Regesten Sint Nicolaasgasthuis
Door drs. Ronald A. van der Spiegel

Inleiding
De basis van deze bewerking is: M. Sernee, S.W.A. Drossaers en C. Glaudemans, Inventaris
van het archief van het Sint Nicolaasgasthuis te ’s-Gravenhage, sinds 1980 de stichting Sint
Nicolaas Gasthuis (Den Haag 1918-1978). Hierbij hoort een typoscript met regesten. Die
regesten zijn door ooit door een mij onbekende vervaardigd naar de akten opgenomen in de
twee bewaarde gebleven cartularia (de inventarisnummers 94 en 95) van dit gasthuis en naar
wat losse charters.
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;
- 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.
De regesten zijn verdeeld over twee hoofdstukjes:
Het hoofdstuk De regesten bevat 277 regesten, overgenomen uit het typoscript;
Het hoofdstuk Bijlage bij inventarisnummer 94 bevat wat extra informatie betreffende het
bezit van het Sint Nicolaasgasthuis die niet was verwerkt in het typoscript.
Tot slot: niemand is perfect. Hoe zorgvuldig ook ik heb geprobeerd te werken, er zullen nog
tikfouten en identificatievergissingen in deze 66 bladzijden staan.

De regesten
24-12-1362

[Regest 1] Schepenen in den Hage oorkonden dat Godelt Willem wapenmakers
dochter met Ghijsbrecht Pieter Jutten zoen als haar gekoren voogd verklaarde
schuldig te zijn aan Willem Obrecht een pond Hollands rente, staande op haar
huis en erf in de Veenstraat, belend: ten noorden gen. Willem, ten zuiden Yde
Heer Jans ridders vriendinne. Heer Adam van Berwaerde doet afstand van zijn
aanspraken op dit huis en erf.
Zie regest 6.
Marge
z.d.
Naast Montfoert in de Veenstraat.1
TMD603 Huis Cimbaal, westzijde Veenstraat.2
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[Regest 2] Schepenen in den Hage oorkonden dat Pieter van den Hoecke
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis van den Hage een rente van 10
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf, belend: ten westen Aernt
de smid, ten oosten Jan Servaes.
Bovenaan
z.d.
Het Westeinde
Marge
z.d.
De Proostdij.3
TMD??? Westeinde. Victor Kersing kon dit perceel niet nader lokaliseren.4 Ik
kan dat ook niet al vermoed ik dat het gaat om een perceel in of nabij TMD507
- TMD511 Zuidzijde Westzijde. Deze vijf percelen, samen met TMD512 TMD521 in de Lorrestraat, vormden namelijk de Proosdij.5
[Regest 3] Schepenen in den Hage oorkonden dat Pieter de molenaar
verklaarde schuldig te zijn aan Ave Slapelakens een rente van 36 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf, belend: ten noorden Pieter
Claeszoens weduwe, ten zuiden Wolfaert de lijndraaier.
Bovenaan
z.d.
Het Noordeinde.6
TMD206 Westzijde Noordeinde.7
[Regest 4] Schepenen in den Hage oorkonden dat heer Willem Gherijtszoen
met Adriaen Jacobszoen als zijn gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn ten
behoeve van de kapelanie die in het gasthuis bediend wordt een rente van 4
pond 12 schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in de
Papenstraat, belend: ten westen Heer Aernt Spiker, ten noorden Winant die
bonghenair, ten oosten Griete Louwen kind dat zij bij Claes smid had. Deze
rente heeft meester Jorys gegeven ten behoeve van de kapelanie.
Marge
z.d.
Craenenburch.8
TMD335? Noordzijde Nobelstraat.9
[Regest 5] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jacob Aelwijnszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Aernt de smid een rente van 1 pond Hollands,
verzekerd op een huis en erf in de Vlaminckstraat, belend: ten oosten Katherine
van Delf, Dirc Willemszoen, Hase van Sceveninghe, ten westen Eggebrecht
Bartelmees Gabbers zoen. Dit huis heeft Jacob van genoemde Aernt in erfhuur.
Marge
z.d.
Eewout de houtzager.10
TMD698 of TMD706 Zuidzijde Vlamingstraat.11
[Regest 6] Schepenen in den Hage oorkonden dat Everaert de smid verklaarde
schuldig te zijn aan meester Jorijs een rente van 3 pond Hollands, verzekerd op
een huis en op een hofstede waarop hij nu woont in de Veenstraat, belend: ten
noorden Willem Obrecht, ten zuiden Jacob Dircszoen.
Zie regest 1.
Bovenaan
z.d.
In de Veenstraat naast Montfoert.12
TMD603 Huis Cimbaal, westzijde Veenstraat.13
[Regest 7] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirc Willaemszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Haestgen Willaem costers dochter een rente van
4 pond Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en hofstede aan de Delfweg,
belend: ten zuiden Machtelt Pieter Hamers dochter, ten noorden Claes
Soetkijn.14
Zie regest 74.
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren.15 Ik kan dat ook niet.
[Regest 8] Schepenen in den Hage oorkonden dat Aelwijn de vleeshouwer
verklaarde schuldig te zijn aan Heinric Jan Puyers zoen een rente van 40
schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in de Molenstraat,
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12-3-1390

9-8-1390

belend: ten noorden en ten oosten de caseyde straat, ten zuiden en westen Dirc
Potter Gerijtszoen.
Marge
z.d. (94)
Jonge Jan Diest
Maerten Boudijns
Nu ‘Den ruters broider Cornelys Jacobsz’.
z.d. (95)
Cornelys Cornelysz.16
TMD255 Zuidzijde Molenstraat.17
[Regest 9] Aelbrecht, paltsgraaf op den Rijn etc. geeft de korenmaat, de waag
en de ellenmaat aan het Sint Nicolaas gasthuis in den Hage ten behoeve van de
daar wonende armen en zieken.18
[Regest 10] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan van Zande verklaarde
schuldig te zijn aan Geertruut Witkijns een rente van 3 pond Hollands,
verzekerd op zijn voor deze rente gehuurd woonhuis en erf in de Spuistraat,
belend: ten westen Griete Harpers ten oosten Geertruut zelf. De tussenliggende
gang is door beiden te gebruiken.
Bovenaan
z.d.
Janekgen houtzagers
Marge
1492
‘desen rente sijn vercoft bij mij Gosen Wielems
ende Fyllips Willems Scoutensz ende Jan van
Montwoert om den groeten last ende costen die
en gasthuys hadde int jaer doen men screef
MCCCC en de XCII.19
TMD??? Spuistraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader lokaliseren.20 Ik
kan dat ook niet.
[Regest 11] Aelbrecht, paltsgraaf op den Rijn, oorkondt dat meester Jorijs een
kapelrie gesticht heeft op het Heilig Kruisaltaar in de parochiekerk van den
Hage van 20 pond Hollands ’s jaars, die hij aan heer Willem Gerijtszoen
gegeven heeft. Omdat Aelbrecht de erfenis heeft genomen, heeft hij genoemde
heer Willem jaarlijks 10 pond Hollands op het rentmeesterschap van NoordHolland bewezen totdat hij hem deze rente aan andere zekere goederen kan
bewijzen.21
[Regest 12] Schepenen in den Hage oorkonden dat Meeus Hugezoen
verklaarde schuldig te zijn aan Philps de viskoper een rente van 1 pond
Hollands, verzekerd op zijn huis en erf aan de noordzijde van de Spuistraat,
belend: ten oosten gen. Meeus, ten westen Dirc Willemszoen, ten noorden de
nieuwe straat.
Marge
z.d.
Cornelys Jan Maesz.22
TMD??? Noordzijde Spuistraat. Victor Kersing vermoedt ergens tussen de
Gortstraat (v/h St.Pieterstraat) en de Kissemstraat.23 De nieuwe straat is het
Achterom.
[Regest 13] Schepenen in den Hage oorkonden dat Claes Verloren verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Batten een rente van 40 schellingen Hollands,
verzekerd op zijn woonhuis en erf aan de achterweg op de gracht, belend: ten
oosten en ten zuiden Jan de leidekker, ten westen Jan Nagel
Bovenaan
z.d. (94)
Achterom op de Hofgracht
Marge
z.d. (94)
Pieter Batten
Gherijt Willemsz schoenmaker
Bovenaan
z.d. (95)
Achterom
Onderaan
29-10-1553 Afgelost door Wilhem Gerijtsz schoenmaker in
het Achterom met toestemming van Jan
Hanneman, rentmeester van Noordholland, en de
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14-8-1391

13-5-1393

13-5-1393

12-5-1394

12-8-1395

12-5-1397

gasthuismeesters Jan Clemensz bontwerker,
Cornelis Daniëlsz, Jan Jansz de Feure en Joost
Jacobsz goudsmid. Het geld is opnieuw belegd op
Jan den Ouwen.24
TMD766 Zuidzijde Achterom.25
[Regest 14] Schepenen in den Hage oorkonden dat Gerijt Hugenzoen die
scheriaer verklaarde schuldig te zijn aan Andries die pelser een rente van 50
schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf bij het gasthuis,
belend: ten oosten Jan Engebrecht, ten westen de straat.
Bovenaan
z.d. (94)
De Vismarkt in De Kroon
Marge
z.d. (95)
Het huis In de Kroon.26
TMD53 Huis In de Kroon, noordzijde Vismarkt.27
[Regest 15] Schepenen van den Hage oorkonden dat Jan Engèbrecht verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 4 pond 10
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf aan de noordzijde van het
marktveld, belend: ten westen Gerijt scheriaer, ten noorden comen Claes, ten
oosten en ten zuiden de straat van het marktveld.
Bovenaan
z.d.
De Vismarkt in De Mol.28
TMD52 Huis In de Mol, noordzijde Vismarkt.29
[Regest 16] Schepenen in den Hage oorkonden dat Ponse de smid verklaarde
schuldig te zyn aan Aechte coman Gerijts weduwe een rente van 40 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf aan de Delfweg aan de westzijde,
belend: ten zuiden Machtelt Witkyn Hamers zuster, ten westen meester Jan de
zanger, ten noorden Claes Zoetkijn.
Zie reegsten 114, 115 en 119.
Bovenaan
z.d.
Pieter Smijt (smid) in het Zuideinde met 7
brieven.30
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren.31 Ik kan dat ook niet.
[Regest 17] Schepenen in den Hage oorkonden dat Gerijt Priesterszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Coenraet Hugezoen van den Campe een rente
van 20 schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf aan de
oostzijde van het Spui, belend: ten noorden Andries Wouter Louwenzoen, ten
zuiden Jan lange Hannekinszoen.
Marge
z.d. (94)
Jan Scalkert
De zusters op het Spui
z.d. (95)
Gerijt Jansz.32
TMD??? Oostzijde Spui. Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren.33 Ik kan dat ook niet.
[Regest 18] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Aechte coman Gherijts weduwe een rente van 5 schellingen Hollands wegens
achterstallige rente, verzekerd op het woonhuis en erf van Ponse de smid aan
de Delfweg.34
TMD??? Wagenstraat, volgens Victor Kersing aan de westzijde. Hij kon het
perceel niet nader lokaliseren.35 Ik ook niet.
[Regest 19] Schepenen in den Hage oorkonden dat Machtelt Borselairs
weduwe met Willem Deym als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn
aan Jan Smit een rente van 3 pond 19 schellingen Hollands, verzekerd op haar
woonhuis en erf in Heer Jan Ridders stege, belend: ten noorden Jan
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13-5-1397

16-9-1397

22-10-1400

11-3-1401

23-2-1402

25-4-1402

Boegairtszoen, ten zuiden Willem Deym. Dit erf is tegen genoemde rente
gehuurd.
Bovenaan
z.d.
Kerkstraat of Schoolstraat
Marge
z.d.
Jan Eeyck
6-8-1553
Gelost door mr.Jan van der Gouw, advocaat.36
TMD629 Oostzijde Schoolstraat.37
[Regest 20] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Boegairtszoen
vleeshouwer verklaarde schuldig te zijn aan Jan Smit een rente van 3 pond
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in Heer Jan Riddersstege, belend:
ten noorden Jan Smit zelf, ten zuiden Machtelt Borselairs.
Bovenaan
z.d. (94)
Kerkstraat of Schoolstraat
Marge
z.d. (95)
De School.38
TMD628 De School, oostzijde Schoolstraat.39
[Regest 21] Schepenen in den Hage oorkonden dat Robbrecht, zoon van
Machtelt Foykijn, verklaarde schuldig te zijn aan Doedetgen Pieter Ghenen
zoen een rente van 1 pond Hollands, verzekerd op 12 morgen land te
Scheveningen, belend: ten noorden ons liefs heren duin, ten oosten Dirc
Jacobszoen, ten zuiden Philips Pietermanszoens erfgenaam, ten westen Gherijt
Deym. Het perceel is tegen deze rente in erfhuur aan Robbrecht verhuurd.
Robbrecht zal des burggraven huur geven naar het register uitwijst.
Marge
z.d.
Philps Capoen
Maertijn Jacobsz
Aernt Jansz bakker.40
41
Zorgvliet.
[Regest 22] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
het gasthuis in den Hage een rente van 5 schellingen 3 penningen Hollands
wegens achterstallige rente, verzekerd op een huis en erf op de Geest, belend
volgens de schepenbrief: ten oosten Jan die kock, ten zuiden Nelle Jan
Airntszoens, ten westen Jan van Zijl, ten noorden de heerweg.42
TMD??? Zuidzijde Geest? Victor Kersing heeft deze akte niet verwerkt.43 Ik
kan het perceel niet nader lokaliseren. Op 14-1-1423 werd een Jan de cock
vermeld als belender van een perceel aan de westzijde van het Noordeinde ter
hoogte van de Heulstraat.44
[Regest 23] Wilhelmus de Does, abt van het klooster Beata Maria te
Middelburg van de Praemonstratenser orde, bepaalt op verzoek van Albertus
paltsgraaf op de Rijn, diens gemalin Margareta van Cleve en diens zoon
Willem graaf van Oestervant, dat in het gasthuis in den Hage 3 missen per
week zullen gehouden worden.45
[Regest 24] Aelbrecht, paltsgraaf op de Rijn etc., keurt goed dat voortaan de
kapelanie gesticht door meester Jorijs -waarvan Aelbrecht collator is-bediend
zal worden in de kapel bij het gasthuis opdat de zieken aldaar hun missen
kunnen horen lezen, aangezien het gasthuis niet welgesteld genoeg is om
daartoe een eigen priester aan te stellen.46
[Regest 25] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan van den Bosche
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Hamer een rente van 24 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf voor des papen (huis) op de Geest,
belend: ten oosten Dirc Hamer, ten zuiden Dirc Hamer, ten westen Machtelt
Phillips Dircszoens weduwe. Dit perceel is tegen genoemde rente gehuurd.
Marge
z.d.
“Op dye krepels huys”.47
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25-4-1402

13-5-1402

13-5-1402

13-5-1402

13-5-1402

TMD??? Zuidzijde Geest of Slijkeinde. Nauwelijks voorstelbaar TMD375 (Het
Pest- en Dolhuis met kapel) want dat is een hoekperceel.48 Bovendien lag het in
regest 26 genoemde perceel nog ten westen van dit perceel.
[Regest 26] Schepenen in den Hage oorkonden dat Machtelt Philips Dirczoens
weduwe met Jan van Bosche als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te
zijn aan Dirc Hamer een rente van 23 schellingen 4 penningen Hollands,
verzekerd op haar woonhuis en erf voor des papen (huis) op de Geest, belend;
ten oosten Jan van Bosche, ten zuiden Dirc Hamer, ten westen Jan Janzoen.
Het perceel is tegen genoemde rente gehuurd.49
TMD??? Zuidzijde Geest of Slijkeinde. Ten westen van het perceel genoemd in
regest 25.
[Regest 27] Schepenen van den Hage oorkonden dat meester Claes die surgin
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 26
schellingen 6 penningen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf ten ten
noorden van het gasthuis, belend: ten westen de straat die bij het gasthuis
Noordwaarts gaat, ten oosten Claes Smit met zijn stal. Dit perceel hebben de
voorouders van Claes tegen deze rente in erfpacht gehuurd.
Onderaan
z.d. (94)
Gerijt Ghijsbrechtsz bontwerker
Bovenaan
z.d. (95)
Lapstraat
Marge
z.d.
Trijngen kaarsmakers “huys ande verminysse
marct”.50
TMD46? Hoek westzijde Oude Molstraat (v/h Gasthuisstraat) en zuidzijde
Annastraat (v/h Lapstraat).51
[Regest 28] Schepenen in den Hage oorkonden dat Wouter Hobbenszoenszoen
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 26
schellingen 6 penningen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf aan de
noordzijde van het gasthuis, belend: ten westen Claes Smit met zijn stal, ten
oosten Bertelmees Willemszoen. Dit perceel hebben Wouters voorouders tegen
genoemde rente in erfpacht gehuurd.
Onderaan
z.d.
Jan Duycker
Rente vervallen omdat het toebehoort aan het Sint
Nicolaasgasthuis.52
TMD44 Zuidzijde Annastraat (v/h Lapstraat).53
[Regest 29] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Monbar verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 53 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn huis en erf ten ten westen van het gasthuis, belend
alom met de gecaseyde straat zoals men die bij het gasthuis Westwaarts en
Noordwaarts gaat en van Dammaes Aerntszoen loopt ten hove en ter
straatwaarts. Dit perceel hebben zijn voorouders tegen genoemde rente in
erfpacht gehuurd
Erboven
z.d.
De gasthuisstraat in de Clock
Marge
z.d.
Upt huys in de Clock.54 [NB Dit is de
Driehoekjes! RAvdSp]
TMD56 Huis De Klok, Drie Hoekjes.55
[Regest 30] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirck Symonszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Gerijt Doeden Claeszoen van der Beec een rente
van 3 pond Hollands, verzekerd op het huis en erf waarin vroeger Jan Gherijt
Dierszoen woonde en waar nu woont Jacob van Santhorst aan de westzijde van
het Spui, belend: ten noorden Dirc Symonszoen van Santhorst voornoemd, ten

Pagina 6 van 66 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Sint Nicolaasgasthuis

24-7-1402

4-6-1403

12-4-1404

6-11-1404

28-1-1406

zuiden Jacob Diedaertszoen, ten westen Willem Blanckaertszoen met het erf
dat aan Jan Hobben toebehoorde.
Marge
z.d.
Haes Daems.56
Waarschijnlijk TMD1025 Huis de Kat, Westzijde Spui.57 In 1385 werd Katrijn
Jan Gherit Diers genoemd als zuidbelendster van TMD1024. Zie regest HG55.
[Regest 31] Schepenen in den Hage oorkonden dat Catrijn Pieter Willems
weduwe met Wouter van der Veen als haar gekoren voogd verklaarde schuldig
te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 15 schellingen Hollands,
verzekerd op het huis en erf achteraan ten westen van haar grote huis gelegen
aan de noordzijde van het marktveld. Dit huis en erf is belend: ten westen,
zuiden en oosten genoemde Catrijn zelf.
Zie regest 37.
Marge
z.d.
Tgulden Hoeft
Onderaan
4-5-1503
De gasthuismeesters hebben een deel van het
Gulden Hooft gekocht, waardoor de rente te niet
is gegaan.58
TMD40 Het Gouden Hoofd, Westzijde Hoogstraat.59
[Regest 32] Schepenen in den Hage oorkonden dat Gerijt Reijnartszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Geertruyt Gerijts een rente van 5 pond
Hollands, verzekerd op de helft van zijn huis en erf gemeen met zijn broeder
Aernt, aan de oostzijde van de Hoogstraat. Het gehele perceel is belend: ten
noorden Claes Smit, ten zuiden Dirck Janszoen die scoemaker, ten oosten de
gracht.
Marge
z.d.
Op Den Bock.60
TMD14 Huis De Bok, Oostzijde Hoogstraat.61
[Regest 33] Aelbrecht, paltsgraaf op de Rijn, oorkondt dat zijn dienaar meester
Jorijs in de parochiekerk van den Hage een eeuwige kapelrie gesticht heeft
waarvan Aelbrecht collator is, die haar gegeven heeft aan heer Willem
Gherijtszoen priester ter bediening in de parochiekerk of in de Hofkapel. Deze
kapelrie brengt Aelbrecht over naar de kapel van het gasthuis in den Hage en
zij zal nu bediend worden door Pieter Willems zoen uut den Broec, klerk,
"onse dienaer ende huysgesinde". Aelbrecht verzoekt zijn neef, de bisschop
van Utrecht, deze fundatie te confirmeren en genoemde Pieter te institueren.62
[Regest 34] Schepenen in den Hage oorkonden dat Wouter de zwaardveger
verklaarde schuldig te zijn aan de kinderen van Andries de snijder een rente
van 20 schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf op Dirc Hamers
geest zuid over van des papen woning, belend: ten oosten Jan Pieterszoen, en
ten westen Waddijn.
Erboven
z.d.
Op de Geest
Marge
z.d.
Cornelys Philipsz.63
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren. Zie
regesten SNG44 en HOF110.
[Regest 35] Willem van der Brugghe, schout in het ambacht van Bodegraven,
oorkondt dat Noet Gerijtszoen, pander van het land van Woerden, betuigde dat
hij gepand had aan 13 morgen land aan de Mijde in het ambacht van
Bodegraven om 20 Gensche nobel en dat hij dit land opdroeg aan Claes van
Zwieten. Dit land strekt van de Diepe Mije tot aan Rijnland, belend: ten oosten
Geertruut Willem IJsbrantszoens weduwe, ten westen de weeskinderen van
Willem Rijken. Als mannen en pachters traden op Jan Willemszoen, Dirc
Aerntszoen en Wouter de Zwan.64
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4-6-1406

4-6-1404

24-11-1409

10-8-1410

15-1-1411

21-12-1412

Zie regest 39.
[Regest 36] Schepenen van den Hage oorkonden dat Ghijskijn barbier
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 34
schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf aan het marctveld,
belend: ten westen en ten noorden Katrijn Pieter Willems, ten oosten en ten
zuiden de gecaseyde straat.
Bovenaan
z.d.
De Vismarkt in De Mol
..-..-…4
Afgelost “anno vier”.65
TMD52, Huis De Mol, Noordzijde Vismarkt.66
[Regest 37] Schepenen in den Hage oorkonden dat Catrijn Pieter Willems met
Pieter van Dam als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan het
gasthuis in den Hage een rente van 26 schellingen Hollands, verzekerd op haar
woonhuis en erf op de hoek van het marktveld, belend: ten zuiden Ghijskijn
barbier en de Gasthuisstraat, ten oosten Ghijstgen barbier, ten westen het
genoemde gasthuis, ten noorden vooraan Lijsbet Pieter Waeijers en achteraan
Bertelmees Willemszoen.
Zie regest 31.
Marge
z.d.
Tgulden Hoeft
Onderaan
4-5-1503
De gasthuismeesters hebben een deel van het
Gulden Hooft gekocht, waardoor de rente te niet
is gegaan.67
TMD40 huis het Gouden Hoofd, Westzijde Hoogstraat.68
[Regest 38] Schepenen in den Hage oorkonden dat Heyle, weduwe van Jan
Hoyken, met haar zoon Pieter Danckert verklaarde schuldig te zijn aan Pieter
Meynsezoen een rente van 6 pond Hollands, verzekerd op haar woonhuis en
erf, belend: ten oosten het gasthuis, ten westen vooraan Pieter Jacobszoen en
achteraan Dirc van der Woirt.
Bovenaan
z.d.
De Korenmarkt achter de put in Het Raam
Marge
z.d.
Op het huis aan de put
Jonge Philips Maraclysz.69
TMD115 Huis Het Raam, Noordzijde Korenmarkt.70 Dirc van der Woirt zat op
TMD118 huis het Paerdeken, Noordzijde Korenmarkt. Zie regest HG91.
[Regest 39] Claes van Zwieten, knape, oorkondt dat hij aan zijn twee
basterdkinderen n.l. Jan van Norck en Katrijn van Orck geeft een zate lands
aan de Mije groot 12’ morgen strekkende van de Diepe Mije tot aan Rijnland,
belend: ten oosten Geertruut IJsbrantszoens weduwe, ten westen de
weeskinderen van Willem Rijken.71
Zie regest 35.
[Regest 40] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Neve, ons liefs heren
kock van Holland, verklaarde schuldig te zijn aan Willem Claes Brantszoen
(94) resp. Claes Brantsz (95) een rente van 26 schellingen 8 penningen
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in het Noordeinde, belend: ten
noorden Jacob Mouwerijnszoen de snijder, ten zuiden Willem van Brabant.
Marge (94) z.d.
Huis in De Spiegel
Marge (95) z.d.
Jacop Beyersz
TMD216, Huis De Gulden Spiegel, Westzijde Noordeinde.72
[Regest 41] Schepenen in den Hage oorkonden dat Willem Luuf verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Aelbrecht een rente van 14 schellingen Hollands,
verzekerd op 1 morgen geestland die tegen deze rente gehuurd is, belend: ten
zuiden genoemde Luuf, ten westen met zijn laan, ten noorden de hole wech, ten
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10-4-1413

6-5-1413

24-12-1413

10-7-1415

14-1-1416

oosten Mateemsen weg. De rente is mede verzekerd op ½ morgen geestland ten
ten zuiden van het eerste perceel.
Onderaan
z.d.
Jonkvrouwe Kerstijn Potters
Lijsbet Vrancken
Nu Willem Rydder
Nu meester Wollebrant, priester
Bovenaan
z.d.
Benoorden Den Haag [NB Dit is volgens mij
fout, correct zou kunnen zijn ‘Bezuiden Den
Haag’ RAvdSp]
Marge
z.d.
Pieter Wijbrechtsz.73
Ergens in de Zusterpolder.
[Regest 42] Schepenen in den Hage oorkonden dat zwarte Jannetgen
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Aelbrecht een rente van 8 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in het Westeinde, belend: ten
westen Jacob kerreman, ten noorden Claes die Buyser, ten oosten Jacob van
Winendael de zager, ten zuiden de heerstraat.
Marge
z.d.
Gherijt Claesz wever.74
Waarschijnlijk TMD483 Noordzijde Westeinde.75 Dit veronderstel ik omdat
Coptgen die zager in 1419 de westbelender was van TMD481, Dat perceel had
als noord- en oostbelender Claes die Buyser. Zie regest HG154.
[Regest 43] Schepenen in den Hage oorkonden dat zwarte Jannetgen
verklaarde schuldig te zijn aan Claes de vleeshouwer ten behoeve van het
gasthuis een rente van 8 schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en
erf in het Westeinde, belend: ten westen Jacob kerreman, ten noorden Claes die
Buyser, ten oosten Jacob van Wijnendael de zager, ten zuiden de heerstraat.
Marge
z.d.
Gherijt Claesz wever
z.d.
Jan Roelesz.76
Waarschijnlijk TMD483 Noordzijde Westeinde.77 Dit veronderstel ik omdat
Coptgen die zager in 1419 de westbelender was van TMD481, Dat perceel had
als noord- en oostbelender Claes die Buyser. Zie regest HG154.
[Regest 44] Schepenen in den Hage oorkonden dat Claes Janszoen verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Aelbrecht een rente van 10 schellingen Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf, belend: ten westen drie kamers die Dirc Hamer
tot een testament om Gode gegeven heeft. ten noorden de prochiepaap met zijn
geest, ten oosten Wouter Coelman, ten zuiden de weg.
Bovenaan
z.d.
De Geest
Marge
z.d.
Jacob Snacx cameren.78
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren. Zie
regesten SNG34 en KAP110.
[Regest 45] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Jan Aelbrecht een rente van 4 schellingen 6 penningen Hollands wegens
achterstallige rente, verzekerd op het huis en erf van Ewout Gilliszoen op de
Geest voor tspapen, belend volgens de schepenbrief: ten oosten Machtelt
Philips weduwe, ten zuiden en ten westen de erfgenaam van Dirck Hamer.79
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 46] Schepenen in den Hage oorkonden dat Lijsbet Jacobs verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Aelbrecht een rente van 13 schellingen Hollands,
verzekerd op een huis en erf in het Westeinde, belend: ten oosten Jan
Reijnerszoen, ten westen en ten noorden Heinric Janszoen, ten zuiden de
banweg.
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Marge

18-4-1416

9-6-1417

23-12-1417

8-3-1418

15-5-1422

23-6-1422

20-4-1423

z.d.

Marten de svartezoen
Dyrych houtzager.80
Nabij TMD489 Noordzijde Westeinde. Zie regest HG144.
[Regest 47] Gillis Sijmonszoen, Harnout Pieterszoen en Gillis Doedijnszoen,
schepenen in Hamerstede en in Ekinghe, oorkonden dat Glorie Heynrix
Ermboutszoens weduwe verklaarde te verkopen aan Boudijn Heynrixzoen 1’
gemet land aldaar met het daarop staande huis binnen deze vier landmerken:
der closter land van Waterloes werve oost of, Jan Willemszoen, zuid of en
noort of, den heerwech west of [sic].81
[Regest 48] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Jan Aelbrecht een rente van 9 schellingen Hollands wegens achterstallige rente,
verzekerd op het woonhuis en het erf van Jan van Bosch op de Geest, belend
volgens de schepenbrief: ten westen en ten zuiden Dirck Hamer, ten oosten
Machtelt Phillips Dircxzoens weduwe.82
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 49] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Jacob Willemszoen een rente van 15 schellingen Hollands wegens
achterstallige rente, verzekerd op het huis en het erf waarin nu Aechte Hugen
woont int Gulde Hooft, belend volgens de schepenbrief: ten oosten zuiden en
westen. de heerstraat, ten noorden Willem Dircxzoen.
Marge
z.d.
Het Gulden Hooft
Onderaan
1502
Dood en te niet gepacht wegens bestaan oudere
brieven.83
TMD40 Huis Het Gouden Hoofd, Westzijde Hoogstraat.84
[Regest 50] Aernt Vranckenzoen verklaart schuldig te zijn aan Claes Dircxzoen
een rente van 3 pond Hollands, verzekerd op 1 morgen land met het daarop
staande huis in het ambacht van Wassenaar, belend: ten zuiden Willem Pieter
Omen zoen, ten westen Dirc van Baeckenesse, ten noorden Symon
Willemszoen van Leyden, ten oosten een bangreppeltje. Op verzoek zegelt Jan
Wouterszoen, baljuw van Wassenaar.85
[Regest 51] Schepenen in den Hage oorkonden dat Aernt Marcolff verklaarde
schuldig te zijn aan Eeliaes Claiszoen een rente van 2 pond 6 schellingen 8
penningen Hollands, verzekerd op die driedeel (=3/4) van zijn woning bij
noorden den Hage, belend: ten oosten het ambacht van Wassenaar, ten westen
Pieter Willemszoen, Vranc Danelszoen, Jan Kroock en de Broock, ten westen
[sic! 2x! RAvdSp] Jan van Lande, ten noorden Jan Dircxzoen.
Marge
z.d.
Aerent Marcolff
Capoens woning.86
[Regest 52] Schepenen in den Hage oorkonden dat Aernt Colijnszoen
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 20
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het westeinde van de
Molenstraat, belend: ten oosten Claes Jacobszoen, ten westen Willem van
Brabant, ten noorden en ten zuiden de heerstraten.
Zie regesten 77 en 91.
Marge
z.d.
Griet Aernt Colijnszs wijf.87
TMD??? Zuidzijde Molenstraat. Ik ga er hierbij vanuit de de heerstraat in het
zuiden het Hofsteegje is of de Juffrouw Idastraat. Ik kan dit perceel niet nader
lokaliseren.
[Regest 53] Schepenen van den Hage oorkonden dat Dirc Potter Gerijtszoen
die bastaert verklaarde schuldig te zijn aan Ewout borduurwerker ten behoeve
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20-4-1423

6-5-1424

z.d.
1-2-1429

8-4-1429

8-4-1429

van Pouwels Hermanszoen een rente van 36 schellingen 6 penningen Hollands,
verzekerd op zijn woonhuis en erf in de Hoogstraat, belend: ten zuiden en ten
westen Gerijt Janszoen, ten noorden Heynric Jan Aelbrechtszoen en de
heerstraat, ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
In de Hoogstraat in De Roscam.88
TMD34 huis de Roskam, Westzijde Hoogstraat.89
[Regest 54] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirc Clais Ommeloops
zoen verklaarde schuldig te zijn aan Ewout borduurwerker ten behoeve van
Pouwels Hermanszoen een rente van 17 schellingen 6 penningen Hollands,
verzekerd op zijn woonhuis en erf in de Hoogstraat, belend: ten westen en ten
noorden Dirc Aerntszoen, ten oosten en ten zuiden de heerstraat.
Marge
z.d.
De hoek van de Lapstraat over De Helm.90
TMD32 Huis Het Rode Anker, Westzijde Hoogstraat, op de noordhoek van de
Annastraat (v/h Lapstraat). Huis de Helm is TMD33, ook Westzijde Hoogstraat
maar op de zuidhoek van de Annastraat (v/h Lapstraat).91
[Regest 55] Claes Horst, schout te Wassenaar, oorkondt dat Willem Aerntszoen
en zijn kinderen verklaarden te verkopen aan Aernt Vranckenzoen 12 vierling
land gelegen bij diens woning (die c.a. 1 morgen groot is), belend: ten zuiden
Oolant, ten westen Jan Willemszoen, ten noorden Symon Willem van Leydens
zoen, ten oosten de banwatering.92
[Regest 56] Is vervallen.
[Regest 57] Mathijs Pieterszoen verklaart schuldig te zijn aan het gasthuis in
den Hage een rente van 3 pond Hollands als landhuur, verzekerd op 1/3 van 7
morgen die gemeen zijn met Dirc Aerntszoen en Vranck Pieterszoen, Het
eerste stuk is belend: ten westen Huge Valcken, ten noorden de wildernis, ten
oosten Steffen Geerofzoen en Symon Allairtszoen, ten zuiden papelijke prove.
Het tweede stuk is belend: ten westen de lijtwech, ten noorden en ten oosten
papelijke prove, ten zuiden de banwatering. Het derde stuk is belend: ten
westen genoemde Steffen, ten noorden en ten oosten papelijke prove, ten
zuiden de banwatering. De rente is ook verzekerd op 4 hont land, belend: ten
westen Phillips Smeetszoen, ten noorden Dirck Aerntszoen timmerman, ten
oosten genoemde Dirck Aerntszoen, ten zuiden de banwatering. Op verzoek
zegelt Bartout Jacobszoen schout van Wassenaar.
Bovenaan
z.d.
Tot Wassenaar benoorden Den Haag.
Marge
z.d.
De proost in Den Haag.93
[Regest 58] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan uten Kamp verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 31 schellingen
Hollands, verzekerd op een huis en erf op de Geest, belend: ten oosten Jan
Kock, Nelle Jan Aerntsoens, ten westen Jan van Zijl, ten noorden de heerweg.
Zie regesten 59 en 60.
Bovenaan
z.d.
Deze brief is te niet gegaan en vervangen door de
daarna volgende brief [Hier: Regest 59
RAvdSp].94
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 59] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan van Zijl verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 31 schellingen
Hollands, verzekerd op een huis en erf op de Geest, belend: ten oosten Jan uten
Kamp, ten zuiden Nelle Jan Airntzoens, ten westen Jorijs slijper, ten noorden
de heerweg.
Zie regest 58 en 60.
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8-4-1429

1-5-1429

13-1-1430

1-5-1430

10-6-1431

4-7-1431

Marge
z.d.
Jaep de Ruter.95
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 60] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan uten Kamp verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 31 schellingen
Hollands, verzekerd op een huis en erf op de Geest, belend: ten oosten Jan
Kock, ten zuiden Nelle Jan Aerntzoens, ten westen Jan van Zijl, ten noorden de
heerweg.
Zie regesten 58 en 59.96
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 61] Aernt Gerijtszoen, schout van ‘ s-Gravezande, oorkondt dat hij
verkocht heeft aan zijn oom Gherijt Hugenzoen scheriaer zijn land in het
nieuwe land bij ’s-Gravezande geheten "den Andel", waarvan zijn zwager
Jacob Aerntszoen het andere deel bezit.97
[Regest 62] Schepenen in den Hage oorkonden dat Nelle Jan Aerntzoens
weduwe met Jan van Diest als haar gekoren voogd, verklaarde schuldig te zijn
aan Matheeus Jan Bruynen zoen een rente van 3 pond Hollands, verzekerd op
haar huis, erf, land en boomgaard in het Westeinde, belend: ten noorden Aernt
van Gael en de andere tuinen, ten westen Gerbrant Hugenzoen, ten zuiden en
ten oosten de weg.98
TMD450 Noordzijde Westeinde, op de westhoek van de Torenstraat, of
TMD478 Noordzijde Westeinde op de westhoek van de Vleerstraat. Vanwege
noordbelender Aernt van Gael en de andere tuinen gaat mijn voorkeur uit naar
TMD478.
[Regest 63] Schepenen in den Hage oorkonden dat Ansem Janszoen de wever
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 40
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf aan de zuidzijde van de
Spuistraat, belend: ten oosten vooraan Jan Sijmon de snijder en achteraan Claes
Janszoen de wever, ten zuiden Kerstant Roelenzoen, ten westen Alijt Jacob
Symonszoens met haar kinderen.
Marge
z.d.
Martijn Pietersz
Bovenaan
[..]99
Afgelost.99
TMD??? Zuidzijde Spuistraat.
[Regest 64] Schepenen in den Hage oorkonden dat Philipot de goudsmid
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Willemszoen een rente van 50 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf, belend: ten noorden Rutger
Hillebrantszoen, ten oosten en ten zuiden de hofgracht, ten westen de
heerstraat.
Bovenaan
z.d.
Achterom Het Paradijs.100
TMD721 Huis Het Paradijs, Oostzijde Achterom.101
[Regest 65] Schepenen in den Hage oorkonden dat Ermgert Keysers verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 12 gouden
Wilhelmusschilden, verzekerd op haar deel van het huis en het erf waar zij nu
woont.
Bovenaan
z.d.
De Venestraat en het Zuideinde
Marge
z.d.
Claes wielmaker
Onderaan
z.d.
Afgelost door Pieter Gerijtsz102
TMD??? Ik kan dit perceel niet lokaliseren. Het Zuideinde is het verlengde van
de Venestraat! Zie ook regest HG58, ook betreffende een rente te betalen door
Claes wielmaker en eveneens niet te lokaliseren.
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26-10-1432

3-11-1431

27-10-1436

4-5-1437

[Regest 66] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Dircxzoen verklaarde
schuldig te zijn aan Gerijt Potter een rente van 20 schellingen Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf in Jan Heynricxzoens straet, belend: ten noorden
Otte Jan Zegerszoens weduwe, ten zuiden Griete Jan Ommeloeps weduwe, ten
westen de erfgenamen van Jan van IJselsteyn, ten oosten de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Dit pond is bestemd voor wijn voor de arme
zieken in het gasthuis en zal men drinken op de
drie hoogtijden voor de ziel van juffrouw Belie
van Goch.
..-10-1503
De rente is verkocht omdat het erf was verpacht
aan het Gasthuis waarna de rente vele jaren niet
werd ontvangen.103
TMD673.3 Westzijde Jan Hendrikstraat. Lokalisering op grond van de regesten
HG86 en HG87, beide uit 1395, die Jan Ommeloep plaatsen op TMD673.2.
[Regest 67] Schepenen in den Hage oorkonden dat Aernt Pieterszoen en
zijn.vrouw Baerte Jan Geelenzoens dochter verkopen aan Jacob Aerntszoen 8
hont land aan de noordzijde van den Hage bij de Dennenweg, belend: ten
westen en ten noorden heer Pieter Vranckenzoen priester, ten oosten Margriete
Gerbrants weduwe, ten zuiden de banwatering. Als borg treedt op Claes
Dircxzoen.104
[Regest 68] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Pieterszoen verklaarde
schuldig te zjjn aan Willem Eynghebrechtszoen een rente van 3 pond Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf in de nieuwe straat achter genoemde Willem,
belend: ten noorden genoemde Willem, ten zuiden Gherijt Dirckzoen barbier,
ten oosten Pieter Jacopzoen, ten westen de nieuwe straat.
Bovenaan
z.d.
Aan de oostzijde van de nieuwe straat naast het
Gasthuis.105
Mogelijk TMD??? Oostzijde Oude Molstraat. In 1402 vermelding van een
recent gekeurde heerstraat, westelijk van het Noordeinde.106 De Oude
Molstraat kan dan in 1436 een nieuwe straat worden genoemd. Deze
lokalisering is gebaseerd op de vermelding van het gasthuis bij de nieuwe
straat.
Of TMD??? Oostzijde Nieuwstraat. Regest HG252 uit 1437 vermeldt een
recent door Willem Engebrechtsz geordineerde nieuwe straat, die identiek is
met de Nieuwstraat. Bij deze identificatie kan ik niets met de vermelding van
de nieuwe straat bij het gasthuis. Toch gaat mijn voorkeur gaat uit naar
TMD??? Oostzijde Nieuwstraat, vanwege de vermelding van Willem
Engebrechts in regest SNG68.
[Regest 69] Schepenen in den Hage oorkonden dat Claes Claeszoen verklaarde
te verkopen aan Florijs Philipszoen en Florijs Janszoen, gasthuismeesters in
den Hage, een stuk land aan de weg die loopt van het Westeinde naar het
Hofland, belast met een rente van 10 schellingen Hollands. Als onderpand
dient het huis en erf waarin nu meester Lenaert en Jan Guldemont wonen op de
hoek bij Claes van Dammen.
Dorso
z.d.
Een stukje land in de Zusterpolder.107
Mogelijk ergens nabij TMD442 Noordzijde Kerkhof.108 Claes van Dam was in
1448 noordbelender van dit perceel. Zie regest HG321. Dit schreef ik op 5-92016. Het is juist maar zet je wel op het verkeerde been. Op 8-9-2016 ontdekte
ik namelijk dat Claes van Dam een huis bezat aan de westzijde van de
Warmoesmarkt met een uitgang benoorden het kerkhof.109. Zijn huis zou een
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9-7-1437

9-7-1437

5-4-1439js

17-6-1438

17-11-1439

voorganger kunnen zijn van TMD63 of TMD64, Westzijde Oude Molstraat.
Het huis van meester Lenaert en Jan Guldemont is dan of TMD336, Zuidzijde
Nobelstraat/Westhoek Oude Molstraat of TMD63, Westzijde Oude Molstraat
bij de Drie Hoekjes. Zie mijn bestand De Oude Molstraat in de
Eigendomsbewijzen Particulieren.
[Regest 70] Schepenen in den Hage oorkonden dat Gerijt Aerntszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Jacob Jan een rente van 3 pond Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf c.a. strekkende van de middelste gevel tot de
achterste gevel van Jacob Jans huis, lang 2 roeden ½ voet, breed 6½ voet;
verder verzekerd op een kamer en erf strekkende van het genoemde erf ten
noorden waarts tot de muur en het erf van Dirc van Duvenvoirt; verder
verzekerd op zijn woonhuis en erf aan de Corenmarct, belend: ten westen
genoemde Jacob Jan, ten oosten Jan Pieterszoen.
Bovenaan
z.d.
De Korenmarkt in Het Lam
Marge
z.d.
Op het huis van Aem van Wegen.110
TMD117 Huis het Lam, Noordzijde Korenmarkt.111
De andere twee percelen lagen hier vlak bij.
[Regest 71] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jacob Jan verklaarde
verkocht te hebben aan Florijs Phillipszoen en Florijs Janszoen,
gasthuismeesters in den Hage, 2 kamers met erf achter het gasthuis, belend: ten
zuiden het genoemde gasthuis, ten noorden Florijs Jan Ghijstgen zoen, ten
westen Bertelmees van Raephorst. Het perceel is belast met een rente van 10
schellingen ten behoeve van het genoemde gasthuis. Als onderpand dient zijn
woonhuis en erf aan de Korenmarkt tussen Bertelmees van Raephorst en Gerijt
Aerntzoen, belast met 13 pond 10 schellingen, waarvan Geryt Aerntszoen
jaarlijks 3 pond betalen zal, verzekerd op het huis en erf dat hij van Jacob Jan
gekocht heeft en op zijn woonhuis wegens het medegebruik van de gang en de
resterende 10 pond 10 schellingen zullen van het genoemde voorhuis betaald
worden.
Marge
z.d.
‘Duymgen’
Bovenaan
z.d.
De uitgang bij de Drie Haringen
TMD116 of TMD118, Noordzijde Korenmarkt.112 Zie voor deze lokalisering
regest SNG70.
TMD111 Huis De Drie Haringen, Achter het stadhuis.113
[Regest 72] Phillips, hertog van Bourgongiën etc. verbiedt de inwoners van den
Hage en Haagambacht wollen lakens uit te snijden of te verkopen buiten zijn
wanthuis, tenzij zij naar oud gebruik daarin een stal gehuurd hebben, op straffe
van een boete van 3 pond die de baljuw moet innen.114
[Regest 73] Schepenen in den Hage oorkonden dat Wouter Potter en zijn
stiefzoon Dammaes Symonszoen verklaarden schuldig te zijn aan Jan
Jacobszoen een rente van 4 pond Hollands, verzekerd op hun huis en erf op de
hoek van de Venestraat, belend: ten oosten Jan Janszoen, ten zuiden Pijn de
houtkoper, ten westen en ten noorden de heerstraten.
Bovenaan
z.d.
De Vismarkt in de Roch
Onderaan
24-6-1541
Afgelost door de weduwe van Jacob Lodewijksz
op Sint Jansmis 1541
Marge
z.d.
[95] Op de Roch nu Arijen Gijsbrechtsz.115
TMD557 Korenmarkt, huis ‘Die Roch’.116
[Regest 74] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Claes Hoyter een rente van 24 schellingen 6 penningen Hollands wegens
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30-11-1439

20-5-1440

28-7-1441

7-11-1441

achterstallige rente, verzekerd op woonhuis en erf van Engebrecht Meeszoen in
het Zuideinde aan de Delfweg, belend volgens de schepenbrief: ten zuiden
Machtelt Pieter Hamers dochter, ten noorden Claes Zoetkijn.117
Zie regest 7.
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren.118 Ik kan dat ook niet.
[Regest 75] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirc Rijkoutszoen
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 40
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf op het zuideinde van het
Spui aan de westzijde van de vaart, belend: ten noorden en ten zuiden Pieter
Aerntszoen, ten westen Pieter Wouterszoen.
Marge
z.d.
Jaep scheepmaker.119
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 76] Schepenen in den Hage oorkonden dat Danel patijnmaker
verklaarde schuldig te zijn aan Florijs Phillipszoen een rente van 10
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend:
ten noorden Jan Phillipszoen, ten zuiden en ten westen genoemde Danel, ten
oosten de heerstraat.120
Mogelijk TMD215 Huis de Rooschaer, Westzijde Noordeinde. Dit ontleen ik
aan het combineren van regest KVHK19, een schuldbrief uit 1423 van Daniël
patijnmaker, met regest HG116 uit 1415 betreffende Jan Neve de kok, een in
1423 genoemde belender op TMD216. Een andere mogelijkheid is nabij
TMD221 of TMD222. Volgens regest HG161 uit 1421 zat Kerstant dekker
toen op dat perceel met als westbelender Daniël de patijnmaker. Een derde
mogelijkheid is nabij TMD182. Dat haal ik regest HG169 uit 1421, ook een
schuldbrief van Daniël de platijnmaker.
[Regest 77] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij de gasthuismeesters in
den Hage toegepacht hebben een rente van 5 schellingen Hollands wegens
achterstallige rente, verzekerd op het huis en erf waarin nu Griete Aernt
Colijnszoens woont in het westeinde van de Molenstraat, belend volgens de
schepenbrief: ten oosten Claes Jacobszoen, ten westen Willem van Brabant, ten
noorden en ten zuiden de heerstraten.
Zie regesten 52 en 91.
Marge
z.d.
Griet voornoemd
Onderaan
z.d.
Er is nog een pachtbrief op dit huis.121
TMD??? Zuidzijde Molenstraat. Ik ga er hierbij vanuit de de heerstraat in het
zuiden het Hofsteegje is of de Juffrouw Idastraat. Ik kan dit perceel niet nader
lokaliseren.
[Regest 78] Schepenen in den Hage verklaren nietig een schepenbrief van 3
pond Hollands rente die Gerijt Ever sprekende had en hem met een
schepenbrief toegepacht was, verzekerd op het woonhuis en erf van Jacob Jan
aan de Korenmarkt, omdat huis en erf aan het gasthuis in den Hage gekomen
zijn en omdat Jan Andrieszoen, Florijs Janszoen en Florys Phillipszoen als
gasthuismeesters in den Hage het verwonnen hebben op genoemde Gerijt Ever.
Zie regesten 71 en 79.
Marge
z.d.
Dirc Duymgen.122
Nabij TMD116 of TMD118, Noordzijde Korenmarkt???123 Of nabij TMD111
Huis De Drie Haringen, Achter het stadhuis.124 Zie voor deze mogelijke
lokaliseringen regest SNG71.
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22-10-1442

18-1-1443

[Regest 79] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Andrijszoen, Florijs
Janszoen en Florijs Phillipszoen, gasthuismeesters in den Hage, verklaarden
verkocht te hebben aan Willem Pieterszoen het woonhuis en erf van Jacob Jan
aan de Korenmarkt met zijn uitgang, behoudens de uitgang van Gerijt
Aerntszoen "Int Lam". Het perceel is belast met 13 pond 5 schellingen
Hollands aan rente.
Zie regesten 71 en 78.
Marge
z.d.
Dirc Duymgen.125
Nabij TMD116 of TMD118, Noordzijde Korenmarkt???126 Of nabij TMD111
Huis De Drie Haringen, Achter het stadhuis.127 Zie voor deze mogelijke
lokaliseringen regest SNG71.
TMD117 Huis Het Lam, Noordzijde Korenmakrt.128
[Regest 80] Willem Bonnette verklaart te verkopen aan Claes Hofdijck: c.a. 1
½ morgen land Benoordenhout, belend: ten oosten Jan van der Mije, ten
westen Jan Nagel, ten noorden Griete Aliit, over de wateringe belend: ten
oosten Griete Aliit, ten westen een man van Scheveningen, ten noorden de
wildernis. C.a. 1 morgen bij de Noordmolen aan de westzijde van de weg,
belend: ten westen Gerijt Potter, ten noorden het erf van de zieken, ten zuiden
de bogert. Een jaarlijkse rente van 3 pond, rustend op een stuk land
Benoordenhout. Een gedeelte van deze percelen is belast met c.a. 18 groot. Op
verzoek zegelt Jacob Matheeuszoen mede.129
Zie regest 264.
[Regest 81] Schepenen in den Hage oorkonden dat Aernt Philips Smeets zoon
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Jacobszoen een rente van 20 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend: ten noorden
en ten oosten Jan Phillipszoens erfgenaam, ten zuiden Gillys Janszoen, ten
westen de Beek.
Marge (94) z.d.
Aernt Philips Smeetsz
Florys Wolbrantsz
Aernt Jan Steffensz
Marge (95) z.d.
Clais Clyckert.130
TMD??? Oostzijde Noordeinde. Ik kan het perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 82] Schepenen in den Hage oorkonden dat Huge Pieterszoen
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 20
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend:
ten noorden de erfgenaam van Pieter van der Beke, ten zuiden Jan die
scoemaker, ten westen Aernt die Bruyne’s erfgenaam, ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Spellemaker
Lijsbet Jan Aelmers.131
Waarschijnlijk nabij of identiek met TMD198 of TMD199 Westzijde
Noordeinde.132 Zie regest HG539 met eveneens vermelding van Aernt die
Bruyne’s erfgenaam als westbelender.
[Regest 83] Schepenen in den Hage oorkonden dat Lijsbeth Cleymans weduwe
met Clais van Dam als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan
Jacob van Boscoop een rente van 3 pond Hollands, verzekerd op haar
woonhuis en erf in de Hoogstraat, belend: ten noorden Pieter Dircxzoen
vleeshouwer, ten zuiden Lijsbeth weduwe van Gerijt Scheriaer, ten oosten de
Beek, ten westen de heerstraat.
Marge
z.d.
In Het Hart
Tinnegieter.133
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2-6-1443

25-1-1444

8-9-1444

7-1-1445

4-5-1446

25-7-1446

28-10-1446

TMD21 Huis Het Hart, Oostzijde Hoogstraat.134
[Regest 84] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Willemszoen verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 6 pond Hollands,
verzekerd op zijn woonhuis en erf in de Hoogstraat, belend: ten noorden en ten
oosten Jan Willemszoen, ten zuiden Robbe metselaar, ten westen de heerstraat.
Bovenaan
z.d.
In de Hoogstraat aan de noordzijde naast De
Anker
Onderaan
z.d.
De brief is afgelost door Ariaen Jacopsz, Wis
Jacopsz en meester Gerijt Dircksz en Willem
Jansz volgens het octrooi van mijn genadigen
heer.135
TMD12 Huis Kruiningen, Oostzijde Noordeinde.136 Dit huis stond ten noorden
van De Anker, TMD13.
[Regest 85] Schepenen in den Hage oorkonden dat Philips Reymbrantszoen
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 20
schellingen Hollands, verzekerd op zijn woning benoorden den Hage, groot c.a.
12 morgen, belend: ten oosten Dirc Dammaszoen, ten westen genoemde Dirc
en Jacob Pieterszoen, ten noorden de wildernis, ten zuiden genoemde Jacob
Pieterszoen.
Marge
z.d.
Maertijn Jacobsz
Arnt Jansz bakker.137
Dit is Zorgvliet.
[Regest 86] Jacob Airntszoen en Jacob Jacobszoen verklaren te verkopen aan
de gasthuismeesters in den Hage 8 hont land aan de noordzijde van den Hage
aan de Dennenwech, belend: ten noorden en ten westen heer Pieter
Vranckenzoen, ten oosten Griete Phillips, ten zuiden de banwatering.138
[Regest 87] Willem Wormbrechtszoen verklaart te verkopen aan Heyn Bug
Dircxzoen 2 morgen land in ’s-Gravezande in het oude land, belend: ten
noorden de kerk van ’s-Gravezande, ten oosten de kerk en de Heilige Geest van
’s-Gravezande, ten zuiden Belye Florisdochter met haar kinderen, ten westen
de banweg. Op verzoek zegelen Dirc Jans Voppezoen en Gerijt Colijnszoen.139
Zie regesten 100 en 106.
[Regest 88] Schepenen in den Hage oorkonden dat Huge Kerstantszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Yde Boudijnsdochter zijn "zweger" een rente
van 3½ pond Hollands, verzekerd op zijn huis en erf op de hoek van de
Papestraat, belend: ten zuiden Gerijt patijnmaker, ten westen Heynric Janszoen,
ten noorden en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 90.
Marge
z.d.
Op het huis van Pieter schoenmaker.140
TMD23 Huis Drie Kronen, Oostzijde Hoogstraat, hoek Zuidzijde Papestraat.141
[Regest 89] Claes Janszoen, schout te Wassenaar, oorkondt dat Claes
Jacobszoen verklaarde te verkopen aan Dirc Vranckenzoen een akker groot 9
vierendeel in het ambacht van Wassenaar, belend: ten oosten Willem
Claeszoen, ten westen Alijt Pieter Willemszoens met haar kinderen, ten zuiden
de heerstraat, ten noorden het weerlaan. Als getuigen treden op Jan
Vranckenszoen en Claes Pieterszoen.142
[Regest 90] Schepenen in den Hage oorkonden dat Huge Kerstantszoen
verklaarde schuldig te zijn aan het gasthuis in den Hage een rente van 3 pond
Hollands, verzekerd op zijn huis en erf op de Z.O. hoek van de Papestraat,
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14-4-1447

20-9-1447

4-12-1447

13-1-1448

1-5-1450

belend: ten zuiden Gerijt patijnmaker, ten westen Heynric Jan Airntszoen, ten
noorden en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 88.
Onderaan
z.d.
Afgelost.143
TMD23 Huis Drie Kronen, Oostzijde Hoogstraat, hoek Zuidzijde Papestraat.144
[Regest 91] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
de gasthuismeesters in den Hage een rente van 6 schellingen Hollands wegens
achterstallige rente, verzekerd op het huis en erf waarin nu Griete Aernt
Colynszoens woont in het westeinde van de Molenstraat, belend volgens de
schepenbrief: ten oosten Claes Jacobszoen, ten westen Willem van Brabant, ten
noorden en ten zuiden de heerstraten.
Zie regesten 52 en 77.
Onderaan
z.d.
Griet Aernt Colijnsz.145
TMD??? Zuidzijde Molenstraat. Ik ga er hierbij vanuit de de heerstraat in het
zuiden het Hofsteegje is of de Juffrouw Idastraat. Ik kan dit perceel niet nader
lokaliseren.
[Regest 92] Schepenen in den Hage oorkonden dat Ermgaert Mathijs? weduwe
met haar neef Mathijs als haar gekoren voogd verklaarde te verkopen aan Jacob
Jacobszoen van Zericxe circa 4 morgen land ten zuiden van den Hage bij het
hofland, belend: ten westen de kinderen van Heynric van Driele(n), ten oosten
Claes Pieterszoen, ten zuiden de Ladijckwatering, ten noorden de heerweg.Als
onderpand dienen 2 morgen land ten ten noorden van den Hage over de
watering - nu gehuurd door Jan Aerntszoen -, belend: ten noorden Dirc Wouter
Ossen zoen, ten oosten de kinderen van Everlijn Claeszoen, ten westen het
klooster in den Hage, ten zuiden de banwatering.
Marge
z.d.
Deze stukken gebruikt het Gasthuis.146
[Regest 93] Schepenen in den Hage oorkonden dat Baellon Goeswijnsdochter
met Gerijt van Dolre als haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan
Jacob Buscoop een rente van 40 schellingen Hollands, verzekerd op haar huis
en erf in de Huelstraat, belend: ten oosten meester Heynric Utenhove, ten
westen Herper Dircxzoen, ten zuiden Heer Gerijt van Zijl, ten noorden de
heerstraat.
Onderaan
z.d.
Akte is doorgehaald omdat het huis toebehoorde
aan het gasthuis zelf. Is opnieuw verkocht met 2
pond rente per jaar met een nieuwe brief.147
TMD geen nummer Zuidzijde Heulstraat. Ter Meer Derval heeft geen
nummers toegekend aan de percelen aan de zuidzijde van de Heulstraat. Zie
ook mijn bestand De Plaats noordzijde.
[Regest 94] Schepenen in den Hage oorkonden dat Vranc Scoutenzoen
verklaarde schuldig te zijn aan Fije Bertolmeesdochter een rente van 20
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf op het Spui aan de
westzijde van de vaart, belend: ten noorden Dirck Smijt, ten zuiden Jan
Aerntszoen, ten westen genoemde Fije, ten oosten de heerstraat.
Bovenaan
z.d.
Philips Jansz wever in de Spuistraat
Onderaan
15-11-1526 Afgelost148
Mogelijk TMD1042 Westzijde Spui. Zuidbelender Jan Aerntsz was in 1450
noordbelender van TMD1044, zie regest HG338.
[Regest 95] Heinric Mouwerijnszoen verklaart te verkopen aan Dirc Glaeijnc
als voogd van Cornelis Jansdochter circa 1½ morgen land in het ambacht van
Monster, belend: ten oosten het klooster van Loosduinen, ten zuiden Dirck
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8-8-1450

12-7-1451

14-8-1451

25-8-1451

16-4-1452

Gerijtszoen, ten westen kapelrieland, ten noorden een banwatering. Dit land is
losbaar met 60 pond Hollands 10 jaar na datum van deze acte.
Marge
z.d.
Gheerijt Aersz.149
[Regest 96] Schepenen in den Hage oorkonden dat Alijt Gerijtsdochter
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Janszoen een rente van 20 schellingen
Hollands, verzekerd op haar huis en erf aan de westzijde van de kerk, belend:
ten zuiden en ten westen Jan Pieterszoen, ten noorden de school, ten oosten de
heerstraat.
Bovenaan
z.d.
Zuidwest van de toren naast de oude school
Marge
z.d.
Baerte Gheerijts snijders weduwe
25-8-1542
Afgelost door Haes …dr.150
TMD446 Westzijde Torenstraat. In 1562 was Haesgen Dircksdr de
hofhuurbetaler voor dit perceel. De school was TMD445.151
[Regest 97] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Aerntszoen verklaarde
schuldig te zijn aan Jacop Boudijnszoen een rente van 20 schellingen Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf in het Voorhout, belend: ten noorden genoemde
Jacop en zijn evenknieën, ten zuiden Otte van der Boeckhorst, ten oosten en
ten westen het Voorhout.152
TMD??? Oostzijde Voorhout??? Ik kan het perceel niet nader lokaliseren. De
in het regest genoemde personen kan ik in het HB1458 niet terugvinden op het
Voorhout. Er zijn noord- en zuidbelenders, dus dit perceel ligt aan een noordzuid lopend deel van het Voorhout. Dat is de oostzijde. Maar ik snap niet hoe
een perceel in het Voorhout ten westen en oosten aan het Voorhout kan
belenden. Ik heb het Voorhout-boek niet geraadpleegd.
[Regest 98] Mathijs die Buysser verklaart te verkopen aan Jacob van Buscoop
2 morgen land in Haagambacht aan de noordzijde van het Kortenbos, belend:
ten westen Jan Ruychrock, ten noorden de banwatering, ten oosten Symon
Pieterszoen.153
[Regest 99] Schepenen in den Hage oorkonden dat Pieter Pieterszoen de
molenaar verklaarde schuldig te zijn aan Jacop Janzoen een rente van 20
schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in het Noordeinde van
den Hage, belend: ten zuiden en ten noorden genoemde Pieter Pieterszoen, ten
westen het kapittel van de kapel in den Hage, ten oosten de heerstraat.154
Met veel aarzeling gok ik TMD171??? of TMD172??? Westzijde Noordeinde.
Het Hofkapittel betaalde in 1458 hofhuur voor een perceel in het Noordveen,
iets ten westen van de Noordmolenseweg.155 Ik moet het onderhavige perceel
dus zoeken in het noordelijke deel van het Noordeinde, ten noorden van de
Pieter Koksteeg. Ik vind Pieter Pietersz de molenaar niet terug in het HB1458.
Hij pachtte de noordmolen in Haagambacht, zo vermeld 1451/1452.156 Wel
vond ik in het HB1458 een Vranc de molenaer met 2 erven en een huis. Ik
vond Vranc Pietersz de molenaar in 1458/1459 als pachter van de
noordmolen.157 Mogelijk volgde hij Pieter Pietersz niet alleen op als pachter
maar ook als hofhuurbetaler van diens percelen. Vranc de molenaar zat
mogelijk op de percelen TMD171 en TMD172. Dit is bijna aan het noordelijk
einde van het Noordeinde c.q. Noordemolenseweg, ruim ten noorden van de
Pieter Koksteeg.
[Regest 100] Claes Gerijt Gerijtszoen, Dirc, Russent, Jan, Jacob, Dirc en Pieter
Heyn Bugge - Dirc Vlasmans kinderen - verklaren te verkopen met consent van
de raadsleden van Delft aan Jan Hugenzoen Bloot de helft van 2 morgen land,
vermeld in de acte d.d. 1445 januari 7, terwijl Jan Bloot de andere helft
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6-6-1452

12-2-1453

19-2-1453

18-8-1453

19-4-1454

verkregen heeft door zijn huwelijk met Marijtgen, weduwe van Heyn Bugge.
Op verzoek zegelen Heynric Dircxsoen Bugge en Daem Bertelmeeszoen.158
Zie regesten 87 en 106.
[Regest 101] Schepenen in den Hage oorkonden dat Andrys Michyelszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Philipszoen een rente van 5 pond 10
schellingen Hollands, verzekerd op een stuk land benoorden den Hage dat
tegen genoemde rente gehuurd is, belend: ten oosten Jan van der Lucht, ten
westen Kerstant Gerijtszoen, ten noorden Wisse Gerijtszoen, ten zuiden Florijs
Janszoen warmoesman; en op een uitweg naar de laan waarvan Jan Philipszoen
aan Claes Aelbrechtszoen heeft vergund die met consent van genoemde
Andries te mogen berijden.
Zie regest 169.
Onderaan (94) z.d.
Andries Michielsz heeft hiervan een ½ pond per
jaar afgelost
Marge (95) z.d.
Deze morgen is naderhand door Andrijes
Mychyelsz verkocht aan het Gasthuis.159
[Regest 102] Schepenen in den Hage oorkonden dat Vranc Pieterszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Vranckenzoen een rente van 20
schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend:
ten noorden Vriessche Trijn, ten westen het kapittel in den Hage, ten zuiden
genoemde Dirc Vranckenzoen, ten oosten de heerstraat.160
Mogelijk TMD171 of TMD172, Westzijde Noordeinde. Zie voor
onderbouwing regest SNG99.
[Regest 103] Alleman Pieterszoen verklaart verkocht te hebben aan Florijs
Zwanszoen een eeuwige rente van 4 pond Hollands, verzekerd op 1/3 van de
woning met land waar nu Mathijs Pieterszoen woont, groot tussen 15 en 20
morgen in het ambacht van Zuydijck. Het perceel is belend: ten oosten Florijs
Simonzoen, ten zuiden de banwatering, ten westen de weduwe van Jacop van
Montfoirt, ten noorden de wildernis. De rente zal pas na het overlijden van
genoemde Mathijs betaald worden. De woning is belast met 1 pond 3
schellingen. Als getuigen treden op Jan Wiggerszoen en Wigger Pieterszoen.
Op verzoek zegelt Aernt van Tetrode, schout in het ambacht van Zuydijck.
Bovenaan
z.d.
Wassenaar benoorden het bos
Marge
z.d.
Op de woning in Wassenaar van Mees Pietersz.161
[Regest 104] Schepenen van den Hage oorkonden dat Dirc Heynricxzoen
verklaarde te verkopen aan Jan Duycker een stal, tuin en erf in de straat bij de
bornput, belend: ten oosten en ten zuiden genoemde Dirc, ten westen het
gasthuis, ten noorden de heerstraat en belast met een eeuwige rente van 26
schellingen 6 penningen Hollands. Dit onder voorwaarde dat Jan Duycker en
zijn erfgenamen hun drop aan de oostzijde buiten en over de muur en de
heining zullen behouden
Zie regesten 109 en 131.
Bovenaan
z.d.
In de Lapstraat.162
TMD geen nummer Zuidzijde Annastraat (v/h Lapstraat).163 Zie het
HB1458.164
[Regest 105] Ministra en convent der zusters van sinte Barbara binnen Delft
oorkonden dat hun met hun medezuster Zwanelt Dircxdochter aanbestorven is
van haar tante Machtelt Gerijtsdochter wat land gemeen met haar twee
broeders, waarin het convent gekocht heeft van de kinderen van Floris de
wisselaar wat hem aanbestorven was van haar zuster die een broeder als man
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13-5-1455

24-7-1455

4-10-1456

13-3-1457

had als van een halve hand =1/6 van wat genoemde Machtelt nagelaten heeft;
gemeen met Pieter de cuper aan wie de andere helft van die halve hand
toebehoorde en hem aangekomen was van een broederskind. Dit land heeft het
convent verkocht aan de gasthuismeesters van het gasthuis in den Hage.165
[Regest 106] Landschepenen van ’s-Gravezande oorkonden dat Jan
Huygenzoen Bloot verklaarde te verkopen aan de gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage het land vermeld in de acten d.d. 1445 januari 7
en 1452 april 16 waardoor deze gestoken is.
Zie regesten 87 en 100.
Onderaan
z.d.
Twee oude brieven betreffende 2 morgen land bij
de hoop zonder maat gelegen in het ambacht ’sGravenzande in het Oudeland, belend ten noorden
de kerk van ’s-Gravenzande, ten oosten de kerk
en de Heilige Geest van ’s-Gravenzande, ten
zuiden Bely Florysdr met haar kinderen, en ten
westen des heren banweg.166
[Regest 107] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jacop Aerntszoen Penne
verklaarde schuldig te zijn aan Florijs Zwanszoen een rente van 2 pond 10
schellingen Hollands, verzekerd op 2 kamers en een erf op de gracht achter Jan
Symons, belend: ten zuiden Willem Janszoen scoemaker, ten westen Claes
Dammaszoen, ten noorden genoemde Jacop, ten oosten de gracht.
Bovenaan
z.d.
Op de Voldersgracht, voor een mis
Marge
z.d.
Te ontvangen door Aryen dye gylde en behoort
tot de kapelrie.167
TMD??? Gedempte Gracht (v/h Voldersgracht) maar dit past niet bij een gracht
als oostbelending. De Gedempte Gracht loopt west-oost. Ik kan dit perceel niet
lokaliseren, ook niet m.b.v. het HB1458. Mogelijk is bedoeld TMD???
Westzijde Voldersgracht (v/h Volderslaan). Een alternatief is TMD???
Oostzijde Voldersgracht (v/h Volderslaan) waarbij met de oostbelending, een
gracht, de brouwerssloot kan zijn bedoeld. Daar ‘ergens’ was de Jan
Simonslaan.
[Regest 108] Ave, Jan Dircszoens weduwe en haar zoon Dirc Janszoen
verklaren schuldig te zijn aan Voppe Dircszoen een rente van 5 pond Hollands,
verzekerd op hun woning in het ambacht van Voorburg, belend: ten oosten
Dirc Potter en Dirc Huuch, ten zuiden de middelweg en ½ morgen strekkende
tot de heerstraat, aan beide zijden belend door genoemde Dirc Huuch, ten
westen Alijt Pieter Sijmonszoens weduwe, Jan Pieterszoen, Dirc Pieterszoen en
Dirc Potter, ten noorden de scheiding; mede verzekerd op akker land genaamd
“de Rijt”, belend: ten zuiden en ten oosten genoemde Jan Pieterszoen, ten
noorden en ten westen Mouwerijn Pieterszoen. De woning is belast met 23
stuivers en 2 penningen "louwerijs ghelt" en 9 pond 15 schellingen Hollands
min 2 groot. Als getuigen treden op Huuch Claeszoen en Jan Pieterszoen. Op
verzoek zegelt Philips Janszoen van den Berghe, schout van Voorburg.
Marge
z.d.
De woning van Dyrych Dyrychsz.168
[Regest 109] Schepenen in den Hage oorkonden dat Ymme Dirc
Heynricxzoens weduwe en haar zoon Huge Dircxzoen, mede voor zijn
broeders en zusters, verklaren te verkopen aan de gasthuismeesters van het Sint
Nicolaasgasthuis aldaar een stal en erf, belend: ten oosten genoemde Ymme
met haar kinderen, ten zuiden Cornelis Pellenzoen en het gasthuis, ten westen
het gasthuis, ten noorden Jan Duycker. Het perceel is belast met een eeuwige
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15-3-1457

16-3-1457

20-3-1457

20-3-1457

rente van 46 schellingen Hollands. Als borg treedt op Willem van Hoevel, oom
van genoemde Huge Dircxzoen.
Zie regesten 104 en 131.
Bovenaan(94) z.d.
Een waarbrief van zeker erf en is nu de stal van
het gasthuis
Bovenaan(95) z.d.
In de Lapstraat.169
TMD geen nummer Zuidzijde Annastraat (v/h Lapstraat).170 Zie het HB1458.171
[Regest 110] Landschepenen van ’s-Gravezande oorkonden dat coman Jan in
den Hage verklaarde verkocht te hebben aan de gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage het land hem aangekomen door zijn huwelijk
met Bairte Florijsdochter, n.l.: 9 morgen land binnendijks te ’s-Gravezande.
Hiervan zijn 4 morgen gelegen bij de oude sluizen, nu belend: ten zuiden
meester Dirck Vlasmanszoen te Delft, ten noorden het kapittel upt Hof in den
Hage, ten oosten de oude Maasdijk, ten westen de nieuwe Maasdijk. Circa 1½
morgen land bij de Noorlandse sluis, belend: ten zuiden genoemde meester
Dirck, ten noorden meester Louweris Sonderdanck als voogd van een
weeskind, ten oosten de Noorlandse dijk, ten westen genoemde nieuwe dijk.
Circa 1½ morgen ligt gemeen met genoemde meester Dirck, belend: ten zuiden
Sint Aachte zusterhuis te Delft en de Regulieren van Syon, ten noorden
genoemde meester Lourijs, ten oosten de watering, ten westen genoemde
nieuwe dijk.Circa 1 morgen ligt voor de Bank, belend: ten zuiden Sint Aachte
zusterhuis en genoemde Regulieren, ten noorden genoemde meester Louwerijs.
Hierbij behoort een buitendijks liggende uitgors.
Marge
z.d.
De 4 morgen gebruikt Jan Jansz Maes; de halve
weer gebruikt Pieter Symonsz; de 1½ morgen
gebruikt Claes Aertsz.172
[Regest 111] Jan Janszoen en Jan Hoevenzoen, schepenen in ’s-Gravezande,
oorkonden dat de Heilige Geestmeesters te ’s-Gravezande n.l. Huge Janszoen,
Ghijsbrecht Janszoen en Jan Adriaenszoen met consent van de provisor en het
gemene gerecht van ’s-Gravezande verklaarden verkocht te hebben aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage hetgene dat Huge
Jacopszoen alias Huijge Hoeghuus hun tot een eeuwig testament vermaakt had
in een half weer land gemeen met het genoemde gasthuis in het ambacht van
’s-Gravezande in het nieuw bedijkte land, belend: ten zuiden Wouter van
Mattenesse, ten noorden Cornelis Jan Wouters zoenszoen te Scheveningen, ten
oosten de oude Maasdijk, ten westen de nieuwe Maasdyk.173
[Regest 112] Landschepenen van ’s-Gravezande oorkonden dat Mees
Meeszoen verklaarde verkocht te hebben aan de gasthuismeesters van het Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage wat hij door zijn huwelijk met Wiven heeft
verworven in een half weer land in het ambacht van ’s-Gravezande in het
nieuw bedijkte land gemeen met het genoemde gasthuis en de Heilige Geest te
’s-Gravezande, belend: ten zuiden Wouter van Mattenesse, ten noorden
Cornelys Jan Wouters zoen te Scheveningen, ten oosten de oude Maasdijk, ten
westen de nieuwe Maasdijk. En wat hij heeft verworven in ½ morgen land in
het nieuwe land in het genoemde ambacht voor de Banck gemeen met
genoemde Cornelis. En nog in de bijbehorende uitgors.
Marge
z.d.
Het convent van ’s-Gravenzande.174
[Regest 113] Landschepenen van ’s-Gravezande oorkonden dat Pieter
Claeszoen verklaarde verkocht te hebben aan de gasthuismeesters van het
gasthuis in den Hage wat hem van Gerijt Schilderszoen aanbetorven is in een
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30-3-1457

31-8-1457

6-9-1457

17-9-1457

10-12-1457

half weer land in het ambacht van ’s-Gravezande in het nieuw bedijkte land
gemeen met het genoemde gasthuis, belend: ten zuiden Wouter van
Mattenesse, Cornelys Jan Wouters-zoen te Scheveningen, ten oosten de oude
Maasdijk, ten westen de nieuwe Maasdijk. En nog in ½ morgen land aan de
Banck gemeen met genoemde Cornelijs. En nog in de bijbehorende uitgors.175
[Regest 114] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 7
schellingen 6 penningen Hollands wegens achterstallige rente, verzekerd op
huis en erf van Heinric de smid in het Zuideinde aan de westzijde van de
Delfweg, belend volgens de schepenbrief: ten zuiden Machtelt Wijntkijn
Hamers dochter, ten westen meester Jan de zanger, ten noorden Claes
Zoetkijn.176
Zie regesten 16, 115 en 119.
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren.177 Ik kan dat ook niet.
[Regest 115] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 8
schellingen 4 penningen Hollands wegens achterstallige rente, verzekerd op
huis en erf van Heinric de smid in het Zuideinde aan de westzijde van de
Delfweg, belend volgens de schepenbrief: ten zuiden Machtelt Wijntkijn
Hamers zuster, ten westen meester Jan de zanger, ten noorden Claes
Soetkijn.178
Zie regesten 16, 114 en 119.
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren.179 Ik kan dat ook niet.
[Regest 116] Schepenen in den Hage oorkonden dat Evert Heinrixzoen
leertouwer verklaarde schuldig te zijn aan de gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 20 schellingen Hollands, verzekerd
op zijn woonhuis en erf in de Vlamingstraat, belend: ten oosten vooraan Ewout
de zager en achteraan Martijn de schoenmaker, ten zuiden de Raamgang, ten
westen vooraan Lambrecht Heynricxzoen en achteraan Jan Hermanszoen, ten
noorden de heerstraat.180
Waarschijnlijk TMD704 of misschien TMD705 Zuidzijde Vlamingstraat.
Volgens het HB1458 grenst het perceel van Jan Hermansz in het westen aan de
Raampoort.181 Ter Meer Derval geeft het perceel direct oostelijk van de
Raampoort het nummer TMD703. Verder naar het oosten gaand kom ik op
TMD704 uit, of rekening houdend met de mogelijkheid dat Ter Meer Derval
de percelen van Lambrecht Heynriccxs en Jan Hermansz afzonderlijk heeft
genummerd, op TMD705.182
[Regest 117] Claes Janszoen, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt
dat Gherijt Janszoen verklaarde te verkopen aan Aernt Claeszoen een halve
boomgaard in het ambacht van Wassenaar in Voernbroek, groot in het geheel
½ hont en belend: ten oosten een banwatering, ten zuiden een lijtwech, ten
westen Jan Pieterszoen, ten noorden genoemde Gerijt Janszoen en Aechte Dirc
Vranckenszoens dochter. Als getuigen treden op Pieter Janszoen van Colen en
Claes Claeszoen.183
[Regest 118] Claes Janszoen, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt
dat Gherijt Janszoen verklaarde te verkopen aan zijn nicht Aechte Dirxdochter
de halve woning in het Corte dorp waarvan Aechte de andere helft bezit. De
woning is belend: ten oosten de banwatering, ten zuiden de lijdwech en Jan
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1-3-1458

18-3-1458

21-3-1458

2-5-1458

20-11-1458

6-11-1459

Pieterzoen, ten westen het tanthoeft, ten noorden Claes colfmaker. Drie morgen
zijn belast met 4 pond ’s jaars ten behoeve van Claes colfmaker. Op Gerijts
helft rusten 20 schellingen ten behoeve van de kinderen van Aernt
Vranckenzoen. Als daenxlude en getuigen treden op Jan Pieterzoen, Pieter
Janszoen van Coelen, Dirc Enghebrechtzoen en Claes Hobbenzoen.184
Zie regesten 120 en 121.
[Regest 119] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 2
pond Hollands wegens achterstallige rente, verzekerd op huis en erf van
Heinric de smid in het Zuideinde aan de westzijde van de Delfwech, belend
volgens de schepenbrief: ten zuiden Machtelt Wyntkijn Hamers dochter, ten
westen meester Jan de zanger, ten noorden Claes Zoetkijn.
Zie regesten 16, 114 en 115.
Onderaan
[..]99
Afgelost samen met de 7 voorgeschreven
brieven.185
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren.186 Ik kan dat ook niet.
[Regest 120] Schepenen in den Hage oorkonden dat Aechte Dirxdochter
verklaarde over te dragen aan de gasthuismeesters een woning in Cortendorp,
nu bewoond door Gerijt Janszoen, een akker geestgrond gelegen voor ’t
weerlaan en een stuk braakland, alles gelegen in het ambacht van Wassenaar,
tegen levenslange voorziening van kost, inwoning, vuur en licht.187
Zie regesten 118 en 121.
[Regest 121] Claes Janszoen, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt
dat Aechte - dochter van Dirc Vranckenzoen - verklaarde over te dragen aan de
gasthuismeesters in den Hage, met name Jan Andrieszoen en Florijs Janszoen,
haar land in het ambacht van Wassenaar bestaande uit een woning en twee
akkers land. Hierbij was tegenwoordig Bertelmees Partant rentmeester van
Noord-Holland als overste gasthuismeester van het gasthuis in den Hage.188
Zie regesten 118 en 120.
[Regest 122] Schepenen in den Hage oorkonden dat Michiel Janszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Joostzoen een rente van 2 pond Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf Achterom op de gracht, belend ten westen Huge
Kerstantszoen, ten oosten Cornelis Janszoen, ten noorden de gracht, ten zuiden
de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Verkocht aan het Sint Crispijngilde
Marge
z.d.
Jacob Willemsz 1 pond
Sint Crispiaen 10 schelling
Claes Dammaesz 10 schelling.189
TMD732 Noordzijde Achterom.190 Zie voor deze lokalisering regest HG400,
waar Huge Kerstansz in 1458 wordt vermeld op TMD733.
[Regest 123] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Bartelmeeszoen
verklaarde schuldig te zijn aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis
in den Hage een rente van 1 pond Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf
te Scheveningen, belend: ten noorden Jacob Pieterszoen, ten zuiden Pieter
Stoer, ten oosten Jan Heermanszoen, ten westen de heerstraat.191
[Regest 124] Claes Janszoen, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt
dat Dirc Claeszoen en Dirc Jacobszoen verklaarden schuldig te zijn aan de
gasthuismeesters in den Hage een rente van 5 pond Hollands, verzekerd op 1
morgen land en op een tuin van een half hont land, gelegen in het ambacht van
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6-11-1459

20-7-1460

28-1-1462

10-1-1462

1-3-1462

Wassenaar. De morgen land is belend: ten noorden Claes colfmaker, ten oosten
de heerweg, ten zuiden de erfgenamen van Jan Pieterszoen, ten westen de kerk
van Wassenaar. De tuin is belend: ten westen Jan Pieterszoen, ten noorden
genoemde morgen, ten oosten en ten zuiden de heerweg. Deze percelen zijn
tegen genoemde rente gehuurd. Als buren treden op Jan Pieterszoen en Phillips
Gerijtszoen.192
[Regest 125] Claes Janszoen, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt
dat Ghijsbrecht Dircxzoen verklaarde gehuurd te hebben van de
gasthuismeesters in den Hage een akker land voor 10 jaar à 12 schellingen
Hollands jaarlijks, gelegen in het ambacht van Wassenaar. Als buren treden op
Dirck Enghebrechtszoen, Dirc van Tetrode en andere geburen.193
[Regest 126] Jan Janszoen verklaart verkocht te hebben aan Dirck
Hermanszoen 1 morgen land in het ambacht van Wateringen, belend: ten
zuiden Jan Dircxzoen, ten westen Aernt Janszoen, ten noorden genoemde Jan
Dircxzoen, ten oosten Katrijn weduwe van Pieter Symonszoen en haar
kinderen.
Marge
z.d.
Jacop Cornelysz.194
[Regest 127] Ministra en gemeen convent der zusters van Sint Ursula
zusterhuis binnen Delft verklaren te verkopen aan Dirc Dircxzoen van Beest en
Cornelis Gijsbrechtszoen van Andel de landerijen in het schependom - nu in
gebruik bij Symon Claeszoen - in het ambacht van Monster en in het ambacht
van Maasland - nu in gebruik bij Heynrijc Jacobszoen - gemeen met Dirc
Gerijtszoen van Beest, die zij door Geryt IJsbrantsdochter professide zuster
geërfd hebben van Florijs Jan Gijssenzoen, oom van laatstgenoemde.195
[Regest 128] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirc Jacobszoen
verklaarde schuldig te zijn aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis
in den Hage een rente van 34 schellingen Hollands, verzekerd op een tuin en
erf op de Geest, belend: ten oosten Daem Heynricszoen riemslager, ten zuiden
de Doelen, ten westen Michiel scoemaker, ten noorden de heerstraat. En op 6
kamers en een erf westwaarts van genoemde tuin, belend: ten westen IJsbrant
Tyelmanszoen, ten noorden de pastoor in den Hage, ten oosten Katrijn Jacob
Snacx weduwe, ten zuiden de heerstraat.
Marge
z.d.
Jan van Trychts kamers
3-4-1562
Lucas Dammasz lost 18 schelling rente af.
Onderaan
..-5-1544
Jacop die jonge lost 16 schelling Hollands af,
staande op een kamer of huisje op de Geest aan
de noordzijde van de oude handboogdoelen.196
TMD368 of TMD370 Zuidzijde Geest. Dit zijn de twee percelen waarvoor
Lucas Dammasz, gardenier, in 1562 de hofhuur betaalde.197
[Regest 129] Schepenen in den Hage oorkonden dat Claes van Breda
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Aerntzoen de Hont een rente van 5 pond
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in de Papestraat, belend: ten
westen vooraan Dirc Florijszoen schilder en achteraan Aernt Buys bontwerker,
ten noorden Aernt die duvel goudsmid, ten oosten Jacop Michielszoen barbier,
ten zuiden de heerstraat.
Marge
z.d.
Het huis van de pasteibakker
3-11-1560
Afgelost door meester Cornelis Barthoudts,
griffier van de leenkamer.198
TMD82 Noordzijde Papestraat.
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27-7-1464

31-12-1465

[Regest 130] Schepenen in den Hage oorkonden dat Matheeus Jacobszoen
verklaarde schuldig te zijn aan zijn vader Jacob Claeszoen een rente van 5
pond Hollands, verzekerd op zijn woning en land in het Westambacht van den
Hage, groot 54 morgen, belend: ten westen Lambrecht Heynricxzoen en
Boudijn Claeszoen, ten noorden genoemde Lambrecht, Jacob Jan die boden
zoen, ten oosten genoemde Lambrecht, Jan Aemszoen en Jan Jacobszoen van
Clingen, ten zuiden genoemde Lambrecht. Mede verzekerd op de helft van 14
hont land in Escamp in genoemd ambacht, gemeen met Haestgen weduwe van
Martijn IJsbrantszoen. Het gehele perceel is belend: Z, genoemde Matheus en
Touwe Pieterszoen, ten westen Balou (weduwe) van Gerijt Claeszoen met haar
kinderen, ten noorden de Heilige Geest in den Hage, ten oosten de nieuwe
sloot. Mede verzekerd op 14 hont land in Escamp, belend: ten zuiden
genoemde Matheus en de priesters van de Memorie, de pastoor en de Heilige
Geest in den Hage, ten westen Jan Jacobszoen en de kinderen van Aem, ten
noorden Jacob Willemszoen, ten oosten de nieuwe watering. Mede verzekerd
op ½ morgen land in Escamp in een kamp van 3 morgen gemeen met de
priesters van de Memorie, de pastoor en de Heilige Geest in den Hage. Het
gehele perceel is belend: ten zuiden genoemd Boudijn Claeszoen en Aernt
Willemszoen, ten westen genoemde Heilige Geest, ten noorden genoemde
Matheus,O. de banwatering. De woning en het land zijn tegen genoemde rente
gehuurd en belast met een eeuwige rente van 30 schellingen.199
[Kop
Op Pieter Dircsz woning tot [niet vermeld]]
[Regest 131] Schepenen in den Hage oorkonden dat Ymme Dirc
Heynricxzoens weduwe met haar zoon Huge Dircxzoen als haar gekoren voogd
verklaarde te verkopen aan de gasthuismeesters van het Sint Nicolaasgasthuis
aldaar een erfje belend: ten zuiden, westen en noorden het genoemde gasthuis,
ten oosten genoemde Ymme. Dit erfje ligt achter haar huis en erf in de
Hoogstraat.
Zie ook regesten 104 en 109.
Bovenaan
z.d.
Lapstraat.200
TMD38 Huis De Keizer, Westzijde Hoogstraat.201 Aanvankelijk aarzelde ik op
basis van een vergelijking van HB1458, HB1466 en het gestelde bij Ter Meer
Derval tussen TMD38 en TMD39, beide Westzijde Hoogstraat.202 Er is een
probleem: Ter Meer Derval sloeg in zijn publicatie TMD39 over maar volgens
de HB’s moet er wel zo’n perceel zijn geweest. Ook op het kaartje bij Ter Meer
Derval staat TMD39 ingetekend. Wie van de twee is het in het regest
genoemde perceel dan? Bij regest HG141 betreffende TMD38 staat op de akte
dat Dirc Heynricsz een rente op dit huis betaalde en er staat dat TMD38 het
huis De Keizer was. Regest SNG131 betreft dus TMD38. TMD39 wordt
hiermee het huis De Valk, wel onder die naam vermeld in HB1466 maar niet
bij Ter Meer Derval. Zie ook regest LEP169 waar De Valk wel wordt
genoemd. Ik vermoed overigens, op basis van HB1562 waar TMD40, Huis Het
Gouden Hoofd, en TMD39 dezelfde hofhuurbetaler hebben, dat TMD39 op
enig moment is samengevoegd met TMD40.203
[Regest 132] Symon Willemszoen en Jacob Maertijnszoen, schepenen in ’sGravezande, oorkonden dat meester Ariaen Janszoen, priester, verklaarde
verkocht te hebben aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den
Hage zijn tuin in het Zuideinde, belend: ten noorden heer Dirck Jacobszoen
confessor van de nonnen te Loosduinen, ten zuiden Korstant Claeszoen, ten
westen de heerweg, ten oosten Jan Andrieszoen.
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10-1-1467

20-4-1467

25-1-1468

23-4-1468

Onderaan
2-5-1532
Deze tuin is verkocht door de gasthuismeesters.204
TMD??? Oostzijde Wagenstraat. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren. Ook
kan ik de verkoper en de belenders niet terug vinden als hofhuurbetalers in het
HB1458 en HB1466.
[Regest 133] Schepenen in den Hage oorkonden dat meester Heynric van der
Mijde, doctor in de keizerrechten, verklaarde schuldig te zijn aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 40
schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf aan de Vijverberg,
belend: ten westen Willem van Swieten, ten noorden de nieuwe straat, ten
oosten Willem Heynricxzoen, ten zuiden de Viverberch.205
TMD1272 Noordzijde Vijverberg. Lokalisering op basis van HB1458.206
[Regest 134] Schepenen in den Hage oorkonden dat Willem Claeszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Duycker een rente van 18 schellingen 8
penningen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend:
ten zuiden en ten westen het kapittel in den Hage, ten noorden Jan Duycker, ten
oosten de heerweg. Het huis en het erf zijn tegen genoemde rente gehuurd.
Verder verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend: ten zuiden
Pieter Martijnzoen, ten noorden Willem van Hovel, ten oosten Aert Allertzoen
bontwerker, ten westen de heerweg.
Zie regest 149 betreffende een nabij gelegen perceel.
Marge
z.d.
Nu Mees Ghoessens.207
TMD??? Westzijde Noordeinde. Ik kan dit perceel niet lokaliseren, ook niet
m.b.v. mijn bestand Noordeinde de westzijde. Zie ook regest SNG159
betreffende een perceel aan het Noordeinde Westzijde waarvoor Mees
Ghoessens op een onbekend tijdstip een rente betaalde.
Nabij TMD152 of TMD153 Oostzijde Noordeinde.208 Willem Claes vestigde in
1447 een hypotheek op TMD152 of TMD153. Zie daarvoor regest HG407.
[Regest 135] Schepenen in den Hage oorkonden dat Adriaen Gerijtzoen
timmerman verklaarde schuldig te zijn aan Jan Duycker een rente van 37
schellingen 4 penningen Hollands, verzekerd op een erf van 4 bij 14 roeden in
het Noordeinde van den Hage, tegen genoemde rente gehuurd en belend: ten
noorden Andries Pijl, ten westen en ten zuiden genoemde Jan Duycker, ten
oosten de heerweg. Verder nog verzekerd op zijn woonhuis en erf in het
Noordeinde, belend: ten noorden Claes de koster, ten westen Wouter coemen,
ten zuiden Pieter Gilliszoen metselaar, ten oosten de heerstraat.209
TMD### Westzijde Noordeinde. Ik kan dit perceel niet lokaliseren, ook niet
m.b.v. mijn bestand Noordeinde de westzijde.
TMD### Westzijde Noordeinde. Ik kan dit perceel niet lokaliseren, ook niet
m.b.v. mijn bestand Noordeinde de westzijde.
[Regest 136] Margriet Voppendochter en haar voogd Florijs Voppezoen
verklaren te verkopen aan meester Wouter Gherijt Aerntzoen "Int Lam", Jacob
Claeszoen en Claes Pieterszoen, gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in
den Hage, een rente van 5 1/2 pond Hollands, verzekerd op een woning in het
ambacht van Voorburg - vroeger toebehorende aan Ave weduwe van Jan
Dircszoen en nu in het bezit van haar zoon Dirc Janszoen. Belend: ten oosten
Dirc Potter en Dirc Huuch, ten westen de erfgenamen van Alijt Pieter
Symonszoens, Jan Pieterszoen, Dirc Pieterszoen en Dirc Potter, ten noorden de
scheiding, ten zuiden de middelweg en een halve morgen strekkende tot de
heerstraat en aan beide zijden belend door Dirc Huuch. Tevens verkopen zij de
helft van een akker genaamd "de Rijt", belend: Z, en ten oosten Jan
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10-4-1469

10-5-1469

Pieterszoen, ten noorden en ten westen de erfgenamen van Mouwerijn
Pieterszoen. De woning is belast met 23 schellingen 2 penningen "louwerys
ghelt" en 9 pond 15 schellingen Hollands min 2 groot. Op verzoek zegelt
Florijs Waddincx, schout in het ambacht van Voorburg.210
TMD117 huis Het Lam, Noordzijde Korenmarkt.211
[Regest 137] Jaket de Hem verklaart verkocht te hebben aan Gerijt Aerntszoen,
meester Wouter Jacob Claiszoen van Eeten en Clais Pieterszoen,
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage, een rente van 36
schellingen 6 penningen Hollands, verzekerd op een huis en erf geheten "den
Roscam" waarin nu Jan Sijmonszoen vleeshouwer woont in de Hoogstraat. En
nog 17 schellingen 6 penningen Hollands aan rente, verzekerd op een huis en
erf in de Hoogstraat geheten "den Ancker" waarin nu Gillis de scoemaker
woont. Op verzoek zegelt Jacob Janszoen de bode.
Marge
z.d.
De Roskam.212
TMD34 Huis de Roskam, Westzijde Hoogstraat.213
TMD13 Huis Het Anker, Oostzijde Hoogstraat.214
[Regest 138] Wouter Jacobszoen, schout in het ambacht van Zuytdijck,
oorkondt dat Claes Dircxzoen en zijn zwager Aernt Gerijtszoen verklaren te
verkopen aan Gerijt Aerntszoen, meester Wouter Jacob Claeszoen van Eeten
en Clais Pieterszoen, meesters van het Sint Nicolaasgasthuis in den Hage, een
eeuwige rente van 4 pond Hollands, verzekerd op de woning van Gerijt
Aerntszoen, groot circa 18 morgen, in het ambacht van Zuytdijck, belend: ten
oosten en ten westen Huge Willemszoen, ten zuiden de banwatering, ten
noorden de wildernis. Het perceel is belast met 12 pond Hollands jaarlijks. Als
getuigen treden op Jacob Bartoutszoen en Jacob Boudijn Hierxzoen.
Marge
z.d.
Nu Mees Pietersz tot Wassenaar.215
[Regest 139] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Jacobszoen en zijn
grootvader Symon Willemszoen verklaarden verkocht te hebben aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage 5 hont land aan de
Denenwech benoorden den Hage, belend: ten westen en ten zuiden het
genoemde gasthuis, ten oosten de heerweg, ten noorden Clais Danelszoen. Het
perceel is belast met een eeuwige rente van 5 schellingen Hollands.
Marge
z.d.
Dit gebruikt het Gasthuis216
[Regest 140] Schepenen in den Hage oorkonden dat Andries Michielszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Dircxzoen een rente van 2 pond 10
schellingen Hollands, verzekerd op 11 hont land benoorden den Hage, belend:
ten oosten Gerijt Andrieszoen, ten westen Jan Duyker, ten noorden de lijtwech
bij der duyn, ten zuiden de middelwatering.
Zie regesten 101, 147 en 162 betreffende nabij gelegen percelen.
Onderaan
8-4-1473
Afgelost door Andries Michielsz bij handen van
zijn moeder Pieternelle.217
Zou met de lijtweg bij het duin een voorganger van de Javastraat zijn bedoeld?
Dit leidt ik af uit de vermelding van de middelwatering, die ik identificeer met
het water dat langs de huidige Mauritskade stroomt.
[Regest 141] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
de getijdemeesters in den Hage een leeg erf in de Molenstraat, vroeger
toebehorende aan Andries Claeszoen, voor zekere achterstallige renten. Het erf
is belend: ten oosten en ten zuiden Martyn Boudijnszoen, ten westen Herman
Camerlinck, ten noorden de heerstraat.218
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TMD??? Zuidzijde Molenstraat. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook
niet m.b.v. het HB1458 en het HB1466.
[Regest 142] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jacob Jacobszoen Thoen
verklaarde te verkopen aan het Sint Nicolaasgasthuis in den Hage 3 morgen
land bezuiden den Hage, belend: ten noorden de Heilige Geest in den Hage, ten
oosten Alijt Jan Aerntszoens weduwe, ten westen de erfgenamen van Gerijt
Botter, ten zuiden die Hoeffwateringe.219
Een perceel in De Hoeve, vanwege zuidbelending de Hoefwatering.
[Regest 143] Schepenen in den Hage oorkonden dat Wolfert Janszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Willem Pieterszoen een rente van 2 pond
Hollands, verzekerd op zijn huis en erf op de Voldersgracht, belend: ten oosten
Wouter Janszoen, ten zuiden Claes Willemszoen bakker, ten westen genoemde
Willem Pieterszoen, ten noorden de gracht. Het perceel is tegen genoemde
rente gehuurd.
Marge
z.d.
Allert.220
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht. (v/h Voldersgracht). Ik kan dit perceel
niet nader lokaliseren.
[Regest 144] Schepenen in den Hage oorkonden dat Herman Buysscher
verklaarde schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van
18 stuivers, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend: ten zuiden
Machtelt Aelbaerns, ten oosten Jan Claeszoen van Eten, ten noorden een steeg
met een poort en uitgang, ten westen de Beek en de heerstraat.
Marge
11-9-1504
Afgelost.221
TMD??? Oostzijde Noordeinde. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 145] Schepenen in den Hage oorkonden dat de gasthuismeesters van
Sint Nicolaasgasthuis in den Hage verklaren schuldig te zijn aan Florijs
Claeszoen en zijn vrouw Emme een rente van 18 pond Hollands, verzekerd op
2 morgen land benoorden Cortenbusch en op 5 morgen land in Aetscamp aan
de westzijde van de Moerweg. Na beider dood zullen zij voor 40 pond uit hun
nalatenschap 4 vette melkkoeien kopen die zij ten eeuwigen dage, zolang het
gasthuis bestaat, ten behoeve der zieken zullen onderhouden. Komen de
gasthuismeesters deze verplichting niet na dan zullen de Heilige Geestmeesters
van den Hage de genoemde percelen terstond mogen aanvaarden en die ten
behoeve van de armen erfelijk vrij behouden. Gasthuismeesters zijn: Claes
Pieterszoen, meester Wouter berbier, Huge Claeszoen en Jan Huge Claeszoen
van Dam.222
[Regest 146] Schepenen in den Hage oorkonden dat Florys Claeszoen en zijn
vrouw Emme verklaren te verkopen aan de meesters van Sint Nicolaasgasthuis
in den Hage circa 2 morgen land beoosten den Cortenbusch, belend: ten westen
Jan Ruychrock, ten noorden de banwatering, ten oosten Jacob Coppier, ten
zuiden de weg. En circa 5 morgen land in het Westambacht van den Hage in
Aetscamp, belend: ten zuiden het klooster Ter Lee, ten westen de
middelwatering, ten noorden Kathrijn Willem Vlasmans, Claes Phillipszoen,
genoemde Florys, ten oosten genoemde Emme.
Marge
z.d.
Dit gebruikt het gasthuis zelf.223
[Regest 147] Schepenen in den Hage oorkonden dat Govert Janszoen
verklaarde te verkopen aan het Sint Nicolaasgasthuis in den Hage 4 hont land
in het Noordeinde, belend: ten oosten Jan Duyker, ten zuiden Andries
Michyelszoen, ten westen Gerijt Andrijszoen, ten noorden de banwatering.
Zie regesten 101, 140 en 162 betreffende nabij gelegen percelen.
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Boven
z.d.
Bij noorden Den Haag.224
[Regest 148] Jan Claeszoen van Eten verklaart verkocht te hebben aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage 4 morgen land in
Etscamp, belend: ten westen het genoemde gasthuis, ten noorden de
Kruisbroeders van Schiedam, ten zuiden het klooster Ter Lee, ten oosten de
Moerweg.225
Zie regest 160.
[Regest 149] Schepenen in den Hage oorkonden dat Goeswijn Louwerijszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Duycker een rente van 2 pond 6 schellingen
8 penningen Hollands, verzekerd op een stuk land van 14 bij 5 roeden in het
Noordeinde, belend: ten zuiden Willem Claeszoen, ten noorden genoemde Jan
Duycker, ten westen het kapittel in het Hof in den Hage, ten oosten de
heerweg. Dit land is tegen genoemde rente gehuurd.
Zie regest 134 betreffende een nabij gelegen perceel.
Marge
z.d.
Nu Mees Goessens.226
TMD??? Westzijde Noordeinde. Ik kan dit perceel niet lokaliseren, ook niet
m.b.v. mijn bestand Noordeinde de westzijde.
[Regest 150] Schepenen in den Hage oorkonden dat Claes Janszoen verklaarde
verkocht te hebben aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage de helft van 12
morgen land aan de Mijde, waarvan het gasthuis de wederhelft toebehoort.
Onderaan
z.d.
Deze drie voorschreven brieven zijn doorgehaald
omdat deze voorschreven landen zijn verkocht.227
[Regest 151] Schepenen in den Hage oorkonden dat Everwijf Gerijtsdochter
met haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan Adriaen Janszoen van
Veen een rente van 20 schellingen Hollands, verzekerd op haar huis en erf in
de Kerckstraet, belend: ten zuiden de zusteren van Sinte Lijsbetten zusterhuis
in den Hage, ten westen meester Adriaen Lottijnszoen, ten noorden Bette van
den Binckhorst, ten oosten de heerstraat.
Marge
29-3-1532
Jan Splinter die de helft heeft afgelost
1-8-1545
Jacob Jansz wantsnijder lost de andere helft af.228
TMD652 Westzijde Schoolstraat.229
[Regest 152] Schepenen in den Hage oorkonden dat Willem Dircxzoen
plateynmaker verklaarde schuldig te zijn aan Huge Claeszoen een rente van 17
schellingen Hollands, verzekerd op een tuin en erf op de Geest, belend: ten
westen genoemde Huge Claeszoen, ten noorden Jan Starck, ten oosten de laan,
ten zuiden Lijntgen Jansdochter, Jan van Hoorn en genoemde Huge Claiszoen.
De tuin en het erf zijn tegen genoemde rente gehuurd.
Onderaan
z.d.
Suster Willem ende is nu Mees Claesz.230
TMD??? Noordzijde Geest of Zuidzijde Geest
[Regest 153] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jacob Reymerszoen
verklaarde te verkopen aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaas-gasthuis in
den Hage een erfje, belend: ten oosten coman Dirck Jacobszoen en genoemde
Jacob Reymerszoen, ten zuiden de herberg "dat gulden hooft", ten westen het
genoemde gasthuis, ten noorden de heerstraat. Tot onderpand dient zijn huis en
erf in de Hoogstraat, belend: ten zuiden vooraan Heynric Willemszoen en
achteraan "dat gulden hooft", ten westen het genoemde gasthuis, ten noorden
coman Dirck Jacobszoen, ten oosten de heerstraat.231
TMD??? Zuidzijde Annastraat (v/h Lapstraat).
TMD40 Huis Het Gouden Hoofd, Westzijde Hoogstraat.232
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TMD38 Huis De Keizer, Westzijde Hoogstraat.233 Het HB1458 wijst aan Dirc
Heynricxsz twee percelen toe, waarvan de zuidelijkste voor 1484 toebehoorde
aan Dirck Jacobsz. Ten noorden van deze twee percelen lag TMD37 Huis De
Zwaan. Ten zuiden lagen er twee percelen waarvan de zuidelijkste TMD40
Huis het Gouden Hoofd is.234 De andere moet TMD39 Huis De Valk zijn (zie
hiervoor regest SNG131). Ik concludeer dat het huis dat als onderpand diende
een van de twee percelen was die later samen TMD38 vormden.
[Regest 154] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirck Claeszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van
2 pond Hollands, verzekerd op zijn woning en land in het Westambacht van
den Hage groot 8 à 10 morgen, belend: ten westen Gyot de Cotre en Pieter
Gerijtszoen, ten noorden Jan Heynricxzoen de bakker, ten oosten Balie Hugen
met haar woning, ten zuiden de banwatering. Het perceel is belast met 14 pond
Hollands aan rente.
Bovenaan
z.d.
In Eikenduinen in het Westambacht van Den
Haag.
Marge
z.d.
De woning van Anthonys Jacopsz.235
[Regest 155] Gerijt Dircxzoen van Dam verklaart verkocht te hebben aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een erfelijke eeuwige
rente van 26 grooten die hij sprekende had op een stuk land in de Westhoeve,
toebehorende aan genoemd gasthuis en geeft daarvoor vrijwaring. Op verzoek
zegelt Jacob, zoon van Jan de bode.236
[Regest 156] Schepenen in den Hage oorkonden dat Heinrick Janzoen
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Duycker een rente van 3 schilden (elk van
14 zilveren stuivers), verzekerd op een huis en erf in het Noordeinde, groot 6
bij 14 roeden, belend: ten zuiden Gerijt Locsnoer, ten noorden jonge Jan
Scalckaert, ten westen genoemde Jan Duycker, ten oosten de heerweg. Het
perceel is tegen genoemde rente gehuurd.237
Misschien nabij TMD207 Westzijde Noordeinde. In 1471 verwierven “Jan
Scalkert ende Geertruyt sijn wijff” dit perceel, aldus het HB1458.238
[Regest 157] Schepenen in den Hage oorkonden dat Engel Janzoen verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Duycker een rente van 2 schilden à 14 stuivers per
stuk, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde, groot 4 bij 14 voet,
belend: ten noorden de banwatering, ten zuiden Jan Scalkaert, ten westen
genoemde Jan Duycker, ten oosten de heerweg. Huis en erf zijn tegen
genoemde rente gehuurd.239
Misschien nabij TMD207 Westzijde Noordeinde. In 1471 verwierven “Jan
Scalkert ende Geertruyt sijn wijff” dit perceel, aldus het HB1458.240.
[Regest 158] Heynric Janszoen, Bruun Aelbrechtszoen, Jan Nachtegael, Claes
Willemszoen, Jan van der Kerck en Jan Huge Claeszoen van Dam,
kerkmeesters in den Hage, verklaren te verkopen aan Sint Nicolaasgasthuis in
den Hage de helft van 5 morgen land in Aetscamp aan ten westen van de
Leywech, welk land de kerk aangekomen is bij testament van Florijs Claeszoen
(van Zandijck).
Marge
z.d.
Dit gebruikt Cornelijs Thonijsz
Zyer Ozyersz
5 morgen aan de Leyweg.241
[Regest 159] Schepenen in den Hage oorkonden dat Cornelis Willem
Claeszoens weduwe met Dirck Mathyszoen als haar gekoren voogd verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Aerndtszoen een rente van 2 pond Hollands,
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verzekerd op haar huis en erf in het Noordeinde, belend: ten zuiden en ten
westen het capittel upt hoff in den Hage, ten noorden Gherijt Locsnoer, ten
oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Mees Ghoessens.242
Misschien nabij TMD207 Westzijde Noordeinde. Zie voor de onderbouwing
van deze gok de regesten SNG156 en SNG157. Zie ook regest SNG159
betreffende een perceel aan het Noordeinde Westzijde waarvoor Mees
Ghoessens op een onbekend tijdstip een rente betaalde.
[Regest 160] Jan Claeszoen van Eten verklaart te verkopen aan de meesters van
Sint Nicolaasgasthuis in den Hage 4 morgen land in Aetscamp, belend: ten
westen genoemd gasthuis, ten noorden de Kruisbroeders van Schiedam, ten
zuiden het klooster Ter Lee, ten oosten de Moerweg.243
Zie regest 148.
[Regest 161] Schepenen in den Hage oorkonden dat Claes Dammeszoen,
Zweer de glaasmaker, Jacob Wiggerszoen, Jan Staeszoen, Adriaen van Veen
en Adriaen van Reygersberch, hoofdmannen van het Heilig
Sacramentsgasthuis in den Hage, verklaren te verkopen aan Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage een kwart van 5 morgen land in Aetskamp aan
de westzijde van de Leyweg. Dit land is eerstgenoemd gasthuis aanbestorven
van Florijs Claeszoen van Zandijck.
Onderaan
z.d.
Het andere vierendeel van de voorschreven 5
morgen, ook behorende aan het Gasthuis en ook
afkomstig van het testament van Florijs Claesz
van Zandijck voornoemd.244
[Regest 162] Schepenen in den Hage oorkonden dat Andries Michielszoen
verklaarde te verkopen aan het Sint Nicolaasgasthuis aldaar 1 morgen land
benoorden den Hage, belend: ten westen Gerijt Andrieszoen, ten noorden Sint
Nicolaasgasthuis, ten oosten Jan Duyker, ten zuiden de laan tot de straat toe in
het Noordeinde. Het perceel is belast met een eeuwige rente van 5 pond
Hollands toekomende het genoemde gasthuis.245
Zie regest 101.
[Regest 163] Schepenen in den Hage oorkonden dat Gerijt Potter van der Loo
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Hoechstraet van Lipsen een rente van 12
pond Hollands, verzekerd op zijn woning en land bezuiden den Hout, groot
circa 40 morgen en belend: ten oosten en ten westen Jan van Assendelff
rentmeester van Noord-Holland, ten zuiden de scheiding, ten noorden de
Houtlaan. Mede verzekerd op zijn akker veen in de ban van de Nieuweveen
gemeen met de erfgenamen van Jan Dammaszoen, strekkende van de nieuwe
weg tot aan de weg tussen het hoge veen en het nieuwe veen.246
[Regest 164] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Duycker verklaarde te
verkopen aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis aldaar 14 hont
land in het Noordeinde, belend: ten westen genoemd gasthuis, ten oosten Gerijt
kaarsmaker, het kapittel opt hoff in den Hage en de heerweg, ten zuiden het
laantje dat bij het genoemde land behoort, ten noorden de banwatering. Het
perceel is belast met 9 pond Hollands ’s jaars en op elke hont land een hoen of
1 stuiver als hofhuur.247
Geen TMD-nummer. Het perceel ligt ergens in het Noordveen. De vraag is:
welke weg werd bedoeld met oostbelending de heerweg: het Noordeinde of de
Denneweg?
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[Regest 165] Schepenen in den Hage oorkonden dat Engel Janszoen en
Heynrick Janszoen verklaarden schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis
aldaar een rente van 2 pond 13 schellingen 4 penningen Hollands, verzekerd op
1 hont land benoorden den Hage, belend: ten westen genoemd gasthuis, ten
zuiden het kapittel in den Hage, ten oosten de buren in het Noordeinde, ten
noorden de banwatering.248
Ergens in het Noordveen, westelijk van Het Noordeinde.
[Regest 166] Philips Florijszoen, schout van Voorburg, oorkondt dat Huge
Aerntszoen veerman verklaarde te verkopen aan Sint Nicolaasgasthuis in den
Hage een rente van 1 pond Hollands, verzekerd op 4 morgen land in het
ambacht van Voorburg, belend: ten oosten Pieter Harmanszoen, ten zuiden de
erfgenamen van Huge van Swieten, ten westen Joest Jacob Pouwelszoens zoen,
ten noorden de scheiding.
Marge
z.d.
Nu Jan van Stapels
21-4-1545js Nu Lambert de timmerman, wonende in het huis
van Huych veerman die op genoemde datum voor
het gerecht van Den Haag verklaarde 1 pond
rente per jaar schuldig te zijn aan het Gasthuis.249
[Regest 167] Jan Oom van Wijngaarden baljuw, Claes Willemszoen schout en
gemene schepenen van den Hage oorkonden dat zij bij octrooi van de landsheer
en met consent van gemene buren, vroedschap, rijkheid en alle ingezetenen van
den Hage en Haagambacht verkopen aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage
een rente van 2 pond groot vlaams, losbaar met de penning zestien.250
[Regest 168] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij bij octrooi van de
landsheer en met consent van gemene buren, vroedschap, rijkheid en alle
inwoners van den Hage en Haagambacht verkocht hebben aan Adriaen
Claeszoen een rente van 2 pond groot vlaams. In dorso van de acte quitantie
van verkoop aan het Sint Nicolaasgasthuis d.d. 1528 augustus 1.251
[Regest 169] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirck Willemzoen van
Zwieten verklaarde schuldig te zijn aan Adriaen Claeszoen een rente van 8
pond Hollands, verzekerd op zijn huis en erf op de Viverberch, belend: ten
westen Heer Pieter die Best kanunnik binnen den Hove in den Hage, ten
noorden de heerstraat, ten oosten Baef Meynaertsdochter, ten zuiden de
Viverberch.252
TMD1275? Noordzijde Vijverberg.
[Regest 170] Schepenen in den Hage oorkonden dat Wermbrecht Vranckezoen
verklaarde schuldig te zijn aan Cornelis Roelenzoen een rente van 6 pond
Hollands, verzekerd op zijn woning en land in het Westambacht van den Hage
groot 36 morgen land, belend: ten westen Adriaen Pieterszoen van der Meer,
ten noorden Jan Lambrechtszoen, ten oosten Gherijt Dirc Cloter zoen en Pieter
Willemzoen, ten zuiden de Rijnweg.
Marge
z.d.
Op de woning van Wouter Adryaensz.253
[Regest 171] Schepenen in den Hage oorkonden dat Phillips Willemzoen
verklaarde schuldig te zijn aan Adriaen Claeszoen een rente van 2 pond
Hollands, verzekerd op 14 hont land bijzuiden Hout, belend: ten oosten
Adriaen Jacopzoen, ten zuiden de scheiding, ten westen Willem Hoochstraet,
ten noorden genoemde Adriaen Jacopzoen.
Onderaan
z.d.
Afgelost volgens het octrooi.254
[Regest 172] Schepenen in den Hage oorkonden dat Cristiaen Willemszoen
verklaarde schuldig te zijn aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis
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21-9-1488

10-10-1488

7-9-1489

28-7-1490

28-8-1491

17-7-1493

in den Hage een rente van 4 pond Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf
op de Viverberch, belend: ten westen Dirck van Zwieten, ten noorden de
heerstraat, ten oosten Heynrick van de Cruys, ten zuiden de Viverberch.
Onderaan
z.d.
Afgelost.255
TMD1276? Noordzijde Vijverberg.
[Regest 173] Schepenen in den Hage oorkonden dat Evert Dircxzoen, Willem
Dircxzoen en Jacop Dircxzoen verklaarden schuldig te zijn aan Jan Duycker
een rente van 2 pond Hollands, verzekerd op hun huis en erf in de Poten,
belend: ten oosten en ten zuiden de zusteren en het gemene convent op het
Spui, ten westen Katrijn Bruynen, ten noorden de heerstraat.
Marge
1493
Sinds dit jaar niets meer ontvangen van deze
rente.256
TMD??? Zuidzijde Poten. Verder kom ik niet zonder de zuidzijde van De
Poten in zijn geheel uit te diepen en dat ga ik hier niet doen.
[Regest 174] Schepenen in den Hage oorkonden dat Herman van Tricht
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Duycker een rente van 8 pond Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf in de Hoogstraat geheten "In den Eenhoren",
belast met 4 pond 6 schellingen Hollands eeuwige rente en belend: ten zuiden
vooraan Jacob Corneliszoen harnasmaker en achteraan het Hof van Holland,
ten oosten het Valkhuis te Hove en Vranck Vranckenzoen, ten noorden
vooraan Pieter van Neck en achteraan de gemene buren op de Plaats, ten
westen de heerstraat en de erfgenamen van Jan Claeszoen van Eten.
Marge
z.d.
Deze rente is afgelost.257
TMD8 Huis Den Eenhoorn, Oostzijde Hoogstraat.258
[Regest 175] Schepenen in den Hage oorkonden dat Kerstant Janszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Cornelis Corneliszoen een rente van 2 pond
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in de Vlaminckstraat, belend: ten
oosten Gerijt Symonszoen, ten noorden Willem Ridder, ten westen en ten
zuiden de heerstraten.
Onderaan
1506
Deze rente is te niet gepacht.259
TMD683 Noordzijde Vlamingstraat. Dit perceel lag op de oosthoek van de
Schoolstraat. Ook TMD676 Noordzijde Vlamingstraat heeft heerstraten als
west- en zuidbelenders. Ik kies echter voor TMD683 omdat Willem de Ridder
in 1457 de noordbelender was van TMD685 Noordzijde Vlamingstraat. Zie
regest HG392.
[Regest 176] Baljuw, schout en gemene schepenen van den Hage oorkonden
dat zij met consent van de gemene buren, vroedschap, rijkheid en alle inwoners
van den Hage en Haagambacht hebben verkocht aan Gerijt Jacopzoen een
erfelijke rente van 15 schellingen groot Vlaams, losbaar met de penning 16.260
[Regest 177] Dirck Regerszoen, schout van Voorburg, oorkondt dat Govert
Govertzoen en Goeswijn Janszoen, buurlieden in het ambacht van Voorburg,
hebben toegepacht aan Willem Claeszoen drapenier in den Hage de eigendom
van 3 morgen land in het ambacht van Voorburg wegens achterstallige erfelijke
rente sprekende op dat land. Het perceel is belend: ten westen Florijs
Simonszoen, ten oosten Huge warman, ten noorden de scheiding, ten zuiden de
veenwatering. Deze schatting en platting hebben gelegd Huybrecht
Phillipszoen en Willem Jacopzoen buurlieden in genoemd ambacht.261
[Regest 178] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Cornelis Gerijtszoen scoemaker een rente van 12 schellingen Hollands
verzekerd op huis en erf van Martijn Pieterszoen in de Spuistraat voor zekere
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penningen die hij van de erfpenning van dit perceel nog schuldig was, belend:
ten westen Pieter Croess, ten noorden genoemde Martijn, ten oosten Jan
Dircxzoen scoemaker, ten zuiden de heerstraat.262
TMD??? Noordzijde Spuistraat. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren zonder
de de hele Spuistraat in beeld te brengen. En dan nog wordt het heel
ingewikkeld. Zie de volgende hofhuurbetalers aan de noordzijde van de
Spuistraat op basis van het HB1458, HB1466 en het HB1512:263
1458
Willem Jansz in het ziekenhuis
1½ denier
..-6-1468
Willem Pieter Willemsz bij verpachting door
schepenen Jan Pijl en Jan Duucker
..-11-1472
Geertruit Roelof Pietersz wedue
3-12-1472
Pieter Croes
1466
Jannegen Dirx weduwe
1 denier
1512
Aechte Gherijtsdr
1 denier
1458

1466
1512
1458

Marigen Voppendr doorgaand
1 denier
z.d.
De Kerk volgens verklaring van meester Phillips
1481
Harmen Heinricxsz de smid
Marigen Voppendr
1 denier
Harman Wesselsz
1 denier

1512

Meeus Jacobsz de metselaar op de hoek van de steeg 1½ denier
..-12-1486
Jan Dircxsz schoenmaker na koop van Meeus
voornoemd
Meeus Jacobsz de metselaar op de hoek van een steeg waar geen
huizen in staan
1 denier
Jan Dircksz schoenmaker op de hoek van de steeg
1 denier

1458
1466
1512

Willem Jansz schoenmaker de andere hoek
Willem Jansz de andere hoek
Gherijt Willemsz schoenmaker op de andere hoek

1458

Symon Jansz doorgaand
3 denier
..3-1473
Jan Bouwensz na overdracht door Aernt van
Tuyl, wonende tot Haarlem, voor hem zelf en
voor Ariaen Jansz, tesamen een vijfde deel
Symon Jansz doorgaand
1 denier
Gherijt Willemsz bakker
3 denier

1466

1466
1512
1458

1 denier
1 denier
1 denier

1466
1512

Dirc Hoichstraet
1 denier
z.d.
Jan Beli borduurwerker
..-6-1476
Gerit Aerntsz bakker volgens brief van Jan
voornoemd
..-7-1483
Wouter Claisz barbier na overdracht door Gerijt
voornoemd
Dirc Hoichstraet
1 denier
Meester Cornelis Woutersz barbier
1 denier

1458

Vranc Jacobszs weduwe doorgaand

2 denier

Pagina 35 van 66 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Sint Nicolaasgasthuis
z.d.

1466
1512
1458

1466
1512
1458
1466
1512
1458
1466
1512
1458

1466
1512

12-3-1496js

12-3-1496js

Bij besterfte Willem Ridder met zijn drieën,
waarvan Gerijt Aerntsz het voorhuis heeft; een
van de voornoemde drie erfgenamen heeft dit
overgedragen aan Floris Symonsz op ..-1-1485.
z.d.
Item doorgaand Willem Ridder met zijn drieën
zoals hiervoor
Lijsbet Vranc Jacobszs weduwe; idem Lijsbet voors.
1 denier
Willem Matheusz
2 denier
Heynric Andries de timmerman
z.d.
Wouter Vranckensz
..-12-1477
Alijt Pietersz van Leyen
Heynric de timmerman
De erfgenamen van Pieter Croes

1½ denier

1 denier
1 denier.

Geen vermelding. Perceel ontstaan uit voorgaand en volgend
perceel?
Geen vermelding
Katrijn Ghijsbrechtsdr
1 denier
Ariaen Claesz van Heynric die Lange
..-1478
Alijt Pietersdr de naaister na koop
Ariaen Claesz
Pieter Karelsz

1½ denier
1 denier
1 denier

Jonkvrouwe Louris
2 kamers [bedrag ontbreekt]
..-8-1474
Jacob Willem Pieterszs wijf deze 2 erven na het
overlijden van haar moeder voornoemd
z.d.
Idem
Jonkvrouwe Louris 1 kamer; idem nog 1 kamer tezamen 1 denier
Dirck Willemsz
2 kamers 2 denier

In 1512 ligt het perceel van de erfgenamen van Pieter Croes ten oosten van dat
van Jan Dircksz schoenmaker. In 1458 en in het regest ligt het perceel van
Croes ten westen van Jan Dircksz. Naast dit probleem is er nog een: ik kan
bovenstaand niet ‘koppelen’ aan het HB1562, dat de Spuistraat in omgekeerde
richting (van oost naar west) doorloopt.
[Regest 179] De graaf van Egmunde, Heer tot Baer etc., stadhouder-generaal
en de Raad van de Roomsch Koning en diens zoon, de aartshertog van
Oostenrijk, Hertog van Bourgondië etc., gecommitteerd ter zake van de landen
van Holland, Zeeland en Vrieslant, gelasten de eerste gezworen bode,
exploitier van de kamer van den Rade in Holland, te dagvaarden de
wantsnijders en lindelakenkopers ter zake van het niet verkopen van hun
goederen in het Sint Nicolaasgasthuis en het betalen van stalgeld daarvoor.264
Zie regest 180.
[Regest 180] Jan Duyst exploitier van de kamer van den Rade in Holland etc.,
doet relaas van de dagvaarding, vermeld in de acte d.d. 1495 maart 12 (reg. nr
179) waaraan deze gehecht is, Gedagvaard zijn: Gerijt in de Groen, Clais
Harmanszoen, Gerijt kaarsmaker, Jan wyter Burst, Pieter Danelszoen,
Heynzoen, Cornelis Cammaker, mijn heere van But, Pieter Crues, LJsbrant
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25-6-1497

13-7-1497

6-9-1497

4-12-1497

17-12-1499

19-3-1501

1-7-1501

snijder in de Hoogstraat, Gherijt Willemszoen "In den Roester", Grietgen
Koenraets wijf, Maritgen in de Papestraat, Heyltgen in de Hoogstraat, Heyn die
boden wijf en de dochter van Symon bontwerker Afterom in sinte Pieterstraat.
Dagvaarding tegen 18 maart 1495.265
Zie regest 179.
[Regest 181] Schepenen in den Hage oorkonden dat Pieter Claeszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van
20 schellingen Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde,
belend: ten zuiden Martijn scoemaker, ten westen het kapittel in den Hage, ten
noorden Lodwijck molenaar, ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Theus de molenaar.266
TMD??? Westzijde Noordeinde. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 182] Philips van Bourgondiië bevestigt het privilege door zijn
voorvaderen aan het Sint Nicolaasgasthuis geschonken, waarbij aan het
gesticht een wanthuis wordt gegeven tot onderhoud der armen.267
[Regest 183] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Claes Deym een rente van 2 pond Hollands, verzekerd op huis en erf van
Michiel Claes Nelen zoen in het Zuideinde over sinte Anthonisbrugge voor
zekere verwonnen schuld. Het perceel is belend: ten oosten Lambrecht
Heynrickzoen, ten zuiden Jan Aelbrechtszoen Zoet, ten westen de heerstraat,
ten noorden de Volresgraft.268
TMD860 Oostzijde Wagenstraat c.q. Zuidzijde Gedempte Gracht (v/h
Voldersgracht).269 Lokalisering op basis van de west- en noordbelendingen.
[Regest 184] Schepenen in den Hage oorkonden dat meester Phillips Buys,
Jacob Buys, beiden zoons van Aernt Buys, en Costijn Pieterszoen, huns
broeders zoon, aan hun broeder Jan Buys als zijn vaderlijk erfdeel hebben
bewezen 7 hont land benoorden den Hage, belend: ten westen en ten noorden
Bairt Gerijt Ridders weduwe, ten oosten Jan van der Mijde, ten zuiden de
banwatering. Het perceel ligt aan de westzijde van de heerweg naar
Scheveningen.270
[Regest 185] Baljuw, schout en schepenen in den Hage oorkonden dat zij met
consent van de gemene buren, vroedschap, rijkheid en inwoners van den Hage
en Haagambacht verkocht hebben aan IJsbrant Jan Oems zoen van Wijngairden
een erfelijke rente van 2 pond groot vlaams, losbaar met de penning 15.271
[Regest 186] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij bij octrooi van de
landsheer en met consent van de gemene buren, vroedschap, rijkheid en
inwoners van den Hage en Haagambacht verklaren schuldig te zijn aan Sint
Nicolaasgasthuis een rente van 4 Rijnsgulden, losbaar met de penning 16. Deze
rente is gesplitst uit een schepenbrief van den Hage d.d. 1485 september 1
sprekende op Pieter Gerijtszoen en groot 2 pond 10 schellingen erfelijke rente,
die met deze splitsing gecasseerd is.272
[Regest 187] Schepenen in den Hage oorkonden dat Dirck Deym verklaarde
schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 2 pond
groot Vlaams, verzekerd op zijn woonhuis en erf aan de oostzijde van het Spui,
belend: ten oosten de zusteren op het Spui, ten zuiden Pieter Dircxzoen en
Arijstgen Engels, ten westen de heerstraat, ten noorden Cornelis Bruynzoen.273
Zie regest 213.
TMD1074 of TMD1075 Oostzijde Spui of daar vlakbij. Ik kom tot deze
lokalisering op basis van een vergelijking van het gestelde in regest LEP72 uit
1505 en het HB1512.274
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16-7-1501

21-7-1501

6-5-1502

20-8-1502

9-11-1502

12-3-1503

[Regest 188] Schepenen in den Hage oorkonden dat Appollonia Dircxzoens
verklaarde schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van
2 pond Hollands, verzekerd op een huis en erf in de Huelstraat, belend: ten
oosten het huis van de kinderen van wijlen meester Aernt Boot, ten zuiden de
joffrou van Cats, ten westen Goesen de bode, ten noorden de heerstraat.275
TMD??? Zuidzijde Heulstraat. Ik kan het perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 189] Schepenen in den Hage oorkonden dat Phillips Willemszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Cornelis Janszoen Cammaker een rente van 20
schellingen Hollands, losbaar met de penning 14, verzekerd op zijn huis en erf
aan de Vismarkt, belend: ten oosten Willem Claeszoen, ten zuiden en ten
westen Joest Zijmonszoen en Willem de bakker, ten noorden de heerstraat.
Marge
z.d.
Afgelost volgens het octrooi.276
TMD??? Zuidzijde Vismarkt. Ik kan het perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 190] Schepenen in den Hage oorkonden dat Margriet weduwe van
Jacop Ewoutszoen verklaarde schuldig te zijn aan Sinte Nicolaasgasthuis in
den Hage een rente van 3 pond Hollands, verzekerd op haar huis en erf in de
Hoogstraat, belend ten zuiden en ten westen Dirck Jacopzoen, ten noorden
Wigger Claeszoen, ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Claes ‘In de Apteeck’.277
TMD36 Huis de Sleutel, Westzijde Hoogstraat.278 Aldaar gelokaliseerd
vanwege regest HG171 uit 1421 betreffende TMD36, waarin in dorso de latere
rentebetalers Jacop Eewoutsz en Claes in den Apiteek staan vermeld. Meer
ondersteuning voor deze lokalisering komt van zuid- en westbelender Dirck
Jacopsz, die in 1512 de hofhuur betaalde voor TMD37 huis De Zwaan,
Westzijde Hoogstraat.279
TMD4 Huis De Oude Apotheek = Huis De Zon, Oostzijde Hoogstraat.280
[Regest 191] Schepenen in den Hage oorkonden dat meester Geryt Dircxzoen
Velair cyrurgijn verklaarde schuldig te zijn aan Sinte Nicolaasgasthuis in den
Hage een rente van 2 pond Hollands, verzekerd op de helft van een huis en erf
aan de Plaats, belend: ten oosten en ten zuiden Herman van Tricht, ten westen
Jan de bastaard van Rietvelt, ten noorden de heerstraat.
Onderaan
4-8-1504
Deze rente is afgelost door de
Gasthuismeesters.281
Waarschijnlijk TMD1155 Huis In Gorkum, Zuidzijde Plaats.282
[Regest 192] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Willemzoen
verklaarde schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van
20 schellingen Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in het Westeinde,
belend: ten oosten Jan zelf, ten zuiden de heerweg, ten westen Pieter
Bartoutzoen, ten noorden de lijdwech.
Marge
z.d.
Lange Jan
Onderaan
8-12-1536
Afgelost door Jan Thonisz. Opnieuw belegd op 3
morgen land, zoals staat op de andere zijde [van
deze folio van inv.nr.95].283
TMD465 Noordzijde Westeinde.284 Lokalisering aldaar op grond van regest
HG239, omdat lange Jan Willemsz blijkens dorsale aantekening ook voor dat
perceel op een onbekend tijdstip de rente betaalde. In HG239 had het perceel
als noord- en zuidbelendingen een heerweg.
[Regest 193] Schepenen in den Hage oorkonden dat Egghe Heynricxzoen de
snijder verklaarde schuldig te zijn aan de gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 1 pond Hollands, verzekerd op
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2-5-1503

2-5-1503

twee kamers op de Geest, belend: ten oosten Jacop de kuiper, ten westen
genoemde Egghe, ten noorden de pastoor, ten zuiden de heerstraat.285
TMD??? Noordzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 194] Schepenen in den Hage oorkonden dat Otte Baerntszoen de
butterman verklaarde schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage
een rente van 20 schellingen Hollands, verzekerd op een huis en erf op de
Geest, belend: ten zuiden coman Dirck, ten westen Dirck de bontwerker, ten
noorden vooraan meester Balthazar en achteraan Jan Clementzoen bontwerker,
ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Claes Doesz.286
TMD??? Westzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 195] Schepenen in den Hage oorkonden dat de proost van het klooster
te Bethleëm in het Westeinde, met Jacob Dammaszoen als zijn gekoren voogd,
en Kerstijn, weduwe van Dirck Willemszoen, verklaren te verkopen aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis een huis en erf aan de noordzijde
van het gasthuis, belend: ten oosten Jorijs die butterman met zijn gang en het
Gouden Hooft, ten westen en ten noorden het gasthuis zelf, ten zuiden de
heerstraat. Als onderpand stelt de proost een woning met 2 morgen aan de
oostzijde van de Beek waarin nu Neeltgen van Rijn woont. Jacob Dammaszoen
verbindt zijn woonhuis in de Hoogstraat, belend: ten noorden Claes die Milde,
ten oosten de Beek, ten zuiden Wisse Jacobszoen, ten westen de heerstraat.
Kerstijn verbindt haar woonhuis en erf, belend: ten zuiden meester Gherijt
borduurwerker en de heerstraat, ten westen een gang en erf toebehorende aan
Pieter Coebel en Jacob Buys, de poort van genoemde Kerstyn, ten noorden
genoemde Pieter Coebel, ten oosten de heerstraat.
Bovenaan
z.d.
Een waarbrief van een erf gekocht van het
Gouden Hoofd.287
Verkocht huis en erf: TMD52??? Huis De Mol, Noordzijde Vismarkt.288 Dit is
nu Noordzijde Grote Halstraat (v/h Gasthuissteeg). TMD52 voldoet deels aan
de genoemde belendingen en locatie. Deels, dus daarom aarzeling en ook
vanwege de mogelijkheid van splitsing en samenvoeging van erven. En let op:
Victor Kersing verwisselt volgens mij TMD52 en TMD53 op zijn kaartjes.289
Borgstelling door voogd: TMD21 Huis Het Hart, Oostzijde Hoogstraat.290
Deze lokalisering is gebaseerd op een vergelijking van HB1512 met HB1562,
waarna Ter Meer Derval het TMD-nummer leverde:
TMD19 Huis Het Gouden Rooster, Oostzijde Hoogstraat.291
HB1458
Ermgairt Gerijts weduwe
2 denier.292
..-4-1475
Willem Gerijtsz na het overlijden Ermgart
voornoemd, zijn moeder
HB1466
Willem Gerijtsz
2 denier.293
HB1512
Gherijt Willemsz
2 denier.294
HB1458
Jan Jacobsz de goudsmid uitgegegen een gang aangezien hij nog
niet uitgegeven was en zonder de huizen die daar aan het einde
staan
1 denier.295
HB1512
[Gherijt Willemsz] een halve gang ernaast
1 denier.296
HB1562
Claes Willemsz, bontwerker
3 denier.297
TMD20 Huis Dort c.q Huis De Rode poort, Oostzijde Hoogstraat.298
HB1458
Pieter Dircxsz
4 denier.299
z.d.
Jan Duuc
Van hem Coman Dirc
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12-11-1503

Van hem Jan de goudsmid
Van de weduwe en kinderen van Jan de goudsmid
naar Willem Deym
..-9-1486
Van hem bij koop Christoffel Cornelisz
..-4-1481hs Clais Jansz de Milde bij koop van Cristoffel
voornoemd
HB1466
Jan Duuc
2 denier.300
HB1512
Neelgen Claes de Milden weduwe met de halve gang 4 denier.301
HB1562
Joris van Cats, deurwaarder
4 denier.302
TMD21 Huis Het Hart, Oostzijde Hoogstraat.303
HB1458
Cleyman Pietermansz
2 denier.304
z.d.
Jacob Arntsz na het overlijden van de vrouw van
Cleyman voornoemd, bij koop van de vrienden
..-6-1475
Willeboirt de Bye, tingieter
HB1466
Jacob Aerntsz in Het Hart
2 denier.305
HB1512
Frans Jacopsz de vleeshouwer
2 denier.306
HB1562
Gregorius van Moerssele, apotheker
2 denier.307
TMD22 De Vleeshal van Den Haag, Oostzijde Hoogstraat.308
HB1458
Gerijt scheriaer met de poort ernaast
21 schelling 2 denier.309
HB1466
Geen vermelding van dit perceel
HB1512
Wisse Jacopsz de hoek
21 schelling 2 denier.310
HB1562
De hal van Den Haag met huizen er achter
en een doorgang
25 schelling 8 denier.311
Borgstelling door verkoopster: TMD??? Geen idee. Het perceel lag
waarschijnlijk ergens ten westen van het Noordeinde en ten noorden van de
Molenstraat. Ik kon van de belenders alleen Gerrit de borduurwerker in het
HB1458 en het HB1466 terug vinden.312 Zijn hofhuurplichtige perceel (een
tuin) lag in het aangegeven gebied aan de oostzijde van een steeg -die ik niet
kan lokaliseren. Ook verkoopster Kerstijn kan ik niet terug vinden in het
HB1458 en het HB1466. De in het regest genoemde heerstraten als zuid- en
oostbelenders hoeven niet identiek te zijn met de Molenstraat en het
Noordeinde. Het kan gaan om lanen of stegen in het genoemde gebied.
[Regest 196] Schepenen in den Hage oorkonden dat de gasthuismeesters van
Sint Nicolaasgasthuis in den Hage verklaarden schuldig te zijn aan Lijsbet
Florijsdochter een lijfrente van 24 pond Hollands, verzekerd op 4 morgen land
ten zuiden van den Hage bij het Hofland, belend: ten westen de kinderen van
Henrick van Driele(n), ten oosten Claes Pieterszoen, ten zuiden de
Ladijckwatering, ten noorden de heerweg. Lijsbet heeft na haar dood deze
lijfrente vermaakt aan joffrou Barbara Ottendochter van Arckel. Na hun beider
dood moeten de gasthuismeesters 2 melkkoeien kopen en die eeuwig
onderhouden ten behoeve van de arme zieken in het gasthuis. Bovendien zullen
zij eeuwig in totaal 60 missen per jaar houden. Hiervoor heeft Lijsbet 51 pond
groten vlaams gegeven. Bij nalatigheid van de gasthuismeesters zullen de
kerkmeesters in den Hage jaarlijks op dat land 1 pond groot nemen, Sint
Jacobsgilde 1 pond groot per jaar en de 60 missen houden. Het
Predicarenklooster en het Sinte Agnietenconvent in den Hage zullen samen het
derde pond groot gebruiken en houden op het genoemde land. Namens de
landsheer als opperste fundateur en collator van het gasthuis ratificeert Jacob
Goudt rentmeester generaal van Noord- Holland.313
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[Regest 197] Schepenen in den Hage oorkonden dat de gasthuismeesters van
Sint Nicolaasgasthuis in den Hage verklaarden verkocht te hebben aan
Machtelt, weduwe van Pieter Claeszoen, een huis en erf in de Gasthuisstraat
aan de westzijde naast "De Drie Haringen" voor 8 pond groot vlaams. Het
perceel is belend: ten oosten "De Drie Haringen", ten zuiden en ten westen
mijn jonfrouwe van Loendersloot, ten noorden de heerstraat. Machtelt zal het
huis bij haar overlijden onbezwaard achterlaten.
Bovenaan
z.d.
Lapstraat.314
TMD110 achter het Stadhuis.315 Dit op basis van oostbelender TMD111 Huis
De Drie Haringen, achter het Stadhuis. Deze lokalisering is strijdig met het
kopje ‘Lapstraat’, welke naar mijn mening onjuist is.
[Regest 198] Schepenen in den Hage oorkonden dat Arent Eyngelszoen
verklaarde schuldig te zijn aan Cornelis Janszoen een rente van 10 schellingen
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf op de Geest, belend: ten westen en
noorden meester Dirck Adriaenzoen priester, ten oosten Gerijt Revant
(inv.nr.94) c.q. Gerijt Berbant (inv.nr.95), ten zuiden de heerstraat.316
TMD??? Noordzijde Geest. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 199] Schepenen in den Hage oorkonden dat Heyltgen Jansdochter
verklaarde schuldig te zijn aan Geertge Hoechstraet, weduwe van Willem
Hoechstraet, een rente van 20 pond Hollands, verzekerd op haar woonhuis en
erf aan de Korenmarkt, belend: ten westen Aem van Wegen vleeshouwer, ten
noorden Sinte Nicolaes gasthuis, ten oosten Willem Janszoen, ten zuiden de
heerstraat.
Marge
z.d.
Op de Wijngaard
Onderaan
1-6-[….]
Afgelost door Cornelis Danelsz ‘onder de
Wijngaard’.317
TMD116 Huis De Wijngaard, Noordzijde Korenmarkt.318
[Regest 200] Schout en schepenen in den Hage oorkonden te verkopen met
consent van buren, vroedschap en rijkdom van den Hage en Haagambacht en
bij octrooi van de landsheer aan Ariaen Jacobzoen buurman van den Hage een
erfelijke rente van 2 pond 10 schellingen groot vlaams, losbaar met de penning
16.319
[Regest 201] Schout en schepenen in den Hage oorkonden dat zij met consent
van gemene buren, vroedschap en rijkdom van den Hage en Haagambacht
verkocht hebben aan Neeltgen weduwe van Claes de Milde, "buurman van den
Hage, een rente van 2 pond groot vlaams, losbaar met de penning 16.320
[Regest 202] Schepenen in den Hage oorkonden dat Baerte, weduwe van Dirck
Eliaszoen, met meester Anthonis Hermanszoen als haar gekoren voogd en
IJsbrant Janszoen als voogd van zijn vrouw tezamen verklaarden te verkopen
aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis aldaar een loods en erf in de
Molenstraat achter hun beider huizen en erven, lopende in de tuin van genoemd
gasthuis aan de west-, noord- en oostzijde en zal beheind wezen van de muur
van Willem van Archem westwaarts. De rente, verzekerd op genoemde loods
en erf, is op hun huizen en erven te verhalen.321
TMD286??? Noordzijde Molenstraat. Ik kies voor een lokalisering aan de
noordzijde van de Molenstraat omdat de loods ten westen, noorden en oosten
in de tuin van het Sint Nicolaasgasthuis liep, dus van uit het zuiden opstrekte.
Dan kan alleen als de huizen en erven van Baerte en haar man zich aan de
noordzijde van de Molenstraat bevonden. Bovendien lag de tuin van het
gasthuis ten noorden van de Molenstraat. Zo kon ik in het HB1512 Ijsbrant
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Jansz de krepel terug vinden, die voor twee kamers hofhuur diende te
betalen.322 Die kamers lagen ten oosten van de poort, toebehorende aan Den
Haag, waar de stinkput stond. De poort is de huidige Koningspoort, vroeger
Gasthuispoort geheten, die toegang gaf tot een stinkput. Ten westen van die
poort is TMD286 Noordzijde Molenstraat te plaatsen. Toch plaats ik een
vraagteken bij deze lokalisering, omdat Ijsbrant Jansz voor meer percelen
hofhuur betaalde, nog een aan de noordzijde van de Molenstraat en aan in het
gebied ten westen van het Noordeinde en ten noorden van de Molenstraat.323
[Regest 203] Schepenen in den Hage oorkonden dat Weyn Jacopsdochter
verklaarde verkocht te hebben aan de gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage een schepenbrief - waardoor deze gestoken is van een rente van 10 schellingen Hollands. Deze rente verzekerde Weyn op
haar erf in de Vleersteeg, belend ten zuiden en ten westen Martgen weduwe
van Jan Mathijszoen, ten noorden comen Dirck Jacopzoen en Sint
Anthoniskapel, ten oosten de heerstraat.324
TMD??? Westzijde Vleerstraat.
[Regest 204] Schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Janszoen van der
Lucht verklaarde te verkopen aan de gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage een tuin achter zijn beide huizen westwaarts
strekkende met de uitgang aan de stinkput tot aan de Molenstraat, belend ten
noorden het convent van Vermont de Barnadieten [dit is het klooster in
Warmond RAvdSp], ten oosten genoemde van der Lucht, ten zuiden de
weduwe en erfgenamen van Willem van Archum, ten westen Aelbrecht
Janszoen de bakker. Onderpand is zijn huis en erf ten ten oosten van genoemde
tuin, belend: ten noorden Vranck van Nesse, ten zuiden Jan Westvalinck, ten
westen het genoemde gasthuis, ten oosten de heerstraat.325
TMD207 Westzijde Noordeinde of TMD208 Westzijde Noordeinde.326
[Regest 205] Schepenen in den Hage oorkonden dat Herman Dirxszoen
verklaarde te verkopen aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis
aldaar een tuin aan de noordzijde van de Molenstraat, belend; ten westen de
stinkgoot en het erf van genoemde Herman, ten noorden de gasthuisweide, ten
oosten de gemene buren, ten zuiden land van het convent [van de Bernardieten
van Warmond] buiten Leiden. Het perceel is belast met 3 pond Hollands.327
Zie regesten 206, 210 en 232.
TMD204 Grote kenniptuin aan Westzijde Noordeinde.328 Ik baseer mij hier op
het HB1512.329 Ik vermoed dat dit niet het hele verhaal is. TMD204 is het grote
woonhuis van Willem Gout, nu het paleis Noordeinde, met bijbehorende tuin.
Ik vermoed dat de tuin, genoemd in het regest, onderdeel is geworden van wat
nu de paleistuin is. Een deel dat vooral noordelijk van de Molenstraat is te
situeren.
[Regest 206] Schepenen in den Hage oorkonden dat Ariaen Jacopszoen, onze
medegeselle in den Rade, en de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis
met name Gerijt Deym, Cornelis Janszoen alias Cammaecker en Wis
Jacobszoen enerzijds en Herman Dircxzoen anderzijds verklaarden dat wie het
eerst pacht/huurt/koopt het land van de broeders van het convent [van de
Bernardieten van Warmond] buiten Leiden - gelegen aan de noordzijde van de
Molenstraat in den Hage en belend: ten zuiden de gemene buren, ten westen en
ten noorden genoemde Herman, ten oosten joffrouw van Oestende - dat altijd
het gasthuis een derde van dit land zal hebben en gebruiken en blijven aan de
oostzijde van de goot.330
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Zie regesten 205, 210 en 232
Ik denk een deel van de tuin behorend bij TMD204 Westzijde Noordeinde. Zie
regest 205.
[Regest 207] Baljuw, schout en schepenen in den Hage oorkonden dat zij met
consent van de gemene buren, vroedschap en rijkdom van den Hage en
Haagambacht bij octrooi van 17 october 1505 verkopen aan Joest Simonszoen
een erfelijke rente van 2 pond groot Vlaams, losbaar met de penning 16.331
[Regest 208] Baljuw, schout en schepenen in den Hage oorkonden dat zij met
consent van gemene buren, vroedschap en rijkdom van den Hage en
Haagambacht verkocht hebben aan de gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage een erfelijke rente van 1 pond groot vlaams,
losbaar met de penning 16.332
[Regest 209] Baljuw, schout en schepenen in den Hage oorkonden dat zij met
consent van gemene buren, vroedschap en rijkdom van den Hage en
Haagambacht krachtens octrooi van de landsheer d.d. 17 october 1505 verkocht
hebben aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een
rente van 9 Rijnse guldens, losbaar met de penning 16.333
[Regest 210] Broeder Jacob van Rijn, prior, en gemeen convent van Onser
Liever Vrouwen haven te Warmond van de orde van Cistertiën Sinte Barnairts
des gestichts van Utrecht oorkonden dat zij uitgegeven hebben in eeuwige
erfhuur aan Adriaen Jacobszoen, Cornelis Janszoen, Willem Janszoen en Wisse
Jacobszoen, meesters van het Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een halve
morgen land aan de noordzijde van Den Hage, vroeger in gebruik bij Harman
Dircxzoen, belend: ten noorden en ten westen Harman Dircxzoen, ten oosten
de joncfrouw van Oesteynde en Vranc van Essch, ten zuiden de stinkpet. De
jaarlijkse erfhuur bedraagt 3 pond 3 schellingen 4 penningen Hollands.334
Zie regesten 205, 206 en 232.
Ik denk een deel van de tuin behorend bij TMD204 Westzijde Noordeinde. Zie
regest 205.
[Regest 211] Jacop Adriaenszoen van der Wyel en Willem Jacopszoen,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Aelbrecht Jacopszoen verklaard heeft
de muur en de heining tussen het land van het Sint Nicolaasgasthuis en het
zijne te zullen laten staan, behoudens zijn recht van daarop te timmeren en te
metselen, en ook de poort in de huidige toestand te zullen laten.335
TMD284??? Noordzijde Molenstraat.336 Dit volgens het HB1512 waarin staat
dat Aelbrecht Jacopsz 2 kamers bezat, zijnde het tweede perceel westelijk van
de poort van Den Haag waar de stinkput staat.337
[Regest 212] Adriaen Jacopszoen en Nyclaes Carbon, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Jacop Matheeuszoen verklaarde schuldig te zijn aan het Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 4 pond Hollands, losbaar met de
penning 18, verzekerd op zijn huis en erf in het Zuideinde, belend: ten zuiden
Pieter Claeszoen, ten westen de Raam, ten noorden Elsgen Pieter
Mathieuszoens, ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Aryen Barentsz
8-4-1530
Er is 2 pond rente per jaar afgelost
14-4-1559
De andere 2 pond is afgelost door de voornoemde
Adriaen Barentsz.338
TMD896 westzijde Wagenstraat.339 In 1562 betaalde de weduwe van Adriaen
Baerntsz de hofhuur voor dit perceel.
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[Regest 213] Schepenen in den Hage oorkonden dat zij toegepacht hebben aan
Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 2 pond 8 schellingen 6
penningen Hollands als achterstallige rente verzekerd op huis en erf van Dirck
Deym aan de oostzijde van het Spui, belend volgens de schepenbrief: ten
oosten de zusteren op het Spui, ten zuiden Pieter Dircxzoen en Arijstgen
Eyngels, ten westen de heerstraat, ten noorden Cornelis Bruynzoen.340
Zie regest 187.
TMD1074 of TMD1075 Oostzijde Spui of daar vlakbij. Ik kom tot deze
lokalisering op basis van een vergelijking van het gestelde in regest LEP72341
uit 1505 en het HB1512.342.
[Regest 214] Adriaen Jacopzoen en Claes Harmanszoen, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Dirck Kerstantszoen verklaarde schuldig te zijn aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 2 pond
Hollands, verzekerd op een tuin en erf aan de westzijde van het Noordeinde,
groot 57 roeden 1 voet 10 duim, gelegen tussen het huis van Gerret
Maertenszoen en genoemde Dirck Kerstantszoen. Het perceel is tegen
genoemde rente gehuurd.
Marge
z.d.
Vincent Heynrijcksz.343
TMD??? Westzijde Noordeinde.
[Regest 215] Gijsbert Dirriczoen verklaart ontvangen te.hebben van Willem
Meeszoen 5 Rijnse guldens 6½ stuivers van verhoging van het schoutambacht
in den Hage.344
[Regest 216] Vervallen.
[Regest 217] Arent Pieterszoen en Willem Janszoen, schout en schepenen in
den Hage oorkonden dat Jan Janszoen Platijn verklaarde schuldig te zijn aan
Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 10 pond Hollands, verzekerd
op zijn huis en erf in het Westeinde, belend: ten westen Dirck Deym, ten
noorden Sinte Agnieten zusterhuis, ten oosten Jacop Jacopszoen de bakker, ten
zuiden de heerstraat.345
TMD461 Noordzijde Westeinde.346 Deze lokalisering is gebaseerd op een
vergelijking van HB1512 en HB1562. Ter Meer Derval leverde vervolgens het
TMD-nummer. Ik heb voor de duidelijkheid en compleetheid ook de
informatie uit HB1458 en HB1466 toegevoegd.
TMD462 Noordzijde Westeinde
HB1458
[Situatie voor mij onduidelijk] 3 percelen tesamen 5 denier.347
HB1466
Floris van Zandijck een huis
5 denier.348
[Dezelfde nog een huis, twee kamers
en een leeg erf
[tezamen met vorige]
HB1512
Meester Bruyn Jacopsz priester
4 denier.349
HB1562
Meester Wouter rector van Den Haag
4 denier.350
TMD461 Noordzijde Westeinde
HB1458
Dirc Gerijt die Riddersz
met twee kamers aan de westzijde
4 denier.351
11-7-1474
Jan die Conynck
HB1466
Dirc Gerijt die Riddersz een huis
4 denier.352
Idem 2 kamers
[tezamen met vorige]
HB1512
Dirck Deym Jansz in het Westeinde
4 denier.353
HB1562
De weduwe en de erfgenamen van Ariaen van Dam 4 denier.354
TMD461 Noordzijde Westeinde
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Coen Bouwensz
3 denier.355
..-7-1474
Jacob Burgertsz na overdracht van
schepenbrieven door de Sacramentsbroeders
..-8-1481
Alijt Jacob Mairtinszs weduwe bij koop
..-5-1486
Behoort toe aan de kinderen
HB1466
Coen Bouwensz
3 denier.356
HB1512
Jan Jansz Petijn
3 denier.357
HB1562
De voornoemde weduwe en
erfgenamen van Ariaen van Dam
3 denier.358
TMD460 Noordzijde Westeinde
HB1458
Phillips Melisz
3 denier.359
..-8-1474
Heer Willem Engbrechtsz priester
..-8-1479
Dirc Dirxdr
..-5-1488
Jan Aerntsz na koop van en overdracht door Dirc
Dirxdr voors
HB1466
Phillips Melisz
3 denier.360
HB1512
Jacop Jacopsz
3 denier.361
HB1562
Anneke Jacopsdr hekelster
3 denier.362
TMD459 Noordzijde Westeinde
HB1458
Heynric Hermansz
3 denier.363
HB1466
De erfgenamen van Heynric Hermansz
3 denier.364
HB1512
Symon Gherijtsz cramer
3 denier.365
HB1562
Meester Michiel van Sijdenburch, advocaat Hof
3 denier.366
TMD458 Noordzijde Westeinde
HB1458
Herman Willemsz Buyser
3 denier.367
..-..-1466
Ariaen Kerstantsz timmerman
..-6-1472
Symon Jacobsz
z.d.
Heer Huge Jacobsz bij besterfte van Symon, zijn
broer, die het heeft verkocht aan Ghijbrecht
Ghijsbrechtsz als man en voogd van de weduwe
van Symons weduwe, die de voors Huge en zijn
zuster uitkocht
HB1466
Herman Buysser
3 denier.368
z.d.
Ariaen Pietersz timmerman
HB1512
Claes de vleeshouwer
3 denier.369
HB1562
Cornelis Pietersz van der Heyde,
bode van Den Haag
3 denier.370
[Regest 218] Dirick Janszoen Duycker en Huych Airtszoen, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Cornelis Claeszoen verklaarde verkocht te hebben aan
Gerrit Airtszoen 2 morgen land in het Westeinde bezuiden de Westmolens,
belast met 12 stuivers als hofpenning en belend: ten oosten Frans Gerritszoen,
ten zuiden de banwatering, ten westen de Heilige Geest in den Hage, ten
noorden de heerweg.371
TMD-geen. De heerweg is de Hoflandseweg, de banwatering is het water langs
de Hoefkade. Dit volgen uit het HB1466. Daar staat dit stuk land staat vermeld
onder de kop:
[Van het Hofland tot aan Jan van Ijsselsteinslaan toe, aan de zuidzijde van de
Hoflandseweg tot aan de Hoeve toe].372
HB1466
Cornelis Claesz, wonende tot Eikenduinen,
2 morgen
12 schelling.373
HB1458

21-12-1515
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4-6-1518

24-7-1518

6-7-1519

[Regest 219] Arent Pieteszoen en Adriaen Gierrijtzoen Paert, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Coenraet Dirckzoen joelier [= juwelier? RAvdSp]
verklaarde Sint Nicolaasgasthuis te vrijwaren van een rente van 4 pond 13
schellingen 4 penningen Hollands die het gasthuis schuldig is aan Stijn
weduwe van Dirck Willemszoen, hieronder verbindende zijn woonhuis en erf
genaamd "Tgouwen hooft".374
TMD40 Huis Het Gouden Hoofd, Westzijde Hoogstraat.375
[Regest 220] Bertolomees Henrickzoen en Huych Aertszoen, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Jorijs Jacopzoen, Jan Bruynszoen, Cornelis Janszoen en
Jan Nachtegaal, gasthuismeesters van het Heilige Sacramentsgasthuis in den
Hage, verklaarden schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een
rente van 1 pond groot vlaams, verzekerd op circa 8 hont land aan de zuidzijde
van den Hage achter die proistie [= Proosdij RAvdSp], belend: ten oosten
Gerryt die molenaar, ten westen Willem die Vries, ten noorden de heerweg, ten
zuiden de heerweg.376
TMD-geen. Ik kan dit stuk land niet terugvinden in het HB1512.
[Regest 221] Schout en schepenen in den Hage oorkonden dat zij op verzoek
van Rutgert Pieterszoen van Delft wegens wanbetaling der huur in het
openbaar verkocht hebben aan Pouwels Dirijchszoen het huis en erf van Jorijs
Ottenzoen tAchteromme in Sinte Pieterstraat, belend: ten noorden Catrijn den
Engelsman weduwe, ten zuiden Matheeus de nastelmaker, ten westen de
heerstraat, strekkende achter aan ’t Hof. Betaling met een schepenschuldbrief
van 100 pond Hollands.377
TMD719 Oostzijde Achterom.378 Lokalisering op grond van regest Sint
Ontkommer d.d. 22-7-1542. Zie ook regest 229 betreffende hetzelfde perceel.
[Regest 222] Jacop Adriaenszoen van de Wiele en Hugo Aertszoen, schepenen
in den Hage, oorkonden dat Claes Willemszoen, Adriaen Jacopszoen en Wisse
Jacopszoen, gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis, verklaarden met
consent van Dirick Goedscalcxzoen, rentmeester generaal van Noord-Holland,
verkocht te hebben aan Lenaert Vranckzoon - waard in "de Keyser" - een gang
strekkende van het washuis van het gasthuis ten noorden waarts tot de
Lapstraat, liggende westwaarts aan het huis en erf van Dirick Jacopszoen "In
de Zwan" voor 27 Rijnsguldens. Lenaert moet een scheidsmuur laten metselen
over de gehele lengte van de gang, hoog 7 voet of meer, en die onderhouden.
Deze muur zal altijd gemeenschappelijk zijn zonder dat iemand daarop mag
timmeren. Lenaert geeft aan de gasthuismeesters de huur die zijn
schoonmoeder van de gang gehad heeft die zij gebruikt om van haar huis "de
Keyser" naar het gasthuis te gaan om de mis te horen.379
TMD38 Huis de Keizer, Westzijde Hoogstraat.380
TMD37 Huis De Zwaan, Westzijde Hoogstraat.381
[Regest 223] Jacop Adriaenszoen van der Wyel en Gijsbrecht Dircxzoen,
schepenen in den Hage, oorkonden dat zij toegepacht hebben aan Willem
Bartholomeeszoen een rente van 27 schellingen 6 penningen Hollands wegens
achterstallige rente, verzekerd op huis en erf van Jan Gerijtszoen op het Spui
aan de westzijde van de vaart.382
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren. Ik heb
nauwelijks moeite gedaan daarvoor, Jan Gerritsz komt niet voor in het
HB1512, en de kans is groot dat zijn naam is ontleend aan de onderliggende
akte -die ik niet ken.
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24-4-1522

17-7-1522

[Regest 224] Jacop Adriaenszoen van der Wijel en Gijsbrecht Dircxzoen,
schepenen in den Hage, oorkonden dat zij toegepacht hebben aan Willem
Bartholomeeszoen een rente van 15 schellingen 6 penningen Hollands wegens
achterstallige rente, verzekerd op huis en erf van Adriaen Ceelen aan de
oostzijde van het Spui.
Marge
z.d.
Afgelost.383
TMD1089??? Oostzijde Spui. Ik kan dit perceel slechts met veel moeite
lokaliseren. Adriaen Ceelen komt niet voor in het HB1512. Ik vond hem in
november 1532 terug als bewoner van het Spui, toen hij hout kocht in het
Haagse Bos.384 Verder zoeken op zijn naam bracht mij bij regest HG248
betreffende een perceel aan de oostzijde van het Spui, waarvoor Adriaen Celen
ooit, ergens voor 1557, een daarop staande rente betaalde. Dat perceel was
waarschijnlijk TMD1089. Zie verder regest HG248.
[Regest 225] Jacob Adriaenszoen van der Wiele en Adriaen Jacopszoen
Coninck, schepenen in den Hage, oorkonden dat Adriaen Claeszoen de Milde
voor zich en als gemachtigde van zijn zwager Pieter Corneliszoen van Delft,
Willem Claeszoen de Milde, Vinchent Claeszoen de Milde, gebroeders, en Jan
Pranchet als man van Maritgen Claesdochter de Milde, allen erfgenamen van
hun moeder Neeltgen weduwe van Claes de Milde, verklaarden overgedragen
te hebben aan meester Tielman van Dulcken, rekenmeester in Holland, de rente
van 2 pond groot vlaams door welke brief deze gestoken is.385 [Die brief
ontbreekt RAvdSp]
[Regest 226] Baljuw, schout en schepenen in den Hage oorkonden dat zij in
verband met het mandement van de landsheer inzake de verdeling van lasten
betreffende betaling van ’s lands renten verkocht hebben aan de meesters van
Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 2 pond groot vlaams, losbaar
met de penning 16.386
[Regest 227] Petrus de Andreis, bisschop van Ottochatum te Roma, in plaats
van zijn ambtsvoorganger Vincentius door paus Leo X belast met de
priesterwijding, wijdt Cornelis Nicolai - zoon van Nicolaes (Gerrijtszoen) en
Aechte (Cornelisdochter) inwoners van den Hage - van Hagae op 15 maart, 5
en 19 april actereenvolgens tot de priesterlijke waardigheden.387
[Regest 228] Jacop Adriaenszoen van der Wyel en Adriaen Jacopszoen,
schepenen in den Hage, oorkonden dat meester Willem Deym en Heer Cornelis
Deym, priesters en gebroeders, verklaarden schuldig te zijn aan Sint
Nicolaasgasthuis een rente van 8 pond Hollands, verzekerd op het huis en erf
dat zij van het gerecht van den Hage gekocht hebben en dat vroeger
toebehoorde aan hun vader Dirck Deym op het Spui, belend: ten noorden
Pouwels Corneliszoen, ten oosten het zusterhuis op het Spui, ten zuiden
Aechtgin Pieter Dircxszoens, ten westen het Spui.
Onderaan
8-2-1526
Meester Willem Deym lost 2 pond Hollands af
9-8-1528
Meester Willem Deym lost 4 pond Hollands af
27-6-1527
Heer Cornelis Deym lost 2 pond Hollands af.388
TMD1074 of TMD1075 Oostzijde Spui of daar vlakbij. Zie voor de
onderbouwing de regesten 187 en 213.
[Regest 229] Adriaen Claeszoen de Milde en Ghijsbrecht Dircxzoen,
schepenen, in den Hage, oorkonden dat Pouwels Dircxzoen verklaarde te
verkopen aan Claes Gerijtszoen nastelingemaker een huis en erf in het
Achterom, belend: ten oosten het Hof van Holland, ten zuiden Gijritgen
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31-10-1523

25-8-1524

24-12-1524

10-1-1525

23-3-1525

4-10-1525

linnelakenverkoopster, ten noorden Trijn den Engelsman, ten westen de
heerstraat. Betaling met een schepenbrief van 20 pond.389
Zie regest 252. Zie ook regest 221 met een andere vermelding van Trijn den
Engelsman.
TMD719 Oostzijde Achterom.390 Lokalisering op grond van regest Sint
Ontkommer d.d. 22-7-1542.
[Regest 230] Adriaen Jacopszoen en Aernt Pieterszoen, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Gheerte Ewoutsdochter en Marij Jorijsdochter met Claes
Ghys als hun gekoren voogd verklaarden schuldig te zijn aan Willem Janszoen
Schouten een rente van 8 pond Hollands, verzekerd op hun woonhuis en erf
aan Sint Anthonisbrugge, belend: ten noorden de Raamgang, ten westen Lieven
die volder, ten zuiden Knijf de snijder, ten oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Pieter Ozijersz.391
TMD??? Westzijde Wagenstraat.
[Regest 231] Arent Pieterszoen en Willem Janszoen, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Anthonia Claesdochter verklaarde verkocht te hebben aan Pieter
Symonszoen een rente van 4 pond Hollands, verzekerd op haar huis en erf in
de Lapstraat, belend: ten oosten Wijgger Claeszoen, ten westen Enaert de
cuper, ten zuiden Adriaen Dirckzoen, ten noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
Van deze schepenbrief ontvingen de
gasthuismeesters 1 pond Hollands per jaar. Dat
hebben zij afgelost.392
TMD??? Zuidzijde Annastraat.
[Regest 232] Willem Janszoen en Huych Aertszoen, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Willem Goudt, ontvanger-generaal van de beden in Holland, tot
zijn last neemt een jaarlijkse rente van 3 pond 3 schellingen 4 penningen die de
Barnardieten te Warmond sprekende hebben op een kenniptuin in den Hage
waarop de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis een bouhuys en een
berch gebouwd hebben en waarvan genoemde Goudt nu gedeeltelijk een tuin
gemaakt heeft.393
Zie regesten 205, 206 en 210,
TMD??? [Noordzijde Molenstraat???]
[Regest 233] Schepenen van Monster oorkonden dat Gerijt Pieterszoen van der
Meer verklaarde een rente van 8 pond Hollands te vestigen op 2 morgen land
die in erfpacht gebruikt worden door Pieter Claeszoen te Loosduinen en belend
zijn: ten westen mijn Vrouwe van Loosduinen en Vop de rentmeester, ten
noorden mijn Vrouwe van der Lee, ten zuiden het laantje en Beyer
Hubrechtszoen, ten oosten de Loserlaen.394
[Regest 234] Aernt Pieterszoen en Huych Aertszoen, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Ghijsbrecht Jacobszoen te Scheveningen verklaarde verkocht te
hebben aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis een rente van 1
pond groot vlaams, verzekerd op 8 hont land benoorden den Hage, belend: ten
zuiden Pouwels Dircxzoen de bode, ten westen de erfgenamen van meester
Wolbrant, ten noorden de banwatering, ten oosten het genoemde gasthuis. De
rente is losbaar met de penning 18.
Onderaan
25-2-1527
Afgelost door Ghijsbrecht Jacopsz van
Fronenick.395
[Regest 235] Schepenen in den Hage oorkonden dat Annekin Willemsdochter
verklaarde verkocht te hebben aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage haar
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9-4-1527

14-11-1528

`

1-5-1529

22-10-1529

aanspraken volgens de acte waardoor deze gesteken is. Als borg treedt op
Adriaen Gerijtszoen Paert met zijn woonhuis en erf in de Spuistraat.396
TMD
[Regest 236] Aernt Pieterszoen en Huych Aerstzoen, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Pouwels Diriczoen hun bode van het Sint Nicolaasgasthuis
vergunning heeft gekregen te gebruiken de poort en uitgang over het erf van
genoemd gasthuis aan de oostzijde van de boomgaard in de Molenstraat.397
TMD??? Noordzijde Molenstraat.
[Regest 237] Aernt Pieterszoen en Kors Pieterszoen van der Beeck, schepenen
in den Hage, oorkonden dat Elysabeth Gerytsdochter weduwe van Claes
Harmanszoen met Jan Nachtegael Sr. als haar gekoren voogd verklaarde
verkocht te hebben aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 22
Rijnsgulden 15 stuivers als restant van de accijns van den Hage die haar
zwager Vincent "In den Apteek" aan den Hage schuldig gebleven is, verzekerd
op haar twee huizen en erf op het Kerkhof van den Hage, belend: ten oosten
Huych Adriaenszoen goudsmit, ten noorden meester Frans Cobel raad van
Hollandt, ten zuiden en ten westen het kerkhof van den Hage. En op haar huis
en erf op de hoek van genoemd kerkhof, belend: ten westen Jannetgin
Wermbrechtsdochter, ten noorden Pieter Anthoniszoen, ten oosten de
heerstraat, ten zuiden het kerkhof. Als borg treedt op genoemde Vincent "In
den Apteek" met zijn huis en erf in de Hoogstraat, belend: ten noorden de
weduwe van Honeur Bouwenszoen, ten zuiden Jan Forier, ten oosten het Hof
van Holland, ten westen de heerstraat.
Marge
z.d.
Betgen kaarsenmaker
Briefje
z.d.
Afgelost en opnieuw belegd op de kerk van
Scheveningen.398
TMD??? Noordzijde Kerkhof of TMD 59 Westzijde Drie Hoekjes.399
TMD??? Noordzijde Kerkhof TMD56 Oostzijde Drie Hoekjes (in het
blokje).400
TMD4 Huis de Apotheek Oostzijde Hoogstraat.401
[Regest 238] Adriaen Gerijtszoen Paert en Kors Pieterszoen van der Beeck,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Claes Janszoen Gaergoet verklaarde
schuldig te zijn aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 1 pond
Hollands, verzekerd op zijn woonhuis en erf in de Vlaminckstraat, belend: ten
westen Dirick Claeszoen, ten noorden en ten oosten de erfgenamen van
meester Wolbrant, ten zuiden de heerstraat.402
TMD
[Regest 239] Adriaen Gerytszoen Paert en Kostijn Pieterszoen van der Beecke,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Jan Willem Janszoen, procureur van het
Hof van Holland en zijn echtgenote Anna Diricxdochter verklaarden te
schenken aan het Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een gedeelte van een rente
van 4 pond groten vlaams, losbaar met de penning 16, sprekende op de stad
Delft. Deze rente is hun aangekomen: 1 pond bij overlijden van Evertgen
Pouwelsdochter weduwe van meester Jan Stalpart en 3 ponden gekocht van Jan
Pouwels en Cornelis Deym. Deze 4 pond uit een brief van 10 pond 10
schellingen groten vlaams die genoemde Evertgen levenslang sprekende had
op de stad Delft en bij haar overlijden gekomen zijn aan de kinderen van Dirck
Janszoen Deym en Adriane Adriaensdochter van der Wyele, nu berustende
onder genoemde Dirck Deym ten behoeve van deze kinderen. Om hunner
zielen wil vermaken comparanten deze 4 pond eeuwig aan de lazarussen buiten
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12-6-1530

27-4-1531

4-10-1532

1-6-1536

8-12-1536

21-11-1537

den Hage, de arme Huyssitten in den Hage, het Heilig Sacraments- en Sint
Nicolaasgasthuis in den Hage, krachtens mutueel testament voor Heer
Anthonis provisor van Delfland en notaris met als getuigen meester Jan
Pieterszoen van Woirden advocaat en Claes Brugman exploitier.403
Zie regesten SCG142 en LEP130.
[Regest 240] Adriaen Gerijtszoen Paert en Nycasius Anthoniszoen van Flory,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Ghijsbrecht Jacopszoen te
Scheveningen verklaarde in erfhuur te geven aan Sint Nicolaasgasthuis in den
Hage 1 morgen land in Haagambacht, belend: ten oosten het genoemde
gasthuis, ten westen Huych Aertszoen, ten zuiden Pouwels Diricxzoen met tuin
en boomgaard, ten noorden de watering. De jaarlijkse erf huur bedraagt 6½
carolus gulden.404
[Regest 241] Notaris Willem Dircxzoen Deym instrumenteert dat Claes
Gerritszoen en zijn vrouw Aechte Cornelisdochter, inwoners van den Hage, bij
testament elkander en na hun dood hun zoon Cornelis tot universeel erfgenaam
maken behoudens de legitieme portie van hun kinderen of kleinkinderen naar
schependomsrecht. Als getuigen treden op Pieter Jacobszoen en meester
Jeronimus Borselen.
[Opmerking z.d.
De akte is later aangevuld met de mededeling dat
heer Cornelis Claesz zijn ouders tot zijn
universele erfgenamen benoemt].405
[Regest 242] Huych Pieterzoen, schout in het ambacht van Voorburg, oorkondt
dat Jan Hughezoen wonende in den Hage verklaarde in erfpacht ontvangen te
hebben van de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis een stuk land in het
ambacht van Voorburg, belend: ten oosten Jan Corneliszoen, ten westen Jan
Maartzoen, ten zuiden de veenwatering, ten noorden de scheiding, voor 6 pond
Hollands jaarlijks. Dit onder verband van zijn woonhuis en erf in den Hage in
de Veenstraat, belend: ten westen en ten oosten de heerstraten, ten noorden
Huych Janszoen glaesmaker, ten zuiden Joost Pouwelszoen. Buurluiden in het
ambacht van Voorburg zijn Jacop Pieterszoen en Cornelis Aerntszoen.406
[Regest 243] Marten Adriaenszoen en Huych Adriaenszoen goudsmid,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Huych Aertszoen verklaarde verkocht
te hebben aan Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 6 carolus
gulden, verzekerd op 2 morgen land bijnoordenhout in gebruik bij Cornelis
Philipszoen à 16½ pond Hollands jaarlijks en belend: ten oosten kapelrieland
thuishorende te Utrecht waarvan nu Heer Jan de Coninck possessor is, ten
westen meester Vranck Boot advocaat, ten noorden de banwatering, ten zuiden
de Houtweg.407
[Regest 244] Nicasius Anthoniszoen van Flory en Hillebrandt Aelbrechtzoen,
schepenen in den Hage oorkonden dat Jan Thoniszoen te Eykenduynen
verklaarde verkocht te hebben aan Sint Nicolaas(gasthuis) in den Hage een
rente van 20 schellingen Hollands, verzekerd op drie morgen land in
Eikenduiner ambacht in het Westambacht van den Hage, belend: ten oosten en
ten zuiden Jacob Janszoen Boll, ten westen Dirick Floryszoen, ten noorden Piet
er Gerijtszoen.408
[Regest 245] Nycasius Anthoniszoen van Flory en Kors Pieterszoen van der
Beeck, schepenen in den Hage, oorkonden dat Anthonis Aerntszoen,
medeschepen en wonende "Int Paerdeken" verklaarde toestemming te hebben
verkregen van het Sint Nicolaasgasthuis om een loods te bouwen tegen de
zuidmuur waar nu de bayerd is, op nader omschreven voorwaarden.409
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27-5-1538

z.d.
20-12-1538

26-12-1540

13-7-1541

27-3-1551

TMD118 Noordzijde Korenmarkt.410
[Regest 246] Kors Pieterszoen van der Beeck en Nycasius Anthoniszoen van
Flory, schepenen in den Hage, oorkonden dat Pieter Velleszoen duinmeier
verklaarde te verkopen volgens testament van Thoenemoer, weduwe van
koopman Jan de schoenmaker, aan het Sint Nicolaasgasthuis een rente van 15
stuivers, verzekerd op zijn huis en erf in de Spuistraat, belend: ten westen
meester Korstiaen de barbier, ten noorden Oode het appelwijf, ten oosten en
ten zuiden de heerstraat.
Opmerking z.d.
Pieter Oellesz duinmeier heeft een kopie van de
akte.411
TMD??? Noordzijde Spuistraat.
[Regest 247] Vervallen
[Regest 248] Kors Pieterszoen van der Beeck en Nycasius Anthoniszoen van
Flor, schepenen in den Hage, oorkonden dat Evert Aertszoen smid verklaarde
verkocht te hebben aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den
Hage een rente van 1 pond groot vlaams, verzekerd op zijn huis en erf in het
Zuideinde, belend: ten westen en ten zuiden Adriaen Jacobszoen mutsemaker,
ten noorden de weduwe van Cornelis Vermols, ten oosten de heerstraat. En op
de rente van 3 pond Hollands, sprekende op een stuk land in Teylingerbroek in
het ambacht van Voorburg d.d. 1501 maart 12. En op een rentebrief van 2 pond
Hollands sprekende op 4 hont land in het ambacht van Voorburg d.d. 12 juni
1486 juni. Deze acte is aan genoemde rentebrieven gehecht die de
gasthuismeesters zullen behouden tot de aflossing van de verzekerde rente.412
Waarschijnlijk TMD907 Westzijde Wagenstraat. In 1562 betaalden de
erfgenamen van Evert Aertsz smid de hofhuur voor dit perceel.413
[Regest 249] Notaris Johannes Willemszoen instrumenteert dat Heer Hubertus
Bijl, pastoor in de parochiekerk van St Jacob in den Hage, en de Heilige
Geestmeesters aldaar - met name Cornelis Vrederickszoen, Michiel Loefszoen
en meester Arnold Hugozoen - in de plaats van Claes Arnoutszoen Tinctor nu
Cornelis Claeszoen priester begiftigen met de vicarie op het Heilige Geestaltaar
in die kerk. Getuigen zijn Dirc Holyng en Blasius Bastiaenszoen inwoners van
den Hage.414
[Regest 250] Kors Pieterszoen van der Beeck en meester Aernt Huygezoen,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Heynrickgen weduwe van de juwelier
Koenraet Dircxzoen met haar zoon Cornelis Koenssoen als haar gekoren voogd
verklaarde te verkopen aan de meesters van het Sint Nicolaasgasthuis in den
Hage een kamer en erf met 2 bedsteden, belend: ten westen het genoemde
gasthuis, ten noorden de achterkamer van "de Keyser", ten zuiden en ten oosten
genoemde Heynrickgen, De gasthuismeesters moeten op hun kosten maken en
onderhouden de schuurmuur lopende ten ten noorden en ten Z, van de
oostgevel, terwijl zij van hun kant aan de oostgevel mogen timmeren.415
TMD38 Huis De Keizer, westzijde Hoogstraat.416
TMD39??? Huis De Valk, westzijde Hoogstraat. Dit is een gok! Ik vermoed
dat de genoemde zuid- en oostbelendingen identiek zijn met TMD40 Het
Gouden Hoofd, Westzijde Hoogstraat.417
[Regest 251] Huych Adriaenszoen van der Velde en Michiel Claeszoen,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Jan Spronxszoen in den Hage
verklaarde te verkopen aan Neeltje Jansdochter, voordochter van Katharina van
Amerongen echtgenote van Anthonis Nicasiuszoen van Flory, een rente van 9
carolus gulden, verzekerd op zijn huis op de hoek van de Papestraat, genaamd
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24-7-1555

8-1-1557js

1-3-1557js

14-12-1557

5-4-1558

"Sinte Maarten", belend: ten zuiden en ten oosten de heerstraat, ten noorden
"de Wildeman", ten westen Gijsberth schoenmaker genaamd "den Engelsman".
Mede verzekerd op zijn huis in de Hoogstraat genaamd "Sint Jacob", belend:
ten noorden "den gulden leeuw" toebehorende aan Adriaen de bode, ten oosten
de Beek en het Nederhof, ten zuiden Anthonis Mathijszoen wisselaar, ten
westen de heerstraat. Mede verzekerd op zijn tuin in het Noordeinde, belend:
ten noorden en ten oosten de weide van Cornelis Stalpert, ten zuiden Jan
Wouterszoen duinweier, ten westen de heerweg.418
TMD229 Huis De Wildeman, Westzijde Noordeinde.419
TMD230 Huis Sint Maarten, Westzijde Noordeinde.420
TMD18 Huis Sint Jacob, Oostzijde Hoogstraat.421
TMD17 Huis De Gouden Leeuw, Oostzijde Hoogstraat.422
TMD Geen, Oostzijde Noordeinde.
[Regest 252] Willem van Cryep en Jacob Vermij, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Joest Adriaenszoen, gezworen bode van het Hof van Holland,
verklaarde te verkopen aan Heynrighen Jansdochter een rente van 2 pond
Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Achterom, belend: ten westen
Griete Jaspers weduwe, ten oosten Heynrick Joerijssoen, ten noorden de Beek,
ten zuiden de heerstraat. Mede verzekerd op zijn woning en erf genaamd "de
Roscamme" aan de noordzijde van het Achterom, belend: ten westen lange
Claes dienaar van de procureur-generaal, ten oosten Aertgen de viskoper, ten
noorden de Beek ten zuiden de heerstraat.423
Zie regest 229.
TMD743 Noordzijde Achterom. Dit is gebaseerd op de vermelding van de
kuiper Heynrich Jorisz op TMD744.424 Vergelijking van TP1553 (3e Kohier
f.10) met het gestelde bij Ter Meer Derval bevestigde dit.425 Zie regest 265
voor een probleem met deze lokalisering.
TMD747 Huis de Gulden Roscam, Noordzijde Achterom.426
[Regest 253] De markgraaf van der Vere, admiraal van de zee, stadhoudergeneraal, de eerste en andere Raden des Koningss van Engelandt over
Hollandt, Zeelandt en Vriesland geven vidimus van de acte d.d. 1385
september 7 (regest nr 9).427
[Regest 254] Burgemeesters, schepenen, raad, oudraad, achte, dekens en de
gemene nering van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raden en inwoners
der steden Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda oorkonden dat zij
verkopen aan Henrick Harmanszoen een rente van 18 pond vlaams. Verkoop
krachtens octrooi van Philips II d.d. 27-12-1555 wegens de grote oorlogslasten.
Rente wegens betaling van 216 pond. Bij achterstallige betaling verbeurte van
de 5e penning van alle goederen.428
[Regest 255] Burgemeesters, schepenen, raad, oudraad, achte, dekens en de
gemene nering van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raden en inwoners
van Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda oorkonden dat zij verkopen
aan Dirck Corneliszoen een rente van 36 pond vlaams.429
[Regest 256] Johan Hanneman, rentmeester-generaal van Noord-Holland,
verklaart te geven aan Jacob Coppier Heer van Calslagen een recepis voor 200
pond vlaams wegens zijn verplichte deelname aan de oorlogslening d.d. 1557
maart 1, aan het einde van het jaar in te ruilen tegen een rentebrief losbaar met
de penning 16.430
Zie regesten 257, 258, 262 en 266.
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5-4-1558

1-11-1558

10-1-1560

13-4-1560

[Regest 257] Jehan Hanneman, rentmeester-generaal van Noord-Holland,
verklaart te geven aan Jacob Janszoen een recepis voor 120 pond vlaams
wegens zijn verplichte deelname aan de oorlogslening d.d. 1557 maart 1, aan
het einde van het jaar in te ruilen tegen een rentebrief losbaar met de penning
16.431
Zie regesten 256, 258, 262 en 266.
[Regest 258] Koning Philips II oorkondt dat meester Cornelis Janszoen
advocaat, meester Airndt van der Hooch, advocaat en Jacob Coppier hem ieder
200 pond hebben verstrekt in de oorlogslening en dat Jacob Janszoen daarin
voor 120 pond heeft deelgenomen. Daarvoor verkoopt hij hun een rente van 45
pond van 40 groten vlaams, verzekerd op de domeinen van Noord-Holland.
Zie regesten 256, 257, 262 en 266.
Dorso
..-9-1583
De 200 pond voor Jacob Coppier en de 120 voor
Jacob Jansz zijn afgerkend in de betaling van 900
pond voor de koop van 4 morgen hofland door
Adriaen Duyck, eerste rekenmeester, in
september 1583 en door hem op 24-4-1584
getransporteerd aan de gasthuismeesters van het
St.Nicolaasgasthuis.432
[Regest 259] Lievin Wouters, raad en rentmeester-generaal des Konings,
quitteert Cornelis Janszoen en Aert van der Hooch advocaten en Jacob Coppier
elk voor 200 pond van 40 groten vlaams en Jacob Janszoen van Hogenhouck
voor 120 pond van 40 groten vlaams voor hun koop van een rente van 45 pond
verzekerd op de domeinen van Noord-Holland.433
[Regest 260] Symon van der Does en Joost Jacobszoen, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Aem Janszoen te Eikenduinen verklaarde te verkopen aan
de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 6
carolus gulden ter voldoening van een legaat van 16 pond vlaams, eerder door
Willem en Cornelis Deym, priesters en gebroeders, aan genoemd gasthuis
vermaakt tot de dienst van een Vrijdagse mis in genoemd gasthuis, De rente is
verzekerd op 29 morgen land met huis en toebehoren in Haagambacht, belend:
ten noorden de heerweg, ten oosten meester Jacob Bol in den Hage en de
Vrouwe van Loosduinen, ten zuiden de middelwatering, ten westen genoemde
Vrouwe van Loosduinen en de weduwe van Gillis Pieterszoen. Als borg treedt
op jonge Pieter Pieterszoen te Eikenduinen onder verband van 14 hont land,
belend: ten oosten en ten noorden de Heilige Geest in den Hage, ten zuiden
Pouwels Claessoen, ten westen de Vrouwe van Rijnsburg.434
Ik kan deze boerderij van Aem Jansz niet met zekerheid lokaliseren. Ik ken
geen enkele boerderij in Den Haag die als noordbelending een heerweg heeft
en als zuidbelending een middelwatering. De enige west-oost lopende
heerwegen die ik ken zijn de Rijnweg en de weg tussen Den Haag en Monster
(de Loosduinseweg). De houtweg ten zuiden van het Haagse Bos was geen
heerweg. Deze liep op particulier terrein.435 Noch de Rijnweg noch de
Loosduinse weg hebben een evenwijdig en ten zuiden ervan lopende watering.
Ik vermoed dan ook dat de noord- en zuidbelendingen in dit regest zijn
omgewisseld.
Als ik de noord- en zuidbelendingen omwissel, ken ik een heerweg met een ten
noorden daarvan en evenwijdig eraan lopende watering: de Rijnweg en de
Haagse Beek. Dit levert een lokalisering in Zegbroek op van de in regest 260
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10-5-1560

16-10-1562

19-11-1563

27-1-1564

genoemde boerderij. Maar welke? Mogelijk De Wildhoef. Aem Jansz diende in
1557 een op deze boerderij rustende rente te betalen.436
[Regest 261] Het Hof van Holland geeft sententie in het geschil tussen Jan
Hanneman, rentmeester generaal van Noord-Holland, als toeziender en
oppergasthuismeester van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage en de
gasthuismeesters Jan Clementszoen, Jan Janszoen de Febure, Cornelis
Danielszoen en Joost Jacobszoen requiranten enerzijds en de schout en het
gerecht van Den Hage anderzijds. De eerste partij voert aan dat gasthuizen en
logysen van miserabele personen vrijdom van accijnsen en imposten hebben
volgens beschreven rechten en plakkaten. De magistraat voert aan dat graaf
Willem van Beieren aan den Hage de wijn- en bieraccijns gegeven had om de
beden te kunnen voldoen en dat enige gasthuismeesters vroeger deze accijns
ook betaald hadden. Het Hof van Holland stelt de gasthuismeesters vrij van het
betalen van de bieraccijns.437
[Regest 262] Symon van der Does en Adriaen Grebber, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Jacob Coppyer Heer tot Calslagen verklaarde te verkopen
aan Aernt van Dorp een recepis van 200 pond Vlaams, nader vermeld in de
acte d.d. 1558 april 5 waardoor deze gestoken is.438
Zie regesten 256, 257, 258 en 266.
[Regest 263] Jacob van Dorp en Adriaen Jacobszoen Grebber, schepenen in
den Hage, oorkonden dat Allert Claeszoen smid als principaal en Jan
Heynricxzoen Hackevoert als borg verklaarden verkocht te hebben aan de
weesmeesters van den Hage ten behoeve van de thans uitlandige Christoffel
zoon van Roelant de cock een rente van 2 guldens, losbaar met 32 Rijnse
guldens. Als onderpand dienen de naast elkaar gelegen twee huizen van
genoemde Allert aan de Warmoesmarkt, belend: ten oosten en ten zuiden Sint
Nicolaasgasthuis, ten noorden en ten westen de Warmoesmarkt en het huis en
erf van Jan Hackevoert op het kerkhof van Sint Jacobskerk, belend: ten oosten
Joost Jacobszoen burgemeester van den Hage, ten zuiden het Kerkhof, ten
westen Jan Pieterszoen kleermaker, ten noorden meester Witte Wittens
raadsheer Hof van Holland.439
TMD46 Zuidzijde Annastraat (v/h Lapstraat).440
TMD439 Noordzijde Kerkhof. Deze lokalisering is gebaseerd op de
vermelding van Joost Jacobsz op TMD440 bij Ter Meer Derval.441
[Regest 264] Cornelis van Aeken en Jacob van Dorp, schepenen in den Hage,
oorkonden dat het convent van Sinte Elizabeth aldaar (Heer Jan Claeszoen
pater, Maria Woutersdochter mater, Katrijn Cornelisdochter, Bartgen
Barthoutsdochter, Jannetgen Barents, Jannetgen Dirixdochter, Lijsbeth
Gerritsdochter, Maritgen Cornelis van Dort, Kathrijn Jansdochter, Maritgen
Meesdochter, Maritgen Adriaensdochter de Milde en Adriaen Jansdochter als
het oude kapittel van dat klooster), Dirck van Alckemade burgemeester en
Simon van der Does schepen van den Hage als vaders van dit convent wegens
financiële nood door dure tijd en sterfte van veel beesten verklaren te verkopen
aan Jan van Dam rekenmeester in Holland circa 1 morgen land, belend: ten
oosten de weg naar de Noordmolen, ten zuiden, westen en noorden genoemde
Jan van Dam. Het perceel is belast met 12 schellingen Hollands gepachte rente
toekomende de Heilige Geest in den Hage, Hiervoor verbinden zij een weer
land van 2 morgen 5 hont achter het genoemde convent, belend: ten oosten het
genoemde convent, ten noorden de Proosdij in den Hage, ten westen de Heilige
Geest in den Hage, ten zuiden de molenwatering. Betaling met een

Pagina 54 van 66 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Sint Nicolaasgasthuis

25-7-1564

2-12-1565

29-11-1566

13-5-1567

16-10-1568

schepenschuldbrief van 312 carolus gulden. Mede zegelt broeder Garndt van
Zutphen generaal "onwierdich" van de Derde Orde van Sint Franciscus.442
Zie regest 80.
[Regest 265] Jacob van Dorp en Claes van Dam, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Joost Adriaenszoen, bode van het Hof van Holland, verklaarde
te verkopen aan Heynrickgen Jansdochter dienstmaagd "In de Paeuwe" een
rente van 2 pond Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Achterom,
Belend: ten westen Claes Maertszoen, ten oosten Heynrick Jorijszoen kuiper,
ten noorden de Beek, ten zuiden de heerstraat.443
TMD121 Huis De Pauw, Noordzijde Plaats c.q. Oostzijde Hoogstraat.444
TMD-geen. Westbelender Claes Maertsz zat op TMD743 Noordzijde
Achterom, oostbelender Heynrick Jorisz zat op TMD744 Noordzijde
Achterom.445 Zie ook regest 252, waar mijn lokalisering in strijd lijkt met wat
ik hier beweer. Daar plaats ik namelijk bode Joost Adriaensz op TMD743 en
dat kan blijkens regest 265 niet.
[Regest 266] Adriaen van den Velde en Jan van Ouwen, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Jonkheer Aernt van Dorp verklaarde te verkopen aan de
meesters van het Sint Nicolaasgasthuis aldaar een recepis van 200 pond
Vlaams, vermeld in de acten d.d. 1558 april 5 en 1562 october 16, waardoor
deze gestoken is.446
Zie regesten 256, 257, 258, 259 en 262.
[Regest 267] Jacob van Dorp en Jan van Ouwen, schepenen in den Hage,
oorkonden dat Philips Anthoniszoen Coopal verklaarde te verkopen aan
Henrick Symonszoen kleermaker een rente van 6 Rijnse guldens, verzekerd op
zijn huis en erf dat hij met deze last van genoemde Henrick gekocht heeft,
belend: ten oosten Gerrit Janszoen paap, ten zuiden het erf van het stadhuis, ten
westen genoemde Henrick, ten noorden de heerstraat.
Zie regest 268.
[Opmerking] 31-12-1601 Overdracht rente aan het Sint Nicolaasgasthuis.447
TMD109 Huizen achter Stadhuis.448
[Regest 268] Henrick Symonszoen verklaart ontvangen te hebben van zijn
zwager Jan Wolf 50 Rijnse guldens en een rente van 3 Rijnse guldens
verzekerd op het huis dat hjj gekocht heeft van de kinderen van Evert
Barthoutszoen. Hiervoor geeft hij aan zijn zwager de rentebrief van 6 Rijnse
guldens verzekerd op het huis verkocht door Philips Antoniszoen Coopal.449
Zie regest 267.
TMD109 Huizen achter Stadhuis.450
[Regest 269] Gieter de Vries en Adriaen van der Linde, schepenen in den
Hage, oorkonden dat Maerten Hennricxszoen, Heynrick Claeszoen Backer, Jan
Claeszoen Clickert alias jonge Jan en Heynrick Jacobszoen kistenmaker
verklaren te verkopen aan de meesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage
een rente van 18 Carolus guldens en 15 stuivers.
Maerten verzekert deze rente op 2 morgen land in het Westeinde achter de
pastoor, hem getransporteerd door Jan Aelbrechtszoen van der Aa (zoon van
wijlen meester Aelbrecht Janszoen van der Aa die dit land beleend heeft van
het Kapittel in den Hage voor 300 carolus guldens bij akte d.d. 1553 december
22) en op zijn woonhuis en erf in de Molenstraat, belend: ten westen Jasper
Willemszoen metselaar, ten noorden de kenniptuin van Jan van Ouwen en het
erf van de bode Jan Pieterszoen, ten oosten Heynrick Hackvoort, ten zuiden de
heerstraat.
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9-6-1570

Heynrick Claeszoen verbindt zijn huis en erf in het Zuideinde, belend: ten
noorden Zier Pieterszoen wielmaker, ten oosten de Ververssloot, ten zuiden
Adriaen brandewijnman, ten westen de heerstraat.
Clickert verbindt zijn huis en erf aan het einde van de grote Nieuwe straat in
den Hage, belend: ten westen Pieter Gerritszoen bakker "In de Bel", ten
noorden Cornelis Wouterszoen wever, ten oosten het Voorhout, ten zuiden de
heerstraat.
Heynrick Jacobszoen verbindt 8 hont land aan de westzijde van de Delfweg
buiten het Zuideinde, belend: ten noorden de Heilige Geest in den Hage, ten
westen Sinte Elizabeths zusterhuis, ten zuiden Augustijn Stalpert, ten oosten de
heerweg.451
TMD272 Noordzijde Molenstraat.452
TMD851 Oostzijde Wagenstraat.453
TMD1238 Huis De Oude Bellert, Westzijde Korte Voorhout.454
TMD-geen. Ten zuiden van TMD868 Westzijde Wagenstraat.455
[Regest 270] Notaris Florens van Coolhem instrumenteert dat Cornelis
Claeszoen alias appelcoeper, priester en vicaris van Sint Jacobskerk in den
Hage zijn testament maakt. Toestemming hiervoor is hem verleend door Heer
George van Egmond bisschop van Utrecht en door Cornelis van Myerop
domproost en aartsdiaken van Utrecht. Hij wil zijn graf hebben voor de dorpel
van de sacristie in deze kerk. Legaten aan de fabriek te Utrecht, de provisor en
deken van Delfland, de notaris en fiscaal van genoemde jurisdictie. Hij
vermaakt aan de Memorie in den Hage 6 carolus guldens tot onderhoud van
zijn eeuwige memorie. Zijn universele erfgenamen zijn Jeroen
Huybrechtsdochter voor ½ van zijn goederen mits zij aan zijn broeder
Huybrecht Claeszoen (nu in het Sint Nicolaasgasthuis in den Hage) levenslang
het nodige uitreikt. De andere helft van zijn goederen is voor de kinderen van
wijlen zijn broeder Jacob Claeszoen metselaar en de kinderen van wijlen zijn
zuster, Nelleken Claesdochter. Wijlen zijn ouders waren Claes Gerritszoen en
Aechte Cornelisdochter. Hun erfdeel is aan hun erfgenamen uitgekeerd (not.
acte Willem Deym met Heer Dirc Pieterszoen oudkapelaan van den Hage en
Dirck Janszoen als getuigen d.d. 28 dec. 1543). Verdere legaten aan zijn "pille"
Adriaen Pieterszoen, zoon van genoemde Jeroen Huybrechtsdochter; zijn
dienstmaagd Neelken Maertensdochter. Gommer Gommerszoen, de man van
wijlen zijn nicht Commerken Jacobsdochter is betaald. Onder zijn nicht Aefgen
Claesdochter te Delft berust nog een obligatie van 7 pond vlaams die vermaakt
wordt aan de kinderen van genoemde Commerken.456
Zie regest 272.
[Regest 271] Pieter de Vries en Eeuwout Jorijszoen, schepenen in den Hage,
oorkonden dat mr Jan van Ouwen "onse medebroeder in wette " verklaarde te
verkopen aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een
stuk land ten zuidwesten van den Hage op de Laen groot circa 13 hont dat
Eeuwoutgen weduwe van Adriaen Zyeren op het Spui van genoemde meester
Jan in huur heeft tegen jaarlijks 33 carolus guldens en 50 wagens mest. Het
perceel is belend: ten oosten Dirck Corneliszoen op de Geest, ten zuiden de
watering, ten westen de Heilige Geest in den Hage, ten noorden de Laan en
belast met de hofpenning van 6 stuivers jaarlijks per morgen. Als onderpand
dient zijn woning en land in Segbroek groot circa 20 morgen, belend: ten
oosten Claes Pieterszoen en de Heilige Geest in den Hage, ten zuiden
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20-5-1572

20-5-1572

8-5-1576

23-9-1577

genoemdte Heilige Geest, ten westen de weduwe en erfgenamen van Aernt
Ysacxzoen en genoemde Claes Pieterszoen, ten noorden de wildernis.457
[Regest 272] Notaris Florens van Coolhem instrumenteert dat Cornelis
Claeszoen alias appelcoper, vicaris van Sint Jacobskerk in Den Hage, zijn
testament d.d. 1569 november 29 (reg. nr 270) wijzigt en thans vermaakt ¼ van
zijn goederen aan zijn nicht Jeroen Huybrechtsdochter zonder lastgeving en ¼
aan het Sint Nicolaasgasthuis in den Hage met de verplichting aan zijn broeder
Huybrecht Claeszoen levenslang jaarlijks 2 carolus guldens uit te reiken. Bij
uitzetting van genoemde Huybrecht moet het gasthuis hem alles restitueren.458
Zie regest 270.
[Regest 273] Adriaen Janszoen van Nyerop, schout in de ban van Stompwijk,
oorkondt dat Ghijs Eeuwoutszoen verklaarde te verkopen aan de
gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis in den Hage een rente van 3
carolus guldens, verzekerd op 2 hont land in de ban van Stompwijk, belend: ten
oosten Claes Janszoen Boyen, ten westen Claes Janszoen van Haerlem, ten
zuiden Ploen Huigezoen, ten noorden Hartoch Dircxzoen. Mede verzekerd op
een schuur en 4 akkers groot circa 2 hont in genoemde ban, belend: ten oosten
mr. Dominicus Boot, ten westen IJsbrant Willemszoen, ten zuiden en ten
noorden Claes Janszoen Boyen. Mede verzekerd op circa ½ morgen in
genoemde ban, belend: ten oosten en ten noorden Maritgen weduwe van Jan
Diertszoen, ten westen Claes Jacobszoen, ten zuiden Huych Huybrechtszoen.
Buurlieden en getuigen zijn Dirck Claeszoen en Cornelis Corneliszoen.459
Zie regest 274.
[Regest 274] Johan Hanneman, rentmeester-generaal van Noord-Holland, stelt
zich borg voor de betaling van een rente van 3 carolus guldens, die door Ghijs
Eeuwoutszoen aan het Sint Nicolaasgasthuis verkocht is.460
Zie regest 273.
[Regest 275] De Staten van Holland verklaren dat zij zich genoodzaakt zien
alle servituten op landen en huizen af te lossen. Burgemeesters en regeerders
van Delft oorkonden dat Arent Louriszoen korenkoper afgekocht heeft zekere
koninklijke servituten op 5 morgen 5 hont 47½ roede hofland in het hoefslag
van Bairtoutzaet, n.l.: het aanbrengen in het verkopen / versterven; het
verzweren om de 3 of 4 jaar; de 30-ste penning bij het verkopen van hem / zijn
erven en van dengene die het van hem / hen koopt; item van het verdingen om
de 10 jaar en ook de tienden van dat land waarvan het blok genaamd is "de
gouwe tienden" ten eeuwigen dage. Uitgezonderd zijn de pondschoten, het
molen- en sluisgeld etc. Afkoopsom 40 carolus gulden. De Staten ratificeren
deze akte.461
[Regest 276] Adriaen van der Grijp en Jacob Adriaenszoen van der Burch,
schepenen in den Hage, oorkonden dat Allert Claeszoen smid voor de helft; en
Heynrick en Claes Allertszoenen voor zich en Pieter Janszoen en Adriaen
Lenertszoen als schoonzoons van genoemde Allert en vervangende hun
onmondige broeders en zusters voor [de andere] helft. verklaren verkocht te
hebben aan de gasthuismeesters van Sint Nicolaasgasthuis het woonhuis en erf
van genoemde Allert tot de bornput aan het genoemde gasthuis op de
Warmoesmarkt, belend: ten noorden de Warmoesmarkt, ten oosten en ten
zuiden Sint Nicolaasgasthuis, ten westen de heerstraat. Het perceel is belast
met 7 carolus guldens 10 stuivers aan losrenten, n.l. 3 gulden ten behoeve van
Trijntgen Jacobsdochter te Amsterdam; 2 gulden ten behoeve van het
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dochterskind van de pasteibakker Roelant; 30 stuivers ten behoeve van het Sint
Jansgilde; 20 stuivers ten behoeve van het Sint.Nicolaasgasthuis.462
TMD46 Zuidzijde Annastraat (v/h Lapstraat).463
[Regest 277] De Prins van Oranje en de Raden over Holland, Zeeland en
Friesland geven Mandement aan de deurwaarder van de Kamer van den Rade
om af te kondigen dat niemand in Haagambacht mag houden een waag of
gewichten waarmee men boven de 10 pond kan wegen. Zwaardere zaken
mogen alleen gewogen worden in de waag van het Sint Nicolaasgasthuis tegen
waaggeld op straffe van verbeurte der goederen. De gasthuismeesters van Sint
Nicolaasgasthuis hadden de waag vroeger steeds doen bedienen door in het
gasthuis inwonende dienaren en boden en willen die nu beter regelen.464

Bijlage bij Inventarisnummer 94
Inventarisnummer 94 f.49
z.d.
Des gasthuys lant bij den hoflande
- Eerst een sticke lants houdende omtrent zes mergen gelegen bij den
hoflande en belend: ten oosten de Heilige Geest in den Hage, ten westen Jan
Starck. Op dit land staan 26 groot jaarlijks.
- Nog bij het hofland 13 hont vroeger in gebruik bij Pieter Mathijszoen,
belend: ten oosten Jacob Dircxzoen, ten westen Claes Pieterszoen, ten
zuiden de "hoofsloot", ten noorden de banweg.
Benoerden dat Hout
- Benoordenhout 3 morgen min 2 hont land, waarvan 2 morgen achter uitweg
hebben door het land van Aecht Jan Hugen en de andere voor aan de Hout
en zij plegen toe te behoren aan Dirc scutteldrayer.
z.d.

Inventarisnummer 94 f.49v.
Tsgravenzande
- Jan van Berkenrode geeft het gasthuis 5 pond ’s jaars verzekerd op land in
het ambacht van ’s-Gravezande, ende geeft nu ter tijt Jan Aemszoen uit de
woning van Jan van Berckenrode.

Noten
GADH
ASNG
AGR

Gemeentearchief Den Haag
Archief Sint Nicolaasgasthuis
Nationaal Archief, Archief Grafelijkheidsrekenkamer

1

GADH, ASNG inv.nr.94 f.4. Geciteerd naar regest 1 in het typoscript.
Ter Meer Derval 74; Kersing 33.
3
GADH, ASNG inv.nr.94 f.37v en inv.nr.95 f.23. Geciteerd naar regest 2 in het typoscript.
4
Kersing 35.
5
Ter Meer Derval 67-68.
6
GADH, ASNG inv.nr.94 f.22v. Geciteerd naar regest 3 in het typoscript.
7
Ter Meer Derval 44; Kersing 24-25.
8
GADH, ASNG inv.nr.94 f.5 en inv.nr.95 f.2v-f.3. Geciteerd naar regest 4 in het typoscript.
9
Ter Meer Derval 54; Kersing 23.
10
GADH, ASNG inv.nr.94 f.5v. Geciteerd naar regest 5 in het typoscript.
11
Ter Meer Derval 81-82; Kersing 34.
12
GADH, ASNG inv.nr.94 f.6. Geciteerd naar regest 6 in het typoscript.
13
Ter Meer Derval 74; Kersing 33.
14
GADH, ASNG inv.nr.94 f.35. Geciteerd naar regest 7 in het typoscript.
2
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15

Kersing 35.
GADH, ASNG inv.nr.94 f.21v en inv.nr.95 f.21. Geciteerd naar regest 8 in het typoscript.
17
Ter Meer Derval 47; Kersing 23.
18
GADH, ASNG inv.nr.82 en Inv.nr.94 f.1v. Geciteerd naar regest 9 in het typoscript. Tekst in De Riemer I 429.
19
GADH, ASNG inv.nr.94 f.31. Geciteerd naar regest 10 in het typoscript.
20
Kersing 37.
21
GADH, ASNG inv.nr.94 f.4 en inv.nr.95 f.2v. Geciteerd naar regest 11 in het typoscript.
22
GADH, ASNG inv.nr.94 f.29v. Geciteerd naar regest 12 in het typoscript.
23
Kersing 31.
24
GADH, ASNG inv.nr.94 f.29 en inv.nr.95 f.33. Geciteerd naar regest 13 in het typoscript.
25
Ter Meer Derval 86; Kersing 18.
26
GADH, ASNG inv.nr.94 f.18v en inv.nr.95 f.14v. Geciteerd naar regest 14 in het typoscript.
27
Ter Meer Derval 33; Kersing 34.
28
GADH, ASNG inv.nr.94 f.15v. Geciteerd naar regest 15 in het typoscript.
29
Ter Meer Derval 33; Kersing 34.
30
GADH, ASNG inv.nr.94 f.34v. Geciteerd naar regest 16 in het typoscript.
31
Kersing 35.
32
GADH, ASNG inv.nr.94 f.30v en inv.nr.95 f.36. Geciteerd naar regest 17 in het typoscript.
33
Kersing 29.
34
GADH, ASNG inv.nr.94 f.34v-f.35. Geciteerd naar regest 18 in het typoscript.
35
Kersing 36.
36
GADH, ASNG inv.nr.94 f.19. Geciteerd naar regest 19 in het typoscript.
37
Ter Meer Derval 76; Kersing 28.
38
GADH, ASNG inv.nr.94 f.19v en inv.nr.95 f.40. Geciteerd naar regest 20 in het typoscript.
39
Ter Meer Derval 76; Kersing 28.
40
GADH, ASNG inv.nr.260 en inv.nr.94 f.24. Geciteerd naar regest 21 in het typoscript.
41
Zie P.J. van Breemen, ‘Over des burggraven huur te Scheveningen en het buitengoed Zorgvliet’, Jaarboek Die
Haghe 1944 (Den Haag 1946) 34-96, en de verwijzingen aldaar.
42
GADH, ASNG inv.nr.94 f.41v. Geciteerd naar regest 22 in het typoscript.
43
Kersing 18-19.
44
GADH, Archief Kerkvoogdij Hervormde gemeente inv.nr.28 f.2v-f.3.
45
GADH, ASNG inv.nr.94 f.3v. Geciteerd naar regest 23 in het typoscript.
46
GADH, ASNG inv.nr.94 f.2. Geciteerd naar regest 24 in het typoscript.
47
GADH, ASNG inv.nr.94 f.38v en inv.nr.95 f.18v. Geciteerd naar regest 25 in het typoscript.
48
Ter Meer Derval 37.
49
GADH, ASNG inv.nr.94 f.38v en inv.nr.95 f.19. Geciteerd naar regest 26 in het typoscript.
50
GADH, ASNG inv.nr.94 f.13 en inv.nr.95 f.16v. Geciteerd naar regest 27 in het typoscript.
51
Ter Meer Derval 32.
52
GADH, ASNG inv.nr.94 f.13v. Geciteerd naar regest 28 in het typoscript.
53
Ter Meer Derval 32.
54
GADH, ASNG inv.nr.94 f.15 en inv.nr.95 f.14v. Geciteerd naar regest 29 in het typoscript.
55
Ter Meer Derval 33.
56
GADH, ASNG inv.nr.94 f.23, inv.nr.95 f.34v en inv.nr.236. Geciteerd naar regest 30 in het typoscript.
57
Ter Meer Derval 106.
58
GADH, ASNG inv.nr.94 f.16v. Geciteerd naar regest 31 in het typoscript.
59
Ter Meer Derval 32.
60
GADH, ASNG inv.nr.95 f.30. Geciteerd naar regest 32 in het typoscript.
61
Ter Meer Derval 30.
62
GADH, ASNG inv.nr.94 f.2v-f.3 en inv.nr.95 f.2. Geciteerd naar regest 33 in het typoscript.
63
GADH, ASNG inv.nr.94 f.39 en inv.nr.95 f.18v. Geciteerd naar regest 34 in het typoscript.
64
GADH, ASNG inv.nr.94 f.79v. Geciteerd naar regest 35 in het typoscript.
65
GADH, ASNG inv.nr.94 f.16. Geciteerd naar regest 36 in het typoscript.
66
Ter Meer Derval 33.
67
GADH, ASNG inv.nr.94 f.17. Geciteerd naar regest 37 in het typoscript.
68
Ter Meer Derval 32.
69
GADH, ASNG inv.nr.94 f.67 en inv.nr.95 f.15. Geciteerd naar regest 38 in het typoscript.
70
Ter Meer Derval 37.
71
GADH, ASNG inv.nr.94 f.80. Geciteerd naar regest 39 in het typoscript.
72
Ter Meer Derval 45.
73
GADH, ASNG inv.nr.94 f.38, inv.nr.95 f.41 en inv.nr.237. Geciteerd naar regest 41 in het typoscript.
16
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GADH, ASNG inv.nr.94 f.37 en inv.nr.95 f.23v. Geciteerd naar regest 42 in het typoscript.
Ter Meer Derval 65.
76
GADH, ASNG inv.nr.94 f.37 en inv.nr.95 f.23v. Geciteerd naar regest 43 in het typoscript.
77
Ter Meer Derval 65.
78
GADH, ASNG inv.nr.94 f.40. Geciteerd naar regest 44 in het typoscript.
79
GADH, ASNG inv.nr.94 f.42. Geciteerd naar regest 45 in het typoscript.
80
GADH, ASNG inv.nr.94 f.37v en inv.nr.95 f.24. Geciteerd naar regest 46 in het typoscript.
81
GADH, ASNG inv.nr.165. Geciteerd naar regest 47 in het typoscript.
82
GADH, ASNG inv.nr.94 f.39 en inv.nr.95 f.19. Geciteerd naar regest 48 in het typoscript.
83
GADH, ASNG inv.nr.94 f.17v. Geciteerd naar regest 49 in het typoscript.
84
Ter Meer Derval 32.
85
GADH, ASNG inv.nr.95 f.43v en inv.nr.265. Geciteerd naar regest 50 in het typoscript.
86
GADH, ASNG inv.nr.94 f.65v. Geciteerd naar regest 51 in het typoscript.
87
GADH, ASNG inv.nr.94 f.22. Geciteerd naar regest 52 in het typoscript.
88
GADH, ASNG inv.nr.94 f.15v en inv.nr.95 f.30v. Geciteerd naar regest 53 in het typoscript.
89
Ter Meer Derval 31.
90
GADH, ASNG inv.nr.94 f.16. Geciteerd naar regest 54 in het typoscript.
91
Ter Meer Derval 31.
92
GADH, ASNG inv.nr.95 f.43ven inv.nr.174. Geciteerd naar regest 55 in het typoscript.
93
GADH, ASNG inv.nr.94 f.41ev, inv.nr.95 f.45v en inv.nr.266. Geciteerd naar regest 56 in het typoscript.
94
GADH, ASNG inv.nr.94 f.40v. Geciteerd naar regest 58 in het typoscript.
95
GADH, ASNG inv.nr.94 f.41 en inv.nr.95 f.18. Geciteerd naar regest 59 in het typoscript.
96
GADH, ASNG inv.nr.94 f.41 en inv.nr.95 f.18. Geciteerd naar regest 60 in het typoscript.
97
GADH, ASNG inv.nr.94 f.54v en inv.nr.95 f.53v. Geciteerd naar regest 61 in het typoscript.
98
GADH, ASNG inv.nr.94 f.19v en inv.nr.95 f.23. Geciteerd naar regest 62 in het typoscript.
99
GADH, ASNG inv.nr.94 f.28v. Geciteerd naar regest 63 in het typoscript.
100
GADH, ASNG inv.nr.94 f.28ev en inv.nr.95 f.33. Geciteerd naar regest 64 in het typoscript.
101
Ter Meer Derval 83.
102
GADH, ASNG inv.nr.94 f.34. Geciteerd naar regest 65 in het typoscript.
103
GADH, ASNG inv.nr.94 f.43. Geciteerd naar regest 66 in het typoscript.
104
GADH, ASNG inv.nr.94 f.50, inv.nr.95 f.41v en inv.nr.97. Geciteerd naar regest 67 in het typoscript.
105
GADH, ASNG inv.nr.94 f.76v. Geciteerd naar regest 68 in het typoscript.
106
J.C.Kort, Leenkamers van de graven van Blois 1282-1650, Ons Voorgeslacht 39 (1984) 225-257 en Ons
Voorgeslacht 40 (1985) 33-47. Dezelfde gedachte betreffende ontstaan Oude Molstraat bij Kersing 24 onder
1361.
107
GADH, ASNG inv.nr.95 f.43 en inv.nr.98. Geciteerd naar regest 69 in het typoscript.
108
Ter Meer Derval 62. Zie ook regest 149.
109
GADH Archief Eigendomsbewijzen particulieren inv.nr.115 Oude Molstraat Charter nr.3.
110
GADH, ASNG inv.nr.94 f.14 en inv.nr.95 f.15v-f.16. Geciteerd naar regest 70 in het typoscript.
111
Ter Meer Derval 38.
112
Ter Meer Derval 37-38.
113
Ter Meer Derval 37.
114
GADH, ASNG inv.nr.87 en inv.nr. 94 f.7v. Geciteerd naar regest 72 in de inventaris.
115
GADH, ASNG inv.nr.94 f.77 en inv.nr.95 f.15ev. Geciteerd naar regest 73 in de inventaris.
116
Ter Meer Derval 70.
117
GADH, ASNG inv.nr.94 f.35ev. Geciteerd naar regest 74 in het typoscript.
118
Kersing 35.
119
GADH, ASNG inv.nr.94 f.30 en inv.nr.95 f.35. Geciteerd naar regest 75 in het typoscript.
120
GADH, ASNG inv.nr.94 f.23v. Geciteerd naar regest 76 in het typoscript.
121
GADH, ASNG inv.nr.94 f.22. Geciteerd naar regest 77 in het typoscript.
122
GADH, ASNG inv.nr.94 f.65. Geciteerd naar regest 78 in het typoscript.
123
Ter Meer Derval 37-38.
124
Ter Meer Derval 37.
125
GADH, ASNG inv.nr.94 f.65-f.66. Geciteerd naar regest 79 in het typoscript.
126
Ter Meer Derval 37-38.
127
Ter Meer Derval 37.
128
Ter Meer Derval 38.
129
GADH, ASNG inv.nr.120. Geciteerd naar regest 80 in het typoscript.
130
GADH, ASNG inv.nr.94 f.25 en inv.nr.95 f.27. Geciteerd naar regest 81 in het typoscript.
131
GADH, ASNG inv.nr.94 f.22v en inv.nr.95 f.29. Geciteerd naar regest 82 in het typoscript.
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Ter Meer Derval 43; Kersing 24.
GADH, ASNG inv.nr.94 f.74 en inv.nr.95 f.30. Geciteerd naar regest 83 in het typoscript.
134
Ter Meer Derval 30.
135
GADH, ASNG inv.nr.94 f.14v. Geciteerd naar regest 84 in het typoscript.
136
Ter Meer Derval 30.
137
GADH, ASNG inv.nr.94 f.24v. Geciteerd naar regest 85 in het typoscript.
138
GADH, ASNG inv.nr.94 f.50v, inv.nr.95 f.42 en inv.nr.99. Geciteerd naar regest 86 in het typoscript.
139
GADH, ASNG inv.nr.164. Geciteerd naar regest 87 in het typoscript.
140
GADH, ASNG inv.nr.94 f.18 en inv.nr.95 f.30v. Geciteerd naar regest 88 in het typoscript.
141
Ter Meer Derval 31.
142
GADH, ASNG inv.nr.95 f.44 en inv.nr.171. Geciteerd naar regest 89 in het typoscript.
143
GADH, ASNG inv.nr.94 f.18ev. Geciteerd naar regest 90 in het typoscript.
144
Ter Meer Derval 31.
145
GADH, ASNG inv.nr.94 f.23. Geciteerd naar regest 91 in het typoscript.
146
GADH, ASNG inv.nr.94 f.51, inv.nr.95 f.43 en inv.nr.100. Geciteerd naar regest 92 in het typoscript.
147
GADH, ASNG inv.nr.94 f.27. Geciteerd naar regest 93 in het typoscript.
148
GADH, ASNG inv.nr.94 f.30, inv.nr.94 f.91v-f.92 en inv.nr.95 f.35. Geciteerd naar regest 94 in het
typoscript.
149
GADH, ASNG inv.nr.94 f.53, inv.nr.95 f.49 en inv.nr.167. Geciteerd naar regest 95 in het typoscript.
150
GADH, ASNG inv.nr.94 f.68 en inv.nr.95 f.21. Geciteerd naar regest 96 in het typoscript.
151
Ter Meer Derval 62.
152
GADH, ASNG inv.nr.94 f.20v en inv.nr.95 f.29v. Geciteerd naar regest 97 in het typoscript.
153
GADH, ASNG inv.nr.94 f.81v-f.82, inv.nr.95 f.46 en inv.nr.154. Geciteerd naar regest 98 in het typoscript.
154
GADH, ASNG inv.nr.94 f.25 en inv.nr.95 f.26. Geciteerd naar regest 99 in het typoscript.
155
Pabon, Hofboeken 54.
156
Zie hiervoor bijvoorbeeld AGR inv.nr.285 Rekening van de rentmeester van Noordholland Bartelmeus
Pertant 14-10-1451 t/m 14-10-1452 f.19v. Ik heb Pieter Pietersz de molenaar verder niet uitgediept.
157
AGR inv.nr.292 Rekening van de rentmeester van Noordholland Bartelmeus Pertant 14-10-1458 t/m 14-101459 f.20.
158
GADH, ASNG inv.nr.95 f.54 en inv.nr.164. Geciteerd naar regest 100 in het typoscript.
159
GADH, ASNG inv.nr.94 f.25v, inv.nr.95 f48 en inv.nr.240. Geciteerd naar regest 101 in het typoscript.
160
GADH, ASNG inv.nr.94 f.26 en inv.nr.95 f.26. Geciteerd naar regest 102 in het typoscript.
161
GADH, ASNG inv.nr.94 f.64v en inv.nr.95 f.40v. Geciteerd naar regest 103 in het typoscript.
162
GADH, ASNG inv.nr.101 en inv.nr.95 f.16v-f.17. Geciteerd naar regest 104 in het typoscript.
163
Ter Meer Derval 32.
164
Pabon, Hofboeken 189.
165
GADH, ASNG inv.nr.94 f.56v en inv.nr.95 f.6v. Geciteerd naar regest 105 in het typoscript.
166
GADH, ASNG inv.nr.94 f.54, inv.nr.95 f.54 en inv.nr.164. Geciteerd naar regest 106 in het typoscript.
167
GADH, ASNG inv.nr.94 f.29 en inv.nr.95 f.37v. Geciteerd naar regest 107 in het typoscript.
168
GADH, ASNG inv.nr.94 f.71, inv.nr.95 f.55. Geciteerd naar regest 108 in het typoscript.
169
GADH, ASNG inv.nr.94 f.74ev, inv.nr.95 f.17 en inv.nr.175. Geciteerd naar regest 109 in het typoscript.
170
Ter Meer Derval 32.
171
Pabon 189.
172
GADH, ASNG inv.nr.94 f.54v-f.55 en inv.nr.95 f.52v-f.53. Geciteerd naar regest 110 in het typoscript.
173
GADH, ASNG inv.nr.94 f.55v en inv.nr.95 f.53v. Geciteerd naar regest 111 in het typoscript.
174
GADH, ASNG inv.nr.94 f.56 en inv.nr.95 f.51v-f.52. Geciteerd naar regest 112 in het typoscript.
175
GADH, ASNG inv.nr.94 f.56v-f.57 en inv.nr.95 f.52. Geciteerd naar regest 113 in het typoscript.
176
GADH, ASNG inv.nr.94 f.35v. Geciteerd naar regest 114 in het typoscript.
177
Kersing 35.
178
GADH, ASNG inv.nr.94 f.35v-f.36. Geciteerd naar regest 115 in het typoscript.
179
Kersing 35.
180
GADH, ASNG inv.nr.94 f.33. Geciteerd naar regest 116 in het typoscript.
181
Pabon 96.
182
Ter Meer Derval 82.
183
GADH, ASNG inv.nr.95 f.44 en inv.nr.172. Geciteerd naar regest 117 in het typoscript.
184
GADH, ASNG inv.nr.95 f.45 en inv.nr.173 Geciteerd naar regest 118 in het typoscript.
185
GADH, ASNG inv.nr.94 f.36. Geciteerd naar regest 119 in het typoscript.
186
Kersing 35.
187
GADH, ASNG inv.nr.95 f.44v en inv.nr.173. Geciteerd naar regest 120 in het typoscript.
188
GADH, ASNG inv.nr.95 f.44v en inv.nr.173. Geciteerd naar regest 121 in het typoscript.
133
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GADH, ASNG inv.nr.94 f.31v. Geciteerd naar regest 122 in het typoscript.
Ter Meer Derval 84.
191
GADH, ASNG inv.nr.94 f.68v. Geciteerd naar regest 123 in het typoscript.
192
GADH, ASNG inv.nr.94 f.61v-f.62. Geciteerd naar regest 124 in het typoscript.
193
GADH, ASNG inv.nr.94 f.52 en inv.nr.95 f.45. Geciteerd naar regest 125 in het typoscript.
194
GADH, ASNG inv.nr.94 f. 52v en inv.nr.95 f.48v. Geciteerd naar regest 126 in het typoscript.
195
GADH, ASNG inv.nr.163. Geciteerd naar regest 127 in het typoscript.
196
GADH, ASNG inv.nr.94 f.40v en inv.nr.95 f.20. Geciteerd naar regest 128 in het typoscript.
197
Ter Meer Derval 57.
198
GADH, ASNG inv.nr.94 f.12v en inv.nr.95 f.21v. Geciteerd naar regest 129 in het typoscript.
199
GADH, ASNG inv.nr.256. Geciteerd naar regest 130 in het typoscript.
200
GADH, ASNG inv.nr.95 f.17v en inv.nr.105. Geciteerd naar regest 131 in het typoscript.
201
Ter Meer Derval 32.
202
Pabon 187-188 en 229.
203
Pabon 452.
204
GADH, ASNG inv.nr.95 f.53. Geciteerd naar regest 132 in het typoscript.
205
GADH, ASNG inv.nr.94 f.33v. Geciteerd naar regest 133 in het typoscript.
206
Pabon 128.
207
GADH, ASNG inv.nr.94 f.45v-f.46 en inv.nr.95 f.27. Geciteerd naar regest 134 in het typoscript.
208
Ter Meer Derval 40. Beide percelen staan in 1561 op naam van Maarten Zieren. TMD152 ligt ten zuiden van
TMD153.
209
GADH, ASNG inv.nr.94 f.46ev en inv.nr.95 f.26v. Geciteerd naar regest 135 in het typoscript.
210
GADH, ASNG inv.nr.94 f.71v-f.72, inv.nr.95 f.55ev en inv.nr.263. Geciteerd naar regest 136 in het
typoscript.
211
Ter Meer Derval 38.
212
GADH, ASNG inv.nr.94 f.75 en inv.nr.95 f.31. Geciteerd naar regest 137 in het typoscript.
213
Ter Meer Derval 31.
214
Ter Meer Derval 30.
215
GADH, ASNG inv.nr.94 f.72v-f.73, inv.nr.95 f.56 en inv.nr.267. Geciteerd naar regest 138 in het typoscript.
216
GADH, ASNG inv.nr.94 f.81, inv.nr.95 f.41ev en inv.nr.102. Geciteerd naar regest 139 in het typoscript.
217
GADH, ASNG inv.nr.94 f.49v inv.nr.95 f.42 en inv.nr.241. Geciteerd naar regest 140 in het typoscript.
218
GADH, ASNG inv.nr.94 f.40. Geciteerd naar regest 141 in het typoscript.
219
GADH, ASNG inv.nr.94 f.84 en inv.nr.95 f.42v. Geciteerd naar regest 142 in het typoscript.
220
GADH, ASNG inv.nr.94 f.29v en inv.nr.95 f.37v. Geciteerd naar regest 143 in het typoscript.
221
GADH, ASNG inv.nr.94 f.26v. Geciteerd naar regest 144 in het typoscript.
222
GADH, ASNG inv.nr.94 f.6v-f.7v. Geciteerd naar regest 145 in het typoscript.
223
GADH, ASNG inv.nr.94 f.82ev, inv.nr.95 f.46ev en inv.nr.155. Geciteerd naar regest 146 in het typoscript.
224
GADH, ASNG inv.nr.94 f.81v, inv.nr.95 f.40v en inv.nr.104. Geciteerd naar regest 147 in het typoscript.
225
GADH, ASNG inv.nr.95 f.47. Geciteerd naar regest 148 in het typoscript.
226
GADH, ASNG inv.nr.94 f46v-f.47 en inv.nr.95 f.26v. Geciteerd naar regest 149 in het typoscript.
227
GADH, ASNG inv.nr.94 f.80ev. Geciteerd naar regest 150 in het typoscript.
228
GADH, ASNG inv.nr.94 f.19 en inv.nr.95 f.39v. Geciteerd naar regest 151 in het typoscript.
229
Ter Meer Derval 78.
230
GADH, ASNG inv.nr.94 f.21. Geciteerd naar regest 152 in het typoscript.
231
GADH, ASNG inv.nr.94 f.63ev, inv.nr.95 f.31v-f.32 en inv.nr.106. Geciteerd naar regest 153 in het
typoscript.
232
Ter Meer Derval 32.
233
Ter Meer Derval 32.
234
Pabon 187-188.
235
GADH, ASNG inv.nr.94 f.85, inv.nr.95 f.47ev en inv.nr.257. Geciteerd naar regest 154 in het typoscript.
236
GADH, ASNG inv.nr.94 f.48v. Geciteerd naar regest 155 in het typoscript.
237
GADH, ASNG inv.nr.94 f.44v en inv.nr.95 f.50v. Geciteerd naar regest 156 in het typoscript.
238
Pabon 141.
239
GADH, ASNG inv.nr.94 f.44v-f.45 en inv.nr.95 f.50v. Geciteerd naar regest 157 in het typoscript.
240
Pabon 141.
241
GADH, ASNG inv.nr.94 f.86, inv.nr.95 f.46v en inv.nr.156. Geciteerd naar regest 158 in het typoscript.
242
GADH, ASNG inv.nr.95 f.28v-f.29. Geciteerd naar regest 159 in het typoscript.
243
GADH, ASNG inv.nr.94 f.85v en inv.nr.157. Geciteerd naar regest 160 in het typoscript.
244
GADH, ASNG inv.nr.94 f.86ev, inv.nr.95 f.46v-f.47 en inv.nr.158. Geciteerd naar regest 161 in het
typoscript.
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GADH, ASNG inv.nr.107. Geciteerd naar regest 162 in het typoscript.
GADH, ASNG inv.nr.94 f.84 ev. Geciteerd naar regest 163 in het typoscript.
247
GADH, ASNG inv.nr.94 f.47v, inv.nr.95 f.1en inv.nr.108. Geciteerd naar regest 164 in het typoscript.
248
GADH, ASNG inv.nr.94 f.45ev, inv.nr.95 f.51en inv.nr.242. Geciteerd naar regest 165 in het typoscript.
249
GADH, ASNG inv.nr.95 f.55v-f.56 en inv.nr.264. Geciteerd naar regest 166 in het typoscript.
250
GADH, ASNG inv.nr.94 f.9-f.10v en inv.nr.95 f.4ev. Geciteerd naar regest 167 in het typoscript.
251
GADH, ASNG inv.nr.95 f.3ev. Geciteerd naar regest 168 in het typoscript.
252
GADH, ASNG inv.nr.94 f.75v. Geciteerd naar regest 169 in het typoscript.
253
GADH, ASNG inv.nr.94 f.88 en inv.nr.95 f47v. Geciteerd naar regest 170 in het typoscript.
254
GADH, ASNG inv.nr.94 f.83v. Geciteerd naar regest 171in het typoscript.
255
GADH, ASNG inv.nr.94 f.23v. Geciteerd naar regest 172 in het typoscript.
256
GADH, ASNG inv.nr.94 f.30v en inv.nr.95 f.34. Geciteerd naar regest 173 in het typoscript.
257
GADH, ASNG inv.nr.94 f.24v. Geciteerd naar regest 174 in het typoscript.
258
Ter Meer Derval 30.
259
GADH, ASNG inv.nr.94 f.20. Geciteerd naar regest 175 in het typoscript.
260
GADH, ASNG inv.nr.94 f.90ev en inv.nr.95 f.4v-f.5v. Geciteerd naar regest 176 in het typoscript.
261
GADH, ASNG inv.nr.94 f.69. Geciteerd naar regest 177 in het typoscript.
262
GADH, ASNG inv.nr.94 f.32v en inv.nr.95 f.36v. Geciteerd naar regest 178 in het typoscript.
263
Pabon 110-111, 244 en 331-332.
264
GADH, ASNG inv.nr.87. Geciteerd naar regest 179 in de inventaris.
265
GADH, ASNG inv.nr.87. Geciteerd naar regest 180 in de inventaris.
266
GADH, ASNG inv.nr.94 f.26 en inv.nr.95 f.27v. Geciteerd naar regest 181 in het typoscript.
267
GADH, ASNG inv.nr.87 en inv.nr.94 f.8ev. Geciteerd naar regest 182 in de inventaris. Tekst in De Riemer I
432.
268
GADH, ASNG inv.nr.94 f.42v. Geciteerd naar regest 183 in het typoscript.
269
Ter Meer Derval 94.
270
GADH, ASNG inv.nr.109. Geciteerd naar regest 184 in het typoscript.
271
GADH, ASNG inv.nr.94 f.88v-f.89v en inv.nr.95 f.6v-f.7. Geciteerd naar regest 185 in het typoscript.
272
GADH, ASNG inv.nr.94 f.11-f.12 en inv.nr.95 f.5v-f.6. Geciteerd naar regest 186 in het typoscript.
273
GADH, ASNG inv.nr.94 f.43v-f.44. Geciteerd naar regest 187 in het typoscript.
274
Pabon 292.
275
GADH, ASNG inv.nr.94 f.27v. Geciteerd naar regest 188 in het typoscript.
276
GADH, ASNG inv.nr.94 f.10v. Geciteerd naar regest 189 in het typoscript.
277
GADH, ASNG inv.nr.94 f.74v en inv.nr.95 f.31ev. Geciteerd naar regest 190 in het typoscript.
278
Ter Meer Derval 32. Aldaar geen huisnaam, die ontleend aan regest.
279
Pabon 365.
280
Ter Meer Derval 29.
281
GADH, ASNG inv.nr.94 f.36v. Geciteerd naar regest 191 in het typoscript.
282
Ter Meer Derval 117.
283
GADH, ASNG inv.nr.94 f.39v en inv.nr.95 f.24. Geciteerd naar regest 192 in het typoscript.
284
Ter Meer Derval 66. Zie ook mijn bestand Westeinde de Noordzijde.
285
GADH, ASNG inv.nr.94 f.42 en inv.nr.95 f.20v. Geciteerd naar regest 193 in het typoscript.
286
GADH, ASNG inv.nr.94 f.41v en inv.nr.95 f.20v. Geciteerd naar regest 194 in het typoscript.
287
GADH, ASNG inv.nr.94 f.87ev. Geciteerd naar regest 195 in het typoscript.
288
Ter Meer Derval 33.
289
Kersing 11-13.
290
Ter Meer Derval 30.
291
Ter Meer Derval 30.
292
Pabon 122.
293
Pabon 248.
294
Pabon 336.
295
Pabon 122.
296
Pabon 336.
297
Pabon 454.
298
Ter Meer Derval 30.
299
Pabon 123.
300
Pabon 248.
301
Pabon 337.
302
Pabon 454.
303
Ter Meer Derval 30.
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Pabon 123.
Pabon 248.
306
Pabon 337.
307
Pabon 454.
308
Ter Meer Derval 31.
309
Pabon 123.
310
Pabon 337.
311
Pabon 454.
312
Pabon 145 en 209.
313
GADH, ASNG inv.nr.94 f.51v-f.52. Geciteerd naar regest 196 in het typoscript. Tekst in De Riemer II 857.
314
GADH, ASNG inv.nr.95 f.17v. Geciteerd naar regest 197 in het typoscript.
315
Ter Meer Derval 37.
316
GADH, ASNG inv.nr.94 f.82v-f.83 en inv.nr.95 f.19v. Geciteerd naar regest 198 in het typoscript.
317
GADH, ASNG inv.nr.94 f.60 en inv.nr.95 f.16. Geciteerd naar regest 199 in het typoscript.
318
Ter Meer Derval 37.
319
GADH, ASNG inv.nr.94 f.57v-f.58v en inv.nr.95 f.7v-f.8. Geciteerd naar regest 200 in het typoscript.
320
GADH, ASNG inv.nr.95 f.12v-f.13. Geciteerd naar regest 201 in het typoscript.
321
GADH, ASNG inv.nr.113. Geciteerd naar regest 202 in het typoscript.
322
Pabon 346.
323
Pabon 344 en 346..
324
GADH, ASNG inv.nr.94 f.83 en inv.nr.95 f.19v-f.20. Geciteerd naar regest 203 in het typoscript.
325
GADH, ASNG inv.nr.95 f.22v-f.23v en inv.nr.112. Geciteerd naar regest 204 in het typoscript.
326
Ter Meer Derval 44.
327
GADH, ASNG inv.nr.111. Geciteerd naar regest 205 in het typoscript.
328
Ter Meer Derval 44.
329
Pabon 345.
330
GADH, ASNG inv.nr.111. Geciteerd naar regest 206 in het typoscript.
331
GADH, ASNG inv.nr.94 f.58v-f.59v en inv.nr.95 f.9v-f.10. Geciteerd naar regest 207 in het typoscript.
332
GADH, ASNG inv.nr.94 f.62v-f.63v en inv.nr.95 f.10v-f.11. Geciteerd naar regest 208 in het typoscript.
333
GADH, ASNG inv.nr.94 f.77v-f.79 en inv.nr.95 f.8v-f.9. Geciteerd naar regest 209 in het typoscript.
334
GADH, ASNG inv.nr.111. Geciteerd naar regest 210 in het typoscript.
335
GADH, ASNG inv.nr.94 f.89v en inv.nr.114. Geciteerd naar regest 211 in het typoscript.
336
Ter Meer Derval 49.
337
Pabon 346.
338
GADH, ASNG inv.nr.95 f.38v. Geciteerd naar regest 212 in het typoscript.
339
Ter Meer Derval 96.
340
GADH, ASNG inv.nr.94 f.44. Geciteerd naar regest 213 in het typoscript.
341
LEP = Leprozen. De regesten van deze instelling worden in een later stadium gepubliceerd op
www.hogenda.nl.
342
Pabon 292.
343
GADH, ASNG inv.nr.94 f.67v en inv.nr.95 f.28. Geciteerd naar regest 214 in het typoscript.
344
GADH, ASNG inv.nr.278. Geciteerd naar regest 215 in het typoscript.
345
GADH, ASNG inv.nr.94 f.53v. Geciteerd naar regest 217 in het typoscript.
346
Ter Meer Derval 64.
347
Pabon 156.
348
Pabon 217.
349
Pabon 351.
350
Pabon 414.
351
Pabon 156.
352
Pabon 217.
353
Pabon 351.
354
Pabon 414.
355
Pabon 156.
356
Pabon 217.
357
Pabon 351.
358
Pabon 414.
359
Pabon 156.
360
Pabon 217.
361
Pabon 351.
362
Pabon 414.
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Pabon 156.
Pabon 217.
365
Pabon 351.
366
Pabon 414.
367
Pabon 156.
368
Pabon 217.
369
Pabon 351.
370
Pabon 414.
371
GADH, ASNG inv.nr.115. Geciteerd naar regest 218 in het typoscript.
372
Pabon 278.
373
Pabon 279.
374
GADH, ASNG inv.nr.94 f.91 en inv.nr.95 f.31v. Geciteerd naar regest 219 in het typoscript.
375
Ter Meer Derval 32.
376
GADH, ASNG inv.nr.94 f.91ev en inv.nr.95 f.28v. Geciteerd naar regest 220 in het typoscript.
377
GADH, ASNG inv.nr.116. Geciteerd naar regest 221 in het typoscript.
378
Ter Meer Derval 83.
379
GADH, ASNG inv.nr.124. Geciteerd naar regest 222 in het typoscript.
380
Ter Meer Derval 32.
381
Ter Meer Derval 32.
382
GADH, ASNG inv.nr.95 f.34v. Geciteerd naar regest 223 in het typoscript.
383
GADH, ASNG inv.nr.95 f.36. Geciteerd naar regest 224 in het typoscript.
384
AGR inv.nr.2012 Rekening van Willem Goudt, rentmeester van het Haagse Bos 1-1-1532 t/m 31-3-1538 f.7.
385
GADH, ASNG inv.nr.95 f.13v. Geciteerd naar regest 225 in het typoscript.
386
GADH, ASNG inv.nr.95 f.11v-f.12v. Geciteerd naar regest 226 in het typoscript.
387
GADH, ASNG inv.nr.95 f.271. Geciteerd naar regest 227 in het typoscript.
388
GADH, ASNG inv.nr.95 f.35v. Geciteerd naar regest 228 in het typoscript.
389
GADH, ASNG inv.nr.244. Geciteerd naar regest 229 in het typoscript.
390
Ter Meer Derval 83.
391
GADH, ASNG inv.nr.95 f.38v. Geciteerd naar regest 230 in het typoscript.
392
GADH, ASNG inv.nr.95 f.14. Geciteerd naar regest 231 in het typoscript.
393
GADH, ASNG inv.nr.279. Geciteerd naar regest 232 in het typoscript.
394
GADH, ASNG inv.nr.259. Geciteerd naar regest 233 in het typoscript.
395
GADH, ASNG inv.nr.95 f.41. Geciteerd naar regest 234 in het typoscript.
396
GADH, ASNG inv.nr.95 f.39. Geciteerd naar regest 235 in het typoscript.
397
GADH, ASNG inv.nr.117. Geciteerd naar regest 236 in het typoscript.
398
GADH, ASNG inv.nr.95 f.22ev. Geciteerd naar regest 237 in het typoscript.
399
Ter Meer Derval 33.
400
Ter Meer Derval 33.
401
Ter Meer Derval 29.
402
GADH, ASNG inv.nr.95 f.38 en f.40. Geciteerd naar regest 238 in het typoscript.
403
GADH, ASNG inv.nr.95 f.1v. Geciteerd naar regest 239 in het typoscript.
404
GADH, ASNG inv.nr.95 f.49v en inv.nr.159. Geciteerd naar regest 240 in het typoscript.
405
GADH, ASNG inv.nr.271. Geciteerd naar regest 241in het typoscript.
406
GADH, ASNG inv.nr.170. Geciteerd naar regest 242 in het typoscript.
407
GADH, ASNG inv.nr.95 f.48v-f.49. Geciteerd naar regest 243 in het typoscript.
408
GADH, ASNG inv.nr.95 f.24v en f.48. Geciteerd naar regest 244 in het typoscript.
409
GADH, ASNG inv.nr.118. Geciteerd naar regest 245 in het typoscript.
410
Ter Meer Derval 38.
411
GADH, ASNG inv.nr.95 f.37. Geciteerd naar regest 246 in het typoscript.
412
GADH, ASNG inv.nr.95 f.23v-f.24. Geciteerd naar regest 248 in het typoscript.
413
Ter Meer Derval 92,
414
GADH, ASNG inv.nr.271. Geciteerd naar regest 249 in het typoscript.
415
GADH, ASNG inv.nr.119 Geciteerd naar regest 250 in het typoscript.
416
Ter Meer Derval 32.
417
Ter Meer Derval 32.
418
GADH, ASNG inv.nr.246. Geciteerd naar regest 251 in het typoscript.
419
Ter Meer Derval 46.
420
Ter Meer Derval 46.
421
Ter Meer Derval 18.
422
Ter Meer Derval 18.
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GADH, ASNG inv.nr.244. Geciteerd naar regest 252 in het typoscript.
Ter Meer Derval 85.
425
Nationaal Archief, Archief Staten van Holland voor 1553 inv.nr.622 Den Haag Tiende Penning 1553
426
Ter Meer Derval 85.
427
GADH, ASNG inv.nr.82. Geciteerd naar regest 253 in het typoscript.
428
GADH, ASNG inv.nr.233. Geciteerd naar regest 254 in het typoscript.
429
GADH, ASNG inv.nr.234. Geciteerd naar regest 255 in het typoscript.
430
GADH, ASNG inv.nr.160. Geciteerd naar regest 256 in het typoscript.
431
GADH, ASNG inv.nr.160. Geciteerd naar regest 257 in het typoscript.
432
GADH, ASNG inv.nr.160. Geciteerd naar regest 258 in het typoscript.
433
GADH, ASNG inv.nr.160. Geciteerd naar regest 259 in het typoscript.
434
GADH, ASNG inv.nr.258. Geciteerd naar regest 260 in het typoscript.
435
Dit ontleen ik aan Van Breemen. Ik weet zou gauw niet in welke artikel hij dit schreef.
436
Regesten Heilige Geest, Onvolledige brief Nr. 25. Zie de publicatie van deze regesten op www.hogenda.nl
437
GADH, ASNG inv.nr.88. Geciteerd naar regest 261 in het typoscript.
438
GADH, ASNG inv.nr.160. Geciteerd naar regest 262 in het typoscript.
439
GADH, ASNG inv.nr.243. Geciteerd naar regest 263 in het typoscript.
440
Ter Meer Derval 32.
441
Ter Meer Derval 62.
442
GADH, ASNG inv.nr.120. Geciteerd naar regest 264 in het typoscript.
443
GADH, ASNG inv.nr.244. Geciteerd naar regest 265 in het typoscript.
444
Ter Meer Derval 38.
445
Ter Meer Derval 85.
446
GADH, ASNG inv.nr.160. Geciteerd naar regest 266 in het typoscript.
447
GADH, ASNG inv.nr.248. Geciteerd naar regest 267 in het typoscript.
448
Ter Meer Derval 37.
449
GADH, ASNG inv.nr.248. Geciteerd naar regest 268 in het typoscript.
450
Ter Meer Derval 37.
451
GADH, ASNG inv.nr.245. Geciteerd naar regest 269 in het typoscript.
452
Ter Meer Derval 48-49.
453
Ter Meer Derval 93.
454
Ter Meer Derval 124.
455
Ter Meer Derval 94.
456
GADH, ASNG inv.nr.271. Geciteerd naar regest 270 in het typoscript.
457
GADH, ASNG inv.nr.121. Geciteerd naar regest 271 in het typoscript.
458
GADH, ASNG inv.nr.271. Geciteerd naar regest 272 in het typoscript.
459
GADH, ASNG inv.nr.261. Geciteerd naar regest 273 in het typoscript.
460
GADH, ASNG inv.nr.261. Geciteerd naar regest 274 in het typoscript.
461
GADH, ASNG inv.nr.166. Geciteerd naar regest 275 in het typoscript.
462
GADH, ASNG inv.nr.122. Geciteerd naar regest 276 in het typoscript.
463
Ter Meer Derval 32.
464
GADH, ASNG inv.nr.82. Geciteerd naar regest 277 in het typoscript.
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