Regesten Abdij Loosduinen serie I
Door drs. Ronald A. van der Spiegel
Inleiding
Regesten van akten betreffende de abdij van Loosduinen zijn op vele plaatsen te vinden. De
belangrijkste vindplaatsen zijn:
1) 216 regesten zijn te vinden in Collectie Opt Straeten van der Moelen, in particulier bezit.
In deel van dit handschrift staat op de pagina’s 424 t/m 498 een ‘Register concernerende
d’abdije van Losdunen’. Een kopie op microfiche is aanwezig in de verzamelingen van
het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, die worden
beheerd door het Centraal Bureau voor Genealogie. Ook het Gemeentearchief Den Haag
heeft een kopie op microfiche. Ook bezit dit archief een transcriptie in typoscript van
deze bron. Er is een tekstuitgave: J. Kleijntjes, ‘Copie uit een register van de abdij van
Loosduinen.’, De Navorscher 66 (1917) 523-526, en De Navorscher 67 (1918) 35-43 en
142-151. De regesten in het Register bestrijken de periode 1285-1453. Ik heb dit
gedigitaliseerd;
2) Op het Nationaal Archief wordt bewaard het Archief van de Abdij van Loosduinen. De
inventaris is uitgegeven: S.W.A. Drossaers, W.G. Feith en J.M. Sernée, De archieven van
kloosters en andere stichtingen in Delfland (Den Haag 1920) 175-328. Hierin zijn 106
regesten opgenomen. Zij bestrijken de periode 1285-1568, waarvan ongeveer de helft van
na 1453. Ik heb dit gedigitaliseerd;
3) In A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer en E.C. Dijkhoff, Oorkondenboek van Holland en
Zeeland tot 1299 5 delen (Den Haag-Assen 1970-2005) zijn 46 oorkonden betreffende
Loosduinen opgenomen (toponiem, abdij en toenaam). Dit oorkondenboek is ook te
vinden op internet via www.historici.nl;
4) Ook op internet is te vinden J.W.J. Burgers, Registers Grafelijkheid Holland 1299-1345.
Daarin staan 16 akten uit de periode 1317 t/m 1344 met vermelding van Loosduinen. Ook
deze registers zijn te vinden via www.historici.nl;
5) Het Gemeentearchief van Den Haag bevat een getypte transcriptie van K. van Alkemade
en P. van der Schelling, Abdie van Losduinen (z.p., z.j.). Het origineel bevindt zich in het
Archief van het Groot Seminarie te Warmond. Aangezien dit typoscript alleen akten
vermeldt die in een van de vorige vier series zijn opgenomen, noem ik het hier alleen
voor de volledigheid. Ik heb het niet gedigitaliseerd.
Op HoGenDa publiceer ik mijn bewerkingen van de onder 1) en 2) genoemde series regesten.
De series 3) en 4) staan al op internet.
In dit bestand staat mijn bewerking van de eerste serie. Ik heb die ingetikt aan de hand van het
typoscript op het Gemeentearchief van Den Haag. De regesten staan hieronder op
chronologische volgorde. Dat was niet het geval in het ‘Register concernerende d’abdije van
Losdunen’. De door mij uitgedeelde nummers van de regesten betreffen de oorspronkelijke
volgorde. In de noten verwijs ik als volgt: Kopie<paginanummer>; Register <folionummer>.
Dit hoort eigenlijk andersom te zijn maar toch gedaan omdat ik uitging van de transcriptie.
De bedoeling van deze bewerking is om straten, huizen en, boederijen terug kunnen vinden in
het Haagse.
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Zie ook mijn bestand Regesten Abdij Loosduinen Nummer II. In dit bestand staan de regesten
van de in het archief van de abdij Loosduinen bewaarde oorkonden. Er is veel overlap met dit
bestand.
Tot slot: niemand is perfect. Hoe zorgvuldig ik heb geprobeerd te werken, er zullen nog
tikfouten en identificatievergissingen in deze 33 bladzijden staan.
De regesten
13-5-1285

23-1-1296

15-6-1299

25-4-1300

22-7-1302

287-4-1302

15-5-1303

21-8-1306

[Regest 104] Albrecht, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, geeft aan
Willem Alewijnsz Uutenbroecke ten vrij eigen diens leen, zijnde een erf
gelegen van de Murtsloets inwaarts tot aan de Nieuweweg. In ruil daarvoor
draagt hij nu op zijn hofstede en woning. met 8 morgen land daaraan gelegen,
en nog 5 morgen land in de Broec, gelegen tussen de Murtssloot en de
Nieuweweg, om in recht leen te houden van Albrecht. Het erf is verkocht aan
heer Aernout en heer Daniël, broers en priesters. Bezegeld door oorkonder.1
Murstsloot is de slot langs de Moerweg in Den Haag.
De Nieuweweg heet nu de Leyweg.
De hofstede heb ik (nog?) niet kunnen identificeren met een latere boerderij.
[Regest 103] Jan, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, geeft
opdracht aan de baljuw van Noordholland en de baljuw van Delft, dat zij
Ghijsekine vrou Grietensz en Diederick vrou Fijensz gebieden het klooster van
Loosduinen in het ongestoorde bezit te laten van het land waar zij aanspraak op
maken.2
[Regest 1] Zuster Mabelia, abdis van Loosduinen, oorkondt dat het land het
klooster aangekomen met jonkvrouwe Margrite, non in dit klooster en dochter
van heer Hendrik Buffel, daarvan zal het goed in Schakerslo en het land dat
ligt in Strijen bestemd zijn voor kleding voor haar convent, en het land dat ligt
bij de Loesdurelaendere zal dienen voor petancie en wijn. Aldus afgesproken
tijdens de visitatie door de abt van Ter Does en met heer Hendrik Buffel, de
broer van Margerite, en met toesteming van het convent.3
[Regest 32] Mabelie, abdis, en het gemeen convent van Loosduinen oorkonden
dat Geraert Heijnekensz van Oudenburch het klooster heeft gegeven een rente
van 10 pond per jaar, in ruil waarvoor het klooster hem geeft gedurende zijn
leven een rente van 1 pond.4
[Regest 34] Mabelie, abdis en het convent van Loosduinen oorkonden dat zij
hebben ontvangen van Geraert Heijnekensz van Oudenburch 5 pond 5
schelling 3 groten Tourn. van het geld van Ver Margrite Cruce, die hij broeder
Luderade had toevertrouwd.5
[Regest 43] Mabelie, abdis van Loosduinen, oorkondt dat het land van Willem
Soetelief en van Gerardt van der Heule een vrije doorgang zal hebben over het
land van het klooster. [Locatie niet aangegeven, mogelijk in Wateringen waar
de akte werd uitgevaardigd. RAvdSp]6
[Regest 105] Jan, graaf van Henegouwen enz., oorkondt dat voor hem en zijn
mannen kwamen de zeven naast gelegenen van het land daar de abdis en het
convent van Loosduinen om ‘keven’ tegen Ghijsekine ver Grietensz van den
Woude, en wezen volgens hun eed zoals zede en gewoonte is het land toe aan
het klooster.7 [Locatie niet aangegeven. Dit is een zeventuig. RAvdSp]
[Regest 11] Broeder Claes, parochiepaap van Monster, oorkondt dat Jan
Ommeloep heeft verkocht ten behoeve van Ver Kateline van Wassenaer, non

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

1-5-1310

28-2-1311
21-11-1311

28-6-1312

1-7-1313

20-1-1315

9-2-1316

9-2-1316

12-3-1316

in Loosduinen, om daar haar wil mee te doen, 1 morgen land, in huur bij
Pauwels, een tuin voor Geertruyt Comans jegens de kerkmeesters van
Monster.8
[Regest 4] Jonkvrouwe Willemine van Theylingen verkoopt aan het klooster te
Loosduinen 5½ morgen 2 hond 50 gaarden land op de Gantel, belend aan een
zijde de graaf [van Holland], en aan de andere zijde Arnout Nachtegael.9
[Regest 44] Zuster Beatrijs, abdis en het convent van Loosduinen, oorkonden
dat zij Huge Henricxsz geen geld [verder gaat de tekst niet].10
[Regest 208] Jan Ommeloep schenkt 8 morgen land, gelegen ter Wateringe,
benoorden de kerk, ten oosten van het land van de paap, ten behoeve van een
kapelrie de hij schenkt aan zijn zoon Jan om te leren en priester te worden.
Mocht Jan sterven of geen priester wil worden, dan dient de abdis van
Loosduinen de kapelrie aan een goede man te geven. Dit land heeft Jan
Ommeloep voor het wereld gerecht ‘met vollen vonnisse’ opgedragen. Op
verzoek bezegeld door de abdis voornoemd, de proost van Koningsveld, heer
Colin van Monster, heer Huge van Haghe en heer Jan van der Wateringe,
parochiepapen, en door heer Jan van Duvenvoerde.11
[Regest 3] Diederick van den Wale schenkt 28-6-1312 aan de abdij van
Loosduinen 20 pond per jaar voor wijn, bestaande uit 9 pond per jaar uit 4
morgen in Oudenburgermade, en uit 4½ hond in Wateringerambacht, zijnde de
helft van zijn vrouws morgengift, voor het zieleheil van wijlen zijn vrouw van
der Wateringhe en zijn eigen zieleheil. Op verzoek bezegeld door Willem III,
graaf van Holland enz.12
Dirk van de Wale stamde uit de Polanen-tak van de familie Van Wassenaer.
Hij was meester van het Hof in Den Haag en schout van Monster.
[Regest 212] Jan Ommeloep oorkondt dat hij ten behoeve van de door hem
voor zijn zoon Jan gestichte kapelrie schenkt 2 morgen 2 hond land luttel meer
of min, gelegen in het ambacht van der Wateringe op de zuidzijde aan de
kerkweg, belend ten westen een vervallen watering geheten de wateringe van
Escamp. Binnen dit land heeft Moeneyn van der Houte land liggen 4½ gaarden
breed. Het noordeinde [van de 2 morgen 2 hond] strekt aan een weg die gaat
voor heer Jan van Duvenvoerde. Op verzoek bezegeld door de abdis van
Loosduinen, de proost van Koningsveld en heer Janne, parochiepapa van der
Wateringe.13
[Regest 20] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Michiel Segersz
verklaarde dat Jan Ommeloep van hem had gekocht een rente van 1 pond per
jaar.14
[Regest 22] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Michiel Segersz
verklaarde dat hij aan Jan Ommeloep had verkocht een rente van 1 pond
Hollands per jaar, verzekerd op zijn woning en erf gelegen ten westen van
Heijkendunen [= Eikenduinen RavdS].15
[Regest 24] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan die banre verklaarde
te hebben verkocht aan Janne Ommeloep een rente van 10 schelling
Hollands.16
[Regest 25] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ver Aechte Soherres en
Dirck haar rechte voormond verklaarden aan Jan Ommeloep een rente van 10
schelling Hollands per jaar schuldig te zijn, verzekerd op het huis en hofstede
gelegen tussen Gerits bonggenaers en Willem van …17
Deze laatste zou zeer wel identiek kunnen zijn met een Willem van Oringhe,
vermeld 1334-1351 op de Geest in Den Haag. Gerrit de bongenaar komt daar
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ook in voor (vermeld 1334-1363). Maar ik vond geen vermelding van Ver
Aechte Soherres! Ik kan het huis en hofstede van haar niet nader lokaliseren.
[Regest 40] Zuster Beatrice, abdis en het convent van Loosduinen, oorkonden
dat zij hebben ontvangen van Janne Ommelope 2 morgen land, luttel in of
meer, gelegen in de Smale Hove, en twee hofsteden in Coekendunen, en 17
hond land gelegen in Naaldwijkerbroek in een weer dat was van Pieter Sluters,
en het derdedeel van het land dat van Yuwijn Heijen was, gelegen in Escamp
tussen de Losederlaene ‘etc.’.18 Deze akte is ook aanwezig in het archief van
de abdij van Loosduinen, met iets andere datering.
24-2-1316
Zuster Beatrice, abdis, en het convent van Loosduinen,
verklaren te hebben ontvangen in pure aalmoes van hun lieve
vriend Jhanne Ommelope de volgende percelen:
- 2 morgen land in de Smale Hoeve;
- 2 hofsteden te Eikenduinen “dats te weten deene ant kerkof
ende die andre noerwaerds van der mole an der wech”;
- 17 hond land in Naaldwijkerbroek en 1 weer dat van Pieter
Sluters was;
- 1/3 van het land dat toebehoorde aan Ynwin Heyen en
gelegen is in Escamp tussen de Losederlaen en de Nuwen
slote.19
Coekendunen zal een mislezing zijn voor Eikenduinen.
De boerderij gelegen bij het kerkhof van Eikenduinen kan ik niet eenduidig
identificeren. Mogelijk een voorganger van Isendoorn?
De boerderij gelegen noordwaarts van de molen aan de weg was een boerderij
gelegen op Scholdam in de duinvallei Zegbroek.20 De weg zal de Rijnweg zijn.
[Regest 210] Zuster Beatrice, abdis en convent van Loosduinen, verklaart te
hebben ontvangen van Yewijn Heijen een stuk land gelegen in Escamp aan de
Losederlaen, uit welk land abdis en convent aan hun lieve vriend Janne
Ommeloep dienen te geven 5 pond 6 schelling 8 penning per jaar eeuwige
rente, en na diens overlijden de houder van deze brief. Wijst Jan niemand aan
om dit geld na zijn overlijden te ontvangen, dan komt het toe aan de kapelrie
die hij stichtte voor zijn zoon. Bezegeld door abdis en de abt van der Does.21
[Regest 19] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van der Wateringe
aan Yuwijn Heijen het eigendom had gegeven van het land waar Kerstant
Boeckel op placht te wonen, gelegen in Escamp. En Yuwijn Heijen verklaarde
vervolgens dat hij dit land in vrij eigendom had gegeven aan het godshuis van
Loosduinen. Het land was in totaal groot 19 morgen min 3 viertel hond.22
[Regest 18] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Foijensz verklaarde
schuldig te zijn aan Ver Mergrieten van Walcheren, non in Loosduinen, een
rente van 10 schelling Hollands per jaar, staande op zijn huis [ligging niet
omschreven].23
[Regest 30] Schepenen van Monster oorkonden dat Ver Hildegond en haar
zoon Everocker afzien van al het recht dat zij hebben op het land waar Heijne
Ermgaerdensz op woonde ten gunste van abdis en convent van Loosduinen.24
[Regest 21] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Diederick Boskemansz
en zijn broers verklaarden dat Diederick voornoemd aan abdis en gemeen
convent van Loosduinen alles geeft dat hem aanbesterven mag van zijn moeder
‘sterft hij leeft hij’.25
[Regest 33] Zuster Marie, gezegende abdis van Loosduinen en “al ’t convent
dierselver stede” oorkonden dat zij hebben gegeven aan Lisebetten Jan

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

15-5-1320

12-8-1320

1-9-1320
3-10-1321

30-9-1324

24-4-1325

9-2-1326

28-4-1328

19-5-1328

Wittendr, hun kamenier, een rente van 30 schelling Hollands per jaar, staande
op 10 pond Hollands, welke som zij bewijst na haar overlijden op jonge
broeder Pieter.26
[Regest 41] Marie, abdis in Loosduinen, oorkondt dat Jan Ommeloep Ver
Sandradensz het klooster heeft opgedragen 4 pond 4 schelling Hollands per
jaar, dat is op het goed van Jan Foyensz 24 schelling Hollands per jaar; op het
goed van Michiel Segersz 40 schelling per jaar; op huis en hofstede van Ver
Aechte Serres 10 schelling per jaar; en op het goed van Jan Tbanres 10
schelling per jaar. Na het overlijden van Jan Ommeloep zal het klooster zijn
twee kinderen Jan en Claes ieder elk jaar even veel uitreiken.27
[Regest 35] Zuster Marie van Borselen, abdis en het gemeen convent in
Loosduinen, verklaren te hebben ontvangen van ver Catrinen van der Woude
24 pond Hollands, waarvoor zij haar 3 pond Hollands per jaar zullen geven.28
[Regest 209] Frederik, bisschop van Utrecht, bevestigt de door Jan Ommeloep
gestichte kapelrie.29
[Regest 37] Zuster Marie, abdis in Loosduinen, verklaart dat jonkvrouwe
Ratelie het klooster 10 pond Hollands heeft gegeven ten behoeve van Ver
Lijsebeth van Vorne.30
[Regest 213] Jan Ommeloep oorkondt dat hij heeft gegeven aan zijn zoon
Claes 9 morgen land, gelegen in het ambacht van der Wateringe, belend ten
westen de abdis van der Leede, en ten oosten Rode; en nog 3 morgen 1½ hond
land, gelegen in het weer waar heer Peter Pietertiaensz Jacobs zelf in woont.
Dit ten ten behoeve van een kapelrie voor Claes om te leren en priester te
worden Wil hij geen priester worden, dan dient de abdis de kapelrie aan een
andere goede man geven. Dit heeft Jan gedaan voor het werelds gerecht ‘met
vollen vonisse’. Bezegeld door oorkonder, en op verzoek de abdis voornoemd,
de proost van Koningsveld, heer Jan parochiepaap van der Wateringe, heer Jan
Ommeloep zoon van de oorkonder, Jan van der Wateringe, Jan den Muijs, en
Dirck Vastrade.31
[Regest 12] Jan van der Wateringe oorkondt dat hij heeft gegeven aan de abdis
van Loosduinen en het convent 2½ land, belend ten oosten Peter Kerstantsz,
ten westen Ghert van den Poel, nog 2½ hond, ten oosten belend door genoemd
godshuis, en ten westen Jan van Sparenwoude, en nog een rente van 30
schelling per jaar, gaande uit 6 morgen land waar Jan Woutersz op woont,
gelegen gemene voor met Dirck van Alcmade en met de kinderen van Gert ver
Baertensz. Dit alles heeft oorkonder gegeven voor de ziel van zijn vader de
heer van der Wateringe, zijn moeder, en Ghert, zijn broer. Bezegeld door
oorkonder.32
[Regest 211] Jan Ommeloep oorkondt dat de 5 pond 6 schelling 8 denier, die
de abdis en het convent van Loosduinen hem jaarlijks dienen te geven, gaande
uit het derdendeel van het land van Yewijn Heijen, zal komen op zijn zoon
Claes en na diens overlijden op de kapelrie die Jan voor Claes heeft gesticht.
Bezegeld door oorkonder.33
[Regest 26] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Jacob van den
Wale verklaarde schuldig te zijn aan Ver Jane, non te Loosduinen, een rente
van 1 pond Hollands per jaar, verzekerd op de woning waar hij nu woont en op
de 3 morgen land waar zij op staat.34
[Regest 108] Zuster Geertruijt van Haerlem, abdis van Loosduinen, oorkondt
dat de helft van de rietwaard gegeven was aan ver Pauline van Duveland, ver
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Marie van Borselen en ver Katrine van Duveland. Bezegeld met het zegel van
het convent en door zuster Marie van Borselen voornoemd.35
[Regest 14] Floris van Hodenpijl, Ysebrant Nagel, Kerstant Maijersz en
Tijman Colijnsz, schepenen in Delft, oorkonden dat Dirck heer Hugensz abdis
en convent van Loosduinen heeft kwijtgescholden van wat hij van hen eiste.36
[Regest 29] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Dierick Buse
verklaarde schuldig te zijn aan Ver Jane, non te Loosduinen, een rente van 1
pond Hollands per jaar, verzekerd op de woning waar hij nu woont en op 4
morgen land waar zij op staat.37
[Regest 28] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Michiel
Hugensz van Scilpoerde verklaarde schuldig te zijn aan Ver Jane van Zierixe,
non te Loosduinen, een rente van 1 pond per jaar, staande op 2 morgen land
waar zijn huis en barg op staan.38
[Regest 2] Gerard, heer van Voorne en burgraaf van Zeeland, oorkondt dat hij
de huizinge en het land dat Diederick Selander van hem leen hield hem kwijt
scheldt en geeft hem toestemming dit te verkopen of in aalmoes te geven.39
[Regest 214] Jan Dier oorkondt dat hij heeft verkocht aan Jan Ommeloep voor
de kapelrie die Jan heeft gesticht voor zijn zoon Claes den asic, de helft van 5½
morgen land, die oorkonder nu in huur heeft van Willem Simonsz van Haerlem
met zijn zoon en stiefkinderen gemeenre voor. Op verzoek bezegeld door
Dirck Vastrade.40
[Regest 5] Sweder, heer van Abcoude, ridder, vraagt aan Hughe Ansemsz,
schout van Monster, om namens hem ‘eenen vrijen eijgendom geve’, [niet
vermeld van wat] aan het klooster van Loosduinen.41
[Regest 10] Sueder, heer van Abcoude, ridder, oorkondt te hebben verkocht
aan de wijze vrouw abdis en het gemeen convent van Loosduinen de ‘Smale
Hove’, zoals zij gelegen is in Monster.42
[Regest 144] Gerrit Pietersz, rentmeester van heer Huge van Heenvliet,
oorkondt dat hij verkocht heeft aan Jan Pietersz 2½ morgen land, gelegen in
het ambacht van Monster, belend ten noorden Dirck van Duvoerde met zijn
land, ten zuiden een watering geheten de Gantel, en ten westen Godekijn met
zijn land. Op verzoek bezegeld door heer Hughe van Heenvliet.43
[Regest 82] Hugo Ansemsz oorkondt dat zijn vader Ansem Uutendijck de laan
die gelegen is bij zijn woning uitgaande op de Poeldijckwegh aan zijn kinderen
had gegeven als uitweg. Huge Ansemsz doet hetzelfde voor zijn kinderen. Op
zijn verzoek bezegeld door heer Colijn, parochiepaap van Monster. De tekst is
opgenomen in een op 27-4-1381 gedateerd vidimus [Regest 81] van Gerrit van
Oetshoern [= Oudshoorn RAvdSp]. Vidimus bezegeld door oorkonder.44
[Regest 16] Willem III, graaf van Henegouwen, Holland enz., gebiedt heer Jan
van Polanen, ridder, baljuw van Rijnland, Geried Heijnensz, rentmeester van
Noordholland, en Jan van Straten, schout van ’s-Gravenzande, abdis en
convent van Loosduinen in het ongestoorde gebruik te laten van het land dat
Ver Jane van Zierixe, non, van Loosduinen, haar klooster heeft nagelaten,
zoals gelegen in hun ambstdistricten, want haar broer heer Jan Claesz en de
andere erfgenamen hadden voor schepenen van Zierikzee afstand gedaan.45
[Regest 36] Zuster Katrine van den Broke, abdis en het gemeen convent van
Loosduinen, verklaren te hebben onvangen van Ver Catrinen van der Woude,
non in dit klooster 10 pond Hollands.46
[Regest 111] Andries uter Wijcke, schout van Den Haag, oorkondt dat Huge
van den Campe verklaarde dat hij heeft verhuurd aan de abdis van Loosduinen
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een stuk land gelegen bij ‘der hogher strate’, waar Diederick Aechtensz placht
te wonen en nu Hugo voornoemt op woont. ‘Van dese voorgenoemde gelde [er
staat niets RAvdSp] soo sal Gerardt Truwant geven van een hoffstede die hij
binnen dit voorseggende sticke lants liggende heeft wat ende dat twee goede
knapen seggen’.47
Mogelijk is de ‘hogher strate’ identiek aan de Hoogstraat in Den Haag.
[Regest 215] De officiaal van Utrecht oorkondt dat er een kapelrie is gesticht
voor Claes gezegd Ommeloep, klerk, door zijn vader Jan gezegd Ommeloep.48
[Regest 84] Floris Doedensz oorkondt dat hij schuldig is aan Dirck Hoeffnagel
een rente van 1 pond Hollands per jaar, staande op de woning die hij houdt van
Gerride van Stienvoerde, belend ten westen Jacob Aernijmsz. Op verzoek van
oorkonder bezegeld door Gheride van Stienvoerde, die heer is van dit goed.49
[Regest 39] Broeder Pieter, abt van Ter Does, oorkondt dat in 1330 voor hem
kwam in het klooster te Loosduinen Jan Ommeloep die verklaarde dat hij
‘voormaels’ het klooster al het goed had opgedragen na zijn dood dat hij toen
had.50
[Regest 66] Jan van Polanen, Goeswijn van Rossem, ridders, en Gerrit
Heijmensz, rentmeester van Noordholland, oorkonden dat de abdis en het
gemeen klooster van Loosduinen aan de ene zijde, en de kinderen van Jan
Ommeloop en diens vrouw Mechtelt aan de andere zijde, twisten over de
erfenis van Jan Ommeloop. Zij wijzen het klooster het eigendom toe van 2
morgen land 6½ hond land, gelegen in een kamp geheten de tien morgen, dat
Peter Tscaer Jacobsz onder zich heeft, en ook het eigendom van het land dat is
geruild om de Smale Hove tegen Dirck uuten Dijcke, dat zijn 2 morgen land
bij de noordzijde van de nieuwe weg, en ook het eigendom van twee
hofsteden.51
[Regest 15] Willem III, graaf van Henegouwen, Holland enz., oorkondt dat er
een geschil was geweest tussen abdis en gemeen convent van Loosduinen aan
de ene zijde, en Jan Eggebrechtsz op de andere zijde, waarbij de laatste een
erfelijke provende opeiste ingenoemd klooster, hij met een knecht, tien
paarden en twee winden. Partijen zijn op een boete van 100 pond Hollands aan
de graaf gebleven. De graaf wijst ten gunste van het klooster indien abdis, twee
zusters en convers op de heiligen zweren dat Jan en zijn ouders geen recht
hebben op de provende, ook niet erfelijk. Aldus gezworen door Ver Catharina
van Abbenbroeck, abdis, Ver Soete van Emelisse, en Ver Ermghert van Zijle,
nonnen, en broeder Pieter, convers. Ondertekend door heer Jan van Polanen,
Jan Moilnair, Hendrik Hamer, en bezegeld door heer Florens de Haamstede.52
[Regest 85] Gerijt Beijn oorkondt dat hij schuldig is aan het het klooster, de
abdis en het gemeen convent van Loosduinen een rente van 40 schelling per
jaar, staande op de boomgaard en erf voor zijn huis tussen de weg en de
Broeksloot en op 1 morgen land, gelegen over de Broeksloot, die van Ver
Baerten van der Molen was, en op 7 hond land, gelegen over de Ladijck.
Mocht oorkonder in gebreke blijven dan was de rente te verhalen op de woning
waarin hij woont, die hij houdt van Geride van Stienvoerde. Omdat oorkonder
geen zegel heeft, op diens verzoek bezegeld door Geride van Stienvoerde, Jan
Willemsz van der Burch, schout te Rijswijk.53
[Regest 74] Beatrice, vrouwe van Putten, Strijen en ‘Soelehem’, oorkondt dat
zij voor het zielenheil van haar vader, haar moeder en die van zich zelf, aan het
gemeen klooster van Loosduinen heeft gegeven 4 pond Hollands per jaar,
staande op haar tienden binnen Spijkenisse.54
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[Regest 13] Heijne Mattensz, schout op het Nieuweveen, oorkondt dat abdis en
gemeen convent van Loosduinen het veen dat de graaf van Holland op 20-81320 schonk, opnieuw hebben verpacht voor 30 jaar aan ten eerste Peter
Willemsz 2½ gaarden maakt 5 hond 5 gaarden [sic]; aan Pieter Rijc 2 gaarden
maakt 4 hond 4 gaarden; aan Henrick Pieter Ostenrijc 5½ gaarden maakt 11
hond 11 gaarden; aan Philips heer Ansems neef 4 gaarden maakt 8 hond 8
gaarden; aan Willem Jansz 1 gaard maakt 2 hond 2 gaarden; aan Florekijn
Hasensz 3 gaarden maakt 1 hond 6 gaarden; aan Claes Vranckensz 1 gaard
maakt 2 hond 2 gaarden; aan Hanne Necke 2 gaarden maakt 4 hond 4 gaarden;
aan Jan van Schoten 2 gaarden maakt 4 hond 4 gaarden; aan Claes van
Blanckenberch 2 gaarden etc.; aan Coenraet Woutersz 2 gaarden etc.; aan Jan
Allaertsz 2 gaarden etc.; aan Pieter Culemborch 2 gaarden etc. Deze lieden
zullen geven per morgen 3 schelling 6 penning. Oorkonder heeft geen zegel,
op diens verzoek bezegeld door Philips Henricxsz, baljuw van Schiedam.55
[NB De oorkonde van 20-8-1320 van graaf Willem III is die waarin hij veen
bij de Zijdwinde schonk aan het klooster.56 RAvdSp]
[Regest 38] Kateline, abdis en het gemeen convent van Loosduinen, oorkonden
dat zij hebben geruild met Jan van der Vete 1 morgen land gelegen in
Monsterambacht, belend ten zuiden dezelfde Jan van der Vete, ten noorden Jan
Ommeloep en Jan Pieter Ansemszsz gemene voor, in ruil voor 7 pond geld en
3½ hond land gelegen in Haagambacht in ‘onser kercken lant’, waar nu
Maurijn Avensz op woont en in pacht had.57
[Regest 8] Heer Dierick, parochiepaap van ‘den Sconen Bomen’ in NoordBeveland, Jacop Huge Elwoutsz en Claes Claesz, schout en heerschap van
deze parochie, oorkonden dat Mens Willemsz, geprovente broeder in
Loosduinen, verklaarde vanwege zijn provende na zijn dood in rechte aalmoes
te hebben gegeven aan de abdis en gemeen convent van Loosduinen 3 gemeten
land gelegen in voornoemde parochie, binnen de volgende 4 merken, ten
oosten de kerk, ten zuiden Jacob Sijmonsz, ten westen Willem Jansz, en ten
noorden Peter Sijmonsz. Bezegeld door de drie oorkonders.58
[Regest 23] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Alidensz de smid
verklaarde schuldig te zijn aan Lisebetten Bartelmeus weduwe van den Veen
met de kinderen die zij bij Bartelmeus heeft een rente van 4 schelling 3 duiten,
verzekerd op het huis en hofstede zoals Jan voornoemd nu bezit en voor dit
bedrag in erfhuur heeft, belend ten zuiden Jan van Sassenem, en ten noorden
Jacob Dircxsz.59
TMD???60 Jan van Sassenheim kan TMD1184 Noordzijde Voorhout hebben
bezeten61 maar dat perceel kan hier niet zijn bedoeld. De hofstede van Jan
Alidensz lag aan een noord-zuid lopende straat, het Voorhout loopt oost-west.
[Regest 110] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij toepachten aan Pieter
Otten enz., een eeuwige rente van 5 schelling 6 denier, staande op de helft van
de woning die Diderick Maerscalck is aangekomen van het overlijden van zijn
vader ‘van der noortsijde in daer sijn moeder haer derfdeel aff heeft’, welke
woning belend is ten noorden Alijt van Gaveren en en ten zuiden Jan Claesz.62
TMD??? Ik kan deze woning niet lokaliseren, ik kan zelfs niet bepalen of hier
gaat om een boerderij in het Haagse of een huis in de dorpskern. Vanwege het
gebruik van het woord ‘woning’ is een boerderij het meest waarschijnlijk.
[Regest 46] Jan van Dordrecht, parochiepaap van Monster, en Henrick
Hammert, parochiepaap in Den Haag, verklaren dat zij een brief hebben gezien
van graaf Willem III gegeven Den Haag 20-8-1320 met het zegel van deze
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graaf. Deze verklaring is bezegeld door de twee oorkonders.63 [NB De
oorkonde van 20-8-1320 van graaf Willem III is die waarin hij veen bij de
Zijdwinde schonk aan het klooster.64 RAvdSp]
[Regest 31] Schepenen van Monster oorkonden dat heer Florens Hugensz het
convent te Loosduinen had besproken 10 schelling rente per jaar, verzekerd op
een stuk land dat hij gemeen heeft met het klooster van Rijnsburg, gelegen
tussen het land van Simon Kerstinensz aan de zuidzijde, en een stuk land
geheten Behouwescamp ten oosten, en dat Claes Ommeloep in huur heeft.
Er boven
z.d.
Dit placht heer Nagell te geven.65
[Regest 9] Harmen Spaynert van Berhontswaert verklaart schuldig te zijn aan
zijn dochter Lijsbette, non in Loosduinen, 4 pond zwarte, haar leven lang.
Bezegeld door oorkonder.66
[Regest 6] Willem Willemsz en Gheryt Heerman, schepenen van Leiden,
oorkonden dat Matheus Pauwelsz verklaarde dat hij heeft verkocht aan het
klooster van Loosduinen 4 morgen land, luttel meer of minder, gelegen in het
amabcht van Zoeterwoude aan de westzijde van de Monicsloet, die hij
behuwde met Geertruyt Jan Dircxszsdr, haar aanbestorven van haar vader Jan
voornoemd, en haar moeder Femense, met vrijwaring door Matheus
voornoemd, Pauwels Geertruytsz en Kerstant Pauwels. Jan Jansz doet afstand
van eventuele afspraken op dit land en verklaart dat zijn zuster Geertruyt dit
land van haar ouders had geërft. Matheus Pauwels en Kerstant voornoemd
vrijwaren het klooster tegen eventuele aanspraken van heer Dirck Jansz.67
[Regest 42] Katerine van Abbenbroek, abdis van Loosduinen, verklaart te
hebben verkocht 4 morgen 2 hond 11 gaarden land op de Munnikensloot,
waarvoor Ver Lisebet Gaderpenninck het geld voor had geleend. Hiervoro
bewijst het klooster Ver Lisebet voornoemd 9 pond Hollands per jaar en Ver
Agniese van Ordoeije 4 pond per jaar om haar jaargetijde mede te doen zolang
als zij leeft, en mochten Ver Agniese en Ver Lisibetten ontbreken (of in
gebreke blijven), dan zal Ver Lisebet een andere vrouw daar toe aanwijzen die
de 4 pond per jaar zal ontvangen.68
[Regest 109] Pieter Bartolomeusz oorkondt dat hij heeft gegeven aan zijn
dochter Margrite, non tot Loosduinen, een schepenbrief van Den Haag [Niet
omschreven. Zou een oorkonde d.d.1-8-1360 kunnen zijn, hier regest 110, die
in het register volgt op deze oorkonde. RAvdSp].69
[Regest 47] Outsier Claesz verklaart dat zijn moeder Femens Claes Groijsdr
aan zijn nicht Pieter Bartelmeuszdr 10 schelling rente per jaar had geschonken
om non te worden in Loosduinen. Op verzoek [bezegeld] door Boudijn Dirck
Bloxsz, zwager van de oorkonder.70
[Regest 7] Cleewaert Hugensz, Pieter Claesz en Spernagel Louwensz,
schepenen van Nieuwerkerk in Duiveland, oorkonden dat Hendrik Buffel
Hendriksz had beloofd aan ver Katelinen van Abbenbroecke, abdis van
Loosduinen, en Ver Natalie Arnoutsdr van den Broecke, non in Loosduinen,
een rente van 33 schelling groten per jaar, te betalen op mei. Bezegeld door
Hendrik Buffel.71
[Regest 45] Swaneburg van Steenvorden, abdis van Loosduinen, verklaart dat
zij in haar klooster het jaargetijde zal houden van heer Jan Suuijmont en diens
vrouw Ver Margrite, waarvoor hij 1 morgen land in Rijswijkerambacht heeft
bewezen.72
[Regest 51] Huge Simonsz, Willem Pietersz en Henrick Kempensz, schepenen
in Schakerlo, oorkonden dat Willem Henricxsz heeft verklaard dat hij heeft
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geruild met vrouwe Swaenburch van Steenvoerd, abdis van Loosduinen, 1
gemet land om een nader gemet land gelegen in Lamsmeedeken, belend ten
noorden Henrick Hugens, ten noorden Willem voornoemd, en ten zuiden het
land van Simon uuter Souten.73
[Regest 27] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Jan Aerntsz
verklaarde dat hij heeft gehuurd van de abdis van ’s-Gravenzande een stuk land
gelegen in het Nieuweland van ’s-Gravenzande waar zijn woning op staat.74
[Regest 52] Kerstine van der Wateringe, vrouwe van der Maelstede, verklaart
dat zij heeft gegeven aan Kateline, bastaarddochter van wijlen heer Willem van
der Wateringe, broer van de oorkondster, 8 gemet land die Jan de Bindere in
huurwaar placht te hebben, gelegen in het ambacht van der Wateringe, die de
huwelijksgift van oorkondster was van haar vader wijlen heer Jan van der
Wateringe. Bezegeld door oorkondster en haar broer heer Albrecht van der
Wateringe, ridder.75
[Regest 70] Juffrouw Lijsbeth Jans weduwe van der Borch oorkondt dat zij aan
haar dochter Lijsbet heeft gegeven een rente van 40 schelling Hollands per
jaar, staande op de helft van de woning van Harper Wriger, belend ten westen
de woning van der Borch. Na het overlijden van Lijsbet komt de rente aan het
klooster van Loosduinen. Aldus met haar voogds hand, haar zoon Jan den der
Borch, voor het gerecht van Rijswijk. Op verzoek van oorkondster bezegeld
door haar broer Gerrit Willemansz.
In marge
z.d.
Ten tijde van vrouwe Anna van Egmond afgelost
door mr. Cornelis Suys.76
[Regest 76] Jan Pietersz, Jan Henricksz en Willem Yensz, schepenen in het
Nieuweland oorkonden dat Jan van Craken Monscoensz verklaarde schuldig te
zijn aan zijn zuster Catrine Monscoensdr 3 pond Hollands per jaar, staande op
2½ gemet land gelegen in het Nieuweland achter Den Briel, belend ten
noorden Gillis van Heenvliet en de kanunniken van Sint Pancras, en ten zuiden
Willem Yensz voornoemd. Na het overlijden van Catrine vervaalt de rente aan
het klooster van Loosduinen.77
[Regest 53] Simon van Alcmade verklaart dat hij heeft verkocht aan Dirck de
bastaard van der Wateringe al het land dat hij heeft gelegen in het ambacht van
der Wateringe zoals in de brief staat die hij daarvan aan Dirck heeft gegeven,
en door mijn vrouwe van der Maelstede gegeven aan jufvrouw Katrine heer
Willemsdr van der Wateringe ‘mijne wijve’, bezegeld door de vrouwe van der
Maelstede en door haar broer heer Albrecht van der Wateringe. Oorkonder
verklaart volledig te zijn betaald door Dirck en hij zegelt deze brief.78
[Regest 77] Henrick Claesz, Henrick Beijen en Peter Henricxsz, schepenen in
Oost-Voorne, oorkonden dat Jan van Craken Willemsz verklaarde schuldig te
zijn aan zijn zuster Machtelt Willemsdr 3 pond Hollands per jaar, staande op 2
gemet land gelegen in Groot Oosterland, belend ten zuiden Actor Jansz en Jan
van Kraken voornoemd. Na het overlijden van Machtelt komt de rente aan het
klooster van Loosduinen.79
[Regest 68] Eggebrecht van Cranenburch en jufvrouw Aechte Jonijs weduwe
van Otsroeije [= Oudshoorn RAvdSp] oorkonden dat zij hebben verkocht aan
Ver Natalie van Abbenbroeck 40 schelling Hollands per jaar, staande op 1½
morgen land gelegen in Escamp van de zuidzijde in, belend ten zuiden heer
Willem van Cralingen, en ten noorden de jufvrouwe van der Werve, Claes
Ommeloep en Jan die smit met gemene voor. Na het overlijden van Natalie
komt de rente aan het klooster ten behoeve van de memorie van Ver Catrine
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van Abbenbroeck, moeye van Natalie voornoemd. Bezegeld door Eggebrecht
van Cranenborch en op verzoek van jufvrouw Aechte door Engebrecht van
Rijswijc, haar neef.80
[Regest 136] Jan Ansem Janszsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Catrine
Claes Lodderpapen weduwe 2 morgen land gelegen in de woning van Philips,
de broer van oorkonder, welk land belend is ten oosten Philips voornoemd met
eigen en erf, en ten westen Philips voornoemd. Op verzoek bezegeld door
Philips Ansemsz, broer van de oorkonder.
Boven aan
z.d.
Op twee morgen land van vrouwe Goude,
gekocht door haar moeder Catrine, Claes
Lodderpapen weduwe.81
[Regest 102] Wouter Simon Galensz oorkondt dat hij heeft gehuurd van het
gemeen convent van Loosduinen 5 hond land, gelegen tot Ripdorp [=Rijksdorp
RavdS], belend ten westen Wijven Joseps en haar kinderen, en ten oosten Jan
van den Damme, en nog 2 hond 4 gaarden land gelegen tot Oosdorp
[=Oostdorp], belend ten zuiden Henrick Zijbensz, en ten oosten Arent
Simonsz. Ook verzoek bezegeld door Gerrit van Outshoorn, neef van de
oorkonder.82
[Regest 137] Schepenen van Monster oorkonden dat Gerijt Voercoep heeft
verkocht aan Aernt Hugensz een rente van 40 schelling per jaar, staande op
zijn huis waar hij nu woont, op 2 morgen land waar het huis op staat, en nog op
1 morgen land gelegen tussen Gerijt voornoemd en Jacob Alewijnsz,
strekkende van de klingen van de abdis van Loosduinen tot aan het tweedeel
van 4½ morgen aan de rijstuin van Boudijn Kerstijnensz.83
[Regest 80] Jan Ansem Janszsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrouwe
Ver Swanenborch van Stienvoerd 1 morgen land gelegen in de Dijk, belend ten
oosten Simon Doedensz met eigen en erf, ten westen Jan Ansemsz voornoemd,
en ten noorden Jan voornoemd, met dezelfde uitweg als de oorkonder heeft.
Op verzoek bezegeld door Philips, de broer van de oorkonder.84
[Regest 81] Gerrit van Oetshoern [= Oudshoorn RAvdSp] geef vidimus van
een brief d.d. 28-1-1334 waarin staat: “Hugo Ansemsz oorkondt dat zijn vader
Ansem Uutendijck had de laan die gelegen is bij zijn woning uitgaande op de
Poeldijckwegh aan zijn kinderen gegeven als uitweg. Huge Ansemsz doet
hetzelfde voor zijn kinderen. Op zijn verzoek bezegeld door heer Colijn,
parochiepaap van Monster”. Vidimus bezegeld door oorkonder.85 NB Zie
hiervoor regest 83 d.d. 28-1-1334.
[Regest 138] Schepenen van Monster oorkonden dat Arent Hugensz heeft
verkocht aan vrouwe Goude, non te Loosduinen, 40 schelling per jaar.86
[Regest 69] Koenraet van den Kampe verklaart schuldig te zijn aan Ver
Machtelt van der Dune 40 schelling per jaar, verzekerd op zijn huis en hofstede
zoals die gelegen is en die men noemt ‘Den Camp’. Bij gebrek aan zegel van
oorkonder op diens verzoek bezegeld door zijn neef Engebrecht van
Rijswijck.87
De huis en hofstede genaamd ‘Den Camp’ is volgens mij de voorzaat van de
huidige ruïne van het stenen huis op Madestein.
[Regest 50] Dirck van der Wateringe, bastaard, en Arent Hugensz, verklaren
een ‘seggen te hebben geseijt’ tussen Ver Swanenburg van Steenvoerd, abdis
in Loosduinen en het gemeen convent aan de ene zijde, en Pieter Spiegel aan
de andere zijde, vanwege het overlijden van diens broer Dirc, waarbij zij het
klooster toewijzen een rente van 40 schelling per jaar staande op 10 hond land
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luttel min of meer, gelegen in Wateringen in een woning waar nu Gerijt Heer
woont, belend ten westen de laan, en ten oosten de woning waar Peter
Bertelmeusz placht te wonen.88
[Regest 17] Broeder Jan, abt van Ter Does, oorkondt [niet vermeld waarover].
Bezegeld door broeder Jan voornoemd.89
[Regest 131] Henrick Dircksz oorkondt dat hij Dirck Volkaertsz beleend met
de 40 schelling Hollands per jaar die hij had gekocht van Arent Claes
Bielrincxsz, zoals hij dit had staan op 10½ hond land gelegen in de woning van
de oorkonder, waar hij nu woont, recht voor zijn deur. Op verzoek bezegeld
door Bartelmeus mijns heren zoon van der Wateringe, bastaard, schout van der
Watering.
Boven de oorkonde
z.d.
Waar nu Odzier Henricxsz op woont.90
[Regest 67] Claes Jans Vosz en Harmen Bitter, schepenen van Leiden,
oorkonden dat Femeijnse Simon Willemszs weduwe met haar voogds hand gaf
aan vrouwe Catrine van Oijen, non in het klooster van Loosduinen, een rente
van 40 schelling Hollands per jaar, staande op 40 morgen land, luttel min of
meer, gelegen in het ambacht van Koudekerk in de Lageward bij de Batenlaen
dat nu de kinderen Van der Toll in huurwaar hebben. Na het overlijden van
Catrine komt de rente aan het klooster, in ruil waravoor het klooster het
jaargetijde en memorie zal houden van Catrine voornoemd, haar zoon heer
peter, haar man Vrancke, haar kinderen en haar beide ouders.91
[Regest 83] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Gillis Huge
backersz verklaarde schuldig te zijn aan Wijnen Bartelmeusdr, non te
Loosduinen, 3 pond rente per jaar, verzekerd en gewilkeurd op 14 hond land
luttel min of meer, gelegen in het Noordland tussen de dijk en de broek, belend
ten zuiden Jacob Hoochhuijszs kinderen en Peter Zelle.92
[Regest 140] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Gillis Huge
Backersz verklaarde dat hij schuldig was aan Wijne Bartelmeusdr, non tot
Loosduinen 3 pond Hollands per jaar, staande op 14 hond land gelegen in het
Noerlant, belend ten zuiden Bartelmees Simonsz, en ten noorden de kinderen
van Jacob Hoochhuijs.93
[Regest 49] Henrick Jansz Scilpoerde verklaart te hebben gehuurd van heer
Gijsbrecht van den Poel, kanunnik te Naaldwijk, 8 hond land luttel min of
meer, voor 3 pond per jaar. Omdat hij geen zegel heeft op zijn verzoek
bezegeld door Spronc Pietersz.94
[Regest 92] Arent Jansz oorkondt dat al het goed dat hem aankomt of
aanbesterft aan het klooster van Loosduinen zal komen na zijn overlijden.
Mocht hij eerder het klooster veralten, dan blijft dit goed in het bezit van het
klooster. Op verzoek bezegeld door Eggebrecht van Cranenburch.95
[Regest 48] Heer Gijsbrecht, kapellaan in de Poeldijk, kanunnik te Naaldwijk,
verklaart te hebben verkocht aan het convent van Loosduinen 8 hond land
gelegen in Monsterambacht, waar nu Henrick Jansz Scilpoerde op woont.
Bezegeld door oorkonder.96
[Regest 107; oorkonde is opgenomen in Regest 106 d.d.16-10-1400] Albrecht
van Beieren oorkondt dat Simon van Tetroede voor hem verklaarde schuldig te
zijn aan juffrouw Clemense Spernemansdr, non te Bellem in Schouwen, de
zuster van zijn vrouw, een rente van 8 pond Hollands per jaar, haar leven lang,
die aan haar was vermaakt door haar vader heer Sparneman, die simon
verzekerde op de landzate van Coenraet Willemsz, wonende in
Monsterambacht.97
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[Regest 59] Pieter Telder geeft over aan Jan Peter Heynensz het land dat hij
had gekocht van Lauris Claesz. Bezegeld door oorkonder.98
[Regest 114] Jacob Buijse, priester, oorkondt dat hij heeft verkocht aan zijn
neef Enghebrecht Wermbertsz een half morgen land gelegen in de Made
gemeen met de abdis van Loosduinen en de erfgenamen van Simon
Kerstinensz gemeenre voor. Op verzoek bezegeld door Arent van der Burch.99
[Regest 116] Huge Dircxsz verkoopt aan Engebrecht Wermbrechtsz 1 morgen
land gelegen in de Made aan de oude weg, gemeen met de abdis van
Loosduinen en Engebrecht voornoemd. Op verzoek van oorkonder bezegeld
door Egbrecht van Cranenburch.100
Ik vraag mij af of met de ‘oude weg’ de Rijnweg is bedoeld of de
Oudenburgerlaan.
[Regest 75] Jan Jansz van Abbenbroeck oorkondt dat hij heeft gegeven aan het
klooster van Loosduinen 40 schelling Hollands per jaar conform het testament
van zijn zuster vrouwe Katrine om daar de memorie van haar dochter
Dijewer/Dijrwijff elk jaar mee te doen op 21 mei, gevestigd op 8½ gemet land
in het Nieuweland van Abbenbroeck, belend ten westen Heyn Loefsz, en ten
oosten Henrick van Abbenbroeck. Bezegeld door oorkonder.101
[Regest 72] Jacob Bollaert oorkondt dat hij heeft gehuurd van Jan Henricxsz 2
morgen land met het huis voor 6 pond per jaar. Op verzoek bezegeld door
Bartelmeus Gerritsz.102
[Regest 73] Bartelmeus Gerritsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Alijt van
Sulen, non in Loosduinen, het land en huis dat Jacob Bollaert nu bezit en heeft
gehuurd van Jan Heynricxsz, belend ten zuiden de Heilige Geest van Den Haag
en Jan Henricxsz, ten noorden Willem Uutenbroeck en Peter Hugen zijn broer,
ten oosten Pieter Arentsz en Willem Uutenbroeck en zijn broer Peter Hugen,
en ten westen Mouriijn Goettijt. Bezegeld door oorkonder.103
[Regest 178] Jacob van der Hkut [ic] Claesz oorkondt dat hij heeft verkocht
aan Haesgen Gerritsdr van Zeijst 8 schelling Hollands per jaar, staande op een
stuk land dat Haesge voornoemd heeft liggen in het ambacht van Voorburg,
belend ten oosten Wolfaert Han Soetensz, en ten westen Haesgen voornoemd.
Bezegeld door oorkonder.104
[Regest 60] Jan Pieter Heynensz geeft over aan Claes Aerntsz, zijn zwager, het
land dat hij had gekocht van Pieter Telder. Op verzoek bezegeld door Claes
Uutenbroeck.105
[Regest 145] Jan Pietersz, de zoon van Pieter Woutersz, oorkondt dat hij heeft
verkocht aan Boudijn Dircksz 2½ morgen land gelegen in het ambacht van
Monster, belend ten noorden Kerstant van Alckemade.106
[Regest 54] Kerstijn, Margriete, Alijt en Jan Dircxsz, hun gekoren voogd,
Gerrit, Willem en Henrick, Dircxbastaerts kinderen van der Wateringe,
verklaren dat zij hebben verkocht aan Claes Aerentsz tien hond land luttel min
of meer, zoals Dirck de bastaard van der Wateringe had gekocht van Simon
van Alcmade en die vrouwe Kerstijn van der Maelstede had gegeven aan
jufvrouw Katrine heer Willemsdr van der Wateringe, welk land is gelegen in
het ambacht van der Wateringe en waarop Ghijsel Binders placht te wonen.
Bezegeld door Jan Bartelmeusz, schout in het ambacht van der Wateringe
omdat oorkonders geen zegel hebben.107
[Regest 55] Alphert van Pollanen, knaap, oorkondt dat hij heeft verkocht aan
Claes Aerntsz 2 morgen land, die jufvrouw Beatris Dircx weduwe van der
Wateringe ten huwelijk gaf aan de oorkonder, en diens vrouw aanbestorven
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was van haar vader Dirck van der Wateringe, gekomen was van de vrouwe van
der Maelstede en placht te behoren aan Simon van Alcmade, op welk land
Ghijsel Bijnders placht te wonen. Bezegeld door oorkonder.108
[Regest 122] Albrecht van Beieren gebiedt de gemene buren en lieden in het
ambacht Nieuwenveen om zoveel veen te delven als de abdis en het convent
van Loosduinen wensen, tegen arbeidsloon, zodra zij daar opdracht voor
krijgen. Dit gaat voor de wensen van anderen voor wie zij plegen te delven.
Verbod aan anderen om hen daarin te storen, in het bijzonder Jan van
Polanen.109
[Regest 106] Broeder Steven. Gardiaan, broeder Jan Gillisz, en het gemeen
convent van de minderbroeders in Zierikzee geven vidimus van een oorkonde
van Albrecht van Beieren d.d. 29-5-1395 [hier regest 107].110
[Regest 71] Lijsebeth Jansdr verklaart dat als zij trouwt zij het klooster van
Loosduinen zal verlaten en dat haar prove dan aan het klooster zal vervallen.
Zo ook als zij “alsulcke wanderinge hadde datter blijckende geboorte van
[haar] quame”. Bij gebrek aan zegel op haar verzoek bezegeld door heer Jacob
van Hueten, parochiepaap van Rotterdam. Zij vroeg ook haar oude vader Pieter
de Moer deze akte te bezgelen maar die heeft geen zegel en vraagt Pieter
Philipsz, schepen van Rotterdam, om namens hem te zegelen.111
[Regest 86] Dirck van Alphen oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrou
Swanenburch van Stienvoerd, abdis van Loosduinen, 2 morgen 1½ hond 2½
gaarden land gelegen in het ambacht Monster, belend ten oosten Floris
Simonsz, ten zuiden Philips van den Dorpe, ten westen de abdis van der Lee,
en ten noorden de oorkonder met een woning die hij in leen houdt van de graaf
van Holland. Bezegeld door oorkonder.112
[Regest 141] Schepenen van Monster oorkonden dat Willem Gijsbertsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan van Oudshoorn 30 schelling Hollands per
jaar, ten behoeve van diens dochter Aechte, nu scholier in het klooster van
Loosduinen, om haar leven lang te gebruiken en aar haar overlijden te komen
op de abdij van Loosduinen, verzekerd op ½ morgen land, nu gebruikt door
Arnt van Dijck, belend ten westen Jacob Willemsz van der Rijn, en ten zuiden
gemeenre voor met heer Jan van Cranenburch, Philips van der Werve tot
Haarlem en Coenraet ver Nijesens.113
[Regest 87] Claes Willem van Alphen oorkondt dat zijn broer Dirck van
Alphen heeft verkocht aan vrou Swanenburch van Stienvoerde, abdis van
Loosduinen, 2 morgen 1½ hond 2½ gaarden land gelegen in het ambacht
Monster. Hij vrijwaart de abdis en haar nakomelingen.114
[Regest 132] Peter, Machtelt en Geertruidt, kinderen van Jan van Steenvoerde,
en Isbrant Henricxsz oorkonden dat zij hebben verkocht aan vrouwe
Adewij/Hasa van Haeften, non in Loosduinen, elk een twaalfde deel van 40
schelling Hollands per jaar, staande op 10½ hond gelegen in het ambacht van
der Wateringe in de woning van Henrick Dircxsz. Op verzoek bezegeld door
Jan van Steenvoerde.115
[Regest 133] Fop Balle en Gerrit Alewijn, kinderen van Gerrit van Dijck,
oorkonden dat zij hebben verkocht, met de hand van hun voogd en met
goedkeuring van de raadslieden van Delft, aan vrouwe Adewij van Haeften,
non te Loosduinen, een twaalfde deel van 40 schelling Hollands per jaar,
staande op 10½ hond, gelegen in het ambacht van der Wateringe in de woning
van Henrcik Dircksz. Op verzoek bezegeld door Willem Sijs Henricxsz.116
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[Regest 135] Dirck Volkaertsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrouwe
Adewij/Hasa van Haeften, non te Loosduinen, de helft van 40 schelling
Hollands per jaar, staande op 10½ hond land in het ambacht van der Wateringe
in de woning van Henrick Dirkcsz. Op verzoek bezegeld door Willem Sijs
Henricxsz.117
[Regest 134] Kerstant van der Burch oorkondt dat hij heeft verkocht aan
vrouwe Adewij/Hasa van Haeften, non te Loosduinen, een twaalfde deel van
40 schelling Hollands per jaar, door oorkonder gekocht van zijn neef Gerrit
van Steenvoerde, aan wie het was aanbestorven van diens moeie Alijt Dirck
Volckaertsz.118
[Regest 142] Dirck Berthoutsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Jan
Hugensz, de zoon van Huge Dircxsz, 1 morgen 16½ gaarde land, gelegen in
het ambacht van Rijswijk gemeenre voor met heer Arent van Duvoerde, en
Foijken en Gerrit, de kinderen van Jan Florisz, welk erf en de renten die daaraf
komen zal Willem Gijsbertsz levenslang gebruiken en tot vrij eigen hebben, na
zijn overlijden komen aan diens vrouw Machteld, en na beider overlijden op
juffrouw Aechte Jansdr van Oudshoorn, nu schoolkind tot Loosduinen, ook
levenslang, en na haar overlijden aan het convent tot Loosduinen.119
[Regest 90] [Opgenomen in regest 91 d.d. 20-3-1408] Swanenburch van
Steenvoerd, abdis van Loosduinen, testeert dat zij heeft gekocht 2 morgen 1½
hond 2½ gaarden land gelegen in het ambacht Monster, belend ten oosten
Floris Simonsz, ten zuiden Philips van den Dorpe, ten westen de abdis van der
Lee, en ten noorden Dirck van Alphen, waarvan het recht derdendeel is
bestemd voor de memorie van heer Jan van Abbenbroeck.120
[Regest 88] Swanenburch van Steenvoerd, abdis van Loosduinen, testeert dat
zij heeft gekocht van Dirck van Alphen 2 morgen 1½ hond 2½ gaarden land
gelegen in het ambacht Monster, belend ten oosten Floris Simonsz, ten zuiden
Philips van den Dorpe, ten westen de abdis van der Lee, en ten noorden Dirck
van Alphen voornoemd met een woning die hij in leen houdt van de graaf van
Holland. Zij bewijst het convent van Loosduinen het recht om elk jaar het
derdendeel in te nemen voor de memorie van heer Jan van Abbenbroeck. Ook
uitdelingen van wijn. Verder bespreekt zij haar non Goude 1 morgen land, die
nu in huurwaar is bij Jan Ansemsz, belend ten oosten en zuiden Simon Doensz
met eigen en erf, ten westen en noorden Jan Ansemsz met eigen erf. Goude
moet hiervan elk jaar 1 pond Hollands uitreiken om ‘onser soeter vrouwen den
noot Goodst mede te verlichten’, voor het jaargetijde van testatrice en voor
diverse uitdelingen. Van deze 1 morgen komt na de dood van Goude op
Haeskijn van Haeften 1 pond per jaar, en op Aechte Jansdr van Oetshoern
eveneens 1 pond per jaar. Na het overlijden van deze drie komen de
verplichtingen aan de abdis van Loosduinen. Op verzoek bezegeld door heer
Pieter van Santvliet, abt van Sint Bernaert.121
[Regest 143] Herbaren uuter der Voert oorkondt dat hij heeft verkocht aan Jan
Hugensz, de zoon van Huge Dircxsz, 40 schelling Hollands per jaar, staande
op 2 morgen land veen, gelegen in het ambacht van der Wateringe, gemeenre
voor met Arent van Alkemade, welke rente Willem Gijsbertsz levenslang zal
gebruiken en tot vrij eigen hebben, na zijn overlijden komen aan diens vrouw
Machteld, en na beider overlijden op juffrouw Aechte Jansdr van Oudshoorn,
nu schoolkind tot Loosduinen, ook levenslang, en na haar overlijden aan het
convent tot Loosduinen.122
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[Regest 161] Willem Jans Vosz en Gerrit Jan Dirckszsz, schepenen in Leiden,
oorkonden dat Aper Henricxsz verklaarde schuldig te zijn aan Gerrit van Dijck
Wermboutsz een rente van 1 pond Hollands, staande op een half huis en erf,
gelegen op de Nieuwe Rijn, belend aan een zijde poort Aelwijns met de andere
helft van het huis en erf, en aan de andere zijde Beatrijs Gerrit Willemszs
weduwe met haar huis en erf.123
[Regest 149] Floris Donevoet oorkondt dat hij heeft verkocht aan Claes
Willemsz ½ morgen land, gelegen in het ambacht van Monster, belend ten
westen Claes Ommelopes kapelrie in Den Haag. Op verzoek bezegeld door
Engebrecht Wermbrechtsz.124
[Regest 93] Hadewich Jansdr testeert dat zij nalaat aan het klooster van
Loosduinen 50 schelling per jaar. Staande op 11 hond land gelegen in het
ambacht van Monster in de woning van Jan Martijnsz, belend ten noorden de
abdis van Rijnsburg, ten oosten Henrick van der Woert, ten zuiden Willem
Reijniersz, en ten westen Willem Lauwaertsz. Op haar verzoek bezegeld door
heer Pieter van den Sande, proost van Condeijt.125
[Regest 203] Simon Herpertsz van der Voert oorkondt dat hij heeft verkocht
aan Gerrit Aelbrantsz en Fije Jan Roedendr 2 morgen land min of meer,
leggende in het ambacht van der Wateringe, gemeenre voor met Aert van
Alkemade en Herpert van de Voort. Op verzoek bezegeld door Herpert van de
Voort, vader van de oorkonder.126
[Regest 94] Pieter van den Sande, proost van Condeijt, oorkondt dat hij
toestemming heeft gegeven aan het klooster van Loosduinen om 2 morgen land
te kopen ten behoeve van Catrine van den Sande, juffrouw tot Loosduinen. Dat
per morgen 40 schelling Hollands per jaar waard zal zijn, en naar haar
overlijden aan het klooster zal komen. Bezegeld door oorkonder.127
[Regest 162] Gerrit Jan Dircxszsz en Ysbrant Jan Vosz, schepenen in Leiden,
oorkonden dat Aper Henricxsz verklaarde schuldig te zijn aan Gerrit van Oijen
Werboutsz 40 schelling Hollands, staande op een half huis en erf, gelegen op
de Nieuwe Rijn, belend aan een zijde poort Aelwijnsz met de andere helft van
het hele huis en erf, en aande andere zijde Beatris Gerrit Willemszs weduwe.128
[Regest 96] Jacob Joosz, Willem Egge Willemsz en Pieter Stierbier, schepenen
van Der Tolne, oorkonden dat Pieter Pietersz verklaarde te hebben gepacht van
de abdis van Loosduinen al het land dat zij heeft liggen in Schakerslo en OudStrijen voor 1 pond per jaar. Heer Pieter Stierbier, deken van de kerk van De
Tolne vrijwaart de abdis voor het geval de pachter in gebreke blijft.129
[Regest 146] Bertelmees Dircksz van den Veen oorkondt dat hij heeft verkocht
aan Dirck Kerstantsz 1 morgen 25 gaarden land, gelegen in het ambacht
Monster, belend te noorden Dirck Isbrantsz, waarop Pieter Jacobsz 30
schelling per jaar heeft staan. Op verzoek bezegeld door Philips van der
Werve.130
[Regest 95] Adriaen Dircksz oorkondt dat hij heeft gehuurd van het klooster
van Loosduinen 26 morgen 2 hond land gelegen in het ambacht van Monster.
Op zijn verzoek bezegeld door Splinter van Eemskerck.131
[Regest 160] Engebrecht Simonsz, priester, kanunnik tot Naaldwijk, Jan
Oudenaar Simonsz, Jacob Simonsz, Dirck Hont Simonsz, Simon Dijck en
Simon Gijsbrechtsz oorkondt dat zij gezamenderhand hebben verkocht aan
Willem Gijsbertsz ten behoeve van het gemeen convent van Loosduinen 7
hond land, om daarmee de memorie van Willem voornoemd en diens vrouw
Machtelt te doen, welk land gelegen is in Monsterambacht in de woning
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geheten Henricx woning van Dijck, belend ten oosten een banwatering geheten
Wennitgenssloot, ten zuiden het klooster van Rijnsburg, en ten noorden
Ysbrant Beijersz. Op verzoek bezegeld door Mourijn Philipsz.132
[Regest 191] Boen van den Berghe en Ewout Bonensz voornoemd oorkonden
dat zij hebben verkocht aan heer Pieter van den Sande, proost van Condé, 3
morgen ½ hond land min, aan hoge en lage landen, waar nu Simon van der
Kamp op woont als pachter, belend ten oosten Jacob Aelwijns en ten westen
Bartelmees van den Veen. Ook nog 5 hond land en 1/3 hond land gelegen in de
woning van Bartelmees van den Veen voornoemd, hoog en laag, belend door
het klooster van Rijnsburg en Bartelmees van den Veen voornoemd. Op
verzoek bezegeld door Jan Florisz en Pieter van den Damme.133
[Regest 192] Peter Dircxsz van den Veen en Willem Dirxsz van den Veen,
gebroeders, oorkonden dat zij hebben verkocht aan heer Pieter van den Sande,
proost van Condé, 8 hond land, gelegen in het Westambacht van Den Haag in
de woning geheten Simons woning van den Camp, belend ten oosten Jacob
Alewijnsz en ten westen hun broer Bartelmees van den Veen. Op verzoek
bezegeld door Kerstant Roelensz en Peter Potter.134
[Regest 79] Simon Claesz oorkondt dat hij heeft verkocht aan de abdis en het
gemeen convent van Loosduinen om jaarlijks de memorie van vrouwe Betten
mee te doen 8 hond land luttel min of meer, gelegen in Escamp in
Haagambacht gemene voor met de Heilige Geest van Wateringen, belend ten
zuiden heer Gerrit van Egmond, ridder. Op verzoek van oorkonder bezegeld
door Eggebrecht van Cranenburch.135
[Regest 89] Jan van Abbenbroeck, ridder gaf ter ere Gods, voor zijn ziel en
eeuwige memorie en die van zijn ouders aan vrou Swanenburch van
Steenvoerden, abdis van Loosduinem, 30 pond Hollands om te beleggen in
goede erven of renten. Zij heeft daarvoor gekocht 2 morgen 1½ hond 2½
gaarden land gelegen in het ambacht Monster, belend ten oosten Floris
Simonsz, ten zuiden Philips van den Dorpe, ten westen de abdis van der Lee,
en ten noorden Dirck van Alphen, aldus haar akte d.d. 1-7-1408. Bezegeld
door oorkonder.136
[Regest 166] Foppe Dircsz, priester en notaris, en Jan Harpertsz, schepen in
Rotterdam, oorkonden dat zij erbij waren, samen met heer Roeloff van den
Sande en heer Ysbrant Gerritsz, priesters, toen Pieter die Moer bewees aan
Lijsbette Jan Pietersdr 1½ morgen land, gelegen bij Claes Boudijnsz met Pieetr
die Moer 4 morgen gemeen en daartoe nog 1 morgen land, gelegen te
Vlaardingen in Jacob Lucienszs zate, waarin Bije Boeckels mede een morgen
land heeft liggen. Deze 1½ behoren toe aan Lijsbette en zijn haar vrij eigen,
van welke morgen Pieter die Moer voornoemd de bruikwaar en vruchtgebruik
haar leven lang heeft gegegeven aan Lijsbette voornoemd, om na zijn
overlijden aan har of haar rechte erfgenamen te komen.137
[Regest 139] Peter Jansz van der Veet oorkondt dat hij heeft verkocht aan het
klooster tot Loosduinen 1 morgen land, gelegen in Hagheambacht in Escamp
aan de westzijde van de Leyweg in heer Jans kamp van de zuidzijde in, belend
ten zuiden het klooster Leeuwenhorst, ten westen de banwatering, ten noorden
Jan Dircksz, en ten oosten Kerstant Roelensz en Floris Gijsbertsz. Op verzoek
bezegeld door Kerstant Roelensz.138
[Regest 78] Jacob Dircksz oorkondt dat hij heeft verkocht aan het klooster van
Loosduinen 3½ met ‘alsulcken commer’ als er nu op staat ‘ter papelijcker
proven ende nu ter tijt ontfanger is Jan Baken’, zijn zoon, gelegen in het
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ambacht Monster, belend ten zuiden Wijnant van Aernem, en ten noorden
Scairlaken. Op verzoek van oorkonder en van Pieter de Groen bezegeld door
Simon van der Burch.139
[Regest 97] Heer Jan van Abbenbroeck, ridder, en Margriet van der Maelstede,
vrouwe van Abbenbroeck, ‘sijn getroude wijff’, oorkonden dat zij hebben
gegeven aan het klooster van Loosduinen 5½ morgen land, gelegen in het
nieuwe land van Abbenbroek, belend ten oosten heer Jan van Abbenbroeck,
ten zuiden Willem Claes Boudijnszsz, ten westen heer Jan voornoemd, en ten
noorden Willem van Oerdensz. Het klooster dient hiervoor 30 zielmissen per
jaar op te dragen voor oorkonder en diens vrouw. Op verzoek bezegeld door
Wouter van den Woude Jansz, Gerijt Jan Kensensz en Jan Vastraetsz,
schepenen van Abbenbroek.140
[Regest 175] Arent Claesz oorkondt dat hij aan het klooster van Loosduinen
heeft gegeven 46 pond Hollands, in ruil waarvoor hij een knapen provende
heeft ontvangen. Ook zal het klooster 4 stuks schapen en 1 ‘geldebeest’ zomers
in de weide onderhouden ten behoeve van zijn kleding. Oorkonder zal het
klooster dienen in het knapenhuis, daarin wonen, verblijven en de
gebruikelijke werkzaamheden verrichten. Mocht hij dat verzuimen of een
speelkind verwekken, dan onderwerpt hij zich aan de correctie van de orde. Op
verzoek bezegeld door Gerrit van Steenvoerde Willemsz.141
[Regest 147] Boudijn Jacobsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Dirck
Kerstantsz 1 morgen 25 gaarden land, gelegen in het ambacht van Monster,
gemeenre aarde met Dirck voornoemd, belend ten westen Gerrit die puijer, ten
noorden Gerrit Henricksz. Op verzoek bezegeld door Kerstant Roelensz.142
[Regest 181] Graaf Willem VI oorkondt dat hij in erfpacht heeft gegeven aan
Dirck Jansz 8 hond land gelegen in zijn ambacht van Eikenduinen in de
Knoopstok gemeen met Dirck voornoemd.143
[Regest 167] Godelt Jannes Pieterszs weduwe oorkondt dat zij heeft verkocht
aan Gerrit van Veen Arentsz 4½ morgen land, die oorkonder in leen placht te
hebben van de vrouwe van Castricum in bergpolder, belend ten oosten Martijn
Vranckensz, en ten westen Jan van der Duyn, strekkende van de weg
zuidwaarts naar 5 morgen die oorkonder ook in leen houdt van de vrouwe van
Castricum voornoemd. Op verzoek bezegeld door Jan die Kock Wolphertsz en
Simon Claesz de Bruijn.144
[Regest 168] Dirck van der Leck, ridder, oorkondt dat hij als voogd van zijn
wettige vrouw Gilis van Cralingen, vrouwe van Castricum, heeft ingestemd
aan Godelt Janne Pieterszs weduwe om te verkopen 4½ morgen die zij in leen
houdt van zijn vrouw, gelegen in Bergpolder, belend ten oosten Martijn
Vranckensz, en ten westen Jan van der Duyn.145
[Regest 205] Fije Jans Rodendr oorkondt dat zij heeft verkocht aan Gerrit
Aelbrantsz de helft van 2 morgen land die zij met hem gemeen heeft, gelegen
in het ambacht van der Wateringe en zij hadden gekocht van Simon uut der
Voert. Op verzoek bezegeld door heer Henrick van Naaldwijk, ridder en
maarschalk van Noordholland.146
[Regest 174] Willem Jansz en Margriet ‘sijn getroude wijff’ oorkonden dat zij
elk van de abdis van Loosduinen een provende hebben ontvangen, zoals de
zusters en broeders gewoonlijk zijn te hebben. Het echtpaar belooft dat zij alles
zullen doen dat wijlen Willem Gijsbertsz en Machtelt voorheen deden. Op
verzoek bezegeld door Jan Dircxsz van der Wateringe.147
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[Regest 182] Jan Alaert Dircksx, Jacob Dircksz, Kerstant Dircksz, Jan Huge
Costijnsz, Jacob Aerntsz en Floris Beijn Claesz oorkonden dat zij hebben
verkocht aan Dirck Jan Casusz een vierendeel van 5 morgen land gelegen in
het ambacht van Eikenduinen gemeenre aarde met Dirck Jansz voornoemd, zo
groot en zo klein als Andries Dircksz, broer, oom en zwager van oorkonders,
in zijn leven had bezeten gemeen met Dirck voornoemd, waarop nu woont
Dirck Kockensz. Op verzoek bezegeld door Gerrit Beijn Hugensz.148
[Regest 148] Willem van Boemgaert Claesz schout van Monster, oorkondt dat
Jan Waert Dircksz, Jacob Dircksz, Kerstant Dircksz, Jacob Arentsz, Jan Hughe
Kerstantsz en Floris Beijen Claesz gaven aan het klooster van Loosduinen een
stuk land groot 2½ morgen 25 haarden, gelegen in het ambacht van Monster,
belend ten westen heer Hughe Backer, ten noorden Gerrit Henricxsz, waarop
Elias en zijn broer Everaert 50 groot Hollands rente op hebben staan, en Pieter
Jacobsz 30 schelling Hollands. Verder gaven zij aan het klooster voornoemd
nog een stuk land van 5½ hond, gelegen in het ambacht van Monster in de
Made, belend ten noorden Jan Waert Dircksz en Jacob Dircksz.149
[Regest 170] Gerrit Laurisz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Lijsbet Jan
Pieterszsdr zijn aandeel in 4 morgen land die wijlen Pieter de Moer naliet,
gelegen in Hillegaartsberg, de oorkodner aangekomen aanbestorven van zijn
vrouw. Op verzoek bezegeld door Jacob Willemsz.150
[Regest 169] Broeder Willem Pieter de Moersz, oorkondt dat hij heeft verkocht
aan Lijsbetten Jan Pieterszsdr, zijn nicht, hetgeen hem aanbestorven was van
zijn vader in de stad Rotterdam of daarbuiten. Op verzoek bezegeld door Jan
Herpertsz Etervoort [is dit Utervoort? RAvdSp] en Jacob Willemsz.151
[Regest 200] Symon Cleymansz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Hughe
Simonsz 2 morgen land, gelegen in het ambacht Monster, gemeenre aarde met
heer Dirck Claes Butsielsz, priester, met Jan Doe Witte Claesz, en met Aechte
Jacob Pieterszs weduwe, belend ten westen mr.Henrick Robbrechtsz en
Herman Hermansz. Op verzoek bezegeld door Dirck die Bloet Hugensz en
Jacob Beukelsz.152
[Regest 171] Jan Arentsz en Dirck die Vischer Florensz, schepenen in
Rotterdam oorkonden Gerrit van den Veen Arentsz verklaarde te hebben
verkocht aan Lijsbet Jan Peterszsdr 4½ morgen land gelegen in Bergpolder,
belend ten oosten Martijn Vranckensz, en ten westen Jan van der Duijn,
strekknde tot aan 5 morgen land door Godelt Jan Peterszs weduwe in leen
gehouden van de vrouwe van Castricum.153
[Regest 129] Willem van Tetroede oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrouwe
Rikaerde, nu priorin te Loosduinen een kamp land groot 2 morgen, gelegen in
Monsterambacht, belend ten noorden Alveraet Simonsdr van Tetroede.
Bezegeld door ookonder.154
[Regest 126] Willem Sieursz oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrouwe
Rikaerde van Tetroede, nu priorin tot Loosduinen, een recht vierdendeel van
2½ morgen land, gelegen in Wateringerambacht in Stomperdijk, belegen
gemenen aarde met de kindere van Jan van der Laen, belend ten westen Simon
van der Does. Op verzoek bezegeld door heer Henrick Jansz, priester en
kapelaan te Loosduinen. Getuigen waren Eggebrecht van Cranenburch en
Willem Jansz.155
[Regest 127] Willem Zuiersz oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrouwe
Rjkaerde van Tetroede, nu priorin te Loosduinen, een recht vierdendeel van 2½
morgen land in Wateringerambacht in Stomperdijk, gemene aarde met de
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kinderen van Jan van der Laen, belend ten oosten Jan Vranckensz, en ten
westen Simon van der Does. Op verzoek bezegeld door Willem Claesz, nu
schout van der Wateringe. Getuigen waren Eggebrecht van Cranenburch en
Willem Jansz.156
[Regest 204] Jan Bartelmees oorkondt dat hij heeft verkocht aan Jan Henricxsz
2 morgen land, gelegen in het ambacht van der Wateringe, gemenre aarde met
Enghebrecht Ermbrechtsz en met Jan Herpertsz en met Catrijn Jan Hugensz
weduwe, belend ten oosten Aernt van Alcmade. Op verzoek bezegeld door Jan
Spiegel.157
[Regest 159] Broeder Jorijs, prior van de kapel Van der Does, Henrick Jansz
en Gerrit van Zeijst, priesters, verklaren dat zij erbij waren als biechtvader en
testamentoren toen wijlen Andries Dircksz en diens getrouwde vrouw
Hadewich Jansdr in hun testament het klooster van Loosduinen bewezen 1
morgen land, gelegen in Monsterambacht, gemeenre aarde met Dirck van der
Gheijt, belend ten oosten Claes Jansz, en ten zuiden een banwatering geheten
de Boomade. Bezegeld door broeder Jorijs en Henrick voornoemd en in plaats
van Gerrit voornoemd die geen zegel heeft zegelt heer Gillis van Loenhout,
confessor.158
[Regest 128] Pieter de Groen Willemsz en Claes Gerritsz oorkonden dat zij
hebben verkocht aan juffrouw Machtelt van der Boechorst, non te Loosduinen,
en haar zuster juffrouw Kerstijn van der Boechorst, kloosterjuffrouw te
Loosduinen, met toestemming van de abdis van Loosduinen, de rechte helft
van 4½ morgen land, gelegen in Monsterambacht gemeenre aarde met Jan
Waert Dircxsz, en nog de helft van ½ morgen land gelegen in
Monsterambacht, gemeenre aarde met Jan Waert voornoemd, belend ten
westen Willem van Tetroede. Bezegeld door eerste oorkonder en op verzoek
van de zegelloze tweede oorkonder door Huge Nagel.159
[Regest 120] Machtelt Jan Dirck Loefszs weduwe oorkondt dat zij heeft
verkocht aan haar neef heer Gerrit van Zeijst het land haar aangestorven van
haar neef Alewijn Dircksz, aan die vermaakt door haar vader heer Philips van
Voorburch om zijn leven lang het gebruik te hebben. Op verzoek bezegeld
door heer Jacob Obrecht, priester, en Pieter Groen.160
[Regest 130] Willem van Tetroede oorkondt dat hij heeft verkocht aan het
klooster van Looduinen 5 hond land, gelegen in Monsterambacht, belend ten
oosten en ten westen Joest Pietersz, en ten zuiden Gerrit die Visscher; en nog
4½ morgen gelegen in Monsterambacht, belend ten oosten Joest Pietersz. Op
verzoek bezegeld door Jan Smit, neef van de oorkonder.161
[Regest 61] Dirck Colijnsz oorkondt te hebben verkocht aan Arent Claesz 1
pond rente per jaar, te betalen op Kerstavond, staande op het rechte zesde deel
van 14 morgen land, waar hij nu op woont, gelegen in het ambacht van
Monster, belend ten westen Pieter Claesz, en ten oosten Jan Jansz. Op verzoek
bezegeld door Mourijn Philipsz.162
[Regest 206] Jan van Bueren, schout in het ambacht van der Wateringhe,
oorkondt dat Katrijn Jan Hughenszs weduwe transporteerde op Jan Henricxs
Dolensz 4 hond land in genoemd ambacht, gemeenre voor met Jan Henricxsz
voornoemd, met Jan Herpertsz en met Engebrecht Wermbrechtsz, belend ten
oostenAernt van Alkemade. Op verzoek bezegeld door Willem Claesz.163
[Regest 158] Arent van Dam oorkondt dat hij heeft ontvangen van de abdis van
Loosduinen 15 gouden Hollandse schellingen ten behoeve van Jacob Jansz, de
zoon van de oom van oorkonder. Die zal voor dat geld naar Praag reizen om
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daar de ongelovigen te weerstaan ten bate van de ziel van wijlen Jan
Ommeloep.164
[Regest 179] Omdat de paus geboden heeft kruisland te verkopen en met de
opbrengst kloeke eerbare mannen tegen de ongelovigen te zenden om die te
weerstaan, zo hebben Hadewech van der Lecke, abdis van loosduinen, Aernt
van Dam, Dirck Claesz, Jan Deym, Gerrit Jansz, Dirck Ysbrantsz, Pieterman
Ysbrantsz en Dirck Deym met toestemming van de medenakomelingen van
wijlen Jan Ommeloep verkocht aan heer Gerrit van Zeijst, priester, en Willam
Jansz, 2½ morgen kruisland, dat Jan Ommeloep voornoemd in laatste wil
bepaalde te verkopen [om iemand tegen de ongelovigen te zenden], welk land
gelegen is in Haagambacht, belend ten zuiden Pieter Claesz, en ten noorden
Willem Meyns. Bezegeld door Hadewech voornoemd, en namens de andere en
hunzelf door Arent van Dam voornoemd, Dirck Claesz voornoemd en Jan
Deijm voornoemd.165
[Regest 165] Jan van Cranenburch oorkondt dat hij voor de memorie van
Eggebrecht van Cranenburch en juffrouw Lijsbet, zijn vader en moeder, het
klooster van loosduinen heeft bewezen 40 schelling Hollands per jaar, staande
op 5 hond land, gelegen in Monsterambacht, liggende gemeenre aarde en voor
met het klooster voornoemd, met Arent die portier en oorkonder. Op verzoek
bezegeld door Jan van Beest.166
[Regest 125] Claes van Diepenburch, knaap, en Claes Issaacxsz, priester,
verklaren dat Pieter Isbrantsz en Pieter Mathijsz in Bohemen zijn geweest
tegen ‘die ongelovigen ketters’. Bezegeld door de eerste oorkonder, de tweede
heeft geen zegel.167
[Regest 164] Pieter van den Sande, proost van Condé in Henegouwen,
oorkondt dat hij heeft gegeven aan zijn dochter Catrien van den Sande, non in
Loosduinen, een woning en “gesate” met alle toebehoren “aen hoghe ende aen
laghe”, tesamen omtrent 5 morgen lands luttel min of meer, gelegen in het
Westambacht den Den Haag, waarvan de oorkonder een deel kocht van Bone
van den Berghe en diens zoon Ewout, en het andere deel kocht van Peter
Dircksz van den Veen en diens broer Willem Dircksz. Hiervoor dient men een
memorie te houden voor juffrouw Aechte Bistroo. Naast Pieter van den Sande
ook bezegeld door heer Dirk de bastaard, deken van de hofkapel in Den Haag,
en door Jan Vos Dirk Hoogstraatsz, schout van Den Haag.168
[Regest 163] Coen Simonsz en Sijmon Jude Dircxsz, schepenen in Leiden,
oorkonden dat Katrijn Gerrits weduwe van Oijen en de erfgenamen van Gerrit
van Oijen haven aan heer Jacob Dircksz, priester, ten behoeve van het klooster
van Loosduinen twee schepenbrieven d.d.22-2-1403 en 31-12-1405 [zie de
regesten 161 en 162], voor de memorie van Femense Vrancken de vrouw van
heer Pieter Honsz, Katrijn van Oijen, Gerrit van oijen en diens vrouw Katrijn
met haar kinderen.169
[Regest 156] Herberen van Foreest oorkondt dat, voor hem zelf en zijn erven,
heeft gegeven bij deze brief aan Doeve Hughe Rodensz en diens erven ten vrij
eigen in rechte aalmoes en puurlijk om god alzulk land als gelegen in in het
ambacht van Alphen in de Hoorn, gemeenre voor met heer Dirck van Egmont,
ridder, alzo groot en klein als Jan van Foreest, vader van de oorkonder, dat
bezat, en oorkonder van wijlen zijn broer Adriaen was aanbestorven. Het wordt
nu in huurwaar gebruikt door Dirck Wonbaersz. Bezegeld door oorkonder en
door Jan Henrick, neef van de oorkonder en rentmeester van Ter Leede.170
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[Regest 154] Johan heer van Heenvliet en van der Capelle oorkondt dat hij het
klooster van Loosduinen 1 pond Hollands per jaar bewijst zoals zij n vooruders
het klooster hadden bewezen, verzekerd op de goederen zoals die behoren aan
de hofsteden en huizinge van Heenvliet.171
[Regest 155] Matheus Pietersz, parochiepaap van Monster, kanunnik tot OLVklooster tot Middelburg, oorkondt dat Jan Waert op het laatst van zijn leven het
klooster van Loosduinen zoveel land in de geest van zijn woning als hij en zijn
nakomelingen daarvan 2 schelling per jaar schuldig waren aan dat klooster.172
[Regest 63 en regest 193] Dirck Colijnsz oorkondt te hebben verkocht aan
Arent Claesz een rente van 1 pond Hollands per jaar, staande op 6½ morgen
land waar hij nu op woont, gelegen in de Segbroec, belend ten oosten Jan
Jansz, en ten westen Pieter Claesz. Hierbij waren Willem Jansz en Pieter
Claesz. Op verzoek bezegeld door Arent van den Kamp.173
Ik kan deze boerderij niet nader lokaliseren.
[Regest 172] Herman Hermansz, Wolfert Jacobsz, Paridoen Jacobsz en Ave
Jacobsdr oorkonden dat zij hebben ontvangen van de abdis van Loosduinen 25
nobel van de besterfte van Lijsbette Jan Pietersz Moersdr, convers in het
klooster van Loosduinen voornoemd, hun nicht. Op verzoek bezegeld door Jan
van Cranenburch en Arent van den Camp.174
[Regest 173] Broeder Willem, prior van de OLV Broeders te Haarlem, en
broeder Willem Pieter Moers, oorkonden dat zij ‘met gemeender handt
overgeven’ hetgeen broeder Willem Peter Moers voornoemd is aanbestorven
van zijn nicht juffrouw Lijsbeth Jan Peterszdr, non in Loosduinen.175
[Regest 64] Arent van Kamp oorkondt dat Huge Jacobsz verklaarde schuldig te
zijn aan Pieter Dircksz een eeuwige pacht van 30 schelling per jaar, staande op
6 morgen land luttel min of meer, gelegen in het ambacht van Monster, waar
Huge voornoemd nu op woont, belend ten noorden en oosten de erfgenamen
van Gerijt die Puijer mety eigen en huurwaar. Hierbij waren als goede knapen
uit het voornoemde ambacht Jan Jacobsz en Jan Heymensz. Bezegeld door
oorkonder [die zich dan Arent van den Kamp noemt].176
[Regest 194] Arent van Camp oorkondt dat Huge Jacobsz verklaarde schuldig
te zijn aan Pieter Dircksz een eeuwige pacht van 30 schelling per jaar, staande
op 6 morgen, gelegen in het ambacht van Monster, waar Huge voornoemd nu
op woont, belend ten noorden en oosten Gerijt die Puijer, ten zuiden Jan
Coppensz en Pieter Claesz, en ten westen de erfgenamen van Robert die puijer.
Bezegeld door oorkonder.177
[Regest 151] Dirck Colijnsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Pieter Claesz
30 schelling Hollands per jaar, verzekerd op 2½ morgen land, gelegen in de
hoefslag van “den Segbroec”, belend ten oosten Pieter voornoemd, ten zuiden
Proper Jan, en ten westen Dirck voornoemd. Op verzoek bezegeld door Jan
van Cranenburch.178
[Regest 150] Pieter Claesz oorkondt dat hij om gods wil en de zielen van zijn
ouders en de memorie van hem en wijlen zijn vrouw Margrite heeft gegeven
aan het klooster van Loosduinen een stuk land van 7 hond, gelegen in
Monsterambacht, belend ten westen Wigger Beuckelsz, ten noorden Simon
Moetgensz, en ten oosten Pieter Maesz. Verder nog 5 morgen land, ook
gelegen in Monsterambacht, belend ten zuiden en weten Claes Willem, en ten
oosten Katrijn Rellen. Op verzoek bezegeld door Arent van den Camp.179
[Regest 153] Foeijtgen Arentsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan abdis en
klooster van Loosduinen 2 morgen land gelegen in Monsterambacht, belend
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ten oosten Aernt van Camp. Op verzoek bezegeld door de eerbare Claes van
Diepenburch, nu baljuw van Den Haag.180
[Regest 56] Simon Hubrechtsz, Aernt Gerritsz en Jan Jacobsz, als
godhuismeesters van der kerk van der Wateringe, en Claes Simonsz en Jan
Jansz, als Heilige Geestmeesters van der Wateringe, verklaren dat zij ten
behoeve van het godshuis van der Wateringe en met toestemming van de
cureyt (in marge: Gerrit Dircxsz van der Wateringe), de jufvrouw van der
Wateringe, Gerrit Dircxsz, Willem Claesz en de gemene buren van der
Wateringe hebben verkocht aan Aernt Claesz 8 schelling rente per jaar, die het
godshuis en de Heilige Geest van der Wateringen te zamen hadden op het land
van Claes Arentsz, gelegen in het ambacht van der Wateringe, belend ten
oosten Ysebrant Olislagers erfgenamen en Arent Gerritsz vornoemd heeft
gekocht. Op verzoek bezegeld door heer Gijsebrecht Meynaertsz, hun crureijt,
en Willem Claesz voornoemd.181
[Regest 157] Jacob Doe Ghijsensz, schout tot Alphen, oorkondt dat Doeve
Hughe Rodensz om gods wil gaf aan het klooster van Loosduinen 14 morgen 1
hond land, gelegen in het ambacht van Alphen in de Hoorn, die hij had
verkregen van Harbaren van Foreest, gemeenre voor met heer Dirck van
Egmonde, ridder, en met juffrouw Ida Pieter Alboutsdr, dat nu in huurwaar
heeft Henrick Dirck Wonbaersz, onder vrijwaring, ook jegens Pons
Uutenbrock, zwager van Doeve voornoemd, met de bepaling dat Henrick
Doevendr in dat klooster intreden zij haar leven lang de helft van het
vruchtgebruik hebben. Bezegeld door oorkonder en Doeve Hughe Rodensz.182
[Regest 57] Claes Arentsz verklaart te hebben verkocht aan zijn zoon Arnoud
16 hond land gelegen in het ambacht van der Wateringe, belend ten westen
Simon Gerritsz. Hierbij waren als wijnkoopslieden en getuigen Jan Claesz en
Pieter Claesz, gebroeders. Op verzoek bezegeld door Allert Bertelmeusz.183
[Regest 177] Heer Gerrit van Zeyst, priester en nu kapelaan te Loosduinen,
oorkondt dat hij lange jaren in het te Loosduinen heeft gewoond, daar dikwijls
goed en vriendelijk is ontvangen, veel beter dan hij verdiende, en dat de abdis
hem nu inwoning, barning, ‘pottagie’, lijfrenten en andere deugden verschaft.
Daarom en voor de ziel van zijn moeder, zijn ouders en hemzelf geeft hij aan
het klooster zijn woning, landhuis en geboomte, gelegen in het ambacht
Voorburg, belend ten oosten Claes Dammasz, en ten westen Gerrit Heermansz.
Ook nog voor de ziel van zijn moeder en ouders 2 morgen land gelegen in
Zoeterwouden in Tedingerbroek, belend ten oosten Loeff Vranckensz. Ook
nog voor zijn ziel 7 hond land, gelegen in Haagambacht in Escamp, gemeenre
voor met nog 7 hond waarvan het rechte deel toebehoord aan Willem Jansz,
zoals de brief inhoudt waarmee Willem voornoemt en oorkonder het kochten.
‘Actum’ in de collegiale kerk Sint Adriaan in de parochie Naaldwijk in
aanwezigheid van de edele man Albert van Naaldwijk en met als getuigen de
heren meester Dirk Woutersz en Gerrit gezegd Roder, kanunniken van die
kerk. Opgesteld door notaris Hendrik Robertsz, klerk in het diocees Utrecht.184
[Regest 202] Aelwijn Dircksz oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrouwe
Aechte van Oestgeest, non tot Loosduinen, 16 hond land, hem aanbehuwelijkt
door Alijt Jansdr, zijn vrouw, als medegave, gelegen in Wateringerambacht
gemeenre aarde met Jan Herpertsz uuter Voert, met Philips Enghebrechtsz en
met Gerrit Willemsz, belend ten oosten juffrouw Lijsbet Arentszdr van
Alcmade, de weduwe van Willem Pietersz. Met niet meer daarop staande dan
14 schelling Hollands rente ten behoeve van juffrouw Aechte van Oodshoern,
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non te Loosduinen. Jacob Jansz, Henric Jansz en Peter Jansz waren erbij toen
de huwelijksvoorwaarden werden opgesteld en geven vrijwaring. Op verzoek
bezegeld door Willem Claesz van der Wateringe, nu schout van Wateringe, en
Jan van Cranenburch.185
[Regest 100; ingevoegd in regest 99] Arent Claesz oorkondt dat hij heeft
verkocht aan Zoeten Florisdr het huis en de boemen die hij heeft staande in
Monsterambacht in het dorp Loosduinen, waarin nu Soete voornoemd in
woont, dat na haar dood zal komen op haar zoon Adriaen Arentsz, ook zijn
leven lang. Na hun overlijden zal het komen op oorkonder ten zij Adriaen
wettige kinderen heeft. In dat geval erven die. Op verzoek bezegeld door Arent
van Camp, schout van Monster.186
[Regest 123] Willem, heer van Naaldwijk en maarschalk van Holland,
oorkondt dat hij heeft verkocht aan de abdis, het gemeen convent en het
klooster van Loosduinen 2 morgen land gelegen in het ambacht Wateringen,
belend ten oosten de jonker van Nassau, ten westen Jan Claesz timmerman, en
ten noorden abdis en convent voornoemd.187
[Regest 58] Arent Claesz, Pieter Claesz, Jan Claesz, hun zwager Elis Jansz,
Jacob Claesz, Alijt Claes Arents weduwe met haar gerechte voogd Ansem,
Aechte Claesdr en Geertruyt Claesdr, elk met haar gerechte voogd, oorkonden
te hebben verkocht met gezamender hand aan Willem Jansz 4 morgen land,
gelegen in het ambacht van der Wateringe, belend ten oosten Elias Claesz, en
ten westen Philips Claesz. Op verzoek bezegeld door Allert Bartelmeusz en
Arnt van den Kamp.188
[Regest 98] Agniese van Haemstede, abdis van Bellem oorkondt dat is afgelost
de 3 pond die zij had staande op een stuk land in Monster dat in het verleden
toebehoorde aan Simon van Tetroede.189
[Regest 124] Jan Jacobsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan het klooster van
Loosduinen 1 morgen land gelegen in Monsterambacht, belend ten zuiden en
westen Jan Doensz en Huge simonsz, en ten noorden Philips Nachtegael. Op
verzoek bezegeld door Jan van Cranenburch.190
[Regest 176] Gijsbert Jansz en zijn vrouw Clemeyns oorkonden dat zij van de
abdis een provende hebben ontvangen zoals broeders en zusters in dit klooster
plegen te ontvangen. In ruil daarvoor zal Gijsbert voornoemd bakken en
vleeshouwen en namens het klooster boodschappen doen. Clemeyns zal zorgen
voor het melken en melkhuis van het klooster. Ook als zij niet meer werken
kunen, zal het klooster hun kost en inwoning geven. In het geval zij een
speelkind krijgen, onderwerpen zij zich aan de correctie van het klooster en de
orde. Op verzoek bezegeld door Willem Claesz, schout van Wateringe, en
Arent van den Camp.191
[Regest 195] Pieter Dircksz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Aernt Claesz
30 schelling per jaar, staande op 1 morgen land, gelegen in Monsterambacht,
conform de brief d.d. 17-5-1435 [hier regest 62]. Hirbij waren als zegslieden
en wijnkoopslieden Willem Jansz en Henrick Dirckz. Op verzoek bezegeld
door Dirck Gijsbertsz.192
[Regest 201] Huge Simonsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan vrouwe
Aechte van Oegstgeest, non tot Loosduinen, 2 morgen land, gelegen in het
ambacht van Monster, gemeenre aarde met heer Claes Dirck Butsielsz,
priester, met Jan Doe Witte Claesz, belend ten westen mr.Henrick
Robbrechtsz, nu deken te Naaldwijk, en Heerman Heermansz. Op verzoek
bezegeld door Arent van den Camp, nu schout van Monster.193
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[Regest 180] Dirck Jan Casusz oorkondt dat hij heeft verkocht aan de abdis
van Loosduinen 5 morgen land, gelegen in het Westambacht van Den Haag,
belend ten westen en noorden de erfgenamen van Gijs timmerman. Van die 5
morgen zijn 8 hond erfhuur, toebehorende de grafelijk van Holland en geheten
de Knoopstok. Bezegeld door oorkonders.194
[Regest 65] Arent Claesz verklaart dat hij van de abdis en het gemeen convent
van Loosduinen levenslang heeft gekregen een prove met wijn en een pitancie
heeft gekregen, zoals de broeders en zusters in het klooster gewend zijn te
krijgen. Hij geeft aan het klooster ten vrij eigen 24½ pond Hollands per jaar
aan land en renten gelegen in Wateringerambacht en Monsterambacht. Het
klooster zal zijn memorie houden. Arent zal de stalwaarders dienst in het
klooster verrichten en zal niet trouwen. Indien hij toch “hijlicte off wijff name”
dan verbeurt hij zijn prove. Na zijn overlijden dient het klooster aan zijn
ergenamen 30 gouden Philips Bourg. schilden uit te betalen. Met allerlei
andere [in het regest omschreven] bepalingen. Op vezoek bezegeld door
Willem Claesz, nu ter tijd schout van Wateringen, en Aernt van den Camp, nu
ter tijd schout van Monster en Naaldwijk.195
[Regest 62] Peter Dircksz oorkondt te hebben verkocht aan Arent Claesz 30
schelling rente per jaar, staande op 6 morgen land luttel min of meer, gelegen
in Monsterambacht. Hierbij waren als zegslieden en wijnkoopslieden Willem
Jansz en Henrick Dircxsz. Op verzoek bezegeld door Dirck Gijsbertsz.196 Zie
hiervoor de brief d.d. 17-5-1433 [regest 195].
[Regest 198] Wouter Gerritsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Willem
Jacobsz de helft van 3 morgen land, gelegen in het ambacht van Naaldwijk,
belend ten westen Gerrit van Heemskerck en zijn broers, ten noorden de
woning van Dirck van Raephorst, en ten oosten Peter Ruijsch. Op verzoek
bezegeld door Claes Jans van Zandijck.197
[Regest 184] Wij Willem Boudijn Bloxsz, Jan Boudijn Bloxsz en Boudijn
Claesz Blocsz verklaren gezamenlijk dat zij hebben verkocht aan het klooster
van Loosduinen 1 morgen land gelegen in Hetscamp gemeen met Aelbrecht
Vranckensz land aan ‘die Leijeheul’. Omdat de oorkonders geen zegel hebben
bezegeld door Jan van Dorp en Floris van Alkemade.198
[Regest 117] Gerrit van der Schuijeren verkoopt aan Gerrit Henricxsz een stuk
land, groot omtrent 16 roeden, gelegen in het ambacht Monster. Op verzoek
van oorkonder bezegeld door Gerrit Jansz talman.199
[Regest 119] Gerrit van der Schuijren oorkondt dat hij heeft verkocht aan heer
Gerijt van Zeijst, priester, en Willem Jansz, gezamenlijk 3 stukken land
gelegen in het ambacht Monster in het westeinde van het dorp Loosduinen,
waarvan Jan Arentsz 2 stukken in erfhuur heeft, gelegen aan de westzijde van
de laan van de heer of Jan van Cranenburch. Het derde stuk hebben Mees
Florisz van Monstersz [sic] en Willem Huerschaert in erfhuur, gelegen aan de
zuidzijde van de voornoemde weg tussen de hostede van Mees Florisz en de
hofstede van Dirck Jansz. Op verzoek bezegeld door Arent van den Camp, nu
schout van Monster.200
[Regest 183] Kerstant van Alckemad en Alijt Derck Ysbrantszs weduwe
oorkonden dat zij hebben verkocht aan de abdis van Loosduinen 2 morgen land
gelegen in het ambacht van Monster, belend ten zuiden Floris Gerritsz, ten
westen Claes Petersz en ten noorden Peter Simonsz, Martijn Ysbrantsz en
Jacob Wijnensz. Op verzoek bezegeld door Willem die Heuijtert Claesz.201

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

26-4-1437

27-5-1437

28-5-1437

1-7-1437

7-6-1438

22-6-1438

23-6-1438

[Regest 186] Claes Heermansz oorkondt dat hij heeft verkocht aan abdis en
convent van Loosduinen 1 morgen land gelegen in het ambacht Monster,
gemeenre aarde en voor met zijn zuster en met Heijl Claes Janzsdr. Als
dingslieden waren hierbij Aernt van Camp, nu schout van Monster, Jan
Dircxsz, Hubrecht Dircxsz en Jan Dirck Dircksz, ooms van de oorkonder,
Henrick Mourijszn en Jan Mourijnsz, stiefvader van de oorkonder. Op verzoek
bezegeld door Aernt van Camp voornoemd.
Bovenaan
z.d.
1 morgen land in Monsterambacht in de woning
van Jacob van der Houen, gekocht van Claes
Hermansz.202
[Regest 189] Jan van Cranenburch oorkondt dat hij Philips Arentsz van Dam,
zijn neef, vanwege de verdienste van hem en zijn ouders hadden bewezen aan
de oorkonder en diens ouders, ten vrij eigen geeft 3 morgen land, gelegen in
Monsterambacht in de Made, zoals hij dat van oorkonder in leen placht te
houden. Bezegeld door oorkonder.
Bovenaan
z.d.
3 morgen land gekocht van Philips Aerntsz van
Dam, gelegen in Monsterambacht in de woning
van Coenraet Willemsz die nu wordt gebruikt
door Jan Jan Ouderoggensz.203
[Regest 190] Philips Arentsz van Dam oorkondt dat hij heeft verkocht aan de
abdis van Loosduinen 3 morgen land gelegen in Monsterambacht in de Made,
belend ten oosten voornoemd klooster, Aernt van Kamp, Alijt Jan Soeten
weduwe en de erfgenamen van Jan Soeten, ten zuiden heer Jacob Claesz,
priester, en ten westen het klooster, de weduwe en erfgenamen voornoemd.
Getuigen waren Willem Claesz, nu schout van der Wateringhe, Willem
Dippinc en Dirck Ysbrantsz. Bezegeld door oorkonder.204
[Regest 185] Pieter Ysbrantsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan de abdis van
Loosduinen ½ morgen land die hij hem aankwam van zijn huwelijk met Heijll
Claesdr zijn ‘getroude wijve’, gelegen in het ambacht van Monster. Op
verzoek bezegeld door Willem Claesz, schout van de Wateringe.205
[Regest 207] Schout, asing en buren hebben met het volle gerecht gestoken 5
palen in Wateringerambacht aan de westzijde van Juinsheuijel tussen Jan
Gerritsz aan de ene zijde en het land van het klooster van Loosduinen 16 hond,
gekocht door vrouw Aechte aan de andere zijde. Jan voornoemd wordt
toegepacht en gemeten van de banweg ter Zweth toe uit ‘Zuius’ wateringe 4
voet in ‘Zuius’ wateringe westwaart 9 gaarden breed 5 duim min 9 morgen
land.206
[Regest 187] Willem, heer tot Naaldwijk en de Capelle, maarschalk van
Holland, oorkondt dat hij in vrij eigendom heeft gegeven aan Dirck Jan
Broersz 50 groot per jaar, staande op 2½ morgen land, gelegen in het ambacht
van Monster, die zijn vader van oorkonder in leen hield als voogd en man van
juffrouw Willem van Egmond en van der Wateringe. Bezegeld door
oorkonder.
Bovenaan
z.d.
50 groot per jaar staande op 2½ morgen land in
de Poeldijk dat Dirck Jacobsz gebruikt en afgelost
zijn jegens Dirck Jan Broersz.207
[Regest 188] Dirck Jan Broersz oorkondt dat hij heeft verkocht aan de abdis
van Loosduinen 50 groot Hollands per jaar, staande op 2½ morgen land,
gelegen in het ambacht van Monster, belend ten noorden de weduwe van Gerrit
Henricxsz. Op verzoek bezegeld door Willem, heer van Naaldwijk de Capelle.
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Onder stond noch een coopbrieff van denselven
50 groot voorseind alleen, van woorde te woorde,
bezegelt onder Jan Willemsz van Velsens
zegel.208
[Regest 199] Cornelis Adriaensz, Jan Henricxsz en Claes Joessen, schepenen
in Schakerloo, oorkonden dat de gezworen landmeter Mathijs Boudijnsz die
verklaarde dat hij op zijn eed de landerijen van het klooster van Loosduinen in
‘Onstriene’ en in Schakerlo heeft gemeten, met het volgende resultaat:
- In Schakerloo in de zuidhoek 2 gemet 25 roeden, ten oosten belend door
Sint Claes kapelrieland, ten westen L.. Henricksz, en ten noorden de
voornoemde kapelrie;
- Nog een gemet in de zuidhoek, belend oost en noord heer Henrick Moer,
priester, ten zuiden Pier Pier Lemsz, en ten westen de papelijke prove van
Schakerloo;
- Nog 2 gemet 12 roden in de zuidhoek, belend ten zuiden Cornelis
Adriaensz, ten westen Simon Meeusz, en ten noorden Hughe Simonsz;
- In de Noord 1 gemet in de Driehoek, belend ten oosten Willem Humansz
jaargetijde land, en ten noorden Dancke Miechelsz;
- Nog in de Noord 6 gemet en ½ kwartier, belend ten oosten Andries
Arnoutsz, ten zuiden Arnout Hugensz, en ten noorden Pier Boudensz;
- nog in de noord 1½ gemet, belend ten oosten Cornelis Eelaertsz, en ten
zuiden tComan Willem;
- Nog in de Noord 1½ gemet 25 roeden, belend ten oosten Huge Simonsz, ten
zuiden Arnout Hugensz, en ten noorden Kateline Lem Stoggen weduwe;
- Nog 400 roeden land in de Noord, belend ten oosten en zuiden Cornelis
Adriaensz, en ten noorden huge simonsz;
- Nog 1½ morgen in de Noord, belend ten oosten Arnout Hugensz en Heijn
Adriaensz, ten zuiden Huge Simonsz, ten westen Lauris Jansz, en ten
noorden Dancke Michielsz,
- Nog ½ gemet achter Faes Hugensz, belend ten oosten Pier Pier Jan Piersz,
ten westen Dancke Roem, en ten noorden Jan Pier Cobe;
- Nog een ½ gemet achter Faes Hugensz, belend ten oosten Faes Hugensz, ten
zuiden Cornelis Faesz, ten westen Cornelis Coppen Michielsz, en ten
noorden Pier Pier Jan Piersz;
- In Gouweloeshouck 3 gemet ½ quart min, belend ten oosten Kempe Meet,
te zuiden heer Henrick Moer, priester, ten westen tScheer Piershoeck, en ten
noorden Coppe Bere;
- nog 2 gemet en een quartier benoorden de veerweg, belend ten oosten Jan
Jacobsz, ten zuiden Cornelis Adriaensz en Arnout Hugensz, en ten noorden
Jan Jacobs;
- In Bastaertshoecke 8 gemet 15 roeden min, belend ten oosten de heer;
- In de Scetegeer 4 gemet land 12 roeden min, beledn ten zuiden heijn Piersz,
en ten westen Cornelis Danielsz;
- In de Kerkhoek 1½ gemet luttel min, belend ten zuiden Kelline meester
Doens, en ten westen Simon Meeusz;
- Nog in Matheushoecke 2 gemet en 50 roeden, beledn ten oosten Tonis
Grobbensz, ten zuiden Geertruijt Lem Hugen, ten westen tScheer
Piershoeck, en ten noorden Agatha Claes Ossen en Tonis Grobben;
- In Oestrien 6 gemet 30 roeden min;
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- Nog 2 gemet 30 roeden Onstrine, belend ten noorden Vrancke van
Sevenberghen.209
[Regest 197] Floris Jansz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Willem Jansz 7
hond land, gelegen in de Oude Kamp in het ambacht van Monster, gemeen met
Tijman Willemsz, belend ten oosten de erfgenamen van Wouter Waermansz.
Op verzoek bezegeld door Claes Jansz van Zandijck, baljuw van De Lier.210
[NB Zie de brief d.d.11-5-1440, hier regest 196. RAvdSp.
[Regest 118] Gerrit Henricxsz verklaart te hebben verkocht aan het klooster
van Loosduinen het land en erf conform de brief [d.d.5-7-1436, hier regest
118], dat Willem Hoischert in huur heeft. Bezegeld door oorkonder.211
[Regest 121] Schepenen van Monster oorkonden dat heer Gerrit van Zeijst,
priester, aan het klooster van Loosduinen gaf alzulk land, erven en renten als
hij leggende had in het ambacht en de ban van Monster, welk land, erven en
renten hij gekocht had gemeen en gezamenderhand met wijlen Willem Jansz
conform de brieven die zijn daarvan hebben. Jan die Haen heeft hiervan 7
morgen in erfhuur, Floris Gerritsz 1½ morgen, 3 wilhelmus schilden erfhuur
die Willem Huesscherts placht te geven nu Wouter Pietersz, 3 pond erfhuur die
Bartelmeus Florisz en Jan Arentz plagen te geven, en nog 3 pond erfhuur die
Bartelmeus Florisz en Jan Arentsz plagen te geven [sic! 2x].212
[Regest 99] Lutgaerde van der Aa, abdis van Loosduinen, geeft vidimus van
een akte d.d. 1-5-1430, hierboven vermeld als regest 100.213
[Regest 196] Willem Jacobsz oorkondt dat hij van de abdis van Loosduinen
een provende heeft gekregen zoals de broeders en zusters aldaar plegen te
krijgen, in ruil waarvoor hij als stalwaarder dienst zal doen. Hij geeft aan het
klooster 7 hond land, gelegen in de Oude Kamp in het ambacht Maasland,
liggende gemeenre aarde en voor met Tyman Willemsz, belend ten oosten de
erfgenamen van Wouter Weermansz. Verder nog de rechte helft van 3 morgen
land, gelegen in het ambacht van Naaldwijk, belend ten westen Gerrit van
Heemskerck en zijn broers of erfgenamen, ten noorden de woning van Dirck
van Raephorst, en ten oosten Pieter Ruys. [Met veel bepalingen en regelingen
door mij niet overgenomen.] Op verzoek bezegeld door heer Jan Ewoutsz,
parochiepaap van Monster, en Arent van Camp, nu schout van Monster.214 [NB
Zie de brief d.d. 14-8-1439, hier regest 197. RAvdSp]
[Regest 216] Jan van der Borch Coenraetsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan
de abdis van loosduinen het rechte vierendeel van 6 morgen land, gelegen in
Wateringer ambacht, liggende gemeenre aarde met Ansem Everaertsz en Jacob
Wrijgers erfgenamen, belend ten westen Jan van der Mijde. Mocht dit land
worden aangesproken door een kapelrie die 12 pond 12 schelling per jaar heeft
op 20 morgen land ‘daer dit voorseide lant mede in schuldich is nae sijn beloop
te gelden’, zegt oorkonder toe dit te mogen verhalen op 3½ morgen land die hij
heeft liggen in het zelfde ambacht, gemeen met dezelfde Ansem en Jacobs
erfgenamen, belend ten oosten Floris van der Boechorst, Aernt Heerman, de
kapel te Honsolredijck, Witte Claes Henrick Jansz en Jan die jongendr een
begijn, en ten westen Rabben kinderen, Ermgaert Jan Hagen kind Catrijn,
Henrick Ansem. Op verzoek bezegeld door Willem Reijster.215
[Regest 113, opgenomen in brief d.d.24-3-1453, hier regest 112] Bertelmeus
Terwijssen Jansz van Cattendijck verklaart te hebben verkocht aan Willem
Jansz 1½ morgen land, gelegen in het ambacht van Monster, gemeen met de
abdis van Loosduinen aan de oude weg in de Made, belend ten zuiden
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Geerburch Willem Simonsz. Op verzoek bezegeld door Terwijsse, vader van
de oorkonder.216
[Regest 101] Lutgaert van der Aa, abdis van Loosduinen, oorkondt dat zij heeft
verkocht aan de kapelrie op het Sint Nicolaasaltaar in de kerk van Monster een
stuk land van 7 hond, gelegen in het ambacht van Monster, belend ten oosten
Dirck Hugensz van Clingen, en ten westen Ermgaert Claes Morrendr.217
[Regest 122] Schepenen van Den Haag oorkonden dat heer Gerrit van Zeijst,
priester, gaf aan het klooster van Loosduinen de rechte helft van 14 hond land,
gelegen in het Westambacht van Den Haag in heer Gerrits kamp, belend ten
zuiden de erfgenamen van Pieter Claesz, en ten noorden de erfgenamen van
Willem Meijsen.218
[Regest 112] Jan, abt van Bodelo, geeft vidimus van de brief d.d.24-3-1448
[hier regest 113].219
[Regest 115] Jan, abt van Bodelo, vidimeert de brieven d.d.29-5-1396 en 5-61396 [hier regest 114 en 116].220
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NA
AGH

‘Register concernerende d’abdije van Losdunen’, Collectie Opt Straeten van
der Moelen, Deel V 424-498. Deze collectie is in particulier bezit.
Er is een kopie van het register aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Van deze kopie is
een afschrift aanwezig op het Gemeentearchief Den Haag.
Nationaal Archief
Archief Graven van Holland.

1

Kopie 25; Register 456.
Kopie 25; Register 456.
3
Kopie 1; Register 424.
4
Kopie 7-8; Register 432-433.
5
Kopie 8; Register 433.
6
Kopie 9; Register 435.
7
Kopie 25-26; Register 456.
8
Kopie 3; Register 427-428.
9
Kopie 2; Register 426.
10
Kopie 10; Register 435.
11
Register 494. Kopie 54.
12
Kopie 1-2; Register 424-426.
13
Register 496. Kopie 55-56.
14
Kopie 6; Register 430-431.
15
Kopie 6; Register 431.
16
Kopie 6; Register 431.
17
Kopie 6; Register 431.
18
Kopie 9; Register 434.
19
NA, Archief Abdij Loosduinen inv.nr.18. Zie ook p.183 regest 4 in inventaris.
20
Idem inv.nr.5, erfpachters circa 1510. Met dank aan Frans van Rooijen.
21
Register 494. Kopie 55.
22
Kopie 5; Register 430.
23
Kopie 5; Register 430.
24
Kopie 7; Register 432.
25
Kopie 6; Register 431.
26
Kopie 8; Register 433.
27
Kopie 9; Register 434-435.
28
Kopie 8; Register 433.
29
Register 494. Kopie 54-55.
30
Kopie 8; Register 433.
31
Register 496-497. Kopie 55-56.
32
Kopie 3-4; Register 428.
33
Register 495-496. Kopie 55.
34
Kopie 6-7; Register 431.
35
Kopie 26; Register 457-458.
36
Kopie 4; Register 429.
37
Kopie 7; Register 432.
38
Kopie 7; Register 432.
39
Kopie 1; Register 424.
40
Register 497. Kopie 56.
41
Kopie 2; Register 426.
42
Kopie 3; Register 427.
43
Register 468. Kopie 35.
44
Kopie 20; Register 449.
45
Kopie 5; Register 430.
46
Kopie 8; Register 433.
47
Kopie 27; Register 458.
48
Register 497-498. Kopie 56-57.
49
Kopie 20; Register 449.
50
Kopie 9; Register 434.
2

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

51

Kopie 15-16; Register 443.
Kopie 4-5; Register 429-430. Ondertekenaars gecorrigeerd naar NA, AGH inv.nr.218 Groot Register Willem
IV f.24v nr.160.
53
Kopie 20; Register 449-450.
54
Kopie 18; Register 446-447.
55
Kopie 4; Register 428-429.
56
NA AGH inv.nr.242 Groot Register Noordholland f.14r, nr.78; NA AGH inv.nr.243 Klein Register
Noordholland f.14v, nr.76.
57
Register 433-434. Kopie 8-9.
58
Kopie 3; Register 427.
59
Register 431. Kopie 6.
60
TMD verwijst naar 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. De auteur gaf aan elk door hem
genoemd perceel een volgnummer.
61
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, aldaar 35 en noot 23.
62
Kopie 27; Register 458.
63
Kopie 10; Register 435.
64
NA, AGH inv.nr.242 Groot Register Noordholland f.14r, nr.78; NA, AGH inv.nr.243 Klein Register
Noordholland f.14v, nr.76.
65
Kopie 7; Register 432.
66
Kopie 3; Register 427.
67
Kopie 2; Register 426.
68
Kopie 9; Register 435.
69
Kopie 27; Register 458.
70
Kopie 10; Register 435-436.
71
Kopie 2-3; Register 426-427.
72
Kopie 10; Register 435.
73
Kopie 11; Register 436.
74
Kopie 7; Register 432.
75
Kopie 11; Register 437.
76
Kopie 17; Register 445.
77
Kopie 18-19; Register 447..
78
Kopie 11; Register 437.
79
Kopie 19; Register 447.
80
Register 444; Kopie 16.
81
Register 465-466. Kopie 33.
82
Kopie 25; Register 455.
83
Register 466. Kopie 33.
84
Kopie 19; Register 448.
85
Kopie 20; Register 449.
86
Register 466. Kopie 33.
87
Kopie 17; Register 444-445.
88
Kopie 10-11; Register 436.
89
Kopie 5; Register 430.
90
Register 464. Kopie 31-32.
91
Kopie 16; Register 443-444.
92
Kopie 20; Register 449.
93
Register 467. Kopie 34.
94
Kopie 10; Register 435-436.
95
Kopie 22-23; Register 452-453.
96
Kopie 10; Register 436.
97
Kopie 26; Register 457.
98
Kopie 13; Register 439.
99
Register 459. Kopie 27-28.
100
Register 459. Kopie 28.
101
Register 447. Kopie 18.
102
Kopie 18; Register 446.
103
Kopie 18; Register 446.
104
Register 483. Kopie 45.
52

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

105

Kopie 13; Register 440.
Register 468. Kopie 35.
107
Kopie 12; Register 437-438.
108
Kopie 12; Register 438.
109
Register 461-462. Kopie 30.
110
Kopie 26; Register 4576-457.
111
Kopie 17; Register 445-446.
112
Kopie 21; Register 450.
113
Register 467. Kopie 34.
114
Register 450. Kopie 21.
115
Register 464-465. Kopie 32.
116
Register 465. Kopie 32.
117
Register 465. Kopie 33.
118
Register 465. Kopie 32.
119
Register 467-468. Kopie 34.
120
Kopie 22; Register 452.
121
Kopie 21-22; Register 450-452.
122
Register 468. Kopie 34-35.
123
Register 474-475. Kopie 39.
124
Register 470. Kopie 36.
125
Kopie 23; Register 453.
126
Register 493. Kopie 53.
127
Kopie 23; Register 453.
128
Register 475. Kopie 40.
129
Kopie 23; Register 454.
130
Register 468. Kopie 35.
131
Kopie 23; Register 453.
132
Register 474. Kopie 39.
133
Register 487. Kopie 49.
134
Register 487-488. Kopie 49.
135
Kopie 19; Register 448.
136
Kopie 22; Register 452.
137
Register 478. Kopie 41.
138
Register 466. Kopie 33-34.
139
Kopie 19; Register 448.
140
Kopie 24; Register 454.
141
Register 480. Kopie 43.
142
Register 469. Kopie 35-36.
143
Register 484. Kopie 46.
144
Register 477-478. Kopie 41. Zie voor dit leen C. Hoek, ‘Repertorium op de lenen van Honingen 1324-1764’,
Ons Voorgeslacht 17 (1962) 33-105; Ons Voorgeslacht 38 (1983) 600; Ons Voorgeslacht 44 (1989) 437-447,
aldaar Leen 53.
145
Register 478. Kopie 42. Zie voor dit leen Hoek, ‘Repertorium op de lenen van Honingen’, Leen 53.
146
Register 493. Kopie 53.
147
Register 479-480. Kopie 43.
148
Register 484. Kopie 46.
149
Register 469-470. Kopie 36.
150
Register 478. Kopie 42.
151
Register 478. Kopie 42.
152
Register 492-493. Kopie 52.
153
Register 478-479. Kopie 42.
154
Register 463-464. Kopie 31.
155
Register 462-463. Kopie 30-31.
156
Register 463. Kopie 31.
157
Register 493. Kopie 53.
158
Register 473-474. Kopie 39.
159
Register 463. Kopie 31.
160
Register 460. Kopie 29.
161
Register 464. Kopie 31-32.
162
Kopie 13-14; Register 440.
106

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

163

Register 493. Kopie 53-54.
Register 473. Kopie 38-39.
165
Register 483. Kopie 45-46.
166
Register 476-477. Kopie 41.
167
Register 462. Kopie 30.
168
Register 475-476. Kopie 40.
169
Register 475. Kopie 40-41.
170
Register 471-472. Kopie 37-38.
171
Register 471. Kopie 37.
172
Register 471. Kopie 37.
173
De akte komt twee keer voor in het Register: 440 en 488. Zo ook in de Kopie 14 en 49.
174
Register 479. Kopie 42.
175
Register 479. Kopie 43.
176
Kopie 14; Register 441.
177
Register 488. Kopie 49.
178
Register 470-471. Kopie 36-37.
179
Register 470. Kopie 36.
180
Register 471. Kopie 37.
181
Kopie 12-13; Register 438-439.
182
Register 472-473. Kopie 38.
183
Kopie 13; Register 439.
184
Register 481-483. Kopie 44-45.
185
Register 492-493. Kopie 52-53.
186
Kopie 24; Register 455.
187
Register 462. Kopie 30.
188
Kopie 13; Register 439.
189
Kopie 24; Register 454.
190
Register 462. Kopie 30.
191
Register 480-481. Kopie 43-44.
192
Register 488. Kopie 50.
193
Register 492. Kopie 52.
194
Register 484. Kopie 46.
195
Kopie 14; Register 440.
196
Kopie 14-15; Register 441-443.
197
Register 490. Kopie 51.
198
Register 485. Kopie 47.
199
Register 460. Kopie 28.
200
Register 460. Kopie 28-29.
201
Register 484-485. Kopie 46.
202
Register 486-487. Kopie 47.
203
Register 485-487. Kopie 48.
204
Register 487. Kopie 48.
205
Register 485. Kopie 47.
206
Register 493-494. Kopie 54.
207
Register 486. Kopie 47-48.
208
Register 486. Kopie 48.
209
Register 490-491. Kopie 51-52
210
Register 490. Kopie 51.
211
Register 460. Kopie 28.
212
Register 461. Kopie 29.
213
Kopie 24; Register 455.
214
Register 488-490. Kopie 50.
215
Register 498. Kopie 57.
216
Register 458-456. Kopie 27.
217
Kopie 24-25; Register 455.
218
Register 461. Kopie 29.
219
Kopie 27; Register 458-459.
220
Kopie 27; Register 458-459.
164

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

