, verzekerd op zijn huis en erf in het Zuideinde aan de Delftweg,
belend ten zuiden Gerijt Nachtegael met een gang, ten westen en noorden
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genoemde Zijbrant met zijn stiefkinderen, en ten oosten de heerstraat; en nog
verzekerd op de helft van zijn huis en erf waarin hij nu woont in het Zuideinde,
belend in zijn geheel ten zuiden vooraan genoemde Sijbrant en achteraan Gerijt
Nachtegael met een gang, ten westen genoemde Gerijt Nachtegael met een tuin
en erf, ten noorden Gerijt Dircxsz uutreder, en ten oosten de heerstraat.
Onderaan
1560
De weduwe van Claes Ysbrantsz genaamd
Katrijn Simon Jaep Wiggerszsdr
Marge
z.d.
Jacob Wiggersz
Kathrijn Symon Jacob Wiggersz in het Zuideinde
naast Maertijn Jorisz.137
TMD### Westzijde Wagenstraat.
TMD### Westzijde Wagenstraat.
[Regest 73] Notaris […] instrumenteert dat Petrus Divitis, investitus van de
parochiekerk in Den Haag, Henricus, kapelaan te Eikenduinen, meesters
Nycolaus Jacobusz, Wilhelmus Gerardusz Talman, Florentius Nycolausz de
Dam, Franco Paulusz en Johannes Hieck, Johannes, zoon van Florentius
Calciator, Jacobus Andreasz, IJsbrandus Wilhelmusz, Theodericus
Theodericusz de Remonda, Gerardus Symonsz, Johannes Berwoldusz,
Ghijsbertus Gerardusz, Nycolaus de Lyra Symonsz, Petrus de Alcmaria,
Judocus Wilhelmusz, klerk, Wolterus Arnoldusz, Mathias Symonsz, vicarissen,
en meester Gerardus de Rye, Jacobus Grebber, Symon Zael, Nycolaus de Zijl,
Theodericus Poes Andreasz, klerk, en Florencius de Alcmaria, klerk, afwezig,
doch opgeroepen tegen maandag na Odulphi, om een eind te maken aan
geschillen tussen hen, vicarissen, en officianten over het deelhebben aan de
memoriegelden, de statuten, eertijds door de memorie gemaakt en door
bisschop Rodolphus goed gekeurd (zie regest nummer 44), in zoverre wijzigen,
dat alleen beneficianten van bestaande beneficies daartoe gerechtigd zijn, tenzij
aan nieuw te stichten beneficies 2 pond Vlaams wordt toe gewezen met een last
van 1 of 2 missen per week, en voor iedere mis meer 1 pond Vlaams of meer,
en dat officianten van de memorie uitgesloten zullen zijn, behalve de hier met
name genoemden, en wel: Philippus de Dam, meester Tyelmannus Heinricusz,
Petrus Robbertusz de Lira, Wilhelmus de Boechorst en meester Florencius de
Dam, wanneer zij een officie hebben verworven.138
[Regest 74] Pro memoria Huge Claes en pro memoria Sint Joostbroederschap
Schepenen van Monster oorkonden dat Geryt Claesz verklaarde schuldig te zijn
aan de gemene priesters van de Memorie in de parochiekerk van Den Haag een
eeuwige rente van 3 goede gouden keurvoorstelijke Rijnse guldens per jaar, te
betalen Sint Jansdag Midzomer, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont in het ambacht van Monster, belend ten noorden en westen de heerweg,
ten zuiden OLV kapelrie van Monster, en ten oosten Jacob Heinricsz.
Onderaan
z.d.
Geryt de dekker te Monster
Dirc Jansz
Gheryt Dircksz timmerman
De weduwe van Rochus de wielmaker.139
[Regest 75] Schepenen in den Hage oorkonden, dat de Heiligegeestmeesters
verkopen aan de priesters van de memorie in den Hage een huis op de Geest in
de Faynsstraat.
TMD??? Noordzijde Geest of TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet
nader lokaliseren.140
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[Regest 76] Pro emoria meester Andries van Leyden en Cornelis Dirc Rhonysz
[Tikfout bij Droassaers voor Thonysz? RAvdSp]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Evert Heinricxsz verklaarde schuldig
te zijn aan de priesters van de Memorie in Den Haag een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen op meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont in het Zuideinde, belend ten noorden Kerstijn Pietersdr, ten zuiden en
westen Meynse Willem Airntszs weduwe, en ten oosten de heerweg, welk huis
hij tegen genoemde rente in erfhuur heeft.
Zie regest 126.
Onderaan
z.d.
Evert Heinricxsz voorschreven
Willem Nagel
Pieter Claes de verwer
Jan Thonysz de volder
Claes Ysbrantszs weduwe.141
TMD### Westzijde Wagenstraat.
[Regest 77] Pro memoria Jan Aerntsz
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Claes Willemsz verklaarde schuldig
te zijn aan Jan Bruyn een rente van 1 pond Hollands per jaar, te betalen Sint
Odulfsdag, verzekerd op zijn woning waarin hij nu woont in het Westambacht,
belend ten oosten de papelijke proven van de kapel van Eikenduinen, ten
westen de heerweg, ten noorden het duin, en ten zuiden Heynric Jansz.
Marge
z.d.
Eikenduinen
Dorso
z.d.
Aem Ariaensz te Eikenduinen in de kerk
Cornelis Jansz bakker in de Spuistraat
Onderaan
z.d.
‘Desen brief in de arck ingecasseert’.142
[Regest 78] Pro memoria Pieter uter Lier
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat meester Willem talman en heer Claes
Symonsz, priesters, met hun gekoren voogd verklaarden als testamentoren van
heer Pieter uter Lier schuldig te zijn aan de gemene priesters van de memorie
in de kerk van Den Haag een rente van 1 pond Hollands per jaar, te betalen
Sint Pouwelsdag Conversio, verzekerd op een huis en erf op de noordoosthoek
van het kerkhof, dat eigendom was van genoemde heer Pieter uter Lier, belend
ten oosten en en zuiden Willem Engebrechtsz, schout van Den Haag, ten
westen het kerkhof, en ten noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Adriaen van Reygersberch
Meester Jacop medicus
Jan mette lubben smid (Registerken) of snijder
(Drossaers) aan het kerkhof, die zwager is van
Jan die Wolf.
Gelost en opnieuw belegd op Pieter Claesz tot
Voorburg.143
TMD108 Huizen achter het Stadhuis.144 Lokalisering door mij op basis van de
belendingen
[Regest 79] Pro memoria meester Dirc Aernt Willem
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat dat Jan Claesz die Zwart verklaarde
schuldig te zijn aan Hendric Aernt Willemsz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont op de Geesr, belend ten westen Jacob Adriaensz van Hokelem, ten
noorden Jan Loefsz, ten oosten Claes Andriesz met zijn evenknieën, en ten
zuiden de heerstraat.
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z.d.
Kathrijn Jan de Zwarten
1560
Henrick die snier
z.d.
Jannetge provisoers.145
[Regest 80] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Harmansz verklaarde schuldig te
zijn aan Bruyn Aelbrechtsz een rente van 2pond Hollands per jaar, verzekerd
op zijn huis op de Voldersgracht.
Zie regest 153.
Dorso
z.d.
Apollonia de turfster of tonster, weduwe van
Kors Jansz timmerman.146
TMD### Zuidzijde Gedempte Gracht of TMD### Noordzijde Gedempte
Gracht.
[Regest 81] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Aernt Heymansz verklaarde schuldig
te zijn aan heer Claes Maker, priester, een rente van 5 schelling Hollands per
jaar, te betalen meidag, verzkerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het
Westeinde van Den Haag, al belast met een oudere rente van 15 schelling per
jaar, belend ten oosten Witte Claes, ten westen Jan Oelysz, ten zuiden
genoemde Jan, en ten noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Het convent in Bethlehem
Gelost
Marge
z.d.
Koen Boudijnsz.147
TMD### Zuidzijde Westeinde.
[Regest 82] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Ijsbrant Dircxsz, timmerman
verklaarde schuldig te zijn aan jacob Willemsz een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, te betalen Heiligermis, verzkerd op een huis en erf in de
Kerkstraat aan de westzijde, belend ten zuiden Pauwels Dircxsz de wever, ten
westen Willem Philipszs erfgenaam, ten noorden Wouter Jansz de wever, en
ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Schoolstraat
Onderaan
z.d.
Pieter mitte kinderen procureur.148
TMD### Westzijde Schoolstraat.
[Regest 83] [Geen ‘Pro memoria’]
Engebrecht Jansz verklaart te hebben verkocht aan Aerste Reynertsdr een rente
van 1 pond Hollands per jaar, te betalen op Bamis, verzekerd op zijn huis en
erf in het ambacht van Rijswijk, belend ten westen Dirc Jansz, ten noorden het
kapittel in Den Haag, ten oosten Claes Hugesz, en ten zuiden de heerweg. Het
huis is al belast met een oudere rente van 7½ stuiver. Op verzoek bezegeld
door Aernt Hugesz, schout van Rijswijk.149
[Regest 84] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat zij hebben toegepacht aan Katrijn
Willem Dircxszs weduwe een rente van 5 schelling Holands per jaar, te betalen
OLVdag Nativitas, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren
op Reoltgens huis en erf op de Voldersgracht, belend ten oosten Jan
Ghijstgensz, ten zuiden Jan Hugeszs weduwe, ten westen Bartholomeus Jansz,
en ten noorden de weg die van het Spui loopt tot de Delftweg toe aan de
westzijde van de watering.150
Zie de regesten 28, 32, 66 en 86.
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TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht (v/h Voldersgracht)
[Regest 85] Notaris Martinus, zoon van Arnoldus Carnifex, instrumenteert dat
de memoriepriesters in de parochiekerk van Sint Jacob te Den Haag, namelijk,
Petrus Divitis, cureit, Petrus Johannesz, investitus te Eikenduinen, Nycolaus
Jacobusz, Wilhelmus Talman, Florentius Nycolausz de Dam, Franco Paulusz,
Johannes Wilhelmusz Hyeck, Theodericus Arnoldus Wilhelmuszsz,
Tyelmannus Heynricusz, Ghijsbertus Nycolausz, meesters, en Johannes, zoon
van Florencius Calcator, Jacobus Andreasz, IJsbrandus Wilhelmusz,
Theodericus Theodericusz de Remonda, Ghijsbertus, zoon van Gerardus
Foderator, Nycolaus Symonsz de Lyra, Florencius de Alkemade, Adrianus
Heynricusz, Paulus Paulusz, Johannes Moykint, Philippus de Dam en Johannes
Berwoldusz, vicarissen en officianten in genoemde kerk, statuten maken
betreffende de dienst in het koor, en bepalen, onder verbod van zich tot een
wereldlijke rechter te wenden, dat geschillen in algemene geheime
vergaderingen zullen worden beslecht.151
[Regest 86] Pro memoria Claes Jan Claesz
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat zij hebbentoegepacht aan Katrijn
Willem Dircxszs weduwe een rente van 5 schelling Hollands per jaar, te
betalen op OLV-dag Nativitas, zoals de andere rente warvan de schepenbrief
sprekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekeren op Roeltgens huis en erf op de Voldersgracht, belend ten oosten Jan
Gijstgensz, ten zuiden Jan Hugenszs weduwe, ten westen Bertholomees Jansz,
en ten noorden de weg die loopt van het Spui tot de Delftweg aan de westzijde
van de watering.
Zie de regesten 28, 32, 66 en 84.
Onderaan
z.d.
Dirc Meesz
Meester Jacob Vernuft op het Spui.152
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht (v/h Voldersgracht)
[Regest 87] [Pro memoria Hendrik van Groesbeec en diens vrouw Russent]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Alleman Symonsz verklaarde
schuldig te zijn aan Heinrick van Groesbeeck een rente van 1 pond Hollands
per jaar, te betalen op meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont aan de westzijde van het Spui, belend ten noorden Jan Claesz, ten
westen Claes de bakker, en ten zuiden Alijt Claes Gerytszs weduwe.
Onderaan
z.d.
Franck de wagenaar op het Spui in Sint
Andries.153
TMD### Westzijde Spui.
[Regest 88] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat heer Adriaen Heynricxsz priester
verklaarde met Zweer de glasmaker als zijn gekoren voogd schuldig te zijn aan
Jan Dircxsz Loef een rente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen op Sint
Maartensmis in de winter, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in
de Schoolstraat ‘tenden den toern’, belend ten noorden Claes Govaertsz, ten
westen heer Ysbrant priester, ten zuiden Jan Conraetsz, en ten oosten de
heerstraatr.
Marge
z.d.
Op de zak.154
TMD449 Westzijde Torenstraat.
[Regest 89] [3 pond voor de 11.000 maagden; 1 pond voor heer Pieter van der
Horn; 1 pond voor Geryt Dircxsz barbier; elk voor hun memorie]
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Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Geryt Dircxsz verklaarde schuldig te
zijn aan de gemene priesters van de memroie in Den Haag een rente van 5
pond Hollands per jaar, te betalen op Sint Catharinadag, verzkerd op zijn huis
en erf in de Hoogstraat, geheten In de Bok, al belast met een oudere renten van
5 pond, belend ten noorden Jacob Claesz, ten oosten de beek, ten zuiden coman
Spierinck, en ten westen de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Meester Geryt barbier
Jan Jansz In de Bok
1540
Coman Hillebrants weduwe
1564
Cornelis Cornelisz tinnegieter.155
TMD14 Huis In de Bok, Oostzijde Hoogstraat.156
[Regest z.n.] Pro memoria ‘Willem R[..]er, van Bettgen Steffens ende van
Arent Wolbrantszoon ende Fije sijn wijff’
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Machteline van Born met Dirck
Dierxzoen haar schoonzoon en voogd verklaarde verkocht te hebben aan
Steffen Dierxzoon vijf stukken land tesamen ongeveer 20 hont, gelegen in het
ambacht van Den Haag bij zuidenhout, belend in het noorden Philips
Gillyszoon, in het oosten de Canasiënveen, in het zuiden mr. Adriaan Lottijnsz.
en in het westen de Denneweg.157
[Regest 90] Pro memoria Dirk Roelensz
Schepenen van Den Haag oorkonden dat jonkvrouwe Louwerijs Dirc
Roelenszs weduwe met Willem Pietersz, haar gekoren voogd, verklaarde
schuldig te zijn aan heer Jacob Andriesz, priester, ten behoeve van de gemene
priesters van de Memorie in Den Haag een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, verzekerd op haar huis en erf op het Spui aan de westzijde van de vaart,
belend ten zuiden Fye Jan Coenenszs weduwe, ten westen die gemene tuinen
op de gracht, en ten noorden genoemde jonkvrouwe Louwerijs.
Zie regest 96.
Onderaan
z.d.
Juffrouw Louwerijs
Bovenaan
z.d.
Afgelost en het geld in de kist gelegd.158
TMD### Westzijde Spui.
[Regest 91] `[Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Cornelis die Bruun verklaarde
schuldig te zijn aan de gemene priesters van de Memorie in Den Haag een
rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen op OLV-dag Assumptio,
verzekerd op 2 morgen land die hij gemeen heeft met Jacob Martijnsz, en
verder op 4 hond land ten westen daarvan gelegen, gezamenlijk belend ten
oosten Jacob Claesz, ten zuiden de heerweg en het klooster te ’s-Gravenzande,
ten westen Ghijsbrecht timmerman, en ten noorden genoemde Jacob Martijnsz.
Onderaan
z.d.
Jan Donckers weduwe
Marge
z.d.
Jacop Martijnsz
Pieter Mouwerijnsz
Westeinde.159
[Regest 92] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Ysbrant Dircxsz verklaarde schuldig
te zijn aan Jacob willemsz een rente van 30 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Sint Maartensmis, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij woont in
de Kerkstraat, belend ten zuiden Pauwels Willemsz wever, ten westen Willem
Philipszs kinderen, ten noorden Cornelys Jacobsz wever, en ten oosten de
heerstraat.
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Marge
z.d.
Schoolstraat.160
TMD### Westzijde Schoolstraat.
[Regest 9] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Doe Jans zoon Hoedeslager erkent
schuldig te zijn aan Huge Willems zoon 3 pond Hollands ’s jaars, gaande uit
een tuin en erf in de Molenstraet en uit het door hem bewoond wordende huis
en erf ten oosten van den voornoemden tuin.
Dorso
Ca.1504
‘Item dese renten sijn ghecomen van Heynricks
Jans zoon Hoens memori ende sijn wijf ende was
omtrent anno XVc IIII’.161
TMD### Zuidzijde Molenstraat of TMD### Noordzijde Molenstraat.
[Regest 93] Pro memoria Bruijn Aelbrechtsz
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Louwerijs Dammesz verklaarde
schudlig te zijn aan Bruyn Aelbrechtsz een rente van 2 pond Hollands per jaar,
te betalen op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij woont op het
bleekveld aan de oostzijde van de vaart, belend ten noorden Jan Gerijtsz, ten
oosten Griete vastenavonts, ten zuiden vooraan Jan van der Kerck en achter die
van Wateringen [Leesfout voor banwatering? RAvdSp].
Zie regest 151.
Onderaan
z.d.
Cornelis Allaertsz
1562
Meester Adriaen Heytonensz advocaat
Marge
z.d.
Spui.162
TMD### Oostzijde Spui.
[Regest 95] Pro memoria jonkvrouwe Janna van den Bockhorst
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Alman Symonsz verklaarde schuldig
te zijn aan de gemene priesters van de Memorie in Den Haag een losrente van
13 schelling 4 penning Hollands per jaar, te betalen op Sint Jansdag Midzomer,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont op het Spui aan de westzijde
van de vaart, belend ten zuiden Alijt Claes Gerytszs, ten westen Claes Pietersz
bakker, en ten noorden Jan Claesz
Marge
z.d.
Alman Symoensz
Bovenaan
z.d.
Afgelost met 10 pond, welk geld in de kist is
gebracht.163
TMD### Westzijde Spui.
[Regest 94] Pro memoria de vrouw van meester Adriaen Lottensz
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Engebrecht Dircxsz verklaarde
schuldig te zijn aan meester Adriaen Lottensz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen op 1 maart, verzekerd op een huis en erf in de
Kerkstraat, belend ten zuiden heer Claes Maker, ten noorden Heinric de
metselaar, ten westen Willem Philipszs erfgenamen, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
z.d.
Everwijn.164
[Regest 96] [20 schelling elk voor de memories van Willem Pietersz en Dirk
Roelensz] [Ook regest 10, zonder ‘Pro memoria’ tekst]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Neel verklaarde schuldig te zijn
aan Willem Pietersz een rente van 2 pond 2 schelling 6 penning Hollands per
jaar, verzekerd op 8½ roeden erf in het Zuideinde over St.Anthonisbrug, belend
ten noorden en oosten Aernt Knoop, ten zuiden de lijdweg, en ten westen de
Delftweg, waarvoor Claes Neel het perceel in erfhuur heeft van Willem
Pietersz.
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Zie regesten 86 (14-4-1554), 88 (18-3-1558) en 90 (27-2-1464).
Onderaan
z.d.
Pieter Jacobsz.165
TMD??? Oostzijde Wagenstraat.
[Regest 97] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Aernt Knoop erkent schuldig te zijn
aan Willem Pietersz een rente van 20 schelling Hollands per jaar, verzekerd op
een erf van 4 roeden in het Zuideinde over de Sint Anthoniusbrug, belend ten
oosten Micchyel Claes, ten zuiden de lijdweg, ten westen Claes Neel, en ten
noorden Aernt Knoop, dat hij van hem in erfhuur houdt.
Zie regest 88 d.d.18-3-1558.
Onderaan
z.d.
Jan Nachtegael
Dirc Jansz de voller
1561
Afgelost door meester Cornelis Bul.166
[Regest 98] [Pro memoria Jacob Pietersz en zijn vrouw Natalia]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat heer Ghijsbrecht Gerytsz met zijn
broer Kerstant Gerytsz als zijn gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan
de priesters van de memorie aldaar een rente van 40 schelling per jaar,
verzekerd op zijn twee huizen in de Torenstraat, belend ten noorden Lijsbeth
van Culenburch, ten oosten heer Jan Tol kanunnik in de kapel in het Hof, ten
zuiden meester Tyelman provisor van Delfand, en ten westen de heerstraat, en
nog op het huis en erf waarin hij nu woont, belend ten oosten en zuiden Sint
Nicolaasgasthuis, en westen en noorden de heerstraten.
Onderaan
z.d.
Haner de zager
Marge
z.d.
Heer Ghijsbrecht Gerytsz.167
TMD### oostzijde Torenstraat.
TMD??? volledig onbekend want geen straatnaam genoemd. Mogelijk
TMD46, zuidwesthoek Lapstraat en Oude Molstraat.
[Regest 11] [Geen ‘Pro memoria’]
Geryt Potter van der Loo verkoopt aan Costijn van der Beeck 4½ hond en 5
roeden land aan de noordzijde van het Hagebos. Bezegeld door Dirc Potter van
de Loo, broer van de oorkonder.168
[Regest 99] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Pieter Roelensz verklaarde schuldig
te zijn aan Pieter Martijnsz een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen
Sint Bartholomeusdag, verzekerd op het huis waaein hij nu woont in het
Westeinde, belend ten westen Dirck Zegersz snijer, ten zuiden Jacob Muus
tuin, ten oosten Dirc Florysz, en ten noorden de heerstraat.169
TMD### Zuidzijde Westeinde.
[Regest 12] [Geen ‘Pro memoria’]
Notaris Martinus Arnoldus’ zoon instrumenteert, dat Zoete Hugen, weduwe
van mr. Willem Zonderdanck, doctor in de medicijnen, eene kapelrie sticht op
het altaar van den H. Geest in de Sint Jacobs kerk in den Hage, welke zij
bestemt voor haar kleinzoon Willem Willems zoon en waarover voor het
vervolg de H.-Geestmeesters collators zullen zijn, welke kapelrie zij begiftigt
met 5 morgen land in Maeslant en eenige landrenten, tesamen opbrengende 30
pond 10 schellingen Hollandsch.170
[Regest 100] [Pro memoria Gerit Ghijsbrecht zoon, backer van Heemskerck]
Claes Jans zoon, schout in het ambacht Wassenair, oorkondt.dat Danel Jacobs
zoon verkoopt aan Gheryt Gheryts’ zoon, bakker, een rente van 1 pond
Hollands ’s jaars, te betalen Voorschoter en Valkenburger markt, gaande uit de
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woning waarin hij nu woont, belend ten oosten Pieter Jacobsz, ten zuiden de
Laeck, ten westen Jan van Hout, en ten noorden de leidweg. Getuigen zijn Dirc
Gherijtsz en Pieter Hobbensz.
Dorso
z.d.
Adriaen Maartsz en Sebastiaen in de Ketel elk 10
schellingen Lamberti.
Willem van Zwieten.171
[Regest 101] [Pro memoria Machteld Aernt Hugenszsdr 20 schelling en
juffrouw Kathrijn 12 schellng]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat heer Claes Ysbrantsz, priester,
verklaarde schuldig te zijn aan de gemene priesters van de Memorie in Den
Haag een rente van 32 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Simon Jude
aposteldag, verzekerd op zijn huis en erf met twee kamers in het zuideinde,
belend ten zuiden Geryt Mouwerijnszs erfgenaam, ten oosten Pieter Ewoutsz,
ten noorden Jan Scout Ysbrantsz zijn broeder, en ten westen de heerstraat.
Marge
z.d.
Heer Claes Ysbrantsz
Onderaan
z.d.
Afgelost door Zeger Lambrechtsz vleeshouwer.172
TMD### Oostzijde Wagenstraat.
[Regest geen nummer] [Geen ‘Pro Memoria’]
[Ontbrekende tekst], eeuwige rente, te betalen Sint Lambrechtsdag, verzekerd
op zijn huis en erf waarin hij nu woont aan de zuidzijde van de kerk, belend ten
oosten Willem Philipszs kinderen, ten westen Jacob Coppier, ten zuiden en
noorden de heerstraten
Marge
z.d.
2 Rijns gulden
Dirck Pees.173
[Regest 102] [Pro memoria juffrouw Kathrijn meester Philips]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Engebrechtsz verklaarde schuldig
te zijn aan Heynric Jansz een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen OLC-dag Assumptio, verzekerd op zijn huis en erf in de Kerkstraat,
belend ten noorden en oosten meester Jacob Hieck barbier, ten zuiden Dirc
Gherijtsz wever, en ten westen de heerstraat.
Marge
z.d.
Heinric int Lam
1468
Deze brief ligt in de ark.174
TMD### Oostzijde Schoolstraat.
[Regest 103] [Pro memoria heer Klaas uter Lyer]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat meester Jan Hieck verklaarde
schuldig te zijn aan de gemene priesters van de Memorie in Den Haag een
rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Margarethadag,
verzekerd op zijn huis en erf in de Kerkstraat, dat hij heeft gekocht van de
erfgenamen van heer Claes Symonsz uter Lyer, in leven priester, daat dit bij
testament aldus was bepaald, belend ten zuiden en westen meester Adriaen
Lottynsz, ten noorden Balou Tyman messemakers weduwe, en ten oosten de
heerstraat.
Onderaan
z.d.
Matheus deurwaarder …tshoelle
Dirc Pees
Fransgin Splinters in het Zuideinde
Marge
z.d.
Heer Aernt van Gorchym.175
TMD### Westzijde Schoolstraat.
[Regest 104] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Bertolmees Arntsz verklaarde
schuldig te zijn aan heer Jan Florysz priester een rente van 4 pond Hollands per
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jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op 2½ morgen land in het Westambacht
in Escamp aan de westzijde van de Moerweg, belend ten zuiden Jan Huge
Claesz van Dam, ten westen de kerkt te Eikenduinen, ten noorden Claes Jacob
Jan Bruunszsz, en ten oosten de Moerweg.
Marge
z.d.
Mees Arntsz
Pouwels Bol.176
[Regest 105] [Geen ‘Pro memoria’]
Notaris Jacobus Florenciusz instrumenteert dat de memoriepriesters in de kerk
te Den Haag, namelijk Petrus Divitis, cureit van de parochiekerk te Den Haag,
Johannes, nustitus te Eykendunen, mr.Tyelmannus Heynricusz, provisor en
deken van Delfland, Ijsbrandus Wilhelmisz, Johannes Florenciusz,
mr.Johannes Hieck, Johannes Moykint, mr.Georgius Johannesz, mr.Gijsbertus
Nycolausz, Gijsbertus Petrusz, Wilhelmus Zuermont, mr.Florencius Dam.
Mr.Theodricus Arnoldsz, Wilhelmus Wilhelmusz, Theodricus Poes, Andreas
Theodricusz, Gijsbertus Gerardusz, mr.Martinus Carnificis, Adrianus
Heynricusz, Johannes Berwoldsz, Paulus Paulusz, Theodricus Jacobusz en
Florencius de Alcmaria, terwijl mr.Gijsbertus en de cureit gevolmachtigd zijn
door resp. Jacobus Andreasz en mr.Gerardus de Riede, samen uitmakende de
memorie, wegens hoogoplopende onenigheden nieuwe bepalingen maken
aangaande de vereisten tot toetreding en de verplichtingen van de
memoriepriesters, waaronder het eedsformulier voor de memoriepriesters en
dat voor de kapelaans.177
Zie regest 108.
[Regest 106] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Pieter Ewoudsz verklaarde schuldig
te zijn aan de gemene priesters van de Memorie in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, verzekerd op zijn huis en erf in het Zuideinde bij
Sint Anthonisburg, belend ten noorden en oosten Coman Claes de volder, ten
zuiden de Voldersgracht, en ten westen de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Jacob wielmaker.178
TMD### Oostzijde Wagenstraat.
[Regest 107] [Geen ‘pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Kathrijn Willem Willemsz weduwe
verklaarde met haar zoon Willem Willemsz als haar gekoren voogd schuldig te
zijn aan Pieter Aerntsz een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen
Valkenburger markt, verzekerd op haar woning en landen waarin zij woont in
het Westambacht, groot 34 morgen, belend ten oosten Lambrecht Heynricxsz,
ten westen Jan Jan Lambrechtsz, ten noorden de wildernis vanmijn heer, en ten
zuiden Pieter van Buschen erfgenamen en nog verzekerd op de helft van 16
hond land in Escamp, gemeen met Aernt Willemsz, het gehele land belend ten
zuiden Claes Hoeck mat zijn kinderen, ten oosten Haesgen Kerstant Janszs
weduwe, ten noorden de priesters van de Memorie in Den Haag, en ten westen
Dirck Pietersz met zijn evenkniën. Zij mag in deze landen naar believen turf
delven mits zij de gemaakte dobben weer vult en effent voor zij weer delft.
Onderaan
15-7-1549
Afgelost door Jan Huygensz bakker en opnieuw
belegd op Cornelis Colleken aan het Rodenrijs in
Berkel.179
Dit is de Wildhoef.
[Regest 108] [Geen ‘Pro Memoria’]
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18-7-1472

David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, in aanmerking nemende dat hij
op 19 juli 1457 heeft goedgekeurd de besluiten, vastgesteld door cureit en
beneficiati van de parochie in Den Haag als memoriepriesters, inhoudende o.a.
dat nieuwe bepalingen, gemaakt door het wijste deel van de memoriepriesters,
evenzeer in acht genomen zullen worden als deze, bevestigt de nieuwe
bepalingen, vermeld in het instrument, opgesteld door Jacob Florisz [regest
105].180
NB
Ik heb het besluit d.d.19-7-1457 niet terug gevonden in de
regesten van de Memorie in Den Haag.
Zie regest 105.
[Regest 13] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Kathrijn Vop de Smits weduwe met
haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Thomasz, priester,
eene rente van 20 schellingen Hollands jaarlijks, verzekerd op haar huis en erf
op die Spoeye, belend ten zuiden en westen Jacob Florisz, ten noorden Claes
Gelle, en ten oosten de heerstraat met het Spui.
Marge
z.d.
Op het Spui op Sint Andries
Onderaan
z.d.
Nu Halmaer in het Voorhout.181
TMD1020 Huis Sint Andries Westzijde Spui.182
[Regest 109] [‘Pro panibus Martgen van Beringen’ 20 schelling en ‘Pro
Memoria’ Heil Ijsbrants 5 stuivers]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Maritgen van Beringen met haar
voogds hand verklaarde schuldig te zijn aan de priesters van de Memorie aldaar
een rente van 26 schelling 8 penning Hollands perjaar, te betalen Sint
Michielsdag, verzekerd op haar huis en erf in de Torenstraat, belend ten
noorden de handboogschutters met hun gang en Doelen, ten zuiden Lijsbeth
Gijsbrechts Claeszs erfgenamen, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 71.
Marge
z.d.
Martgen van Beringen.183
TMD429 Westzijde Torenstraat. Lokalisering op grond van het volgende. In
1560 stond op het huis in de Torenstraat van Grijtgen Sijmons een rente ten
behoeve van de memorie van Maria Jansdr van Beringen.184 Volgens het
HB1562 betaalde Margriet Symonsdr de hofhuur voor TMD429.185
[Regest 110] [‘Pro Memoria’ Lijsbeth Wermbrechts]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Pieter Lambrechtszx verklaarde
schuldig te zijn aan de Memorie in Den Haag een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag in de zomer, verzekerd op een huis
en erf in de Torenstraat, belend ten noorden heer Aernt de Cock, ten zuiden en
westen de heerstraat, en ten noorden voornoemde Pieter.
Marge
z.d.
Pieter Coster
Heer Aernt Kock
Onderaan
1562
de kinderen van Piter Jonasz in het
Lombartstraetgen.186
TMD342 Noordzijde Nobelstraat, hoek Oostzijde Torenstraat. Lokalisering op
grond van de zuid- en westbelending. Ter Meer Derval plaatst echter de
kinderen van Pieter Jonasz op TMD347.187
[Regest 111] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Zwaen Jan Symoenszs weduwe met
haar voogds hand verklaarde schuldig te zijn aan de Memorie in Den Haag een
rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag in de zomer,
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verzekerd op haar huis en erf in de ’Spoystraet aan het noirtende’, belend ten
noorden en oosten de heerstraten, ten zuiden genoemde Zwaen met haar
kamers, en ten westen Adriaen Aerntsz.
Marge
z.d.
Zwaen Jan Symoenszs weduwe.188
TMD??? Zuidzijde Spuistraat. Gegeven dat de oostbelending een heerstraat is,
mogelijk TMD827, Huis het Wolfje, hoek Zuidzijde Spuistraat en Oostzijde
Voldersgracht [v/h Volderslaan].189
[Regest 112] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Phillips Melijsz verklaarde schuldig te
zijn aan Lijsbeth Roeloofszs weduwe een rente van 20 schelling per jaar, te
betalen OLV-dag Lichtmis, verzekerd op 2 huizen en erven in het Westeinde,
al belast met een oudere rente van 3 pond Hollands per jaar, belend ten oosten
Claes Heynricxz, ten zuiden Willem Heynricxsz, ten westen Geryt de
lijndraaier, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 14.
Onderaan
z.d.
Philips talman
Marge
z.d.
Afgelost en opnieuw belegd op een erf met een
schepenbrief waarin Gouwetgen staat (akte d.d.94-1476, Regest 14].190
TMD??? Zuidzijde Westeinde.
[Regest 113] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Aechte Claes Gellen weduwe met haar
voogds hand verklaarde schuldig te zijn aan de Memoriemeesters in Den Haag
een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Sint Jansdag Decollatio,
verzekerd op 4 kamers en erven op Jan Symonslaen, belend ten noorden Mees
Jacobsz de metselaar, ten oosten genoemde Aechte, ten zuiden Cornelijs
Aerntsz, en ten westen de heerstraat, en al belast met een oudere rente van 2
pond Hollands.
Onderaan
z.d.
Aecht Claes Gellen
Gelost
Marge
z.d.
‘Vollersgaen’.191
TMD??? Oostzijde ???. Het HB1458 noemt in het blok, gelegen tussen
Reysterstege en de Spuivaart met de andere helft van de zuidzijde van de
Spuistraat tot de Voldersgracht toe, als 8e perceel de vier kamers van Claes
Gelle.192 Dit doet vermoeden dat het hier gaat om een perceel aan de Oostzijde
Voldersgracht [v/h Volderslaan].
[Regest 114] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Jacob Gerytsz verklaarde schuldig te
zijn aan Anthony Dirck Jan Casusz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont over
Sint Anthonisbrug, al belast met twee oudere renten van elk 1 pond Hollands
t.b.v. Sint Barbara en Sint Quirijn, belend ten zuiden Willem Pietersz, ten
westen de erfgenamen van Martijn Ewoutsz, ten noorden Claes Spruyt, en ten
oosten de heerstraat.
Onderaan
1562
Cornelis Diricxsz wielmaker over Sint
Anthonisbrug.193
TMD875 Westzijde Wagenstraat.194
[Regest 115] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Jacob Gerytsz verklaarde schuldig te
zijn aan Anthony Dirck Jan Casusz een rente van 20 schelling Hollands per
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jaar, te betalen Allerheiligenmis, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont over Sint Anthonisbrug, al belast met een oudere rente van 3 pond,
belend ten zuiden Willem Pietersz, ten westen Pellegrim Heynricxsz, ten
noorden Claes Dircxsz, en ten oosten de heerstraat.
Onderaan
1562
Cornelis Diricxsz wielmaker over Sint
Anthonisbrug
Marge
z.d.
Zuideinde.195
TMD875 Westzijde Wagenstraat.196
18-11-1473 [Regest 116] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Jacob Gerytsz verklaarde schuldig te
zijn aan Heynrick Jansz een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Sint
Lucasdag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont over Sint
Anthonisbrug, al belast met twee oudere rente van 2 pond, belend ten zuiden
Willem Pietersz, ten westen Pelle Heynricxsz de volder, ten noorden Claes
Spruyt, en ten oosten de heerstraat.
Onderaan
1562
Cornelis Diricxsz wielmaker over Sint
Anthonisbrug.197
TMD875 Westzijde Wagenstraat.198
11-1-ca.1475 [Regest 117] [Geen ‘Pro memoria’]
Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Jan Symonsz, poorter van
de stad, verkoopt aan de Memoriemeesters in Den Haag een rente van 5 pond
Hollands per jaar, verzekerd op 3½ morgen land in het mabcht van ’sGravenzande, belend ten zuiden Claes Gheritsz en de zusters van Sint Aechten
te Delft, ten noorden de kerk en de Heilige Geest van ’s-Gravenzande, ten
oosten OLV- en sint Annagilde te ’s-Gravenzande, en ten westen de
heerweg.199
22-11-1475 [Regest 118] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jacob van der Delle erkent schuldig te
zijn aan Jacob Jans de boden zoon een rente van 80 schellingen Hollands per
jaars gaande uit het huis in Jan Symons laen, dat hij daarvoor in erfhuur heeft
genomen.200
Zie regest 161.
TMD??? Westzijde Voldersgracht [v/h Volderslaan] of Oostzijde
Voldersgracht [v/h Volderslaan]
7-2-1476
[Regest 119] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat coman Dirc Jacobsz verklaarde
schuldig te zijn aan de Memorie in Den Haag een rente van 2 pond Hollands
per jaar, te betalen Allerheiligendag, verzekerd op zijn huis en erf in de
Hoogstraat, geheten Dordrecht, belend ten noorden Willem Gherijtsz, ten
oosten de beek, ten zuiden Willeboert de tinnegieter, en ten westen de
heerstraat.
Onderaan
z.d.
Jan de goudsmid
Christoffel de apotheker
Jan Willemsz den Burch
Willem Jansz deurwaarder.201
TMD20 Huis Dordt, Oostzijde Hoogstraat.202
9-4-1476
[Regest 14] [Geen ‘pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Gouwetgen de viskoopster verklaarde
schuldig te zijn aan de memorie een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen Meidag, verzekerd op haar huis en erf in het Westeinde, beledn ten
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17-8-1477

1-2-1479

oosten Gouwe zelf, ten zuiden Willem Heynricxsz, ten westen Gerijt Woutersz
de lijndraaier, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 112.
Onderaan
z.d.
Phillips talman
13-7-1526
Afgelost door de proost van Bethlehem en
opnieuw belegd op het huis op de gracht van Alijt
Harmansdr
Cornelis Michelsz lindewever.203
TMD??? Zuidzijde Westeinde.
[Regest 120] [Geen ‘Pro Memoria’]
Jan Gerytsz erkent schuldig te zijn aan heer Claes Martijnsz, priester, een rente
van 1 pond Holland per jaar, te betalen Kerstavond, gaande uit zijn huis in het
dorp Wateringen, belend ten zuiden Adriaen Jansz, ten noorden Jan Claisz, ten
oosten de dorpsweg, en ten westen de hofweide. Op verzoek bezegeld door Jan
Duyker en Jacob Jansz de bode
Onderaan
z.d.
Jan Gerijtsz te Wateringen
De moeder van de pastoor
1563
Gerrit Jorisz appelkoper.204
[Regest 121] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Daniel Jansz van Eijnde verklaarde
schuldig te zijn aan meester Wouter Jansz barbier een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont in de Vlamingstraat, belend ten oosten Jacob van Diest, ten zuiden en
westen Evert de leertouwers weduwe, en ten noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Daniël de koster.205
TMD??? Zuidzijde Vlamingstraat.
[Regest 122] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Dammas Heynricxsz verklaarde
schuldig te zijn aan de gemene priesters van de Memorie een rente van 2 pond
Holands per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op zijn huis en erf waarin
hij nu woont in het westeinde, belend ten westen en noorden Jan van
Assendelft rentmeester, ten oosten Gerijt Wouters lijndraaier, en ten zuiden de
heerstraat.
Onderaan
z.d.
Dammas Heynricxsz
z.d.
Afgelost door meester Aelbrecht Jansz.206
TMD??? Noordzijde Westeinde.
[Regest 15] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden, dat Bertelmees Jacobsz verklaart schuldig
te zijn aan Alijt Jan Aerntszs weduwe eene rente van 20 schellingen Hollands
per jaarl, verzekerd op zijn huis en erf op de gracht
Dorso
z.d.
Arys Jan Dircxsz op de Voldersgracht.207
TMD??? Noordzijde Gedempte Gracht [v/h Voldersgracht] of Zuidzijde
Gedempte Gracht [v/h Voldersgracht].
[Regest 16] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Willem Gerijtsz verklaarde te
hebben verkocht aan de gemene priesters van de memorie 1 morgen land aan
de zuidzijde van het bos aan de westzijde van de Denneweg, belend ten zuiden
Phillips Gillisz, ten westen en noorden de erfgenamen van Pieter Jansz, en ten
oosten de Denneweg; en verder nog ½ morgen Benoordenhout, belend ten
westen Jacob Pouwelsz, ten noorden de oude watering, ten oosten de
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30-4-1479

erfgenamen van Lijsbeth Vrancken, en ten zuiden de Houtgracht. Jan Huge
Claesz van Dam treedt als borg op.
Eronder
z.d.
Item die half margen lants bruyct nu Jacob
Pouwelsz opt Spoy ende gelt 45 stuvers
Nota
z.d.
Item die half margen lants bij die zuitsijde van
den busch bruyct Gerijt die turfvoerder opt Spoij
ende gelt 4 pond
z.d.
Gheeft nu Bettgen Martijns onder die duyn
z.d.
Arent Haddeman.208
[Regest 17] [Geen ‘Pro memoria’]
Geryt Bartout van Heemskerck verkoopt aan Martijn Aerntsz, priester, ¼ van
de woning en landerijen, gebruikt wordende door Wouter Jansz in het ambacht
van ’s-Gravenzande onder de Maasdijk. Bezegeld door oorkonder en Jan van
Naarden, klerk en bewaarder van het register van Noordholland.
Zie regest 110.
Dorso
1500
Gekocht door Robbrecht Pietersz Schilperoort en
overgeboekt op Joris Lenerstz Huysman met een
opgehouden last van 50 gulden per jaar.209
[Regest 18] [Geen ‘Pro Memoria’]
Alijt Jan Roen weduwe verkoopt aan de kerk van Nootdorp de rente van 8
pond Hollands jaarlijks, vermeld in den brief, waardoor deze gestoken is.
Bezegeld door Willem van Bergen, schout op de Nieuwenveen en Michiel
Pouwelsz.210
Zie regesten 1, 27 en 85.
[Regest 123] [Pro Memoria Bruyn Aelbrechtsz]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat, dat Dirck Aef Claes Bruynszs
weduwe, erkent schuldig te zijn aan de priesters van de memorie aldaar een
rente van 45 schellingen Hollands per jaar, gaande uit haar kamer op het Spoey
aan de Westzijde van de vaart, belend ten zuiden Bertelmees Aerntsz haar
zwager met een kamer, ten westen en noorden voornoemde Dirc Aef zelf met
het huis en erf waarin zij met wijlen haar man Claes woonde.
Dorso
z.d.
Jan Danelszoon opt Spoy
Jan Zweet die snyer
1561
De weduwe van Cornelis Jansz. Bakker
1567
Pieter van Zaenen
z.d.
Nu Jan Jansz. de Bruyn
Onderaan
z.d.
Dirc Aef op het Spui
1560
Neeltgin Bacx weduwe.211
TMD1039 of TMD1041 Westzijde Spui.212
[Regest 124] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat heer Cornelys Faesz, priester,
verklaarde schuldig te zijn aan de gemene priesters van de Memorie in Den
Haag een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen sint Pietersdag Ad
Vincula, verzekerd op zijn zijn huis en erf waarin hij nu woont ’tenden de
toorn’, belend ten westen de kerk en de Heilige Geest van de Den Haag, ten
noorden de zusters van Sint Elizabethszusterhuis in Den Haag, en ten noorden
en zuiden de heerstraten.
Onderaan
z.d.
Heer Cornelys Faes
1563
Heilige Geest van Den Haag
Marge
z.d.
Bij de Zak.213
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TMD??? Westzijde Torenstraat.
[Regest 125] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan Alijt Jan
Aerntsz een rente van 12 schelling 6 penning Hollands per jaar, te betalen op
Mei zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente
als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het huis en erf
van Ysbrant Tyelmansz aan de westzijde van het Zuideinde, belend volgens de
brief ten zuiden Adriaen de molenaar, ten westen Dammes Pietersz, en ten
noorden Claes Bruynsz.214
Zie regesten 129 en 130.
NB Ik heb de voorgaande rentebrief niet kunnen traceren.
TMD??? Westzijde Wagenstraat.
[Regest 126] [ Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan heer
Willem Zuyrmont, priester, een rente van 6 schelling 6 penning Hollands per
jaar, te betalen op Mei zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren
op het huis en erf van Pieter Claesz in het Zuideinde, belend volgens de
schepenbrief ten noorden Kerstijn Pietersdr, ten zuiden en westen Meynse
Willem Aerntszs weduwe, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 76.
Onderaan
z.d.
Pieter Claesz de verwer in het Zuideinde
Jan Thonysz de volder.215
TMD??? Westzijde Wagenstraat.
[Regest 127] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Pouwels Dircxsz verklaarde schuldig te
zijn aan Ermgairt Jacob Reynertszs weduwe een rente van 2 pond Hollands per
jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het Voorhout, belend
ten westen Symon Jan Wiggersz, ten noorden de heerweg, ten oosten Kathryn
Jacob Dircxszs weduwe, en ten zuiden het Voorhout.
Onderaan
z.d.
Pouwels Dircxsz
Pieter Jansz timmerman in het Voorhout.216
TMD??? Noordzijde Voorhout. De Noordbelending is de Denneweg! Zie
regest OA44 betreffende –vermoedelijk!- de westbelender.
[Regest 128] [Geen ‘Pro Memoria’]
Pieter Claesz, schout in het ambacht Wassenaar, oorkondt dat Jacob Jansz
verkoopt aan Claes Pietersz een rente van 1 pond Hollands per jaar, gaande uit
zijn woning aan de heerweg. Bezegeld door oorkonder.
Dorso
z.d.
Jan Jan Maertsz.217
[Regest 129] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan Willem
Claesz een rente van 46 schelling 6 penning per jaar, te betalen op 13 maart,
terwijl zij deze rente verzekeren op huis en erf van Ysbrant Tielmansz in het
Zuideinde,w egens zekere schulden die hij vvor schepenen verleden heeft op 55-1481, belend ten zuiden Claes Neel, ten westen de Raamgracht, ten noorden
de Raamgang, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 125 en 130.
Onderaan
z.d.
Deze drie laatste brieven spreken op Ysbrant
Tyelmanszs huis in het zuideinde naast de
Raampoort en betaalt hij nu zelf

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

19-12-1482

1-4-1483

13-8-1483

13-8-1483

8-12-1484

16-3-1485

Nu Cornelis Bruijnse die het bewoont.218
TMD899 Westzijde Wagenstraat. Lokalisering op basis van de belendingen.219
[Regest 130] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan Alijt Jan
Aerntszs weduwe een rente van 14 schelling 2 penning Hollands per jaar, te
betalen meidag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op huis
en erf van Ysbrant Tyelmasnz in het Zuideinde aan de westzijde, belend
volgens de brief ten zuiden Adriaen molenaar, ten westen Dammes Pietersz, en
ten noorden Claes Bruynesz.220
TMD??? Westzijde Wagenstraat.
[Regest 130.1] [Geen ‘Pro Memoria]
Notaris Thomas Dircksz van Medemblick instrumenteert, dat magister
Johannes de Arundine, professor in de theologie, bisschop van Usbite, vicaris
in pontificalibus van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, op verzoek
van de broederschap van H. Anna in de parochiekerk van Den Haag een beeld
van H. Anna staande op het altaar van H. Lucas heeft gewijd en ingezegend en
er een aflaat van tachtig dagen aan heeft verbonden, ten eerste voor alle
gelovigen, die knielend voor het beeld driemaal het Onze Vader en het Ave
Maria bidden, ten tweede voor hen die de werkzaamheden van voornoemde
broederschap van H. Anna bevorderen, zo vaak zij zulks doen, en ten derde
voor allen die tot de broederschap toetreden, éénmaal bij hun intrede.221
[Regest 149] Notaris Florentius de Dam instrumenteert, dat Arnoldus Cock bij
gift onder de levenden heeft geschonken aan de memoriemeesters van de kerk
in Haga een huis met erf in de Toornstraet met de bepaling, dat hij het huis
gedurende zijn leven zal onderhouden, de jaarlijksche lasten, die er op rusten,
zal aflossen en het niet met nieuwe zal bezwaren.
Zie regest 150.
Dorso
z.d.
Pieter Jonasz huys opten hoeck vant
Lombertstraetgen.222
TMD342 Oostzijde Torenstraat.223
[Regest 20] Schepenen in den Hage oorkonden, dat Aernt die Koek, priester,
aan de memoriepriesters in Den Hage heeft gegeven een huis en erf in de
Toornstraet op voorwaarden, vermeld in zeker instrument.224
Zie regest 149.
TMD342 Oostzijde Torenstraat.225
[Regest 21] [Geen ‘Pro Memoria’]
Notaris Thomas Dircksz instrumenteert dat mr.Albert Bruinsz, Utrechts
priester, en Cornelis Bruinsz, met hun broeders en zusters, en met Jan
Dammasz, genaamd Coman, deken van de broederschap van Sint Ursula in de
parochiekerk in Den Haag, Pieter Daemsz, Jan Reyniersz, Andries Symonsz en
Cornels Cortswager, homannen en rectoren van genoemde broederschap,
beloven het officie van 3 missen per week, gesticht door Bruin Albertsz en zijn
zoon mr.Albert voornoemd op het altaar van Sint Ursula in de parochiekerk te
Den Haag, nooit van dat altaar te zullen vervreemden en de vergulde zilveren
kelk en het missal, ten dienste van het officie bestemd door Bruin Albertsz, ook
voor andere missen van de broederschap te doen dienen.226
[Regest 22] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Adriaen Jacobs zoon en Cornelys
Geryts zoon verkopen aan Kunyer van Levendael 14 hont land bij zuiden hout.
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Dorso

24-1-1486

1-6-1486

17-7-1486

4-10-1486

18-8-1486

Meester Nicasius Haddeman om 16 pond ende
een paar kapoenen van 10 schelling
Pieter Cornelisz of Adriaen Sebastiaensz Varwer
1500
Gekocht door Jan Hermansz van Middelcoop met
een opgehouden rente van 40 gulden per jaar.227
[Regest 131] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Monster oorkonden dat Jacob Jacobsz verklaarde te hebben
verkocht aan de priesters van de Memoria in Den Haag 8 hond land in het
ambacht van Monster ten westen van de woning en het land waatrin hij nu
woont, belend ten oosten genoemde Jacob Jacobsz, ten zuiden Claes Pijnsz, ten
westen Jacob Heynricxz, en ten noorden Willem Claeszs kinderen aan de
Zwarte Dijk. Als borg trad op Bertolmees Pietersz, die deze rente verzekerde
op 4 morgen land aan de Polanerlaan, belend ten westen de Polanerlaan, te
noorden de Bomawatering, ten oosten het klooster Ter Leede, en ten zuiden de
Poeldijkseweg.
Onderaan
z.d.
Jacob Jacobsz tot Monster
1563
De weduwe van Cornelis Jacobsz aan de Zwarte
Dijk, genaamd Haentgin.228
[Regest 131.1] [Geen ‘Pro Memoria’]
Notaris Johannes Vullinck instrumenteert, dat Albertus Albertus zoon de Loe,
voorgedragen voor een vicarie op het altaar van St. Petrus in de parochiekerk te
Haga, mr. Henricus de Alcmaria, Andreas de Oostrom, Peterus Bueren en
Johannes Sigeruszoon, heeft gemachtig dat beneficie voor hem in ontvangst te
nemen en zo nodig te verdedigen tegen aanspraken van anderen.229
Zie regest 24.
[Regest 23] [Geen ‘Pro memoria’]
Bertelmees Pietersz, Willem Hoechtraet, Pieter van der Goes, Philips Gielisz,
Gerijt Jacobsz, Joost Willemsz, Pieter Gerijtsz en Willem van Nyelant,
kerkmeesters van Den Haag, verklaren dat er tussen hen als eisers en de cureit
en priesters van de memorie als verweerders questie is geweest over een
erfrente van 18½ stuivers per jaar, staande op het huis en erf op de geest van
Lonkijn die zeelander, vermaakt door Jan Willemsz die molenair en zijn
huisvrouw Barbara. De uitspraak door de arbiter (heer Cornelys Faes, provisor
van Delfland) en goede mannen luidt dat vanaf nu de kerkmeesters de rente
zullen innen zolang men die ’s middags op de heiligendag in deze kerk de
sermoenen blijft houden. Bij ophouden van de sermoenen nemen de
memoriemeesters met de rente ook de verplichtingen over. Op verzoek zegelt
meester Thielman Heynricxsz als provisor en deken van Delfland.230
[Regest 132] ] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Philips Willemsz verklaarde schuldig te
zijn aan heer Pieter van der Kerkc, priester, een rente van 2 pond Hollands per
jaar, te betalen Bamis, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont aan de
Vismarkt. Belend ten oosten Willem Claisz bakker, ten zuiden en westen Jorijs
Jansz, en ten noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Philips Scouten.231
TMD??? Zuidzijde Vismarkt.
[Regest 133] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Andries Maertijszn verklaarde schuldig
te zijn aan zijn zoon Jan Andriesz een rente van 4 pond 7 schelling 6 penning
Hollands, te betalen Sint Lucasdag, verzekerd op zijn huis, erf en stal te westen
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28-7-1487

31-5-1488

10-2-1489

17-3-1489

daarvan in het Voorhout, belend ten westen Neel de hekelaarster, ten noorden
Wouter Jacobsz, ten oosten zijn broer Bouwijn Maertijnsz, en ten zuiden de
heerstraat.
Bovenaan
z.d.
In het Voorhout Jan Raub 5 pond 7 schelling 6
denier.232
TMD??? Noordzijde Voorhout.
[Regest 24] [Geen ‘Pro Memoria’]
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast alle geestelijken en
notarissen, die onder hunne berusting brieven hebben aangaande de vicarie op
het altaar van St. Petrus in de parochiekerk van Haga Comitis, om deze binnen
6 dagen in originali of transsumpt over te leggen aan Theodericus Petrus’ zoon,
priester, of diens gemachtigde, ten einde te dienen in diens proces met Albertus
Albertusz de Loo, klerk, die mede tot bedoelde vicarie werd voorgedragen.233
Zie regest 131.1.
[Regest 134 [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Dirick van Rijswijck, meester van de
Rekeningen van Holland, verklaarde schuldig te zijn aan heer Willem
Ruichrock van der Werve, ridder, een rente van 7 pond Hollands per jaar, te
betalen Meidag. Verzekerd op zijn huis en erf aan de noordzijde van de kerk,
belend ten oosten Gerit Claesz kaarsenmaker, ten noorden Dirick zelf, ten
westen het kerkhof en Dirick zelf, en ten zuiden de kerk met het kerkhof.
Onderaan
1560
Jan Pitersz snijer aan het kerkhof aan het
‘hoefgin’
1561
Jan Pietersz lost 20 schelling af
1562
Jan Pietersz lost 2 pond af, resteert nog 4 pond
z.d.
Algeheel afgelost.234
TMD57 of TMD58 De Drie Hoekjes. Jan Pietersz snijder betaalde in 1562
voor beide percelen de hofhuur.235
NB
Ter Meer Derval noemt Jan Pietersz snijder als hofhuurbetaler
van de percelen TMD 57 en TMD58, beide gelegen in ‘Het
blokje huizen in de Drie Hoekjes’.236 Ik kan dit niet in
overeenstemming brengen met de belendingen in 1488, die
lijken te duiden op TMD56, het huis De Klok.
[Regest 25] [Geen ‘pro memoria’]
Geryt Dircxs huurt voor 5 jaar van Claes Willemsz omtrent 3 morgen land in
Escamp.237
Zie regesten 7 d.d. 14-8-1454, 37 d.d. 24-9-1503 en 48 d.d. 11-5-1517.
[Regest 135] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Claes van Zelns weduwe met Willem
van der Goes als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan Walraven
Potter een erfrente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd
op twee stenen kamers bij de stinkput, belend ten noorden meester Jan van
Brakel, ten oosten de heerstraat, ten zuiden Roel de smid, en ten westen
meester Jacob Pijnsz.
Onderaan
z.d.
Gijsbrecht Govertsz deurwaarder of Maria Zalen
Nota
z.d.
Hiervan zijn 2 pond afgelost door een heer
Cornelis bastaard van Assendelft.238
TMD67 Westzijde Oude Molstraat. Zie voor de bewijsvoering van deze
lokalisering de volgende hofhuurbetalers in het HB1512:
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29-5-1489

29-5-1489

23-2-1491

26-5-1491

24-2-1492

[HB1512 De noordzijde van de Nobelstraat en de zuidzijde van de Faysstraat
die genaamd is Juffrouw Idastraat].239
HB1512
Meester Jacop Pijnsz
1½ denier
HB1512
Dezelfde meester Jacop
1½ denier
HB1512
Nog dezelfde meester Jacop een uitgang
1 denier
HB1512
Heer Cornelis van Assendelft priester
1 denier
HB1512
Gherijt Roelesz
1 denier
Dit kan ik vergelijken met de volgende reeks hofhuurbetalers in het HB1562,
allen aan de westzijde van de oude Molstraat:
[HB1562 Nabij de Juffrouw Idastraat].240
TMD65 HB1562 Jacop Pieter Pijnssen lakenkoper
1 denier
TMD66 HB1562 Meester Dammus Droegendijck, raad
1 denier
TMD67 HB1562 Gijsbert Govertsz, deurwaarder, van Boven
1 denier
TMD68 HB1562 Meester Dammus van Drogendyck, raad, een uitgang
1
denier
TMD69 HB1562 Dezelfde nog 3 kamers
3 denier
TMD70 HB1562 Dezelfde nog een erf aan de bornput, gekomen van het
gasthuis
1 denier
De TND-nummers komen natuurlijk uit Ter Meer Derval.241
[Regest 136]
Jan Stevensz, cureit, en de overige memoriepriesters in de kerk te Den Haag
maken een reglement voor hun bibliotheek.242
[Regest 137]
De cureit en de memoriepriesters in de kerk te Den Haag maken de bepaling
dat voor een ieder van hen, ter vergoeding van het geld, bij de toetreding tot de
memorie betaalt, een eeuwige memorie zal worden gehouden op de sterfdag.243
[Regest 138] [Geen ‘Pro Memoria]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Goessen Louwerisz verklaarde schuldig
te zijn aan Adriaen Arentsz een rente van 2 pond Hollnds pe rjaar, te betalen
Sint Thomasdag Apostel, verzekerd op zijn huis en erf aan de westzijde van de
Volderslaan, belend ten zuiden Jacob de wever, ten westen Claes Dammesz,
ten noorden Adriaen Claesz en Toentgin de volder, en ten oosten de heerweg,
welk huis en erf Goessen van genoemde Adriaen Arentsz tegen de gevestigde
rente in erfhuur heeft genomen.
Onderaan
z.d.
Jan Piersz dekker.244
TMD??? Westzijde Voldersgracht (v/h Volderslaan),
[Regest 26] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Florys Wolbrants zoon erkent schuldig
te zijn aan Jan Janszoon 20 schellingen Hollands ’s jaars, gaande uit zijn huis
en erf in het Noirteynde van den Hage.245
Zie regest 84.
TMD??? Westzijde Noordeinde of TMD??? Oostzijde Noordeinde
[Regest 139] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat meester willem van Berendrecht
verklaarde schuldig te zijn aan meester Dirc Adriaensz, priester en
memoriemeester, ten behoeve van de gemene priesters van de memorie een
rente van 4pond Hollands per jaar, te betalen Kerstavond, verzekerd op zijn
huis en erf waarin hij nu woont aan de zuidzijde van de kerk, belend ten oosen
meester Jan Dircxsz Ruysch, doctor in het wereldlijk recht, ten westen vooraan
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28-3-1492

19-11-1492

11-7-1493

3-10-1494

23-2-1495

4-3-1495

23-1-1497

Phillips Jacob Coppiersz en achteraan de gemene buren in de Jan
Hendrikstraat, en ten noorden en zuiden de heerstraten.
Onderaan
z.d.
Jaep kaarsenmaker
Marge
z.d.
Afgelost.246
TMD538 Zuidzijde Riviervismarkt.247
[Regest 140] [Geen ‘Pro Memoria’]
Huych van Zwieten, schout in het ambacht van Zoeterwoude, oorkondt dat
Phillips Pietersz van Dam verkoopt aan Adriaen Aerntsz een rente van 4 pond
Hollands per jaar, gaande uit 4 morgen land in Teilingerbroek aan de Vliet.248
[Regest 141] [Geen ‘Pro memoria’]
David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, vergunt de fabriekmeesters van
de parochiekerk van ’s-Gravenzande van het vermogen van hun kerk tot een
bedrag van 600 Rijnguldens te verkopen.249
Zie regest 144.
[Regest 27] [Geen ‘Pro Memoria’]
Willem Berger Jans zoon en Huge Louwen zoon, kerkmeesters te Nootdorp,
verkoopen aan Mr.Thielman Heynrixz, provisor en deken van Delffland, de
rente, vermeld in den brief d.d. 1479 Maart 9, waardoor deze gestoken is [zie
regest 18] Bezegeld door Dirck Reynersz.250
Zie regesten 1, 18 en 85.
[Regest 142] [Geen ‘Pro memoria’]
Jan Willemsz, schout in Zuidwijk, oorkondt dat Bairtout Hugensz erkent
schuldig te zijn aan mr.Dirc Ariënsz, priester, een rente van 6 pond Hollands
per jaar, gaande uit zijn woning, die wijlen Heinrich Evertsz heeft vermaakt
aan de heren van de Memorie in Den Haag.251
[Regest 143] [Geen ‘Pro memoria’]
Dirc Willemsz verklaart te hebben verkocht aan de gemene priesters van de
Memorie een eeuwige rente van 8 pond Hollands per jaar, te betalen OLV-dag
Lichtmis, verzekerd op 3 morgen en ½ hond land in het ambacht van Monster,
gemeen met Pieter Aernt Touwen, en in het geheel belend ten oosten Herper
Gerijtsz en Cornelis Govertsz, ten zuiden de Grote gantel, ten westen Mees
Pieters, en ten noorden de Monsterdijk; en nog verzekerd op 3 morgen vrij land
in het ambacht van Wateringen gemeen met genoemde Pieter Tou, het gehele
land belend ten oosten Cornelijs Pietersz te Delft, ten zuiden de Firet, ten
westen het klooster Ter Lee, en ten noorden de Broekweg.
Marge
z.d.
Dirick Cornelisz aan de Zwartedijk
Nu zijn weduwe Koertgin.252
[Regest 144] [Geen ‘Pro memoria’]
Jan Symonsz, Han Ghijsbrechtsz, Jan Jacobsz van Wael en Herman
Heynrichsz, kerkmeesters van ’s-Gravenzande, verkopen met toestemming van
de bisschop d.d.19-11-1492, en van het gerecht van de stad en het ambacht van
’s-Gravenzande, aan de memoriemeesters in Den Haag een rente van 6 pond
Hollands per jaar, te betalen OLVdag Lichtmis, gaande uit 2½ morgen land in
het Noordland in het ambacht van ’s-Gravenzande, belend ten zuiden Margriet
weduwe van mr.Jan van Berendrecht, ten noorden de kerk van ’s-Gravenzande,
ten oosten de Noordlandsedijk, en ten westen de Noordlandseweg, en belast
met des heren pacht van 10 stuivers per jaar voor elke 3 morgen, en verzekzerd
op alle goederen van de kerk.253
Zie regest 141.
[Regest 28] [Geen ‘Pro memoria’]
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2-11-1497

2-11-1497

Schepenen van den Hage oorkonden, dat Anthony Kerstant Geryts zoons
weduwe erkent schuldig te zijn aan de priesters van de memorie in den Hage
20 schellingen Hollands ’s jaars, te betalen Sint Paulusdag Apostelgaande uit
haar huis en erf in de Molenstraet, belend ten westen Willem woutersz, ten
noorden Herman Dircxsz, ten oosten Jan Pot, en ten zuiden de heerstraat..
Zie regest 201.
Bovenaan
z.d.
Hackevoerdt
Onderaan
z.d.
Afgelost door Henric Hackevoert met een
gepachte brief van 3 schelling 6 denier.254
TMD??? Noordzijde Molenstraat.
[Regest 145] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Adriaen Pietersz van der Meer
verklaarde schuldig te zijn aan heer Jan Hugensz, pastoor, en heer Pieter van
der Kerck, priester, een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen OLV-dag
Lichtmis, verzekerd op zijn woning en landen waarop hij nu woont in de
Zegbroek in het Westambacht met daaropstaande huizen enz., belend ten
westen Adriaen Outziersz, ten noorden Gerijt Dircxsz, ten oosten Woirmbrecht
Vranckensz, en ten zuiden genoemde Adriaen Outziersz;
Verder verzekerd op 13 hond land in Escamp, geheten Heymanscamp, belend
ten oosten de Nieuwe sloot, ten zuiden de Heren van St.Jan in Haarlem, ten
westen Claes Willemsz, en ten noorden Martijn Touwensz,
Verder nog verzekerd op 8 hond land in Escamp, geheten dat Rietveld, belend
ten zuiden het klooster van Loosduinen, ten westen het Oude Gasthuis van
Delft, en ten noorden en oosten Claes Willemsz.
Ook nog verzekerd op 11 hond land in Escamp geheten de Smale Camp,
belend ten oosten en zuiden het klooster van Rijnsburg, ten westen het kloosten
van Loosduinen, en ten noorden het Sacramentsgasthuis.255
Marge
z.d.
Afgelost door Jan Huygensz barber en opnieuw
belegd in Berkel.
Dit is de boerderij Bohemen.
[Regest 29] [Geen ‘Pro Memoria’]
Baljuw, schout en schepenen van den Hage verkoopen aan de priesters van de
memorie in den Hage eene jaarlijksche rente van 20 schellingen Vlaams,
losbaar met den penning 15.256
Zie regest 43.
[Regest 30] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Goodtscalk Claesz erkent schuldig te
zijn aan de memoriemeesters aldaar 4 pond 5 schellingen Vlaams wegens den
koop van een huis en erf in de Molenstraet, te betalen in vier termijnen.257
TMD??? Zuidzijde Molenstraat.
[Regest 31] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Goodscalck Claesz erkent schuldig te
zijn aan de gemene priesters van de memorie een rente van 2 pond Hollands
per jaar, te betalen Sint Lambrechtsdag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont in de Molenstraat, belend ten oosten Aem van Wege, ten zuiden de
Heilige Geest in Den Haag, ten westen Jacob Pietersz houtvester, en ten
noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Vincent Fransz procureur
Jacob Sibrantsz schoenlapper
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5-10-1498

26-10-1498

1 pond is afgelost door juffrouw van der Burch
ten tijde van heer Jan Benninck.258
TMD??? Zuidzijde Molenstraat.
[Regest 32] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Balteser Pietersz erkent schuldig te zijn
aan de gemene priesters van de memorie een rente van 20 schelling Hollands
per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op zijnhuis en erf waarin hij nu
woont in het Voorhout, belend ten westen vooraan Jan de goudsmid en
achteraan Tyman Oem van Wijngairden, ten noorden de lijdweg, ten oosten het
slop, en ten zuiden het Voorhout.
Onderaan
1560
Cornelis Jansz Muyser
1562
Claes Reyersz.259
TMD1202 Noordzijde Voorhout.260
[Regest 146 = regest 33] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirick Jacobsz volder verklaarde
schuldig te zijn aan mr. Thomas Dircxz van Medenblick een rente van 3 pond
Hollands per jaar, te betalen Bamis, verzekerd op zijn huis en erf op de
Voldersgracht, belend ten oosten Arent Evertsz en achteraan Piter Claesz, ten
zuiden Sint Jacobszstraat, ten westen Jan Pietersz, en ten noorden de
Voldersgracht.
Zie regest 51.
Dorso
1553
Coman Cornelis’ huis, geheten de Gulden
Passer.261
TMD975 Huis De Gulden Passer, Zuidzijde Gedempte Gracht [v/h
Voldersgracht].262
[Regest 34] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Martijnsz verklaarde schuldig
te zijn aan de priesters van de Memorie in Den Haag een rente van 20 schelling
Hollands, verzekerd op zijn huis in de Spuistraat.
Zie de regesten 3 d.d. 24-8-1431 en 4 d.d. 9-3-1435.263
TMD### Zuidzijde Spuistraat of TMD### Noordzijde Spuistraat.
[Regest 35] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van Remonde verkocht heeft aan
heer Adriaen Jans zoon, priester, een huis en erf in de Vleersteech.264
TMD??? Westzijde Vleerstraat of Oostzijde Vleerstraat.
[Regest 147] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Bertout van assendelft
verklaarde te hebben verkocht aan Robbrecht Jacobsz 5 hond land
Bijnoordenhout bij de kakstoel, belend ten westen meester Phillips Aernt
Buysz, ten noorden de oude wateringe en Gerijt Deym,. Ten oosten de Getijden
in denhaag, en ten zuiden de houtweg, en al belast met een oudere rente van 20
schelling Hollands.265
[Regest 148] [Geen ‘Pro memoria’]
Notaris Thomas Theodericusz de Medemblick instrumenteert, dat Johannes
Hugosz, cureit van de parochiekerk te Den Haag, Johannes Alardusz, vicaris en
kapelaan, en Johannes Moyekint, Adrianus Heinricusz, Andreas Theodericusz,
Simon Petrusz van Wateringhe, Theodricus Simonsz Thol, Johannes Petrusz,
Wilhelmus Stael, Petrus Johannesz Kerck, Anthonius Johannesz, Florentius
Theodricusz, Cornelius Johannesz van Assendelff, meester Thedricus
Adrianusz, meester Egidius Johannesz Duick, meester Wolbrandus Arnoldusz,
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meester Johannes Wernerusz, meester Albertus Brunosz, meester
Bertholomeus Johannesz Naechtegael, meester Wolterus Adrianusz, Petrus
Petrusz, Johannes Jacobusz de Loeff, heer Cornelius Jacobusz, Jacobus Petrusz
de Oestewoude, en Johannes Alardus de Scoten, het wijste en grootste deel van
de memoriepriesters, volgens bevoegdheid, hun door bisschop David de
Burgundia verleend, bepalen, dat geen reguliere geestelijken deel mogen
uitmaken van de memorie, of een beneficie, vicarie of kapelanie in de kerk
mogen bezitten, de cureit en zijn kapelaan, die van de Praemonstreiter Orde te
Middelburg zijn, uitgezonderd.266
[Regest 149] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Harman Lucasz verklaarde schuldig te
zijn aan Jacob van Huesden een rente van 10 schelling Hollands per jaar, te
betalen Sint Jansdag Decollatio, verzekerd op zijn huis en erf op de Geest,
belend ten noorden Jan Buer patijnmaker, ten oosten voornoemde Jacob, ten
zuiden Henrick van Scaghem, en ten westen de Geest.
Zie regesten 14, 112, 157 en 163.
Dorso
z.d.
Cornelis Michielsz tafellakenwever.267
TMD??? Oostzijde De Geest???
[Regest 149A] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Jacob Doen zoon erkent schuldig te zijn
aan Jan Jansz een rente van 20 schellingen Hollands jaarlijks, gaande uit twee
kamers in de Sinte Jacobs straat over Sint Anthonisbrug.
Zie regest 170A.
Dorso
1554
Wm Jansz 1 pond in het Padmoes.268
TMD??? Noordzijde Padmoes of Zuidzijde Padmoes.
[Regest 150] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in Den Haag oorkonden dat Euwout Jansz verklaarde schuldig te
zijn aan de memorie in Den Haag een rente van 2 pond Hollands per jaar, te
betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf aan de zuidzijde van de
Voldersgracht, belend ten oosten Jacob Claesz, ten zuiden Willem Jansz, ten
westen heer Jacob Claesz, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 172.
Onderaan
1560
Schipper Allaert.269
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht [v/h Voldersgracht].
[Regest 150.1] Landschepen van ’s-Gravensande oorkonden, dat Gheryt Jans
zoon verkocht heeft aan de memoriemeesters in den Haghe, een losrente van 3
pond Hollands ’s jaars, verzekerd op 3 morgen land in Noirlant, losbaar tegen
de penning 16.270
Zie regesten 155.1, 155.2 en 157.1.
[Regest 151] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Joest Jansz verklaarde te hebben
verkocht aan heer Piter van der Kerck een rente van 6 pond Hollands per jaar,
te betalen op Sint Bartholomeusdag, verzekerd op zijn huis en erf op het
bleekveld, belend ten noorden Dirick Geritsz, ten oosten Namnick
deurwaarder, en en ten zuiden en westen de heerstraat.
Zie regest 93.
Onderaan
z.d.
Dirick Jansz in ‘De Griff’ achter de Spuikapel
Meester Adriaen Heytonan advocaat
Marge
z.d.
Spui.271
TMD### Oostzijde Spui.
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[Regest 36] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag oorkonden dat Philips Adriaensz erkent schuldig te
zijn aan de memorie in den Hage 10 schellingen Hollands jaarlijks, gaande uit
zijn huis en erf in de St. Pieters straet.272
TMD??? Gortstraat [v/h St.Pieterstraat].
[Regest 37] [Geen ‘Pro memoria’]
Willemtgen huurt als gevolmachtigde van haar man Jacob Claesz omtrent 3
morgen land in Escamp van Claes Willemsz. Beezgeld door Willem Zuyrmont,
priester.273
Zie regesten 7 d.d. 14-8-1454, 25 d.d. 10-2-1489 en 48 d.d. 11-5-1517.
[Regest 38] Barthout van Assendelft geeft aan Wouter Adriaensz, priester voor
de Getijden in de grote Kerk in Den Haag wegens achterstallige rente, een
assignatie van 3 pond Vlaams op Jan van Rietvelt de bastaard, welke hij te
goed heeft van de koopsom van het huis, door deze van hem gekocht, staande
op De Plaats.274
Zie regest 44.
TMD??? Noordzijde Plaats of Zuidzijde Plaats.
[Regest 152] [Geen ‘Pro memoria’]
Mychiel Pietersz verkoopt aan mr.Jacop, memoriepriester, een rente van 2
pond Hollands per haar, staande op 4 morgen land in het ambacht Nootdorp op
het Nieuweveen aan de Voorburgseweg. Bezegeld door Costijn Jansz en
Kerstant van Alkemade.275
[Regest 39] Kerkmeesters van de parochiekerk in Den Haag verkopen aan de
priesters van de Memorie ¼ van een stuk land in Den Haag bij noorden hout,
de kerk aangekomen bij testament van Cornelys Jacopsz en diens echtegenote
Aechte.276
[Regest 40] Schout en schepenen van Den Haag verkopen aan de Memorie
aldaar een rente van 1 pond Vlaams per jaar, losbaar de penning 16.277
[Regest 41] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Pieter Allemansz erkende
schuldig te zijn aan de Memorieheren aldaar een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, gaande uit zijn huis en erf op het Spui.278
TMD??? Westzijde Spui of Oostzijde Spui.
[Regest 42] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Harman Claesz
verkoopt aan de heren van de Memorie in Den Haag een rente van 2 pond
Hollands per jaar, gaande uit zijn huis en erf met 1½ morgen land, gelegen in
het ambacht ’s-Gravenzande in de Hoendertiende.279
[Regest 153] [Geen ‘pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Willem Adriaensz verklaarde
schuldig te zijn aan de memoriemeesters van Den Haag een rente van 10
schelling Hollands per jaar, verzekerd op zijn huis aan de Voldersgracht.280
Zie regest 80.
TMD### Zuidzijde Gedempte Gracht of TMD### Noordzijde Gedempte
Gracht.
[Regest 43] [Geen ‘Pro Memoria’]
Baljuw, schout en schepenen in het ambacht van den Hage oorkonden, dat naar
aanleiding van hun besluit tot verlaging van de renten ten laste van den Hage
van den penning 15 tot den penning 16, de priesters van de memorie een
rentebrief, groot 20 schellingen Vlaamsch jaarlijks, in dien zin gewijzigd
hebben (zie reg. no. 29), en dat zij dezen brief door dien rentebrief gestoken
hebben.281
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Zie regest 29.
[Regest 154] Adriaen Jacopsz en Adriaen de Milde Claisz, schepenen in Den
Haag, oorkonden dat Jan Splinter Claisz van Delft verklaarde schuldig te zijn
aan de Memoriepriesters van Den Haag een rente van 2 pond Hollands, gaande
uit zijn huis in de Schoolstraat.282
Zie regesten 46 en 171.
TMD??? Westzijde Schoolstraat. Zie bij regest 46 voor mijn poging dit huis te
lokaliseren.
[Regest 155] Willem Jansz, waard in Engeland, en Dirck Deym Jansz,
schepenen in Den Haag, oorkonden dat Cornelis Reymbrantsz verklaarde
schuldig te zijn aan de heren van de Memorie een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, gaande uit zijn woonhuis in het Zuideinde.283
TMD??? Westzijde Wagenstraat of Oostzijde Wagenstraat.
[Regest 44] Het Hof van Holland veroordeelt de weduwe van Jan de bastaard
van Rietvelt om aan de memorieheren in Den Haag af te geven de laatste
termijn van de koopsom van een huis op De Plaats, door Jan voornoemd
gekocht van mr.Barthoud van Sassendelft, welke hij onder zich hield zolang
deze geen waarborg had gesteld, en waarop de Memorieheren aanspraak
maken volgens assignatie van mr.Barthout voornoemd wegens achterstallige
rente, die zij uit het huis hadden, terwijl de Memorieheren worden veroordeeld
de bedoelde waarborg te stellen.284
Zie regest 38.
TMD??? Noordzijde Plaats of Zuidzijde Plaats.
[Regest 155.1] Schout en schepen van het ambacht van ’s-Gravensande
oorkonden, dat zij Jan Willems zoon, gemachtigde van de memoriemeesters in
den Haghe, toegepacht hebben een rente van 10 schellingen Hollands ’s jaars
wegens achterstallige rente volgens de brief van 1501 juli 13, waardoor deze
gestoken is (zie regest 150.1).285
Zie regesten 150.1, 155.2 en 157.1.
[Regest 45]
Claes Willems zoon (van Hoogenhouck) en Diricx Jans zoon Duycker,
schepenen van den Hage, pachten den memoriemeesters aldaar 3 schellingen 6
penningen Hollands ’s jaars toe, gaande uit Heyn Boggen huis in de Molestraet
wegens achterstallige rente.286
Zie regest 28.
TMD??? Noordzijde Molenstraat.
[Regest 46] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Cornelis Zybrantsz
verkoopt aan mr.Jacop Willemsz en zijn echtgenote een kamer en erf in de
Schoolstraat.287
Zie regest 49.
TMD??? Westzijde Schoolstraat of TMD??? Oostzijde Schoolstraat.
[Regest 155.2] Schout en schepen van het ambacht van ’s-Gravensande
oorkonden, dat zij Jan Willems zoon, gemachtigde van de memoriemeesters in
den Haghe, toegepacht hebben een losrente van 4 stuivers ’s jaars, losbaar
tegen de penning 15, wegens achterstallige renten volgens de brieven van 1501
juli 13 en 1513 maart 12, waardoor deze gestoken is (zie regesten 150.1 en
155.1).288
Zie regesten 150.1, 155.1 en 157.1.
[Regest 156] Arent Pietersz en Willem Jansz in Engelant, schepenen in Den
Haag, oorkonden dat Thomas Cornelisz verklaarde schuldig te zijn aan de
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heren van de Memorie een rente van 1 pond Hollands per jaar, gaande uit zijn
huis in de Kerkstraat.289
Zie regest 159.
TMD??? Westzijde Schoolstraat of TMD??? Oostzijde Schoolstraat.
[Regest 157] [Geen ‘Pro memoria’]
Gerrit Willemsz in de Roester en Wisse Jacopsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Alijt Harmansdr met Henrick Symontsz als heer gekoren voogd
verklaarde schuldig te zijn aan de Memorieheren een rente van 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Jansdag Decollatio, verzekerd op haar huis en
erf op de Geest, belend ten noorden Otto de butterman, ten oosten Gillis van
Ameronghen, ten zuiden Jan Thomasz de dekker, en ten westen de
heerstraat.290
Zie regesten 14, 112, 149 en 163.
TMD??? Oostzijde De Geest???
[Regest 157.1] Landschepen van ’s-Gravensande oorkonden, dat zij de
memoriemeesters in den Haghe toepachten 3 morgen land in Noorlant, wegens
achterstallige renten, hierop verzekerd volgens de brieven van 1501 juli 31,
1513 maart 12 en 1514 januari 28.291
Zie regesten 150.1, 155.1 en 155.2).
[Regest 47] Dirk Adriaensz, gezworen landmeter van Delfland, verklaart dat
hij op verzoek van de heren van de Memorie in Den Haag twee stukken land
heeft gemeten in het ambacht ’s-Gravenzande in het Noordland, bewoond door
Boudijn Jansz, en bevonden heeft dat zij tezamen groot zijn 7 morgen 2 hond
58 roeden.292
[Regest 158] Claes Willemsz en Wermbrecht Willemsz, schepenen van Den
Haag oorkonden dat Claes Volckertsz, deurwaarder, verklaarde schuldig te zijn
aan de Memorie van de kerk van Den Haag een rente van 2 pond Hollands per
jaar, gaande uit zijn huis in de Spuistraat.
Dorso
z.d.
Jacop Dircxsz mandemaker
1561
Magister Jacop Vernuft
1567
Jan Jansz poortbode.293
TMD820 Zuidzijde Spuistraat??? Met aarzeling, Ter Meer Derval plaats hier in
1562 en in 1562 Jacob Dircksz mandemaker en dat botst met de dorsalen
aantekeningen.294 Vernuft komt niet voor bij Ter Meer Derval en in het
HB1562.
[Regest 48] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jorys Claesz, wonende aan de andere
zijde van Loosduinen, voor 5 jaar huurt van Claes Willemsz omtrent 17 hond
land in Escamp.295
Zie regesten 7 d.d. 14-8-1454, 25 d.d. 10-2-1489 en 37 d.d. 24-9-1503. En ook
nog regest 52 d.d.4-8-1519.
[Regest 158.1] Jacob Adriaens zoon van der Wyel en Pieter Pieters zoon
schepenen in den Hage, oorkonden, dat Willem Jans zoon Bol schuldig is aan
de heren van de Memorie in den Hage een rente van 6 ponden ’s jaar aflosbaar
met de penning 16 en verzekerd op de helft van 7 morgen land.
Dorso
z.d.
Eikenduinen.296
[Regest 49] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Cornelis Ijsbrantsz heeft
beloofd aan mr.Jacop Willemsz en zijn echtgenote het huis in de Schoolstraat
te zullen vrijwaren, dat hij aan hen heeft verkocht blijkens een brief d.d.13-9-
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1513 [Regest 46], waarvoor hij als onderpand stelt het huis en erf in de
Schoolstraat dat hij zelf bewoont.297
Zie regest 46.
TMD??? Westzijde Schoolstraat of TMD??? Oostzijde Schoolstraat.
[Regest 50] Claes Willemsz en Wermbrecht Willemsz, schepenen in Den
Haag, oorkonden dat de Huiszitmeesters aldaar verklaren schuldig te zijn aan
de heren van de Memorie een rente van 2 pond Hollands per jaar.298
[Regest 158.2] Claes Carboen en Gijsberth Dirycx zoon, schepenen van den
Hage, oorkonden, dat Zeverin Jans zoon erkent schuldig te zijn aan de
memorieheren van den Hage een rente van 2 pond Hollands ’s jaars, uit zijn
huis in het Noorteynde aan de Beeck.299
TMD??? Oostzijde Noordeinde.
[Regest 51] Dirck Cornelysz verkoopt aan mr.Wouter Adriaensz,
memoriemeester van de Sint Jacobskerk in Den Haag, ten behoeve van de
Memorie, een rente van 3 pond Hollands per jaar, gaande uit de door hem
bewoonde woning, groot circa 8 morgen land, in Tegelrebroek benoorden de
scheiding van Rijnland en Delfland, en al belast met 6 pond Vlaams. Bezegeld
door Willem Willemsz van Boven en Claes Jan Hugensz, schout van Nootdorp.
Dorso
z.d.
Zoeterwoude.300
[Regest 52] Claes Willemsz geeft aan de Memoriemeesters van de Sint
Jacobskerk in Den Haag het land, nader vermeld in de huurcedel d.d. 11-51517 [regest 48].301
Zie regest 48.
[Regest 159] Wermbrecht Willemsz en Adriaen Geerytsz Paert, schepenen in
Den Haag, oorkonden dat Thomas Cornelisz verkoopt aan de heren van de
Memorie een rente van 1 pond Hollands per jaar, gaande uit zijn huis in de
Schoolstraat.302
Zie regest 156.
TMD??? Westzijde Schoolstraat of TMD??? Oostzijde Schoolstraat.
[Regest 160] [‘Pro memoria magister Willem Scouten, canonic was’]
Arent Pieters zoon en Adriaen Gerits zoon Paert schepenen in den Haghe
oorkonden, dat mr. Joest Henricx zoon, priester, met zijn wereldlijke gekoren
voogd verklaart schuldig te zijn aan de heren van de memorie aldaar een rente
van 6 pond Hollands ’s jaars, losbaar met de penning 16 en gaande uit zijn huis
en erf in Jan Henricx zoon straat, belend ten oosten en noorden meester Willem
van Beerendrecht, ten zuiden Beth van Leuven, en ten westen de heerstraat.
Zie regest 176.1.
Onderaan
z.d.
‘Scone Jan, die boode’
Wijtwijck.303
TMD??? Oostzijde Jan Hendrikstraat.
[Regest 160.1] Wermbrecht Willems zoon en Gijsbrecht Diryx zoon, schepen
van den Hage, oorkonden, dat Neeltgen Jans dochter erkent schuldig te zijn aan
de heren van de Memorie in den Hage een rente van 1 pond Hollands ’s jaars,
gaande uit haar huis in het Noorteynde.304
Zie regest 162.1
TMD### Westzijde Noordeinde of TMD### Oostzijde Noordeinde.
[Regest 161] ] [Geen ‘pro Memoria’]
Adriaen de Milde Claesz en Ghijsbrecht Dircxsz, schepenen in den Hage,
oorkonden, dat Jacop Joesten zoon, snijder, erkent schuldig te zijn aan de heren
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van de Memorie een rente van 20 schellingen Hollands ’s jaars, gaande uit zijn
huis aan de Volderslaan.305
Zie regest 118.
TMD??? Westzijde Voldersgracht [v/h Volderslaan] of Oostzijde
Voldersgracht [v/h Volderslaan]
[Regest 161.1] Jacop van de Wyel Adriaens zoon en Ghijsbrecht Dircxs zoon,
schepen van den Hage, oorkonden dat Grieette Barthouts dochter erkent
schuldig te zijn aan de heren van de Memorie in den Hage een rente van 20
schellingen Hollands ’s jaars, gaande uit haar huis in de Spoeyestraat.
Zie regest 162.2.
Dorso
z.d.
Hughe mandemaker.306
TMD817 Zuidzijde Spuistraat.307
[Regest 162] Jacop van der Wyel Adriaensz en Adriaen Jacopsz, schepenen in
Den Haag, oorkonden dat Andries Huybrechtsz verklaarde schuldig te zijn aan
de heren van de Memorie een rente van 37 schelling Hollands, gaande uitz ijn
huis in de Papestraat
Zie regest 23.
Dorso
z.d.
Adriaen Heyersz koperslager
Het huis van Nicolaes de boogmaker in de
Papestraat
Andries de slotenmaker.308
TMD93 Noordzijde Papestraat.309 Zie regest HG665 voor de bewijsvoering.
[Regest 162.1] Aernt Pieters zoon en Geryt Bruyns zoon, schepenen van den
Hage, oorkonden, dat Neetgen Walravens verkoopt aan de heren van de
Memorie in den Hage een losrente van 20 schellingen Hollands ’s jaars, gaande
uit haar huis in het Noorteynde.310
Zie regest 160.1
TMD### Westzijde Noordeinde of TMD### Oostzijde Noordeinde.
[Regest 162.2] Willem Jans zoon en Marten Adriaens zoon, schepenen van den
Hage, oorkonden dat Grietgen Baerthouts dochter verkoopt aan de heren van
de Memoriën een losrente van 1 pond Hollands ’s jaars, gaande uit haar huis in
de Spoyestraat.
Zie regest 161.1.
Dorso
z.d.
De mandemaker.311
TMD817 Zuidzijde Spuistraat.312
[Regest 162.3] Willem Jans zoon en Huych Aernts zoon, schepenen van den
Hage, oorkonden, dat mr. Bartholomeus Ghijsels, de zanger, erkent schuldig te
zijn aan Dirick Jacob zoon, memoriemeester van den Hage met de clavigeri
Hubybrecht Bijl, pastoor, mr. Wouter Adriaens zoon, mr. Bartholomeus
Nachtegael, Jacop van Delff en mr. Gillis Duyck een losrente van 4 pond
Hollands ’s jaars, gaande uit een half huis in de Schoelstraat tegenover de
school.313
TMD### Westzijde Schoolstraat.
[Regest 53] Florys Meesz huurt van de Memorieheren in Den Haag 1 morgen
land Bezuidenbos voor 4 pond Hollands per jaar gedurende 9 jaar.314
[Regest 163] [Geen ‘Pro memoria’]
Adriaen Geryts zoon Paert en Huych Aerts zoon, schepenen in den Hage,
oorkonden, dat Alijt Hermansdr verkoopt aan de memorieheeren een rente van
1 pond Hollands per jaar, op haar huis huis op de Geest van Den Haag. Belend
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ten noorden Barbaer Koenendr, ten oosten de weduwe van Gillis van
Ameronghen, ten zuiden Jan Thonisz dekker, en ten westen de heerstraat.
Zie regesten 14, 112, 149 en 157.
Onderaan
1-7-1552
Nog een gepachte brief voor schepenen Henrick
van der Goes ende Jacob van der My Willems
zoon in den Burch
1552
Deze drie brieven [zie regesten 14, 149 en 157]
en de gepachte brief betaald door Cornelis
Michielsz, tafellakenwever op de Geest.315
TMD??? Oostzijde De Geest???
[Regest 163.1] Adriaen Geryts zoon en Aerndt Pieters zoon, schepenen van
den Haghe, oorkonden dat Aernd Heynricx zoon Nachtegael, priester, verkoop
aan de memorieheren in den Hage een losrente van 2 pond Hollands ’s jaars,
gaande uit zijn huis in de Jan-Heynricxsstraat aldaar.316
TMD### Westzijde Jan Hendrikstraat of TMD### Oostzijde Jan
Hendrikstraat.
[Regest 164] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Andries Pitersz verkoopt
aan de Memorieheren een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen
meidag, verzekerd op 4½ morgen land in Haagambacht, belend ten zuiden Jan
Cornelisz Cammaker, ten noorden de Heilige Geest in Den Haag, ten westen
Wouter Adriaensz, en ten oosten de nieuwe sloot, en ook nog op zijn woning
met huis, berg en geboomte, belend ten zuiden, noorden en oosten mijn vrouwe
van Loosduinen, en ten westen de Lozerlaan. Verhaal is mogelijk bij in
gebreke blijven op de woning van Ysbrant Roelofsz met 9 morgen land in
Haagambacht, belend ten westen mijn vrouwe van Loosduinen, ten noorden de
banweg, ten oosten mijn vrouwe van Loosduinen en de Heilige Geest van Den
Haag, en ten zuiden mijn vrouwe van Rijnsburg.
Onderaan
z.d.
Cornelis Diricxsz Koninck van Eikenduinen.317
[Regest 54] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Gerrit Kerstensz verklaart
schuldig te zijn aan de Memorieheren van Den Haag een rente van 6 pond
Hollands per jaar wegens een festum compositum van de Scheiding der
Apostelen, verzekerd op twee huizen en erven op de hoek van de Papestraat en
losbaar met de penning 16.318
TMD### Noordzijde Papestraat of TMD### Zuidzijde Papestraat.
[Regest 164.1] Adriaen de Milde Claeszoon en Adriaen Geryszoon Paert,
schepenen van den Haag, oorkonden dat Wilboert Jans zoon, viskoper,
verkoopt aan Joestken Ghijsbrechts dochter in de Poort een losrente van 2 pond
Hollands ’s jaars, gaande uit haar huis aan de Oostzijde van het Spoey.319
Zie regest 166.3.
TMD### Oostzijde Spui.
[Regest 164.2] Aernt Pieters zoon en Kors Pieters zoon van der Beeck,
schepenen van den Hage, oorkonden, dat Margriete, weduwe van Florijs van
Oyen, verkoopt aan jonkvrouwe Zutegen van Elpendam een losrente van 1
pond Vlaams ’s jaars, gaande uit haar huis aan de Vismarkt.
Zie regest 164.4
Dorso
1561
Maritgen Geritsdr [v]an de botermarkt, weduwe
van meester Cornelis barbier.320
TMD555 Huis het Zwiepje Zuidzijde Groenmarkt.321
[Regest 55] Ghijsbrecht van Zwieten, ambachtsheer en schout van
Zoeterwoude, oorkondt dat Maria de Vrieze, weduwe van Aernt van
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Duvenvoorde, verkoopt aan de Memoriemeesters van Den Haag een rente van
11 pond Hollands per jaa van 30 groten Vlaams het pond, gaande uit 8 morgen
land in het ambacht Zoeterwoude.322
[Regest 164.3] Adriaen Geryts zoon Paert en Kos Pieters zoon van der Beeck,
schepenen van den Hage, oorkonden, dat Anthonis Kyvit, wantsnijder,
verkoopt aan de memorieheren in den Hage een losrente van 4 pond Hollands
’s jaars, gaande uit zijn huis in de Veenstraat.323
TMD### Westzijde Venestraat of TMS### Oostzijde Venestraat.
[Regest 164.4] Huych Aerts zoon en Kors Pieters zoon van der Beeck,
schepenen van den Hage, oorkonden, dat Margriete Engebrechts, dochter van
Esbrouck, weduwe van Florys van Oyen, verkoopt aan de memorieheren van
den Hage een losrente van 3 Carolus guldens ’s jaars, gaande uit haar huis aan
de Vischmarkt.
Dorso
z.d.
Maritgin Gerrits dochter int Suypgin, weduwe van
meester Cornelis barbier.324
TMD555 Huis het Zwiepje Zuidzijde Groenmarkt.325
[Regest 165] Schepenen van Monster oorkonden dat oude Piter Pitersz en zijn
zoon jonge Piter Pitersz verklaarden samen te hebben verkocht aan de
Memorie in Den Haag een erflosrente van 6 pond Holands per jaar, te betalen
Kerstavond, lpsbaar met de penning 16 zonder ‘hoechmunt’ te geven,
verzekerd op de woning waarin zij nu wonen in de Poeldijk aan de oostzijde
van de woning van Adriaen Ywijnsz en op de woning van Piter Arentsz in de
Oostmade.
Onderaan
z.d.
Gerit Jorisz alias Calebijn of Willem Cornelisz tot
Monster326
[Regest 56] Jan Dircxsz huurt voor 12 jaar van de Memorieheren in Den Haag
20 hond land Bezuidenhout voor 13½ pond Hollands per jaar.327
[Regest 57] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Henryck Aertsz verklaarde
schuldig te zijn aan Betgen kaarsmakers een rente van 1 pond Hollands per
jaar, gaande uit zijn huis en erf in het Noordeinde en losbaar met de penning
16.328
TMD### Westzijde Noordeinde of TMD### Oostzijde Noordeinde.
[Regest 58] Joest van Hamestede, patroon van een vicarie op het
St.Pietersaltaar in de St.Jacobskerk te Den Haag, consenteert Philips Jansz, zijn
neef, bezitter van die vicarie, om zijn verplichtingen met 1 mis per week te
voldoen. Totdat de verloren geraakte landen zijn terug gevonden en verzoek de
bisschop en zijn aartsdiaken, domproost te Utrecht, om bevestiging.329
[Regest 165.1] Kors Pieters zoon en Marten Adriaens zoon, schepenen van den
Haghe, oorkonden, dat Huych Jansz verkoopt aan de memorieheeren een rente
van 2 pond Hollands ’s jaars, gaande uit zijn huis in het Westeynde en dat in de
Vleersteech naast de Vleebloem.330
TMD### Noordzijde Westeinde of TMD### zuidzijde Westeinde.
TMD475 Westzijde Vleersteeg of TMD477 Westzijde Vleersteeg.
[Regest 166] Kors Pietersz van der Beeck en Marten Adriaensz, schepenen in
Den Haag, oorkonden dat Jan Willemsz metselaar verkoopt aan de
Memorieheren een rente van 2 pond Holands per jaar, te betalen
St.Margarethadag, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend ten
zuiden Hartoech de bakker, ten noorden Adriaen Claesz, ten westen de
presidentsboomgaard, en ten oosten de heerstraat met de beek. Te lossen de
penning 16.
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14-7-1533

19-11-1533

19-11-1533

1-5-1534

9-9-1534

16-10-1534

15-5-1536

15-11-1536

Zie regest 171.1
Dorso
z.d.
Claes Jansz prater of poet
Onderaan
z.d.
Claes Jansz Poedt.331
TMD### Westzijde Noordeinde.
[Regest 59] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Reyer koperslager verkoopt
aan Jan Huygesz bakker een rente van 6 pond Hollands per jaar, gaande uit het
door hem bewoonde huis en erf op de hoek van de Papestraat.332
Zie regest 100.
TMD79 Oostzijde Gasthuistraat.333
[Regest 166.1] Kors Pieters zoon van der Beeck en Marten Adriaens zoon,
schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Adriaen van Dorp, kannunik op het
Hof, verklaarts schuldig te zijn aan de memorieheren van den Hage een
losrente van 2 pond Hollands ’s jaars, uit zijn huis in ’t Voorhout bezuiden de
Dennewech.334
TMD### Noordzijde Voorhout
[166.2] Kors Pieters zoon van der Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
den Haghe, oorkonden, dat Claes Wouters zoon, schrijnwerker, verkoopt aan
de memorieheren van Den Haag een rente van 2 pond Hollands ’s jaars, uit zijn
huis in de Spoeystraat.335
TMD### Noordzijde Spuistraat of TMD### Zuidzijde Spuistraat.
[Regest 60] Schout en schepenen van Hodenpijl oorkonden dat Allert Cornelisz
heeft verkocht aan Govert Heynricksz (van Meervelt) een rente van 6 Car.gul.
per jaar, verzekerd op 10 hond land aldaar en losbaar de penning 16.336
Zie regesten 61, 76 en 79.
[Regest 61] Schepenen van Hodenpijl oorkonden dat Allert Cornelisz, Jan
Aemsz bij de Haverbregge [= Haverbrug? RavdS] en Jan Jansz op de
Zouteveen hebben verkocht aan Govert Heynricxsz (van Meervelt) een rente
van van 6 Car.gul. per jaar, verzekerd op 10 hond land in de woning van Allert
en losbaar de penning 16.337
Zie regesten 60, 76 en 79.
[Regest 166.3] Korst Pieter zoon van der Beeck en Marten Adriaens zoon,
schepenen van den Hage, oorkonden, dat Jan Plumeon, hun klerk, verkoopt aan
de memorieheren van den Hage de rente, vermeld in de brief van 1528 februari
2 (zie regest nr. 164.1) waardoor deze gestoken is.338
Zie regest 164.1.
TMD### Oostzijde Spui.
[Regest 229] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Dirck Claesz Holijn, gezworen bezetter
aldaar, gerechtelijk gedaagd ten verzoeke der memorieheeren, verklaard heeft,
dat hij, toen hij ten verzoeke der genoemde memorieheeren, beslag legde op de
goederen van Maritgen, weduwe van .......... Adriaens zoon te Naeldwijck, haar
heeft hooren zeggen, dat zij hare woning gekocht had met eene hypotheek van
3 pond Hollands jaarlijks er op staande ten behoeve der memorieheeren,
waarop hij gezegd had: ‘Maritgen, wat hebt ghy dan costen te doen?’
Dorso
z.d.
[Sententie d.d.19-5-1536 van schepenen van
Wateringen in ten gunste van de
memorieheren].339
[Regest 166.4] Maertijn Adriaens zoon en Anthonis Aernts zoon, schepenen
van den Hage, oorkonden, dat Pieter Jacobs zoon, priester, erkent schuldig te
zijn aan de memorieheren in den Haghe een rente van 4 pond Hollands ’s jaars,
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18-1-1537

20-10-1537

26-2-1538

22-7-1538

19-12-1538

30-8-1539

gaande uit het huis van wijlen jonkvrouw Van Sombrecht in de Toerenstraat
naast de Heyligen-Geest-loods en een huis in de Joncvrouw-Ydenstraat.340
Zie regest 294.1.
TMD### Westzijde Torenstraat.
TMD### Noordzijde Juffrouw Idastraat of TMD### Zuidzijde Juffrouw
Idastraat.
[Regest 63] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Gerrit, heer tot Assendelft,
Heemskerk en Kralingen, ridder, stadhouder van de lenen en eerste raad van de
keizer, ter voldoeining van een overeenkomst met de Memorieheren in Den
Haag heeft getransporteerd een rente van 4 pond Hollands per jaar, staande op
een huis met erf in de Vliersteeg, een huis aan de oosztijde van de Jan
Hendrikstraat, een huis aan de westzijde in dezelfde straat, een een rente van 2
pond Hollands per jaar verzekerd op 5 morgen land in Voorburg en op een huis
en erf aan de Vismarkt in Den Haag.341
TMD### Westzijde Vleersteeg of TMD### Oostzijde Vleersteeg.
TMD### Oostzijde Jan Hendrikstraat.
TMD### Westzijde Jan Hendrikstraat.
TMD### Vismarkt Den Haag.
[Regest 167] Dirck Simonsz uter Made, schout in het ambacht van Wateringen,
Adryaen Claes Engebrechtsz en Claes Adryaensz smid, schepenen aldaar,
oorkonden dat Anthonys Jorysz verkoopt aan Lijsbet Gherytsdr een rente van 2
pond Hollands per jaar, losbaar de penning 16, gaande uit 6 morgen land in
Naaldwijkerbroek in de ban van Wateringen.342
[Regest 167.1] Kors Pieters zoon van der Beeck en Nycasisu Anhonis zoon van
Flory, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Willeboert Jans zoon Stierman
verkoopt aan de heren van de Memorie van St.Jacobskerk in den Hage een
losrente van 6 pond Hollands ’s jaars, gaande uit zijn huis aan de Oostzijde van
het Spoey.343
TMD### Oostzijde Spui
[Regest 167.2] Kors Pieters zoon van der Beeck en Jacob Grebberts zoon,
goudsmid, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Jan Philips zoon, dekker,
verkoopt aan de memorieheren in den Hage een rente van 3 pond Hollands ’s
jaars, gaande uit zijn huis aan de Oostzijde van het Spoey bewesten het
Bleyckvelt en zijn woonhuis in sinte Blasius en Erasmus aan de Westzijde van
het Spoey.344
TMD### Oostzijde Spui.
TMD### Huis St.Blasius en Erasmus Westzijde Spui.
[Regest 64] Schepenen van den Hage oorkonden, dat Pieter Gerryts zoon,
wonende te Eyckenduynen, verkoopt aan Govert Jans zoon, proost van het Sint
Barbera convent in den Hage, eene jaarlijksche rente van 1 pond Vlaams,
gaande uit 8 hont lands in Escamp, losbaar met den penning 16.345
Zie regest 68.
[Regest 168] Nicasius Anthonisz van Florys en Huich Arentsz van der Velde,
schepenen in Den Haag, pachten de heren van de Memorie een rente toe van 3
schelling 6 penning per jaar, te betalen Allerheiligen, zoals de andere rente
waaruit deze is gepacht wegens achterstallige rente, verzekerd op huis en erf
van Cornelis Diricxsz wielmaker over sint Anthonisbrug, belend ten oosten de
heereg, ten zuiden Willem Jacobsz, en ten westen en noorden Pelgrim.346
TMD### Westzijde Wagenstraat.
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22-10-1539

9-12-1540

18-1-1541

5-1-1542

25-5-1542

26-12-1545

2-1-1546

[Regest 65] Schepenen van den Hage pachten den memoriemeesters aldaar
wegens achterstallige rente 15 schellingen 9 penningen Hollands ’s jaars toe,
gaande uit het huis en erf van Adriaen van der Does in het Voerhout.347
TMD### Voorhout
[Regest 66] Hubrecht Bile, pastoor, Dirck Bacstien, memoriemeester, mr.
Willem Deym, heer Anthonius Egberts zoon en heer Jan Gerrits zoon, vicaris
en memorieheeren in den Hage en sleuteldragers van de ark, verhuren, met
toestemming van de memorie, aan Jan Dircx zoon Voscoper te Delff 3 morgen
min 1½ hont land in den Vriënban en Noertorp voor 9 jaar.
Dorso
z.d.
Dit land heeft heer Jan Govertsz. vercoft als
memoriemeester.348
[Regest 67] Kors Pieters zoon van den Beeck en mr. Aernt Huyge zoon,
schepenen van den Hage, oorkonden, dat Katherijn Adriaen Oetzierts dochter,
weduwe van Pieter Huyge zoon, verkoopt aan de memorieheeren van den Hage
eene jaarlijksche rente van 3 carolusguldens, gaande uit 6 morgen en 4 hont
land in het Westambacht van den Hage.349
Zie regest 93.
[Regest 68] Goevart Jans zoon, priester, verkoopt aan de memorie van den
Hage de rente, vermeld in den brief, op welks rugzijde dit geschreven is (reg.
no. 64).350
Zie regest 64.
[Regest 69] Hubertus Johannes’ zoon Byle van het klooster van St. Marie in
Middelburg van de Praemonstratenser orde, pastoor van sGravenhage, verleent
als collator aan Philippus Johannes’ zoon, klerk, het eeuwigdurend officie van
1 mis per week, gefundeerd door Katerina, dochter van Johannes In de Rochge,
op het altaar van St. Pieter in de Haagsche parochiekerk, vaceerende door den
dood van Petrus Jacobs, zoon alias Roelgen.351
[Regest 70] Gerardus heer van Assendelft, Eemskercke, Honninghen etc, eerste
raad in den Hove van Holland, als heer van Croonenburch in Castricum
patroon der vicarie op het altaar van S. Georgius, den martelaar, in de
parochiekerk van S. Jacobus te Haga Comitis, welke vicarie met goedkeuring
van den bisschop van Trajactum is overgebracht in Assendelfts kapel in het
zuidelijk deel dier parochiekerk, verleent die vicarie, welke vacant is door den
vrijwilligen afstand van mr. Sebastianus Schouten, priester, aan Arnoldus
Johannesz, Haags priester, en verzoekt den proost en aartsdiaken van
Trajectum en diens officiaal dezen in het bezit der vicarie te stellen.352
Zie regesten 71, 72, 73 en 74.
[Regest 71] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum beveelt de
kerkelijke afkondigingen en oproeping te doen van belanghebbenden voor den
deken van Delflandia op de presentatie door Gerardus, heer van Assendelft,
Emskercke en Hoeningen, als collator gedaan aan den aartsdiaken van
Trajectum na afstand van Sebastianus Schouten, priester, ten voordeele van
Arnoldus Johannes’ zoon, Haagsch priester, voor de vicarie of kapellanie op
het altaar van S. Georgius, den martelaar, in de parochiekerk van S. Jacobus te
Haga Comitis, en onder goedkeuring van den bisschop van Trajectum
overgebracht in onze (lees: van Assendelfts) kapel in het zuidelijk deel dier
parochiekerk.
Dorso
z.d.
Verklaring van Theodricus Petrusz,vicepastoor in
den Haag, dat de afkondigingen hebben plaats
gehad.353
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Zie regesten 70, 72, 73 en 74.
[Regest 72] Theodoricus Petrusz, priester, vicepastoor van de kerk te Hagha,
verklaart, dat hij de afkondigingen, vermeld in den brief d.d. 1546 Januari 2, op
welks rugzijde dit geschreven is (zie reg. no.240), gedaan heeft en dat zich
geen bezwaar tegen de prestatie heeft opgedaan.354
Zie regesten 70, 71, 73 en 74.
22/27-1-1546 [Regest 73] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum geeft bevel, om
Arnoldus Johannesz, Haagsch priester van de diocees van Trajectum, daar, na
de kerkelijke afkondiging geene bezwaren zijn geopperd, te stellen in het bezit
der vicarie of kapelanie op het altaar van S. Georgius, den martelaar, in de
parochiekerk van S. Jacobus te Haga, vacant door den dood van mr.
Sebastianus Schouten, priester.355
Zie regesten 70, 71, 72 en 74.
22-1-1546
[Regest 74] Wilhelmus Deym, notaris, stelt Arnoldus Johannesz in het bezit
van de vicarie, vermeld in den brief d.d. 1546 Januari 22-27, op welks rugzijde
dit geschreven is.356
Zie regesten 70, 71, 72 en 73.
16-6-1547
[Regest 75] Schepenen van den Hage oorkonden, dat Adriaan Geryts zoon,
verver, aan de memorieheeren van de Sint Jacops parochiekerk aldaar
overdraagt den rentebrief van 2 pond Hollands ’s jaars, waardoor deze
gestoken is. (Deze is verloren gegaan).357
28-6-1547
[Regest 168.1] Kors Pieter zoon van der Beeck en mr. Michiel Claes zoon (van
den Berch) schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Heynrick Wouters zoon,
bontwerker, verkoopt aan de memorieheren in den Haghe een rente van 10
schellingen Hollands ’s jaars, gaande uit zijn huis in de Hoelstrate.358
TMD### Noordzijde Heulstraat of TMD### Zuidzijde Heulstraat.
27-6-1548
[Regest 168.2] De officialen van de Curie en de aartsdiaken van Trajectum
gelasten, dat de geëxcommuniceerde Jacobus Wilhelmuszoon Deym, inwoner
van Haga, gemaand wordt te betalen aan mr. Lambertus ten Duynen de kosten
van het vonnis en aan mr. Andreas de Medenblick, advocaat, Jacobus Bemmell
en Cornelius Voirborch, procureurs, en Theodericus ter Hoech, notaris, hun
salaris voor rechtsbijstand bij de scheiding van zijn echtgenote Catherina
Johannes dochter de Ghelder.359
Zie regest 168.4.
7-8-1548
[Regest 168.3] Anthonis Aerntsz en mr. Michiel Claeszn., schepenen in den
Haghe, oorkonden, dat Claes Claesz, droechscherijer, erkent schuldig te zijn
aan de drie natuurlijke weeskinderen van wijlen heer Jan Stalpert van der
Wylle, kannunik van het Hof van Holland, genaamd Pouwels, Jan en Marie,
een losrente van 2 pond Hollands ’s jaars, gaande uit zijn huis de Witte Pauwe
in de Veenstraat.360
Zie regest 171.2.
TMD568 Huis de Witte Pauw, Oostzijde Venestraat.361
24-1-1550
[Regest 168.4] Jodocus Wilhelmus zoon Buschert, priester, deelt mede dat hij
de brief van 1548 juni 27 (zie regest 168.2) aan de deur van de parochiekerk
van St. Jacobus te Haga heeft aangeslagen en dit de volgende dag Jacobus
Wilhelmus zoon Deym heeft medegedeeld.362
Zie regest 168.2.
3-3-1550
[Regest 76] Schepenen in den Hage oorkonden, dat Fop van Meervelt Goverts
zoon heeft verkocht aan de memorieheeren van de Sint Jacobs kerk aldaar de
17-1-1546
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29-8-1550

3-11-1550

29-11-1550

4-4-1551

23-8-1551

28-11-1551

rente, vermeld in den brief d.d. 1534 Mei 1, waardoor deze gestoken is (zie reg.
no. 228).363 1-5-1534
Zie regesten 60, 61 en 79.
[Regest 77] Heer Hubrecht Jansz Byle, pastoor van de Sint Jacobs kerk in den
Hage, heer Jan Goversz, memoriemeester, heer Dirick Jacobs zoon alias
Backsteen, heer Jan Claesz en heer Jan Gerretsz, sleuteldragers van de
memorie, verhuren aan Arent Haddeman, biervoerder, een stuk land aan de
zuidzijde van tHagehout voor 15 jaar. Actum in den Hage in de Drie Haringen
den XXX Augusti anno XVc vijftich.364
TMD111 Huis Drie Haringen, Achter het Stadhuis.365
[Regest 78] Louwerys Willems zoon, schout in den ban van Stompwijck,
oorkondt dat Pieter Cornelis’ zoon verkoopt aan Jan Hughe zoon in den Haech
eene jaarlijksche rente van 3 carolusguldens, losbaar met den penning 16 en
gaande uit 6 morgen land aldaar.366
Zie regest 102.
[Regest 79] Schepenen in den Hage oorkonden, dat Fop Goverts zoon (van
Meervelt), ridder van den Heyligen lande, heeft verkocht aan de heeren van de
memorie aldaar eene rente van 1 pond Vlaams jaarlijks, vermeld in den brief
d.d. 1534 September 9, waardoor deze gestoken is (zie reg. no. 76).367
Zie regesten 60, 61 en 76.
[Regest 80] Mr. Michiel van den Berch Claes’ zoon en Anthonis van Flory
Nicasius’ zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Adriaen Geryts
zoon, wonende aan de noordzijde van de Gheest aldaar, verkoopt aan de
memorieheeren van de Sint Jacops kerk in den Haghe eene jaarlijksche rente
van 11 pond Hollands, losbaar met den penning 16 en gaande uit zijn huis en
henneptuin.368
TMD### Noordzijde Geest.
[Regest 169] Arent Jaspersz en Adriaen Engebrechtsz, schepenen in het
ambacht van Wateringen, oorkonden dat jonge Doe Doesen als principaal en
oude Doe Doesen met Pieter geritsz de Koninck als borgen en medeprincipalen
verklaarden te hebben verkocht aan de Memoriehren een losrente van 4
car.Gild. per jaar, te betalen 15 augustus en losbaar de penning 16, verzekerd
op 1 morgen land in Naaldwijkwerboek in de ban van Wateringen, belend ten
zuiden genoemde broek, ten noorden de rijtsloet, ten westen Willem Fransz
brouwer te Delft, en ten oosten Philips Aertsz; en nog op zijn woning in het
ambacht van Wateringen, belend ten noorden de heerweg, ten oosten en zuiden
Joachim Pietersz, en ten westen Jan Diricxsz Vercroft met bruikwaar.
Oude Doe Doesen verzekerde deze rente op 6 morgen land en zijn woning in
het ambacht van Wateringen, belend ten zuiden de heerweg, ten oosten de
banwatering, en twen westen Jan Cornelisz met bruikwaar.
Pieter Gerritsz Koninck verzekerde de rente op zijn woning met 5 morgen land,
belend ten westen Adriaen Maertsz, ten oosten de Wiermolen, ten noorden de
Dienlviet, en ten zuiden de heerweg.
Bovenaan
z.d.
Wateringen Doe Doesen 6 pond
Dirrick Cornelisz aan de Zwartedijk
Onderaan
z.d.
Cornelis Jansz secretaris in Wateringen ‘bij mij
Adriaen Engebrechtsz’.369
[Regest 169.1] Huych Adriaenssen van den Velde en Cornelis van Aecker,
schepenen in den Haghe, oorkonden, dat Nicolas Nicolai en Helena
Engelsdochter, echtelieden, aan Jacob Joorysz, inwoner van den Hage, een
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22-10-1552

22-10-1552

1-7-1553

26-7-1553

rente verkopen van 6 Carolusgulden per jaar, onder verband van een generale
hypotheek.370 [Volgens de inventaris staat er in de transportregeisters van Den
Haag dat deze rente op 8-7-1569 werd verkocht aan de Memorieheren in Den
Haag]
[Regest 81] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen in den Hage pachten heer Jan Goverts zoon, priester, als
memoriemeester wegens achterstallige rente, toe een rente van 14 schellingen
Hollands, jaarlijks verzekerd op een huis en erf in het Lomberstraetgen.
Bezegeld door Michiel Louffsz en Cornelis van Aicken.
Opmerking z.d.
“Hieraan is vastgehecht een brief d.d…-..1419,
die door vocht onleesbaar is geworden en op waar
op de rugzijde staat: ‘Dit is van Willem
Heynricxz memorie ende is enen brief. Den
nyewen wort verlijt, want den ouden verloren was
ende wort gevonden ende is to samen genayt’.
Van den ouden is nog een fragment over”.371
Nabij TMD342 en TMD345, twee huizen aan de Noordzijde Lombardsteeg
waarvoor Jan Govertsz in 1562 de hofhuur betaalde.372
[Regest 170] Cornelis van Aecken en Michiel Loefsz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat zij hebben toegepacht aan de memorie in Den Haag, krachtens
een op 16-8-1552 verkregen ‘beken’, een rente van 6 schelling 6 penning
Hollands per jaar, te betalen op 1 mei, verzekerd op het huis van Cornelis
Pijnsz aan de oostzijde van de Volderslaan, belend ten zuiden Gerritgen clein
Jan, ten oosten Piter Zieren, ten noorden Jan Clements, en ten westen de
heerweg met de gracht.
Onderaan
z.d.
Adriaen Mathijsz secretaris en Cornelis Pitersz
boede
Marge
1548
Gelost. ‘Hec est villa nostra nunc mea domus
scilicet Hugonis Johannis’.373
TMD??? Oostzijde Voldersgracht (v/h Volderslaan).
[Regest z.n.] [Aantekening in ‘Registerken’]
Nog een gepachte brief d.d. 1-7-1553 betreffende 12 schelling 6 denier
Hollands. Schepenen waren Henrick van der Goes en Jacob van de Mij
Willemsz.in Den Burch. Deeze drie brieven met de gepachte brief worden
betaald door Cornelis Michielsz tafellakenwever op De Geest anno 1552. De
drie brieven zijn waarschijnlijk de drie voorgaande in het ‘Registerken’, d.d. 911-1499 [dit zal zijn regest 148 d.d. 9-11-1498], 29-8-1515 [regest 157] en 6-71526. [Regest 163] De pachtbrief zal die van d.d. 22-10-1552 zijn.
Aantekening, de drie brieven en de pachtbrief staan allen op folio 86v van het
‘Registerken.374 [De drie genoemde brieven betreffen allen een rente op een
perceel op De Geest. RAvdSp]
[Regest 253] Pastoor en priesters van de memorie der Sint Jacobs kerk in
sGravenhage verklaren ontvangen te hebben van de testamenteurs van wijlen
Agnyete Pieters dochter, weduwe van Crispijn van Buschuyssen, 8 pond
Vlaams, ter aflossing van de 3 carolusgulden jaarlijksche losrente, hun bij
testament d.d. 1548 Mei 17 vermaakt, onder verplichting van eene memorie op
haar sterfdag, waartoe zij beloven de 8 pond wederom te beleggen tegen eene
rente van 3 carolusguldens, terwijl de testamenteurs die rente mogen verhalen
op 14 hond land, gelegen Bezuidenhout, wanneer de verplichting aangaande de
memorie niet wordt nagekomen.375
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8-11-1553

10-11-1553

2-1-1554

13-4-1554

13-4-1554

14-4-1554

14-4-1554

29-6-1555

[Regest 170.1] Jan Stalpert van der Wyele verkoopt ter weeskamer van den
Haghe aan zijn zwager Adriaen Gerytsz, gezworen bode van het Hof van
Holland, zijn aandeel in een rente van 2 pond Hollands ’s jaars, ten laste van
Claes Claesz, wonende in de Witte Pauwe.376
Zie regest 170.2.
TMD568 Huis De Witte Pauw, Oostzijde Venestraat.377
[Regest 170.2] Pauwels van der Wyll verkoopt aan zijn zwager Adriaen
Gerytsz, gezworen bode van het Hof van Holland, zijn aandeel in een rente van
2 pond Hollands ’s jaars, gelijk zijn broeder Jan Stalpert dat gedaan heeft.378
Zie regest 170.2.
TMD568 Huis De Witte Pauw, Oostzijde Venestraat.379
[Regest 83] Geradt Haddeman huurt van de memorieheeren in den Hage 3
morgen lands ten westen van het Sint Elisabeth convent. Met de
handteekeningen van broeder Hubrecht Bile Jansz, pastoor, Jan Govardsz,
Cornelis Jacobsz, priesters, Cornelis Willemsz, memoriemeester en
sleuteldragers en Dirc Bacsteen.
Zie regest 92.
Dorso
27-11-1561 [Een overdracht van de huur, d.d.27-11-1561].380
[Regest 84] [Geen ‘Pro Memoria’]
Cornelis van Aicken en Boudewijn Willemsz, schepenen van den Hage,
oorkonden dat Jacob Jorysz in den Enghel overdraagt aan de memorieheren in
den Haghe de rente, vermeld in den brief d.d. 1491 Mei 26, waardoor dit
transfix is gestoken (zie reg. no. 164), ter voldoening van de door zijn ouders
gestichte memoriën in de Sint Jacops kerk.381
Zie regest 26.
TMD227 Huis De Engel, Westzijde Noordeinde.
[Regest 170A] ] [Geen ‘Pro memoria’]
Cornelis van Aicken en Boudewijn Willemsz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Jacob Jorysz in den Enghel verkoopt aan de memorieheeren een
rente van 1 pond Hollands jaarlijks uit een huis in het Padtmoes, vermeld in
den brief d.d. 1498 November 12 (reg. no. 185.)
Zie regest 149A.
Dorso
z.d.
Het Padmoes
1560
Jacob Schoemaker in de Bonte Mantel in de
Hoogstraat.382
TMD??? Noordzijde Padmoes of Zuidzijde Padmoes.
TMD227 Huis De Engel, Westzijde Noordeinde.
TMD25 Huis De Bonte Mantel, Westzijde Hoogstraat.
[Regest 85] [Geen ‘Pro Memoria’]
Schepenen van den Hage geven vidimus van den brief d.d. 1421 September 25
[Regest 1], hun getoond door de memorieheeren in den Haghe.383
Zie regesten 1, 18 en 27.
[Regest 86] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag geven vidimus van [regest 10 d.d.8-10-1465].384
Zie regest 88 d.d.18-3-1558.
[Regest 171] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Gerryt Jansz, waard in de
Klok bij het St.Nicolaasgasthuis, erkent dat de Memorieheren uit zijn huis een
rente hebben van 40 schelling per jaar, als vermeld in de brief d.d. 29-2-1444
[regest 46].385
Zie regesten 46 en 154.
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9-7-1556
27-6-1557

9-7-1557

24-9-1557

1557-07-09

16-9-1557

18-3-1558

TMD56 Huis De Klok Drie Hoekjes.386
[Regest z.n.] [Aantekening in ‘Registerken’]
Nog een gepachte brief van 13 schelling Hollands.387
[Regest 87] Symon van der Does en Joost Jacobs zoon (van Hoogenhouck),
schepenen van den Haege, oorkonden, dat Blasius Sebastiaens zoon verkoopt
aan Harman Willems zoon eene jaarlijksche rente van 15 Brabantsche stuivers,
gaande uit zijn huis en erf, gelegen in de Korte tHoechstraat aldaar, welke rente
ten allen tijde losbaar is met den penning 16.388
Zie regest 90.
TMD325 Westzijde Korte Hoogstraat (Kleine Geest.389
[Regest z.n.] [Aantekening in Registerken]
Nog een gepachte brief door de schepenen Willem van Cryp en Joest Jacobsz.
Staat onder brief d.d.12-7-1532.390
Zie regest 166.
[Regest 172] Willem van Cryp en Joest Jaxopsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat hebben toegepacht aan de memprieheren in Den Haag een rente
van 6 schelling 6 penning Hollands per jaar, te betalen meidag, zoals de andere
rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is
gepacht, wegens op mei 1556 verschenen 2 pond krachtens verwin d.d. 13-51557, en verzekerd op huis en erf van schipper Allaert aan de zuidzijde van de
Voldersgracht en belend volgens genoemde schepenbrief ten oosten Jacob
Claesz, ten zuiden Willem Jansz, ten westen heer Jacob Claeswz, em temn
noorden de heerstraat.391
Zie regest 150. 18-5-1501
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht [v/h Voldersgracht].
[Deze datering staat op www.nationaalarchief.nl. Ik kan hem niet oplossen naar
juli of september.]
[Regest 171.1] Willem van Cryep en Joos Jacobs zoon, schepenen van den
Hage, pachten de memorieheren in den Hage toe een rente van 6 schellingen 6
penningen Hollands ’s jaars, gaande uit Claes Jans zoon de Praters huis in het
Noorteynde wegens achterstallige renten, voortspruitende uit de rentebrief van
12-7-1532392
Zie regest 166.
TMD### Westzijde Noordeinde.
[Regest 171.2] Willem van Cryp en Joost Jacobszoon, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Adriaen Gerritszoon, bode van het Hof van Holland, verkocht
heeft aan de memorieheren in den Hage een rentebrief van 2 pond Hollands ’s
jaars, onder verband van zijn huis in de Molenstraet.393
Zie regest 168.3
TMD### Noordzijde Molenstraat of TMD### Zuidzijde Molenstraat.
[Regest 88] [Geen ‘Pro memoria’]
Willem van Cryep en Symon van der Does, schepenen van Den Haag
oorkonden dat zij hebben toegepacht aan de memorieheren van Den Haag een
verwin, verkregen 16-11-155?, op het huis van Piter Jacobsz in het zuideinde,
van 6 schelling 11 penning Hollands per jaar, te betalen op mei, zoals de
andere rente waarvan genoemde schepenbrief spreekt waaruit deze rente is
gepacht, wegens een in mei verschenen rente van 2 pond 2 schelling 6 penning
Hollands per jaar, terwijl zij deze rente verzekeren op het huis en erf in het
Zuideinde over de brug van Pieter Jacobsz, nu belend ten noorden Adriaen
Henricxsz tot Rijswijk met zijn huis en Bastiaen Willemsz met zijn tuin, ten
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6-1-1559

6-8-1559

11-9-1559

21-6-1560

1-3-1561

4-6-1561

18-6-1561

zuiden het Padmos, ten oosten de boomgaard van Pieter Aert timmerman op de
gracht, en ten westen de heerstraat. Getekend door Van Amerongen, secretaris.
Zie regesten 10 (8-10-1465) en 86 (14-4-1554).
Onderaan
z.d.
Pieter Jacobsz.394
TMD865 Oostzijde Wagenstraat.395
[Regest 172.1] Symon van der Does en Joest Jacobs zoon (Van Hoogenhouck),
schepen van den Hage, oorkonden, dat Gryete Symons dochter erkent schuldig
te zijn aan de memorieheren van St. Jacobskerk in den Hage een rente van 3
pond Hollands ’s jaars, gaande uit haar huis in de Thoornstraat.396
[Regest 173] [Geen ‘Pro memoria’]
Cornelis van Aicken en Joest Jacopsz, schepenen van Den Haag, oorkonden
dat Jan Willemsz, lakenkoper en schout van Monster, onze inwonende
buurman van Den Haag, verklaarde te hebben verkocht aan de Memorie in Den
Haag een rente van 8 Rijnse gulden en 5 stuivers van 40 groten Vlaams per
jaar, te betalen Sint Laurentius, verzekerd op zijn huis en erf op de Korenmarkt
naast het Stadhuis van Den Haag, belend ten oosten de weduwe van Anthonis
Aertsz, ten zuiden de heerstraat, ten noorden Geryt die Paep en Reynier in De
Drie Haringen, en al belast met een rente van 3 pond per jaar toekomende het
Hofkapittel.
Onderaan
z.d.
Jan Willemsz lakenkoper
Jan Wolff.397
TMD119 Noordzijde Korenmarkt.398
[Regest 264] Notaris (Herman Proost) instrumenteert, dat Jacob Joris’ zoon,
wonende in den Engel in den Hage, zijn testament maakt, waarbij hij o.a. aan
de memorieheeren van de Sint Jacobs kerk aldaar, in welke kerk hij begraven
wil worden, eene jaarlijksche rente van 3 Rijnsche guldens, losbaar met den
penning 16, vermaakt voor 2 eeuwige memoriën, jaarlijks te houden op zijn
sterfdag en dien zijner zuster Suzanna.399
[Regest z.d.] [Alleen in ‘Registerken’]
Aantekening van een gepachte brief van 18 schelling Hollands, verschijnende
Bartholomeus, gepacht d.d. 21-6-1560 door Cornelis van Aecken en Joes
Jacobsz, schepenen, gelost door Heytonen anno 1562. Het geld ligt in de
zerk.400
[Regest 90] Symon van der Does en Joost Jacobs zoon (van Hoogenhouck),
schepenen van den Hage, oorkonden, dat Herman Willems zoon, snijder op de
Geest, overdraagt aan de memorieheeren aldaar eene jaarlijksche rente van 15
Brabantsche stuivers, vermeld in den brief d.d. 1557 Juni 27, waardoor deze
gestoken is (zie reg. no.260), ter aflossing van die, welke de memorieheeren
hadden uit zijn huis en erf op de Geest.401
Zie regest 87.
TMD325 Westzijde Korte Hoogstraat (Kleine Geest) [Dit betreft het perceel
van de rentebrief).402
TMD317 of TMD 318, beide Oostzijde Korte Hoogstraat (Kleine Geest) (Dit
zijn de percelen van Herman Willemsz.403
[Regest 174] Vincentius Hugensz Mulock, pastoor, en de overige
Memoriepriesters in de kerk van Den Haag stellen vast dat de vier jongsten (in
rang) het tabernakel van het H.Sacrament moeten dragen, waarvoor zij ieder 2
sestertieën Vlaams (4 groten) zullen ontvangen.404
[Regest 91] Jan Cornelis’ zoon van Nyerop, schout van Stompick, oorkondt,
dat Kors Dircks zoon verkoopt aan Huych Jans zoon, priester in den Haghe,
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27-11-1561

1-12-1561

Voor 1562

4-8-1562

23-11-1562

23-11-1562

21-5-1563

21-6-1563

eene jaarlijksche rente van 3 carolusguldens uit twee perceelen land in
Stompick, groot 2 en 11/2 morgen, losbaar met 48 dergelijke guldens.405
Zie regest 101.
[Regest 92] Vincent Huygensz (Mulock), pastoor van den Haghe, Jan Claesz,
Jan Willemsz, Lubeec Dirixsz, memorieheeren van den Haghe, dragen over de
huur van 3 morgen lands, gelegen westwaarts van Sinte Elysabeths zusterhuis
van Lijsbeth Haddemans op Cornelis Ziers zoon bleker.406
Zie regest 83.
[Regest 93] Symon van der Does en Adriaen Grebber Jacobs zoon, schepenen
van den Hage, oorkonden, dat Adriaen Pieters zoon, wonende te
Eyckenduynen, verkoopt aan mr. Huych Jans zoon, memoriemeester in den
Hage, eene jaarlijksche rente van 6 pond Hollands, losbaar met den penning 16
en gaande uit 12 morgen lands in het Westambacht van den Hage.407
Zie regest 67.
[Regest z.d. en z.n.] [Alleen in ‘Registerken’]
Aantekening van een gepachte brief van 18 schelling 6 denier Hollands. Staat
onder brief d.d.15-4-1436.408
Zie regesten 5 en 94.
TMD92 Noordzijde Papestraat.409
[Regest 174.1] Jacob van Dorp en Adriaen van der Aer, schepenen van den
Haghe, oorkonden dat Jan Willems zoon, priester, verkoopt aan de
memorieheren van den hage een rente van 4 Carolus guldens gaande uit zijn
huis in de Thoornstraat.410
[Regest 94] [Geen ‘Pro memoria’]
Schepenen van Den Haag, oorkonden dat pachten de memorieheren aldaar toe
18 schelling 6 penning Hollands per jaar toe, gaande uit Heynrick Heynricksz
schoenmakers huis in de Papenstraat, wegens achterstallige rente,
voortspruitende uit de rente brief d.d. 15-4-1436 [Regest 5].411
Zie regest 5 d. 15-4-1436.
TMD92 Noordzijde Papestraat.412
[Regest 95] Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe 6
schellingen en 6 penningen Hollands ’s jaars, gaande uit het huis van
Pieternella Heynricx dochter in het Westeynde op den hoek van de
Vleersteech, wegens achterstallige rente, voortgesproten uit een rentebrief,
groot 2 pond Hollands ’s jaars.413
TMD478 Noordzijde Westeinde.414
[Regest 175] Cornelis van Aecken en Willem van Crijp, schepenen in Den
Haag, pachten de Memorieheren een rente toe van 11 schelling per jaar wegens
achterstallige rente, te betalen in november, en toegepacht wegens 3 pond 10
schelling Hollands rente, verschenen in november 1558, gaande uit het huis
Het Gulden Vlies in Hoogstraat, belend ten noorden In de Eenhoorn, en ten
zuiden en oosten Papegaai.415
TMD8 Huis De Eenhoorn, Oostzijde Hoogstraat.416
TMD9 Huis Het Gulden Vlies, Oostzijde Hoogstraat.417
TMD10 Huis De Papegaai, Oostzijde Hoogstraat.418
[Regest 175.1] Jacob van Dorp en Adriaen van der Aa, schepenen in den
Haghe oorkonden, dat Vincent Maertenszoon te Eyckenduynen verklaart te
hebben verkocht aan de memorieheren van de Sint Jacobskerk in den Hage een
losrente van 3 Carolus guldens Vlaams ’s jaars, losbaar met de penning 16 en
verzekerd op zijn huis en landen te Eyckenduyen.419
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19-1-1564

19-1-1564

19-1-1564

23-2-1564

Voor 1565

Voor 1565

Voor 1565

13-4-1568

[Regest 96] Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe
11 schellingen 10 penningen Hollands ’s jaars, gaande uit Jan Jans zoons poort
in het mortiershuis in de Spoystraet op den hoek, wegens achterstallige rente,
voortgesproten uit een rentebrief, groot 38 schellingen Hollands ’s jaars.420
Zie regest 97.
[Regest 97] Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe
12 schellingen 6 penningen Hollands ’s jaars, gaande uit Jan Jans zoons poort
in het mortiershuis, staande in de Spoystraat, wegens achterstallige rente,
voortgesproten uit een rentebrief, groot 2 pond Hollands ’s jaars.421
Zie regest 96.
TMD### Noordzijde Spuistraat of TMD### Zuidzijde Spuistraat.
[Regest 98] Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar 36
schellingen 6 penningen Hollands ’s jaars, gaande uit het huis toe van Belyken,
Anthonis Aerts zoons weduwe, gelegen in de Thorenstraet, wegens
achterstallige rente, voortgesproten uit een rentebrief, groot 4 pond Hollands ’s
jaars.422
TMD### Westzijde Torenstraat of TMD### Oostzijde Torenstraat.
[Regest 99] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast de gewone
kerkelijke afkondigingen en oproeping van belanghebbenden voor den deken
van Delfland te houden op de presentatie, door Vincentius Hugo’s zoon
(Mulock), pastoor der parochie van St. Jacob, en Wilhelmus Gerardus’ zoon
Neck, Joannes Theodoricus’ zoon en Joseph van den Hove, rectoren der
broederschap van het H. Kruis in de parochiekerk van ’s-Gravenhage,
collatoren der vicarie van het H. Kruis aldaar, gedaan ten voordeele van
Joannes Adrianus’ zoon, klerk van de diocees van Trajectum, voor de
genoemde vicarie.423
Dorso
25-2-1564
Verklaring Clemens Jansz, vicaris van den
pastoor te ’s-Gravenhage, dat door hem aan den
last voldaan is, en dat niemand in verzet is
gekomen.
[Regest z.d. en z.n.] [Alleen in ‘Registerken’]
Aantekening van brief betreffende perceel in het Achterom op de Spijckboer,
gekomen van Jan Cornelisz Kammakers weduwes memorie van 4 pond, mei,
gelost door Pitergen Gerit Joriszs weduwe d.d. 12-1-1561js, toen meester Huge
jansz memoriemeester was. Zijn opnieuw belegd op het nieuwe huis in de
Spuistraat naast De Wolf behorende Arent Buys Korstensz en zal het eerste
jaar verschijnen mei 1561.
Zie regest 33.
Marge
z.d.
Achterom op de Spikerboer.424
TMD[712-720] Oostzijde Achterom.425
TMD828 of TMD829 Zuidzijde Spuistraat.426
[Regest z.d. en z.n.] [Alleen in ‘Registerken’]
Aantekening van brief betreffende perceel in Torenstraat van Gritgin Simons
huis van 3 pond, januari.427
[Regest z.d. en z.n.] [Alleen in ‘Registerken’]
Aantekening van pachtbrief op hetzelfde huis van 8 schelling 6 denier, welke
brief ligt in de ark. Meester Jorijt Vallichburch [habet].428
Zie regest 126 d.d. 9-11-1480.
[Regest 175.6] Pieter de Vries en Cornelis Messing, schepenen in den Haghe,
oorkonden, dat Jan Adriaensz., wielmaker, verkocht heeft aan de erfgenamen
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van Marijken Jacobsdr. in den Engel een losrente van 3 pond van 40 groten
Vlaams per jaar, gaande uit zijn huis en erf in die Noordeinde.429
Zie regest 175.7.
TMD181 Westzijde Noordeinde.430
TMD227 Huis De Engel, Westzijde Noordeinde.431
4-9-1568
[Regest 100] Schepenen in Den Haag oorkonden dat mr.Huych Jansz, priester,
overdraagt aan de Memorie in Den Haag de rentebrief d.d. 14-7-1533 [Regest
59] tot onderhoud van een festum compositum van St.Lucia.432
Zie regest 59.
19-9-1568
[Regest 101] Schepenen van den Hage oorkonden, dat mr. Huych Jans zoon,
priester, de rente, vermeld in den brief d.d. 1561 Juni 18, waardoor deze
gestoken is (zie reg. no. 267), transporteert aan de memorieheeren in den
Hage.433
Zie regest 91.
26-10-1568 [Regest 102] Adriaen van de Velde en Cornelis Messing, schepenen van den
Hage, oorkonden, dat mr. Huych Jansz, priester, overdraagt aan de
memorieheeren in den Hage eene jaarlijksche rente van 4 pond Hollands ten
laste van Pieter Cornelis’ zoon van Nyerop te Stompwijck, vermeld in den
brief d.d. 1550 November 3 (zie reg. no. 78), waardoor deze gestoken is.434
Zie regest 78.
29-10-1568 [Regest 175.2] Jacob van Dorp en Adriaen van den Velde, schepenen van den
Hage, oorkonden, dat Jan Vernis, priester, verkoopt aan de memorieheren in
den Hage een rente van 7 Carolus guldens ’s jaars, gaande uit zijn huis in de
Vlamingstraet.435
TMD### Noordzijde Vlamingstraat of TMD### Zuidzijde Vlamingstraat.
2-11-1568
[Regest 103] Fredericus a Tautemburch, aartsbisschop van Trajectum, verleent
aan Johannes Adrianus’ zoon, priester, bij de inkomsten der vicarie van het
altaar van het H. Kruis in de parochiekerk van Sint Jacob te Haga Comitis, die
te gering zijn (16 car. guldens ’s jaars) voor zijn onderhoud, de vicarie op het
altaar van den H. Dionysius, ondanks de bepaling van den stichtingsbrief, die
gelijktijdig bezit van een ander beneficie verbiedt.436
13/15-11-1568 [Regest 104] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast Joannes
Adrianus’ zoon, priester, op voordracht van den patroon en collator Vincentius
Hugo’s zoon Mulock, pastoor der parochiekerk van St. Jacob te Haga Comitis,
in het bezit te stellen van de vicarie op het altaar van den H. Dionysius aldaar,
vaceerende door afstand van Bartholomeus Willebrordus’ zoon.437
Na 15-11-1568 [Regest 105] den officiaal van den aartsdiaken te Trajectum mede, dat hij den
13 November 1568 in de parochiekerk van St. Jacob te Haga aan het altaar van
den H. apostel Jacobus Johannes Adrianus’ zoon, priester, in het bezit heeft
gesteld van een vicarie op het altaar van den H. Dionysius aldaar, vaceerende
door afstand van Bartholomeus Willebrordus’ zoon.438
14-12-1568 [Regest 106] Notaris Henrick Adams zoon instrumenteert, dat eene schikking
getroffen is tusschen de memorieheeren van de Sint Jacobs kerk van den Hage
en Niesgen Claes’ dochter, weduwe van Cornelis Jacobs zoon, alias Neel jonge
Japen, waarbij eerstgenoemden aan de laatste verkoopen 8 bont land in
Monster en haar daarvan een bezegelden consentbrief van den aartsbisschop
van Uytrecht beloven, terwijl Niesgen hun eene jaarlijksche rente van 2 gulden
zal betalen, gaande uit de door haar bewoond wordende woning en 7 morgen
lands in Monster ambacht.439
Zie regest 107.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

18-12-1568

22-1-1569

15-2-1569

12-3-1569

19-3-1569

13-4-1569

4-6-1569

8-7-1569

8-7-1569

[Regest 107] Fredericus a Tautenborch, aartsbisschop van Traiectum, keurt de
schikking goed tusschen de memorieheeren van den Hage en Niesgen Claes’
dochter, welke schikking nader is vermeld in den brief d.d. 1568 December 14,
waardoor deze gestoken is).440
Zie regest 106.
[Regest 175.3] Jacob van Dorp en Adriaen van den Velde, schepenen van den
Hage, oorkonden, dat Jan Vernis, priester, verkoopt aan de memorieheren in
den Hage een rente van 13 pond Hollands ’s jaars, uit zijn huis in de
Vlaminckstraet. 441
TMD### Noordzijde Vlamingstraat of TMD### Zuidzijde Vlamingstraat
[Regest 108] Schepenen van den Hage wijzen vonnis in de zaak van de
memoriemeesters aldaar tegen Maritgen Dirick Jans zoons Pinten dochter, in
vrijwaring opkomend voor Ghijs Pieters zoon van Borch [=Van den Bosch
RAvdSp], inzake de erfpacht van 3 morgen land benoorden den Cortenbosch
over de Watering, en wijzen den memoriemeesters hun eisch toe met
vervallenverklaring van den gedaagde van de erfpacht.442
[Regest 109] De griffie van het Hof van Hollant oorkondt, dat heer Huych
Joris’, memoriemeester in den Haghe, Gerrit Doede zoon procureur heeft
gesteld in de zaak van de heren van de memorie tegen Marytgen Dierck Jans
zoons Pinten dochter.443
[Regest 110] [Geen ‘Pro Memoria’]
Burgemeester en schepenen van Den Haag geven vidimus van een akte d.d.283-1479 [hier regest 17].444
Zie regest 17.
[Regest 175.4] Jan van Ouwen en Gergorius van Moersselle, schepenen van
den Hage, oorkonden dat Willem Michiels zoon, metselaar, erkent schuldig te
zijn aan de kinderen van wijlen mr. Rombout van Steynenmolen en Luytgaerde
Sandelings een losrente van 3 pond Hollands ’s jaars, gaande uit zijn huis op de
Geest.445
Zie regest 175.5.
[Regest 175.5] Jan van Ouwen en Pieter de Vries, schepenen van den Hage,
oorkonden dat mr. Heyndrick van Medenblk, advocaat voor het Hof van
Utrecht, echtgenoot van Anna van Steynemoelen verkoopt, mede namens de
andere erfgenamen van mr. Rombout van Steynenmolen en Luytgaerde
Sandelings, aan de heren van de memorie van St. Jacobskerk de rente, vermeld
in de brief van 1569 april 13 (zie regest nr. 175.4), waardoor deze gestoken
is.446
Zie regest 175.4.
[Regest 111] B. Ernst (griffier van het Hof van Holland) oorkondt, dat Gerrit
Doede zoon als procureur van de memoriemeesters van de Sint Jacobskerk ter
eenre en Pieter Jans zoon Kinderen als procureur van Maritgen Dirck Jans
zoons weduwe te Delft ter andere zijde hunne memorie hebben ingediend.447
[Regest 175.7] Pieter de Vries en Cornelis Messing, schepenen in den Haghe,
oorkonden, dat Jutgen Jorisdochter, weduwe van mr. Frans van Geersberghe en
de andere erfgenamen van Jacob Jorisz. in den Engel – na uitkoop van de
erfgenamen van Maritgen Jacobsdochter in den Engel - aan de memorieheren
van de St. Jacobskerk de rente verkocht hebben, vermeld in de voorgaande akte
(regest 175.6) waardoor deze gestoken is.448
Zie regest 175.6.
TMD181 Westzijde Noordeinde.449
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TMD227 Huis De Engel, Westzijde Noordeinde.450
16-7-1569
[Regest 175.8] Burgemeesteren en schepenen in den Hage geven vidimus van
een oorkonde van 1413 juli 26 (zie regest 18).451
Zie regesten 9 en 18.
1569 vr.16-12 [Regest 112] De memorieheeren van de Sint Jacobs kerk in den Hage
verzoeken den koning om aan stadhouder, president en raad in Hollandt last te
geven geen acht te slaan op het woord rente, bij vergissing voorkomende in
eenige door hen afgegeven quitanties in plaats van het woord erfpacht.452
16-12-1569 [Regest 113] Philips, koning van Castilliën enz. draagt president en raden in
Holland op, het request van de memoriemeesters naar recht en billijkheid in
behandeling te nemen binnen zekeren termijn.453
23-12-1569 [Regest 114] Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe
24 schellingen 6 penningen Hollands ’s jaars, gaande uit de helft van een huis
en erf in de Schoolstraet tegenover de school, wegens achterstallige rente,
voortgesproten uit een rentebrief, groot 4 pond Hollands ’s jaars.454
10-1-1570
[Regest 115] B. Ernst verklaart, dat Gerrit Doede zoon als procureur van de
memorieheeren van de Sint Jacobs kerk in den Hage request-civile presenteert
onder verwijzing naar zijne memorie en Pieter Jans zoon Kinderen, procureur
van Maritgen Dirck Jan Pinten weduwe, termijn van beraad neemt.455
13-1-1570
[Regest 116] B. Ernst verklaart, dat het Hof van Hollandt. incidenteel op het
request-civile beschikkend, de zaak voegt om af te doen bij de zaak ten
principale.456
15-3-1570
[Regest 176.1] Jan van Ouwen en Cornelis Messing, schepenen in den Hage,
oorkonden dat zij met de andere heren voor de wet aan de memorieheren in den
Hage een jaarlijkse rente hebben toegepacht van 36 schellingen 6 penningen
Hollands, gaande uit het huis en erf van Claes Jansz. Storm in Jan Henyricx
straet, en dit wegens achterstallige renten voortgesproten uit een rentebrief,
groot 6 pond Hollands per jaar (zie regest 160).457
Zie regest 160
TMD### Oostzijde Jan Hendrikstraat.
26-8-1570
[Regest 176] Notaris Florentius a Coylhem instrumenteert dat Vincent Mulock
Hugensz, pastoor van de kerk in Den Haag, en de overige memoriepriesters,
namelijk Harman Adriaensz, deken van Delfland, Jan Claesz, Cornelis
Willemsz, Claes Woutersz, Lubecus Dircksz, Everhard Zegersz, Jan Pietersz
Verius, Hugo Jorisz, Claes dircksz, Huge Jansz, Jan Adriaensz, Jan Jacobsz,
Rinvoldus Willemsz, Jan Willemsz, Frank Barbet en Willem Nicasiusz, wijste
en grootste deel van de Memorie, bepalen dat de kapelaan van de pastoor,
wanneer hij uit hoofde van zijn beneficie deel zou hebben aan de
Memoriegelden, toch niets meer zal ontvangen dan zijn enkele portie, welke hij
ook zonder beneficie reeds ontvangt.458
15-3-1571
[Regest 294.1] Burgemeester en schepenen van den Haghe geven vidimus van
de brief van 1536 november 15 (zie regest 166.4).459
Zie regest 166.4.
16-5-1571
[Regest 117] Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe
20 schellingen 9 penningen Hollands ’s jaars, gaande uit het huis en erf van
Geryt Gerits zoon, biervoerder, wegens achterstallige rente, voortgesproten uit
een rentebrief, groot 2 pond Hollands ’s jaars.460
1-12-1573
[Regest 118] Joannes a Bruhes, deken der Metropolitaankerk van Trajectum en
waarnemend aartsdiaken, verleent Joannes Adrianus’ zoon, priester, de vicarie
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7-12-1573

10-12-1573

..-12-1573

9-1-1574

26-1-1574

1-6-1575

9-2-1580

9-3-1580

van den H. apostel Petrus in de S. Jacobus kerk te Haga Comitis, vaceerende
door den dood van Petrus Petrus’ zoon Eygenvoecht.461
[Regest 119] Joannes a Bruhes, deken van de Metropolitaankerk van Trajectum
en vicaris bij openstaan van den stoel van den aartsdiaken, door het kapittel
gemachtigd, verleent de vicarie of eeuwige kapelanie op het altaar van S. Anna
in ’sHeeren graf in de parochiekerk te Haga, vacant door den dood van
Clemens Joannes’ zoon, aan Matheus Henricus’ zoon, klerk van de diocees van
Trajectum, student aan de universiteit van Lovanium, met bevel tot kerkelijke
afkondiging en oproeping van opponenten.462
[Regest 120] Joannes Joannes’ zoon Dritius, proost van S. Barbara te Haga,
deelt Joannes a Bruhes, deken der Metropolitaankerk van Traiectum en
waarnemend aartsdiaken, mede, dat de drie kerkelijke afkondigingen zijn
geschied en niemand geopponeerd heeft tegen de begiftiging van Joannes
Adrianus’ zoon, priester, met de vicarie van den H. apostel Petrus in de S.
Jacobs kerk aldaar.463
[Na 20-12] [Regest 121] Joannes Joannes’ zoon Dritius, proost van S. Barbara
te Haga Comitis, verklaart, dat hij, ingevolge den inhoud van den brief d.d.
1573 December, op welks rugzijde dit geschreven is, op drie dagen in den
Advent van 1573 afkondiging heeft gedaan en dat niemand zich verzet heeft.464
[Regest 122] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum, door den
waarnemenden aartsdiaken bij openstaan van dien zetel speciaal gemachtigd,
geeft bevel om Matheus Henricus’ zoon, klerk der diocees van Trajectum, in
het bezit te stellen der vicarie op het altaar van S. Anna in ’sHeeren graf in de
parochiekerk te Haga, vacant door den dood van Clemens Joannes’ zoon en
aan genoemden Matheus verleend door Johannes a Bruhesen, deken en
waarnemend aartsdiaken van Trajectum, nadat de kerkelijke afkondigingen en
oproeping van belanghebbenden gedaan zijn. 465
[Regest 123] Johannes Dritius, proost te Haga Comitis, verklaart, dat hij 26
Januari 1574 Johannes Adrianus’ zoon als procurator van Matheus henricus’
zoon in het bezit heeft gesteld van de vicarie, vermeld in den brief d.d. 1574
Januari 9, op welks rugzijde dit geschreven is.466
[Regest 124] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum verleent Joannes
Adrianus’ zoon Broers, Utrechtsch priester, de vicarie van S. Sebastianus
weleer van het H. Kruis in de parochiekerk te Haga Comitis, vaceerende door
het huwelijk van Ludovicus Henricus’ zoon, met bevel tot kerkelijke
afkondiging, oproeping van opponenten en last tot inbezitstelling.467
[Regest 125] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum bericht aan alle
priesters etc., dat Matheus Henricus’ zoon, klerk van de diocees van Trajectum,
bezitter der vicarie of eeuwige kapelanie op het altaar van S. Anna in ’sHeeren
graf in de parochiekerk te Haga, wegens zijn voorgenomen huwelijk daarvan
afstand heeft gedaan ten behoeve van Joannes Adrianus’ zoon Broers zoon,
priester van Trajectum, en dat hij, daar de vicarie zoolang vacant is geweest,
dat de vergeving daarvan volgens het concilie van Lateranen aan hem is
vervallen, Joannes voornoemd daarmede begiftigt met last tot kerkelijke afafkondiging en inbezitstelling.468
[Regest 126] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum bericht aan alle
priesters etc., dat hij, daar de vicarie op het altaar van den H. Martinus in de
kerk van S. Jacobus te Haga vaceert en zoolang vacant is geweest, dat de
collatie, volgens het concilie van Lateranen, aan den aartsdiaken van Trajectum
is overgegaan, genoemde vicarie, waarvan de laatste bezitter geweest is de
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31-8-1580

15-9-1585

12-1-1586

4-9-1596

reeds overleden heer Nicolaus Walterus’ zoon, volgens opdracht van den
aartsdiaken verleend heeft aan Joannes Adrianus’ zoon Broers zoon, priester
van Trajectum, met last tot openlijke afkondiging en oproep van opponenten,
om hem daarna in het bezit der vicarie te stellen.469
[Regest 127] Johannes Andreas’ zoon verklaart, dat hij Johannes Adrianus’
zoon in het bezit heeft gesteld van de vicarie, vermeld in den brief d.d. 1580
Maart 9, op welks rugzijde dit geschreven is.470
[Regest 128] De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum, commissaris van
wege Johannes de Bruhesen, deken en waarnemend aartsdiaken, gelast
Johannes Adrianus’ zoon van Haga Comitis, priester van de diocees van
Trajectum, in het bezit te stellen van de vicarie van den H. apostel Petrus in de
Sint Jacobus kerk te Haga Comitis, vaceerende door den dood van Petrus
Petrus’ zoon Eygenvoecht.471
[Regest 129] Antonius a Boussu, proost en aartsdiaken van Trajectum, gelast
Joannes Adrianus Broers zoon, priester van Trajectum, in het bezit te stellen
van de vicarie ter eere van S. Severinus, bisschop, op het altaar van S.
Sebastianus, martelaar, in de parochiekerk van S. Jacobus te Haga Comitis
gesticht, en vaceerende door den dood van Jacobus Laurentius’ zoon Croeck.472
[Regest 130] Anthonius a Boussu, heer van Lambussart, proost en aartsdiaken
van Trajectum, verleent de vicarie of eeuwige kapelanie ter eere van S. Anna,
moeder van de H. Maagd in de parochiekerk te Haga - daar de patroon binnen
den bepaalden tijd verzuimd heeft een presentatie te doen, en Hugo Martinus’
zoon, de tegenwoordige bezitter, tegen den inhoud van den fundatiebrief zich
niet tot het priesterschap heeft doen promoveeren, maar gehuwd is, en
genoemde vicarie daardoor zoolang vacant is, dat de collatie volgens het
concilie van Lateranen aan den aartsdiaken toekomt - aan Johannes Adrianus’
zoon, priester van Trajectum, met bevel hem of zijn procurator na
eedsaflegging in het bezit daarvan te stellen.473
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NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.38. Geciteerd naar Registerken 13. Zie Drossaers c.s. 406 regest 49. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
100
Ter Meer Derval 61.
101
Kersing, 32.
102
NA, Familiearchief Van Vredenburch inv.nr. 248 Memorieboek van de Sint Jacobskerk in Den Haag 1560
f.14v.
103
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.81. Geciteerd naar Registerken 13. Zie Drossaers c.s. 406 regest 50. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
104
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.71. Geciteerd naar Registerken 13. Geciteerd naar Drossaers c.s. 124
regest 6 en ibidem 406 regest 51.
105
Ter Meer Derval 102.
106
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.41v. Geciteerd naar Registerken 13. Zie Drossaers c.s. 406 regest 52. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
107
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.82. Geciteerd naar Registerken 13-14. Zie Drossaers c.s. 407 regest 53.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
108
Ter Meer Derval 32.
109
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.82v en inv.nr.26G. Geciteerd naar Registerken 14. Zie Drossaers c.s. 407
regest 54.
110
Ter Meer Derval 32.
111
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.47v. Geciteerd naar Registerken 14. Zie Drossaers c.s. 407 regest 55. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
112
Ter Meer Derval 115.
113
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.68ev. Geciteerd naar Registerken 14. Zie Drossaers c.s. 407 regest 56.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
114
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.24. Geciteerd naar Registerken 14. Zie Drossaers c.s. 407 regest 57. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
115
Pabon 81.
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Ter Meer Derval 74.
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.77v. Geciteerd naar Registerken 15. Zie Drossaers c.s. 407-408 regest 58.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
118
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.23v en inv.nr.26H. Geciteerd naar Registerken 15. Zie Drossaers c.s. 408
regest 59.
119
Ter Meer Derval 75.
120
Pabon 92.
121
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.39v. Geciteerd naar Registerken 15. Zie Drossaers c.s. 408 regest 60. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
122
Pabon 66.
123
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.45v. Geciteerd naar Registerken 15. Zie Drossaers c.s. 408 regest 61. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
124
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.52. Geciteerd naar Registerken 15. Zie Drossaers c.s. 408 regest 62. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
125
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.3v. Niet in Registerken 15. Geciteerd naar Drossaers c.s. 409 regest 63.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
126
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.51 en inv.nr.26I. Geciteerd naar Registerken 16. Zie Drossaers c.s. 409
regest 64.
127
Ter Meer Derval 53.
128
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.51 en inv.nr.26I. Geciteerd naar Registerken 16. Zie Drossaers c.s. 4109
regest 65.
129
Ter Meer Derval 53.
130
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.50. Geciteerd naar Registerken 16. Zie Drossaers c.s. 409 regest 66. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
131
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.35. Geciteerd naar Registerken 16. Zie Drossaers c.s. 410 regest 67. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
132
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.30. Geciteerd naar Registerken 16-17. Zie Drossaers c.s. 410 regest 68.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
133
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.24v. Geciteerd naar Registerken 17. Zie Drossaers c.s. 410 regest 69.
Regest 75 op www.nationaalarchief.nl.
134
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.34v. Geciteerd naar Registerken 17. Zie Drossaers c.s. 410 regest 70. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
135
NA, AMSJ inv.nr.14. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 129 regest 25. Regest 159 op
www.nationaalarchief.nl.
136
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.38v. Geciteerd naar Registerken 17. Zie Drossaers c.s. 411 regest 71 Niet
op www.nationaalarchief.nl.
137
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.49ev. Geciteerd naar Registerken 17-18. Geciteerd naar Drossaers c.s. 124
regest 8 en 411 regest 72. Regest 79 op www.nationaalarchief.nl.
138
NA, AMSJ inv.nr.1 f.5v. Geciteerd naar Drossaers c.s. 411-412 regest 73. Niet op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
139
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.40. Geciteerd naar Registerken 18. Zie Drossaers c.s. 412 regest 74.
Regest 72.1 op www.nationaalarchief.nl.
140
NA, AMSJ inv.nr.6a. Geciteerd naar Drossaers c.s. 412 regest 75. Ook op www.nationaalarchief.nl als regest
83. Niet in Registerken.
141
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.32v. Geciteerd naar Registerken 18. Zie Drossaers c.s. 412 regest 76. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
142
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.50v. Geciteerd naar Registerken 18. Zie Drossaers c.s. 412-413 regest 77.
Regest 85 op www.nationaalarchief.nl.
143
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.35v. Geciteerd naar Registerken 18. Zie Drossaers c.s. 413 regest 78. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
144
Ter Meer Derval 37.
145
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.47. Geciteerd naar Registerken 19. Zie Drossaers c.s. 413 regest 79. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
146
NA, AMSJ inv.nr.27B. Geciteerd naar Drossaers c.s. 419 regest 80. Regest 88 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
147
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.42v. Geciteerd naar Registerken 19. Zie Drossaers c.s. 413 regest 81. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
148
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.68-f.69v. Geciteerd naar Registerken 19. Zie Drossaers c.s. 413 regest 82.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
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149

NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.69v. Geciteerd naar Registerken 19. Zie Drossaers c.s. 414 regest 83. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
150
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.49v-f.50. Geciteerd naar Registerken 19-20. Zie Drossaers c.s. 414 regest
84. Niet op www.nationaalarchief.nl.
151
NA, AMSJ inv.nr.1 f.9. Geciteerd naar Drossaers c.s. 414 regest 85. Niet op www.nationaalarchief.nl. Niet in
Registerken.
152
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.49v. Geciteerd naar Registerken 20. Zie Drossaers c.s. 414-415 regest 86.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
153
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.44v. Geciteerd naar Registerken 20. Zie Drossaers c.s. 415 regest 87. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
154
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.81v. Geciteerd naar Registerken 20. Zie Drossaers c.s. 415 regest 88. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
155
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.43. Geciteerd naar Registerken 20-21. Zie Drossaers c.s. 415 regest 89.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
156
Ter Meer Derval 30.
157
NA, Archief Memorie Sint Jacobs Kerk inv.nr.6B. Niet in Registerken. Niet in Drossaers. Geciteerd naar
regest 89-1 op www.nationaalarchief.nl.
158
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.45. Geciteerd naar Registerken 21. Zie Drossaers c.s. 415-416 regest 90.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
159
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.44v-f.45. Geciteerd naar Registerken 21. Zie Drossaers c.s. 416 regest 91.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
160
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.69ev. Geciteerd naar Registerken 21. Zie Drossaers c.s. 416 regest 92.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
161
NA, AMSJ inv.nr.28. Niet in naar Registerken 21. Geciteerd naar Drossaers c.s. 125 regest 9. Regest 101 op
www.nationaalarchief.nl.
162
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.75 en inv.nr.28A.1. Geciteerd naar Registerken 21. Zie Drossaers c.s. 416
regest 93. Regest 93 op www.nationaalarchief.nl.
163
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f45v. Geciteerd naar Registerken 22. Zie Drossaers c.s. 416-417 regest 95.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
164
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.53v. Geciteerd naar Registerken 22. Zie Drossaers c.s. 416 regest 94. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
165
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.52v en inv.nr.47. Geciteerd naar Registerken 22. Geciteerd naar Drossaers
c.s. 125 regest 10 en 417 regest 96. Regest 105 op www.nationaalarchief.nl.
166
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.56. Geciteerd naar Registerken 22. Zie Drossaers c.s. 417 regest 97.
Regest 107 op www.nationaalarchief.nl.
167
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.47. Geciteerd naar Registerken 22-23. Zie Drossaers c.s. 417 regest 98.
Niet op op www.nationaalarchief.nl.
168
NA, AMSJ inv.nr.7. Geciteerd naar Drossaers c.s. 125 regest 11. Regest 109 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
169
NA, AMSJ inv.nr.1 f.63ev. Geciteerd naar Drossaers c.s. 417 regest 99. Niet op www.nationaalarchief.nl.
Geciteerd naar Registerken 23.
170
NA, AMSJ inv.nr.82. Geciteerd naar Drossaers c.s. 125 regest 12. Regest 111 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
171
NA, AMSJ inv.nr.1 f.54ev en inv.nr.61A Geciteerd naar Drossaers c.s. 418 regest 100. Regest 112 op
www.nationaalarchief.nl. Geciteerd naar Registerken 23.
172
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.48v. Geciteerd naar Registerken 23. Zie Drossaers c.s. 418 regest 101.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
173
NA, AMSJ inv.nr.1 f.51v. Niet bij Drossaers. Niet op www.nationaalarchief.nl. Geciteerd naar Registerken
24.
174
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.53. Geciteerd naar Registerken 24. Zie Drossaers c.s. 418 regest 102.
Regest 114 op www.nationaalarchief.nl.
175
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.51v. Geciteerd naar Registerken 24. Zie Drossaers c.s. 418 regest 103.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
176
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.51v. Geciteerd naar Registerken 24. Zie Drossaers c.s. 418-419 regest
104. Niet op www.nationaalarchief.nl.
177
NA, AMSJ inv.nr.1 f.12. Geciteerd naar Drossaers c.s. 419 regest 105. Niet op www.nationaalarchief.nl. Niet
in Registerken.
178
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.53. Geciteerd naar Registerken 24. Zie Drossaers c.s. 419 regest 106. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
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179

NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.71v. Geciteerd naar Registerken 24-25. Zie Drossaers c.s. 419-420 regest
107. Niet op www.nationaalarchief.nl.
180
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.18. Niet in Registerken. Zie Drossaers c.s. 420 regest 108. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
181
NA, AMSJ inv.nr.29. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 125-126 regest 13. Regest 120 op
www.nationaalarchief.nl.
182
Ter Meer Derval 105.
183
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.53. Geciteerd naar Registerken 225. Zie Drossaers c.s. 420 regest 109.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
184
NA, Familiearchief Van Vredenburch inv.nr.248 Memorieboek van de Sint Jacobskerk in Den Haag 1560
f.1v.
185
Ter Meer Derval 61.
186
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.53v. Geciteerd naar Registerken 25. Zie Drossaers c.s. 420 regest 110. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
187
Ter Meer Derval 55.
188
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.53v. Geciteerd naar Registerken 26. Zie Drossaers c.s. 420 regest 111. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
189
Ter Meer Derval 91.
190
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.56v. Geciteerd naar Registerken 26. Zie Drossaers c.s. 420-421 regest 112.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
191
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.54v. Geciteerd naar Registerken 26. Zie Drossaers c.s. 421 regest 113. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
192
Pabon 104.
193
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.83v. Geciteerd naar Registerken 26. Zie Drossaers c.s. 421 regest 114. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
194
Ter Meer Derval 95.
195
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.84v. Geciteerd naar Registerken 26. Zie Drossaers c.s. 421 regest 115. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
196
Ter Meer Derval 95.
197
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.84. Geciteerd naar Registerken 27. Zie Drossaers c.s. 421 regest 116. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
198
Ter Meer Derval 95.
199
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.74v. Geciteerd naar Registerken 34 (daar geen datering op circa 1475 maar
alleen op 15e eeuw). Zie Drossaers c.s. 421 regest 117. Niet op www.nationaalarchief.nl.
200
NA, AMSJ inv.nr.39C. Niet in Registerken 28. Zie Drossaers c.s. 422 regest 118. Regest 131 op
www.nationaalarchief.nl.
201
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.69v. Geciteerd naar Registerken 27. Zie Drossaers c.s. 422 regest 119. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
202
Ter Meer Derval 30.
203
NA, AMSJ inv.nr.30. Geciteerd naar Registerken 27. Geciteerd naar Drossaers c.s. 126 regest 14. Regest 133
op www.nationaalarchief.nl.
204
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.59v-f.60 en inv.nr.61C. Geciteerd naar Registerken 28. Zie Drossaers c.s.
422 regest 120. Regest 134 op www.nationaalarchief.nl.
205
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.59. Geciteerd naar Registerken 27-28. Zie Drossaers c.s. 422 regest 121.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
206
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.60v. Geciteerd naar Registerken 27. Zie Drossaers c.s. 422 regest 122. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
207
NA, AMSJ inv.nr.31. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 126 regest 15. Regest 137 op
www.nationaalarchief.nl.
208
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.58ev en inv.nr.8. Geciteerd naar Registerken 28. Geciteerd naar Drossaers
c.s. 126 regest 16. Niet op www.nationaalarchief.nl.
209
NA, AMSJ inv.nr.22. Geciteerd naar Registerken 28. Geciteerd naar Drossaers c.s. 126 regest 17. Regest 140
op www.nationaalarchief.nl.
210
NA, AMSJ inv.nr.61. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 127 regest 18. Regest 139 op
www.nationaalarchief.nl.
211
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.57v en inv.nr.31A. Geciteerd naar Registerken 28. Zie Drossaers c.s. 423
regest 123. Regest 141 op www.nationaalarchief.nl.
212
Ter Meer Derval 107.
213
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.57v-f.58. Geciteerd naar Registerken 28. Zie Drossaers c.s. 423 regest
124. Niet op www.nationaalarchief.nl.
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214

NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.64v. Geciteerd naar Registerken 28. Zie Drossaers c.s. 423 regest 125. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
215
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.60v. Geciteerd naar Registerken 29. Zie Drossaers c.s. 423 regest 126. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
216
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.65ev. Geciteerd naar Registerken 29. Zie Drossaers c.s. 423 regest 127.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
217
NA, AMSJ inv.nr.61B. Niet in Registerken. Zie Drossaers c.s. 424 regest 128. Regest 146 op
www.nationaalarchief.nl.
218
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.65. Geciteerd naar Registerken 29. Zie Drossaers c.s. 423 regest 129. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
219
Ter Meer Derval 96.
220
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.65. Geciteerd naar Registerken 29. Zie Drossaers c.s. 423 regest 130. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
221
NA, AMSJ inv.nr.83A. Niet in Registerken. Niet in Drossaers. Geciteerd naar regest 130.1 op
www.nationaalarchief.nl.
222
NA, AMSJ inv.nr.8. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 127 regest 19. Regest 149 op
www.nationaalarchief.nl.
223
Ter Meer Derval 55.
224
NA, AMSJ inv.nr.9. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 127 regest 20. Regest 150 op
www.nationaalarchief.nl.
225
Ter Meer Derval 55.
226
NA, AMSJ inv.nr.84. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 127-128 regest 21. Regest 151 op
www.nationaalarchief.nl.
227
NA, AMSJ inv.nr.10. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 128 regest 22. Regest 152 op
www.nationaalarchief.nl.
228
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.65v-f.66. Geciteerd naar Registerken 29-30. Zie Drossaers c.s. 424 regest
131. Niet op www.nationaalarchief.nl.
229
NA, AMSJ inv.nr.75A. Niet in Registerken. Niet in Drossaers c.s. Regest 131.1 op www.nationaalarchief.nl.
230
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.70-f.71. Geciteerd naar Registerken 30. Geciteerd naar Drossaers c.s. 128
regest 23. Niet op www.nationaalarchief.nl.
231
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.66v. Geciteerd naar Registerken 30. Zie Drossaers c.s. 424 regest 132.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
232
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.80v. Geciteerd naar Registerken 30. Zie Drossaers c.s. 424 regest 133.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
233
NA, AMSJ inv.nr.76. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 128 regest 24. Regest 157 op
www.nationaalarchief.nl.
234
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.81v. Geciteerd naar Registerken 30. Zie Drossaers c.s. 425 regest 134.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
235
Ter Meer Derval 33.
236
Ter Meer Derval 33.
237
NA, AMSJ inv.nr.14. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 124 regest 7. Regest 77 op
www.nationaalarchief.nl.
238
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.34v. Geciteerd naar Registerken 30-31. Zie Drossaers c.s. 425 regest 135.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
239
Pabon 361.
240
Pabon 448.
241
Ter Meer Derval 34.
242
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.18v. Niet in Registerken. Zie Drossaers c.s. 425 regest 136. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
243
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.18v. Niet in Registerken. Zie Drossaers c.s. 425 regest 137. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
244
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.75v. Geciteerd naar Registerken 31. Zie Drossaers c.s. 425 regest 138. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
245
NA, AMSJ inv.nr.46. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 129 regest 26. Regest 164 op
www.nationaalarchief.nl.
246
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.25v. Geciteerd naar Registerken 31. Zie Drossaers c.s. 426 regest 139. Niet
op www.nationaalarchief.nl.
247
Ter Meer Derval 69.
248
NA, AMSJ inv.nr.62B. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 426 regest 140. Regest 166 op
www.nationaalarchief.nl.
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249

NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.73v en inv.nr.56A. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 426
regest 141. Regest 167 op www.nationaalarchief.nl.
250
NA, AMSJ inv.nr.61. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 129 regest 27. Regest 168 op
www.nationaalarchief.nl.
251
NA, AMSJ inv.nr.64A. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 426 regest 142. Regest 169 op
www.nationaalarchief.nl.
252
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.78ev. Geciteerd naar Registerken 31. Geciteerd naar Drossaers c.s. 426
regest 143. Niet op www.nationaalarchief.nl.
253
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.73 en inv.nr.56A. Geciteerd naar Registerken 31-32. Geciteerd naar
Drossaers c.s. 427 regest 144. Regest 171 op www.nationaalarchief.nl.
254
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.77. Geciteerd naar Registerken 32. Geciteerd naar Drossaers c.s. 129 regest
28. Zie ook regest 172 op www.nationaalarchief.nl.
255
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.76ev. Geciteerd naar Registerken 32-33. Zie ook Drossaers c.s. 427 regest
145. Niet op www.nationaalarchief.nl..
256
NA, AMSJ inv.nr.26. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 129 regest 29. Zie ook regest 174 op
www.nationaalarchief.nl.
257
NA, AMSJ inv.nr.32.2. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 129-130 regest 30. Zie ook regest
175 op www.nationaalarchief.nl.
258
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.77v en inv.nr.32.1. Geciteerd naar Registerken 33. Zie ook Drossaers c.s.
130 regest 31. Zie ook regest 176 op www.nationaalarchief.nl.
259
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.80v en inv.nr.33. Geciteerd naar Registerken 33. Zie ook Drossaers c.s. 130
regest 32. Zie ook regest 177 op www.nationaalarchief.nl.
260
Ter Meer Derval 121.
261
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.71 en inv.nr.34. Geciteerd naar Registerken 33. Zie ook Drossaers c.s. 130
regest 33 en ibidem 427 regest 146. Zie ook regest 178 op www.nationaalarchief.nl.
262
Ter Meer Derval 102.
263
NA, AMSJ inv.nr.35. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 130 regest 34. Zie ook regest 180 op
www.nationaalarchief.nl.
264
NA, AMSJ inv.nr.11. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 130-131 regest 35. Zie ook regest
181 op www.nationaalarchief.nl.
265
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.85 Geciteerd naar Registerken 33. Zie ook Drossaers c.s. 427 regest 147.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
266
NA, AMSJ inv.nr.1 f.11. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 427-428 regest 148. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
267
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.86 en inv.nr.39e. Geciteerd naar Registerken 34. Zie Drossaers c.s. 428
regest 149. Regest 184 op www.nationaalarchief.nl.
268
NA, AMSJ inv.nr. inv.nr.46A. Niet in Registerken. Zie Drossaers c.s. 428 regest 149A. Regest 185 op
www.nationaalarchief.nl.
269
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.72 en inv.nr.46B. Geciteerd naar Registerken 34. Zie ook Drossaers c.s.
428-429 regest 150. Niet op www.nationaalarchief.nl.
270
NA, AMSJ inv.nr.20A. Geciteerd naar regest 150.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken, Niet in
Drossaers.
271
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.25 en inv.nr.28A.1. Geciteerd naar Registerken 34. Zie Drossaers c.s. 429
regest 151. Regest 187 op www.nationaalarchief.nl.
272
NA, AMSJ inv.nr.36. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 131 regest 36. Regest 188 op
www.nationaalarchief.nl.
273
NA, AMSJ inv.nr.14. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 131 regest 37. Regest 190 op
www.nationaalarchief.nl.
274
NA, AMSJ inv.nr.38 en inv.nr.58A. Geciteerd naar Drossaers c.s. 131 regest 38. Regest 189 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
275
NA, AMSJ inv.nr.58A en inv.nr..58B. Geciteerd naar Drossaers c.s. 429 regest 152. Regest 191 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
276
NA, AMSJ inv.nr.12 en inv.nr.58A. Geciteerd naar Drossaers c.s. 131 regest 39. Regest 192 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
277
NA, AMSJ inv.nr.25 en inv.nr.58A. Geciteerd naar Drossaers c.s. 131 regest 40. Regest 193 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
278
NA, AMSJ inv.nr.37 en inv.nr.58A. Geciteerd naar Drossaers c.s. 131-132 regest 41. Regest 194 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
279
NA, AMSJ inv.nr.57 en inv.nr.58A. Geciteerd naar Drossaers c.s. 132 regest 42. Regest 195 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
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280

NA, AMSJ inv.nr.27B. Geciteerd naar Drossaers c.s. 429 regest 153. Regest 196 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
281
NA, AMSJ inv.nr.26. Geciteerd naar Drossaers c.s. 132 regest 43. Zie ook regest 197 op
www.nationaalarchief.nl.
282
NA, AMSJ inv.nr.37B. Geciteerd naar Drossaers c.s. 429 regest 154. Regest 198 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
283
NA, AMSJ inv.nr.37A. Geciteerd naar Drossaers c.s. 429-430 regest 155. Regest 199 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
284
NA, AMSJ inv.nr.38. Geciteerd naar Drossaers c.s. 132 regest 44. Regest 200 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
285
NA, AMSJ inv.nr.20A. Geciteerd naar regest 155.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken, Niet in
Drossaers.
286
NA, AMSJ inv.nr.39.1. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 132-133 regest 45. Zie ook regest
201 op www.nationaalarchief.nl.
287
NA, AMSJ inv.nr.12 en inv.nr.13.1. Geciteerd naar Drossaers c.s. 133 regest 46. Regest 204 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
288
NA, AMSJ inv.nr.20A. Geciteerd naar regest 155.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
289
NA, AMSJ inv.nr.39A1. Geciteerd naar Drossaers c.s. 430 regest 156. Regest 202 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
290
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.86 en inv.nr.39e. Geciteerd naar Registerken 34. Zie Drossaers c.s. 430
regest 157. Regest 203 op www.nationaalarchief.nl.
291
NA, AMSJ inv.nr.20A. Geciteerd naar regest 157.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
292
NA, AMSJ inv.nr.21. Geciteerd naar Drossaers c.s. 133 regest 47. Regest 205 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
293
NA, AMSJ inv.nr.39B. Geciteerd naar Drossaers c.s. 430 regest 158.Regest 206 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
294
Ter Meer Derval 91.
295
NA, AMSJ inv.nr.14. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 133 regest 48. Regest 207 op
www.nationaalarchief.nl.
296
NA, AMSJ inv.nr.39F. Geciteerd naar regest 155.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
297
NA, AMSJ inv.nr.13-2. Geciteerd naar Drossaers c.s. 133 regest 49. Regest 208 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
298
NA, AMSJ inv.nr.65. Geciteerd naar Drossaers c.s. 133 regest 50. Regest 209 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
299
NA, AMSJ inv.nr.39G. Geciteerd naar regest 158.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
300
NA, AMSJ inv.nr.63. Geciteerd naar Drossaers c.s. 134 regest 51. Regest 210 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
301
NA, AMSJ inv.nr.14. Geciteerd naar Drossaers c.s. 134 regest 52. Regest 211 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
302
NA, AMSJ inv.nr.39A-2. Geciteerd naar Drossaers c.s. 430 regest 159. Regest 212 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
303
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.86 en inv.nr.39e. Geciteerd naar Registerken 34-35. Zie Drossaers c.s. 430
regest 160. Regest 160 op www.nationaalarchief.nl.
304
NA, AMSJ inv.nr.39H.2. Geciteerd naar regest 160.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
305
NA, AMSJ inv.nr.39C-2. Niet in Registerken 28. Zie Drossaers c.s. 431 regest 162. Regest 214 op
www.nationaalarchief.nl.
306
NA, AMSJ inv.nr.39I. Geciteerd naar regest 161.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
307
Ter Meer Derval 90.
308
NA, AMSJ inv.nr.39D-2. Geciteerd naar Drossaers c.s. 431 regest 162. Regest 215 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
309
Ter Meer Derval 36.
310
NA, AMSJ inv.nr.39H.2. Geciteerd naar regest 162.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
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311

NA, AMSJ inv.nr.39I. Geciteerd naar regest 162.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
312
Ter Meer Derval 90.
313
NA, AMSJ inv.nr.39I. Geciteerd naar regest 162.3 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
314
NA, AMSJ inv.nr.18. Geciteerd naar Drossaers c.s. 134 regest 53. Regest 216 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
315
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.86 en inv.nr.39e. Geciteerd naar Registerken 35. Zie Drossaers c.s. 431
regest 163. Regest 217 op www.nationaalarchief.nl.
316
NA, AMSJ inv.nr.39K. Geciteerd naar regest 163.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
317
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.76v. Geciteerd naar Registerken 35. Zie ook Drossaers c.s. 431-432 regest
164. Niet op www.nationaalarchief.nl.
318
NA, AMSJ inv.nr.40. Geciteerd naar Drossaers c.s. 134 regest 54. Regest 219 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
319
NA, AMSJ inv.nr.41E. Geciteerd naar regest 164.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
320
NA, AMSJ inv.nr.40B. Geciteerd naar regest 164.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
321
Ter Meer Derval 70.
322
NA, AMSJ inv.nr.64. Geciteerd naar Drossaers c.s. 134 regest 55. Regest 220 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
323
NA, AMSJ inv.nr.40A. Geciteerd naar regest 164.3 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
324
NA, AMSJ inv.nr.40B. Geciteerd naar regest 164.4 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
325
Ter Meer Derval 70.
326
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.74. Geciteerd naar Registerken 35. Zie ook Drossaers c.s. 432 regest 165.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
327
NA, AMSJ inv.nr.19. Geciteerd naar Drossaers c.s. 134-135 regest 56. Regest 222 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
328
NA, AMSJ inv.nr.41. Geciteerd naar Drossaers c.s. 135 regest 57. Regest 223 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
329
NA, AMSJ inv.nr.83. Geciteerd naar Drossaers c.s. 135 regest 58. Regest 224 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
330
NA, AMSJ inv.nr.41B. Geciteerd naar regest 165.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
331
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.74v en inv.nr.41A. Geciteerd naar Registerken 35-36. Zie ook Drossaers
c.s. 432 regest 166. Regest 225 op www.nationaalarchief.nl.
332
NA, AMSJ inv.nr.54-1. Geciteerd naar Drossaers c.s. 135 regest 59. Regest 226 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
333
Ter Meer Derval 35.
334
NA, AMSJ inv.nr.41C. Geciteerd naar regest 166.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
335
NA, AMSJ inv.nr.41D. Geciteerd naar regest 166.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
336
NA, AMSJ inv.nr.58.1. Geciteerd naar Drossaers c.s. 135 regest 60. Regest 227 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
337
NA, AMSJ inv.nr.58.2. Geciteerd naar Drossaers c.s. 135-136 regest 61. Regest 228 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
338
NA, AMSJ inv.nr.41E. Geciteerd naar regest 166.3 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
339
NA, AMSJ inv.nr.62. Geciteerd naar Drossaers c.s. 136 regest 62. Niet in Registerken. Regest 229 op
www.nationaalarchief.nl.
340
NA, AMSJ inv.nr.55A. Geciteerd naar regest 166.4 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
341
NA, AMSJ inv.nr.15. Geciteerd naar Drossaers c.s. 136 regest 63. Regest 230 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
342
NA, AMSJ inv.nr.62A. Geciteerd naar Drossaers c.s. 432 regest 167. Regest 231 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
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343

NA, AMSJ inv.nr.41F. Geciteerd naar regest 167.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
344
NA, AMSJ inv.nr.41G1. Geciteerd naar regest 167.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
345
NA, AMSJ inv.nr.41. Geciteerd naar Drossaers c.s. 136 regest 64. Regest 232 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
346
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.84v. Geciteerd naar Registerken 36. Zie ook Drossaers c.s. 432 regest 168.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
347
NA, AMSJ inv.nr.44. Geciteerd naar Drossaers c.s. 137 regest 65. Regest 234 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
348
NA, AMSJ inv.nr.24. Geciteerd naar Drossaers c.s. 137 regest 66. Regest 235 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
349
NA, AMSJ inv.nr.50. Geciteerd naar Drossaers c.s. 137 regest 67. Regest 236 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
350
NA, AMSJ inv.nr.41. Geciteerd naar Drossaers c.s. 137 regest 68. Regest 237 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
351
NA, AMSJ inv.nr.71. Geciteerd naar Drossaers c.s. 137-138 regest 69. Regest 238 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
352
NA, AMSJ inv.nr.81. Geciteerd naar Drossaers c.s. 138 regest 70. Regest 239 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
353
NA, AMSJ inv.nr.81. Geciteerd naar Drossaers c.s. 138 regest 71. Regest 240 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
354
NA, AMSJ inv.nr.81. Geciteerd naar Drossaers c.s. 138 regest 72. Regest 241 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
355
NA, AMSJ inv.nr.81. Geciteerd naar Drossaers c.s. 138-139 regest 73. Regest 242 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
356
NA, AMSJ inv.nr.81. Geciteerd naar Drossaers c.s. 139 regest 74. Regest 243 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
357
NA, AMSJ inv.nr.66. Geciteerd naar Drossaers c.s. 139 regest 75. Regest 244 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
358
NA, AMSJ inv.nr.43A. Geciteerd naar regest 168.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
359
NA, AMSJ inv.nr.85. Geciteerd naar regest 168.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
360
NA, AMSJ inv.nr.46AA1. Geciteerd naar regest 168.3 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
361
Ter Meer Derval 71.
362
NA, AMSJ inv.nr.85. Geciteerd naar regest 168.4 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
363
NA, AMSJ inv.nr.58. Geciteerd naar Drossaers c.s. 139 regest 76. Regest 245 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
364
NA, AMSJ inv.nr.16. Geciteerd naar Drossaers c.s. 139 regest 77. Regest 246 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
365
Ter Meer Derval 37.
366
NA, AMSJ inv.nr.60.1. Geciteerd naar Drossaers c.s. 139-140 regest 78. Regest 247 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
367
NA, AMSJ inv.nr.58.4. Geciteerd naar Drossaers c.s. 140 regest 79. Regest 248 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
368
NA, AMSJ inv.nr.44. Geciteerd naar Drossaers c.s. 140 regest 80. Regest 249 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
369
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.88v. Geciteerd naar Registerken 36. Zie ook Drossaers c.s. 432-433 regest
169. Niet op www.nationaalarchief.nl.
370
NA, AMSJ inv.nr.54C. Geciteerd naar regest 169.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
371
NA, AMSJ inv.nr.45.3. Geciteerd naar Drossaers c.s. 140 regest 81. Niet in Registerken. Regest 251 op
www.nationaalarchief.nl.
372
Ter Meer Derval 55.
373
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.72v. Geciteerd naar Registerken 36. Zie ook Drossaers c.s. 433 regest 170.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
374
Alleen in Registerken 36.
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375

NA, AMSJ inv.nr.463. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 141 regest 82. Regest 253 op
www.nationaalarchief.nl.
376
NA, AMSJ inv.nr.46AA2. Geciteerd naar regest 170.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
377
Ter Meer Derval 71.
378
NA, AMSJ inv.nr.46AA2. Geciteerd naar regest 170.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
379
Ter Meer Derval 71.
380
NA, AMSJ inv.nr.17. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 141 regest 83. Regest 254 op
www.nationaalarchief.nl.
381
NA, AMSJ inv.nr.46. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 141 regest 84. Regest 255 op
www.nationaalarchief.nl.
382
NA, AMSJ inv.nr. inv.nr.46A. Niet in Registerken. Zie Drossaers c.s. 433 regest 170A. Regest 256 op
www.nationaalarchief.nl.
383
NA, AMSJ inv.nr.61. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 141 regest 85. Regest 257 op
www.nationaalarchief.nl.
384
NA, AMSJ inv.nr.47. Geciteerd naar Drossaers c.s. 141 regest 86. Niet in Registerken. Regest 258 op
www.nationaalarchief.nl.
385
NA, AMSJ inv.nr.19 en inv.nr. 37B2. Geciteerd naar Drossaers c.s. 433 regest 171. Zie ook regest 255 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
386
Ter Meer Derval 33.
387
Alleen in Registerken 37.
388
NA, AMSJ inv.nr.48.1. Geciteerd naar Drossaers c.s. 141-142 regest 87. Niet in Registerken. Regest 260 op
www.nationaalarchief.nl.
389
Ter Meer Derval 53.
390
Alleen in Registerken 37.
391
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.72 en inv.nr.46B. Geciteerd naar Registerken 35. Zie ook Drossaers c.s.
433 regest 172. Regest 261 op www.nationaalarchief.nl.
392
NA, AMSJ inv.nr.41A1. Geciteerd naar regest 171.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
393
NA, AMSJ inv.nr.46AAA3. Geciteerd naar regest 171.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
Niet in Drossaers.
394
NA, AMSJ inv.nr.47. Geciteerd naar Registerken 37. Zie ook Drossaers c.s. 142 regest 88. Regest 262 op
www.nationaalarchief.nl.
395
Ter Meer Derval 94.
396
NA, AMSJ inv.nr.47B. Geciteerd naar regest 172.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
397
NA, AMSJ inv.nr.1a Cartularium f.34. Geciteerd naar Registerken 37. Zie Drossaers c.s. 433-434 regest 173.
Niet op www.nationaalarchief.nl.
398
Ter Meer Derval 38.
399
NA, AMSJ inv.nr.68. Geciteerd naar regest 264 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
400
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.25. Geciteerd naar Registerken 37. Niet in Drossaers. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
401
NA, AMSJ inv.nr.48.2. Geciteerd naar Drossaers c.s. 142 regest 90. Niet in Registerken. Regest 265 op
www.nationaalarchief.nl.
402
Ter Meer Derval 53.
403
Ter Meer Derval 52.
404
NA, AMSJ inv.nr.19. Geciteerd naar Drossaers c.s. 434 regest 174. Niet in Registerken. Niet op op
www.nationaalarchief.nl.
405
NA, AMSJ inv.nr.59.1. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 142-143 regest 91. Regest 267 op
www.nationaalarchief.nl.
406
NA, AMSJ inv.nr.17. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 143 regest 92. Regest 268 op
www.nationaalarchief.nl.
407
NA, AMSJ inv.nr.50. Geciteerd naar Drossaers c.s. 143 regest 93. Regest 269 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
408
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.61v. Geciteerd naar Registerken 38. Niet in Drossaers. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
409
Ter Meer Derval 36.
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410

NA, AMSJ inv.nr.48A. Geciteerd naar regest 174.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
411
NA, AMSJ inv.nr.49. Geciteerd naar Drossaers c.s. 143 regest 94. Zie ook regest 270 op
www.nationaalarchief.nl.
412
Ter Meer Derval 36.
413
NA, AMSJ inv.nr.51. Geciteerd naar regest 271 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Zie ook
Drossaers 143 regest 95.
414
Ter Meer Derval 65.
415
NA, AMSJ inv.nr.1 f.83. Geciteerd naar Registerken 38. Zie ook Drossaers c.s. 434 regest 175. Niet op op
www.nationaalarchief.nl.
416
Ter Meer Derval 30.
417
Ter Meer Derval 30.
418
Ter Meer Derval 30.
419
NA, AMSJ inv.nr.51A. Geciteerd naar regest 175.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
420
NA, AMSJ inv.nr.53.1. Geciteerd naar regest 273 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Zie ook
Drossaers 143-144 regest 96.
421
NA, AMSJ inv.nr.53.2. Geciteerd naar regest 274 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Zie ook
Drossaers 144 regest 97.
422
NA, AMSJ inv.nr.52. Geciteerd naar regest 275 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Zie ook
Drossaers 144 regest 98.
423
NA, AMSJ inv.nr.70. Geciteerd naar regest 276 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Zie ook
Drossaers 144 regest 99.
424
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.29v. Geciteerd naar Registerken 38. Niet in Drossaers. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
425
Ter Meer Derval 82-83.
426
Ter Meer Derval 91.
427
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.38. Geciteerd naar Registerken 38. Niet in Drossaers. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
428
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.61. Geciteerd naar Registerken 38. Niet in Drossaers. Niet op
www.nationaalarchief.nl.
429
NA, AMSJ inv.nr.54.2. Geciteerd naar regest 175.6 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
430
Ter Meer Derval 42.
431
Ter Meer Derval 45.
432
NA, AMSJ inv.nr.54.1. Geciteerd naar Drossaers c.s. 144-145 regest 100. Regest 278 op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
433
NA, AMSJ inv.nr.59.2. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 145 regest 101. Regest 277 op
www.nationaalarchief.nl.
434
NA, AMSJ inv.nr.60.2. Geciteerd naar Drossaers c.s. 145 regest 102. Regest 279 op www.nationaalarchief.nl.
Niet in Registerken.
435
NA, AMSJ inv.nr.54A.1. Geciteerd naar regest 175.2 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
436
NA, AMSJ inv.nr.69. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 145 regest 103. Regest 280 op
www.nationaalarchief.nl.
437
NA, AMSJ inv.nr.69. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 145 regest 104. Regest 281 op
www.nationaalarchief.nl.
438
NA, AMSJ inv.nr.69. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 145-146 regest 105. Regest 282 op
www.nationaalarchief.nl.
439
NA, AMSJ inv.nr.23. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 146 regest 106. Regest 283 op
www.nationaalarchief.nl.
440
NA, AMSJ inv.nr.23. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 146 regest 107. Regest 284 op
www.nationaalarchief.nl.
441
NA, AMSJ inv.nr.54A.2. Geciteerd naar regest 175.3 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
442
NA, AMSJ inv.nr.20. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 146 regest 108. Regest 285 op
www.nationaalarchief.nl.
443
NA, AMSJ inv.nr.20. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 146 regest 109. Regest 286 op
www.nationaalarchief.nl.
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444

NA, AMSJ inv.nr.22. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 147 regest 110. Regest 287 op
www.nationaalarchief.nl.
445
NA, AMSJ inv.nr.54B.1. Geciteerd naar regest 175.4 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
446
NA, AMSJ inv.nr.54B.2. Geciteerd naar regest 175.5 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
447
NA, AMSJ inv.nr.20. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 147 regest 111. Regest 288 op
www.nationaalarchief.nl.
448
NA, AMSJ inv.nr.54D. Geciteerd naar regest 175.7 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
449
Ter Meer Derval 42.
450
Ter Meer Derval 45.
451
NA, AMSJ inv.nr.26BB.1. Geciteerd naar regest 175.8 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
452
NA, AMSJ inv.nr.20. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 147 regest 112. Regest 289 op
www.nationaalarchief.nl.
453
NA, AMSJ inv.nr.20. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 147 regest 113. Regest 290 op
www.nationaalarchief.nl.
454
NA, AMSJ inv.nr.55. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 147 regest 114. Regest 291 op
www.nationaalarchief.nl.
455
NA, AMSJ inv.nr.20. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 147-148 regest 115. Regest 292 op
www.nationaalarchief.nl.
456
NA, AMSJ inv.nr.20. Niet in Registerken. Geciteerd naar Geciteerd naar Drossaers c.s. 148 regest 114.
Regest 293 op www.nationaalarchief.nl.
457
NA, AMSJ inv.nr.39BB.2. Geciteerd naar regest 176.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet
in Drossaers.
458
NA, AMSJ inv.nr.1 Cartularium f.19v. Geciteerd naar Drossaers c.s. 434 regest 176. Niet op
www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken.
459
NA, AMSJ inv.nr.55A. Geciteerd naar regest 294.1 op www.nationaalarchief.nl. Niet in Registerken. Niet in
Drossaers.
460
NA, AMSJ inv.nr.56. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 148 regest 117. Regest 295 op
www.nationaalarchief.nl.
461
NA, AMSJ inv.nr.77. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 148 regest 118. Regest 296 op
www.nationaalarchief.nl.
462
NA, AMSJ inv.nr.72. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 148 regest 119. Regest 297 op
www.nationaalarchief.nl.
463
NA, AMSJ inv.nr.77. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 149 regest 120. Regest 298 op
www.nationaalarchief.nl.
464
NA, AMSJ inv.nr.72. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 149 regest 121. Regest 298 op
www.nationaalarchief.nl.
465
NA, AMSJ inv.nr.72. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 149 regest 122. Regest 299 op
www.nationaalarchief.nl.
466
NA, AMSJ inv.nr.72. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 149 regest 123. Regest 301 op
www.nationaalarchief.nl.
467
NA, AMSJ inv.nr.79. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 149-150 regest 124. Regest 302 op
www.nationaalarchief.nl.
468
NA, AMSJ inv.nr.73. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 150 regest 125. Regest 304 op
www.nationaalarchief.nl.
469
NA, AMSJ inv.nr.75. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 150 regest 126. Regest 303 op
www.nationaalarchief.nl.
470
NA, AMSJ inv.nr.73. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 150 regest 127. Regest 305 op
www.nationaalarchief.nl.
471
NA, AMSJ inv.nr.78. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 150-151 regest 128. Regest 306 op
www.nationaalarchief.nl.
472
NA, AMSJ inv.nr.80. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 151 regest 129. Regest 307 op
www.nationaalarchief.nl.
473
NA, AMSJ inv.nr.74. Niet in Registerken. Geciteerd naar Drossaers c.s. 151 regest 130. Regest 308 op
www.nationaalarchief.nl.
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