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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Niet gefotografeerd: folio 195v. en 196, 221v. en 222.
Nr. 1 folio 1 d.d. 18-05-1608.
Verleden voor Stompwijk en Voorburg.
Bastiaen Maertensz. wonende Tedingerbroek heeft verkocht aan Joachim Corsz. van Vliet schout van
Voorburg, een losrente van f 28 carolus per jaar met een hoofdsom van f 400 carolus. Hij verbindt
hieraan zijn huizing, erf en poting en planting in Tedingerbroek, belend ten O: de weduwe en
erfgenamen van Baernt Pietersz., ten W: Louris Cornelisz. en Cors Lourisz. c.s., ten Z: Mr. Sijmon van
Veen en ten N: de dijk. Dit is belast met een erf pacht van f 3-08-00 per jaar, te ontvangen door Dirc
Henricxz. Trompert te Delft. Nog op zekere morgen land gelegen als voren, belend ten O: jonge Claes
Screvelsz., ten W: het weeskind van Tonis IJsbrantsz., ten N: de Goo en ten Z: de Veenwatering. Dit
is belast met een rente van f 6 per jaar, toekomende Dirc Vincenten en nog met 30 st. per jaar,
toekomende het Gilde van Voorburg. Nog verbindt hij 1 morgen gelegen als voren, belend ten O: Jan
Maertensz., ten W: de weduwe van Lenert Dammisz., ten N: Jan Maertensz. voorsz. en ten Z: de
Veenwatering. Dit is belast met een rente van f 18-15-00 per jaar. Nog een stuk teelland gelegen op
de Burg in Voorburg, belend ten O: Screvel Claesz. en de weduwe van Cornelis Woutersz., ten W:
Valc Jansz., ten N: de heerweg en ten Z: het Burgpad. Belast met f 2 per jaar, te ontvangen door Dirc
Henricxz. Tromper.
Nr. 2 folio 2 d.d. 18-05-1608.
Lenert Arijen Corsz.? wonende Voorschoten heeft verkocht aan Willem Henricxz. mede aldaar
wonende 3 morgen land, belend ten O: Jan Dirc Koenen, ten Z: Maerten Huijgen en Adriaen Jacopsz.,
ten W: Adriaen Jacopsz. en ten N: Meerburger watering. Belast met 13 st. per jaar, toekomende de
kerk van Voorschoten, nog met een pacht van 20 st. per jaar, te ontvangen door Adriaen Jacopsz.
voorsz. en nog met een losrente van f 20 per jaar, toekomende Gerrit Willemsz. snijder, met een
hoofdsom van f 350. Hij verbindt hieraan zijn persoon en goederen. Betaald met een obligatie van f
800, te betalen met f 200 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 3 folio 3 d.d. 18-05-1608.
Bruijn Lenertsz. tegenwoordig wonende aan de Leidschendam heeft verkocht aan Cornelis Ghijsen
wonende te Veur in Voorschoten, zekere huizing en erf, poting en planting daarop staande aan de
Hoorn te Leidschendam, belend ten O: Jacop Cornelisz. Vernuft, ten W: Jan Zijeren, ten Z: de
Achterweg en ten N: de dijk. Vrij en niet belast. Betaald met een kustingbrief van f 872.
Nr. 4 folio 3v. d.d. 18-05-1608.
Marritgen Gerritsdr. wonende Wilsveen weduwe Cornelis Dircxz., geassisteerd met Joris Gerritsz.
haar broeder, voor de ene helft, Dirc en Jan Cornelisz., Jan Jansz. gehuwd met Leentgen Cornelisdr.,
Jacop Claesz. gehuwd met Aeffgen Cornelisdr., Dirc Cornelisz. gehuwd met Emmetgen Cornelisdr.,
mitsgaders Wollebrant Dircxz. en Maerten Claesz. wonende Monster-ambacht als voogden over
Maritgen Cornelisdr., nagelaten weeskind van de voorsz. Cornelis Dircxz., tezamen voor de andere
helft, hebben verkocht aan Roelant Jansz. schoenmaker wonende Stompwijk, 3½ morgen 3 hond
hooiland, verongeld voor 2 morgen 3 hond, gelegen aan 2 percelen. De ene van 2 morgen 1½ hond
tussen de Ommedijkse watering en de Stompwijkse weg, belend ten O: Vranc Adriaensz., ten W:
Willem Jan Jacopsz. c.s., ten Z: de Ommedijkse watering en ten N: de Stompwijkseweg. De
resterende 1½ hond is gelegen tussen de Ommedijk en het meer, belend ten O: Vranc Adriaensz.
voorsz., ten W: de erfgenamen van Ermpgen Jacopsdr., ten N: de Ommedijk en ten Z: het meer.
Belast eerst met een erfpacht van de helft van 7 gouden philips gulden per jaar van 25 st. de gulden
en nog met een losrente van f 6 carolus per jaar. Betaald met een kustingbrief van f 1.030.
Nr. 5 folio 5v. d.d. 18-05-1608.
Roelant Jansz. schoenmaker wonende Stompwijk als principaal, Jan Lenertsz. zijn zwager en Pieter
Willem Jan Reijnen, beiden wonende Stompwijk als borgen zijn schuldig aan Maritgen Gerritsdr.
weduwe Cornelis Dircxz. voor de ene helft en de nagelaten kinderen van de voorn. Cornelis Dircxz.
voor de andere helft, de somme van f 1.030 ter zake van de koop van 3½ morgen 3 hond hooiland,
verongeld voor 2 morgen 3 hond aan 2 percelen, waarvan 2 morgen 1½ hond belend ten O: Vranc
Adriaensz., ten W: Willem Jan Jacopsz. c.s., ten Z: de Ommedijkse watering en ten N: de
Stompwijkseweg. De resterende 1½ hond belend ten O: Vranc Adriaensz. voorsz., ten W: de
erfgenamen van Ermpgen Jacopsdr., ten N: de Ommedijk en ten Z: de meer. Hij belooft te betalen met
f 200 gereed en de rest op f 150 per jaar. Hij verbindt hieraan al zijn goederen.
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Nr. 6 folio 6 d.d. 18-05-1608.
Maritgen Gerritsdr. weduwe Cornelis Dircxz. gewoond hebbende Wilsveen, geassisteerd met Joris
Gerritsdr. haar broeder voor de ene helft, Jan Cornelisz., Jan Jansz. Schout gehuwd met Leentgen
Cornelisdr., Jacop Claesz. gehuwd met Aeffgen Cornelisdr., Dirc Cornelisz. gehuwd met Emmetgen
Cornelisdr., mitsgaders Wollebrant Dircxz. en Maerten Claesz. Rotteval wonende Monster-ambacht
omen en voogden van Maritgen Cornelisdr., tezamen nagelaten kinderen van de voorsz. Cornelis
Dircxz., elk voor 1/6 part en de resterende 1/6 part komt de koper zelf toe, hebben verkocht aan Dirc
Cornelisz. mede zoon van Cornelis Dircxz., een woning met huis, schuur, barg en geboomte, groot
tezamen 6 morgen land, staande en gelegen te Wilsveen, strekkende ten noorden van de Wilsveense
binnenwatering zuid op tot de Zoetermeerse dwarssloot, belend ten O: de Marcxeweg en ten W: Gerrit
Willemsz. Belast met f 6 carolus per jaar en nog f 6 per jaar, beiden toekomende Jan Ghijsbrechtsz.
Betaald met een kustingbrief van f 2.300 carolus waarvan de koper zelf 1/6 part toekomt.
Nr. 7 folio 7 d.d. 28-05-1608. (doorgehaald).
Dirc Cornelisz. nagelaten zoon van Cornelis Dircxz. wonende Wilsveen is schuldig aan Maritgen
Gerritsdr. weduwe van de voorsz. Cornelis Dircxz. voor de ene helft en de 5 nagelaten weeskinderen
van dezelve Cornelis Dircxz., elk voor 1/6 part, voor de andere helft en waarvan de comparant zelf het
resterende 1/6 part toekomt, de somme van f 2.300 carolus ter zake van de koop van een woning als
huis, schuur, barg en geboomte, groot 6 morgen land in Wilsveen, belend ten O: de Marcxseweg, ten
Z: de dwarssloot, ten W: Gerrit Willemsz. en ten N: de Wilsveense binnenwatering. Te betalen met f
200 gereed en de rest op f 150 per jaar. Hij verbindt hieraan de voorsz. woning en landen.
Kanttekening d.d. 03-06-1627. Is vertoond de gecasseerde schuldbrief.
Nr. 8 folio 7v. d.d. 01-06-1608.
Adriaen Aertsz. de Geus en Aernt Adriaensz. de jonge Geus hebben gezamenlijk verkocht aan Jacop
Cornelisz. Hammerlaen wonende Wilsveen een stuk land, verongeld voor 6 hond, zijnde een gedeelte
van een stuk land welk in het geheel verongeld wordt voor 11 hond, waarvan het andere gedeelte
toekomt Bastiaen Jansz. en Pieter Pietersz. Post. In het geheel gekomen van Mr. Michiel Michielsz.
Vosmaer, gelegen in Tedingerbroek, belend ten O: Adriaen Cornelisz. Hammerlaen, ten Z: Bastiaen
Jansz. en Pieter Pietersz. Post met het voorsz. andere gedeelte, ten W: de koper zelf en ten N: de
Goo. Vrij en niet belast aangezien de rente van de kerk van Voorschoten is afgelost. Koopsom f 41210-00 carolus, te betalen op 3 jaar.
Nr. 9 folio 8v. d.d. 08-06-1608.
Lenert Willemsz. wonende in Nieuweveen heeft verkocht aan Dirc Cornelisz. wonende aan de
heerweg te Wilsveen 2½ hond slagturfland in Tedingerbroek, belend ten O: Cornelis Sijmonsz., ten W:
het weeskind van Dijn Claesz., ten Z: Maerten Meijnen en ten N: de Veenweg. Zijnde tijnsbaar land,
verder vrij als buurland. Betaald met een kustingbrief van f 266 10-00.
Nr. 10 folio 8v. d.d. 08-06-1608.
Dirc Cornelisz. wonende Wilsveen is schuldig aan Lenert Willemsz. f. 266-10-00 ter zake van de koop
van 2½ hond slagturfland in Tedingerbroek, belend ten O: Cornelis Sijmonsz., ten W: het weeskind
van Dijn Claesz., ten Z: Maerten Meijnen en ten N: de Veenweg. Hij belooft te betalen met f 42 per
jaar en verbindt daaraan het voorn. land.
Nr. 11 folio 9 d.d. 11-06-1608.
Sijmon Willemsz. de Wilde wonende ‘s-Gravenhage erfgenaam van Pietertgen Jansdr. weduwe Reijer
Jansz. van Naerden, heeft verkocht aan Jan Baltensz. van Vliet wonende Leiden, 2½ morgen land,
belend en belast zoals omschreven in de oude waarbrief. Koopsom f 620, gereed geld.
Nr. 12 folio 9v. d.d. 15-06-1608.
Jan Cornelisz. van Dijc gehuwd met Isabella Gonde Put, heeft verkocht aan Willem Pietersz. Post
wonende ’s-Gravenhage een stuk land van 1 morgen in Tedingerbroek. Niet meer belast dan met een
oortje aan heretijns. Hij verbindt hieraan 1 morgen land zijnde een gedeelte van omtrent 7 morgen
gelegen als voren, belend ten O: Adriaen Jansz. Bloijcker, ten W: de comparant zelf in de voorn.
kwaliteit, strekkende noordwaarts tot in de Goo. Koopsom f 400, gereed geld.
Nr. 13 folio 10 d.d. 15-06-1608.
Jan Jansz. Schouten wonende Stompwijk heeft verkocht aan Gerijt Cornelis Reijnen 4½ hond
flodderland, belend ten O: Jacop Cornelisz. Hammerlaen, ten W: Jasper Wilsoets c.s., ten Z: jonge
Cornelis Jansz. en ten N: de Stompwijkse weg. Vrij en niet belast. Betaald met een kustingbrief van f
111.
Nr. 14 folio 10v. d.d. 15-06-1608.
Gerrit Cornelisz. Reijnen wonende Stompwijk is schuldig aan Jan Jansz. Schouten wonende
Stompwijk f 111 ter zake van de koop van 4½ hond flodderland, belend ten O: Jacop Hammerlaen,
ten W: Jasper Wilfoets c.s., ten Z: jonge Cornelis Jansz. en ten N: de Stompwijkse weg. Hij belooft te
betalen met f 30 per jaar.
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Nr. 15 folio 11 d.d. 19-06-1608.
Pieter Cornelisz. Soeteman wonende aan de Leidschendam heeft verkocht aan Lenert Sijmonsz. van
der Vos scheepmaker wonende aan de Leidschendam, een huizing op het erf en grond van Jasper
Jacopsz. aan de Leidschendam, welk erf de koper in huur zal volgen tot meidag 1611 en niet langer.
Daarna zal hij het moeten kopen voor de prijs welke 4 goede mannen zullen vaststellen. De huurprijs
bedraagt f 6 per jaar, volgens de huurcedulle van 19-09-1599. Belend ten O: Jasper Jacopsz. met zijn
erf hetwelk door Barthout Florisz. is betimmerd, ten Z: mede Jasper Jacopsz. met zijn erf, ten W: het
slop en ten N: de dijk. Het huis is vrij en niet belast. Betaald met een obligatie van f 136, te betalen
met ⅓ gereed en de rest op 2 jaar.
Nr. 16 folio 11v. d.d. 19-06-1608.
Pieter Cornelisz. Soeteman en Tanneken van Oost zijn huisvrouw hebben zekere jaren aan de
Leidschendam gewoond en hebben zich vromelijk gedragen als behoord. Zij hebben verzocht dit op te
schrijven omdat zij zullen vertrekken naar Sluis in Vlaanderen
Nr. 17 folio 12 d.d. 20-06-1608.
Jan Dirc Jorisz. wonende Rijswijk heeft verkocht aan Willem Ghijsen, Ghijs Cornelisz. en Cornelis
Pietersz. gezamenlijk wonende Veur in Voorschoten, elk ⅓ part van 11 hond land, belend ten O:
Geerte Claesdr., ten W: en Z: Dirc Gerritsz. te Stompwijk en ten N: Ghijs Cornelisz. Vrij en niet belast.
Betaald met een kustingbrief van f 1.000 carolus.
Nr. 18 folio 12v. d.d. 20-06-1608. (doorgehaald).
Willem Ghijsen, Ghijs Cornelisz. en Cornelis Pietersz. wonende Veur Voorschoten zijn schuldig aan
Jan Dirc Jorisz. wonende Rijswijk, de somme van f 1.000, ter zake van de koop van 11 hond land,
belend ten O: Geerte Claesdr., ten W: en Z: Dirc Gerritsz. te Stompwijk en ten N: Ghijs Cornelisz. Zij
beloven te betalen met f 300 gereed en de rest op f 150 per jaar en verbinden hieraan het voorsz.
land.
Kanttekening d.d. 28-06-1613. Compareerden voor de secretaris van Stompwijk Willem Ghijsen, Ghijs
Cornelisz. en Cornelis Pietersz. welke vertoonden de nevenstaande brief welke is afgelost en
gecasseerd.
Nr. 19 folio 13 d.d. 26-06-1608.
Pieter Cornelisz. (Vengee) wonende alhier, welke geacht en gehouden wordt voor een man zonder
iets kwaad en zich altijd gedragen heeft als een goed vroom man.
Nr. 20 folio 13 d.d. 20-07-1608.
Jan Jansz. Schouten wonende Stompwijk gehuwd met Leentgen Cornelisdr., nagelaten dochter van
Cornelis Dircxz. heeft gecedeerd aan Appolonia Sijmonsdr. weduwe Joris Aemsz. wonende Delft,
eerst 1/12 part van een kustingbrief verleden op Dirc Cornelisz. wonende Wilsveen, waaraan nog in het
geheel resteert f 2.100 carolus, nog 1/12 part van een kustingbrief sprekende op Roel Jansz. als
principaal. mitsgaders Jan Lenertsz. en Pieter Willemsz. als borgen, waaraan nog resteert in het
geheel f 38. De beide brieven zijn verleden op 27-05-1608 en berusten onder de weduwe van Cornelis
Dircxz. welke de helft toekomt. Koopsom voor de 1/12 parten f 171-06-00, gereed geld.
Nr. 21 folio 13v. d.d. 12-08-1608.
Cornelis Cornelisz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Jan Joachimsz. Bosch wonende
Voorschoten, eerst 3 hond flodderland, belend ten O: de weduwe van Mr. Aernt Cobel in ’sGravenhage, ten W: de weduwe van Jacop Gerritsz. Coster, ten Z: Louris Jan Phillipsz. en ten N: de
weduwe van de voorn. Cobel. Nog 2 hond flodderland, belend ten O: Cornelis Cornelisz. van Rijn, ten
W: Lenert Lenertsz., ten N: Bouwen Cornelisz. en ten Z: Pieter Willemsz. Vrij en niet belast. Betaald
met een obligatie van f 24, te betalen f 8 gereed en de rest op 2 jaar.
Nr. 22 folio 14 d.d. 24-08-1608.
Jan Dircxz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Meijert Pietersz. wonende mede aldaar een stukje
erf te Wilsveen, belend ten O: Adriaen Lenertsz., ten W: Jan Woutersz., ten Z: de watering en ten N:
de comparant zelf. Vrij en niet belast. Betaald met een obligatie van f 90, te betalen met f 35 gereed
meidag 1609 f 35 en de rest een jaar later.
Nr. 23 folio 14v. d.d. 03-09-1608.
Euwout Ghijsen wonende Wilsveen heeft verkocht aan Dirc Jansz. wonende Wilsveen de helft van
een ½ morgen flodderland, belend ten O: Cornelis Arijen Woutersz., ten W: Cornelis Jansz. Cock, ten
N: Cornelis Adriaensz. voorn. en ten Z: de koper zelf met de wederhelft. Vrij en niet belast. Betaald
met een obligatie, inhoudende f 109, te betalen op 4 jaren.
Nr. 24 folio 15 d.d. 03-09-1608.
Cornelis Jansz. Cock gehuwd met Fijtgen Aerntsdr. wonende in het dorp Voorburg ter ene zijde en
Joris Pietersz. den Elsen gehuwd met de nagelaten weduwe van Mees Aerntsz. wonende Stompwijk,
ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de scheiding en deling van zekere landen als hierna is
verhaald. Eerst zal Cornelis Jansz. Cock in eigendom hebben de westwaartse helft van 2 morgen 4½
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hond land, gelegen tussen de Vliet en de Stompwijkse watering, belend in het geheel ten O: Pieter
jonge Louwen te Voorschoten, ten Z: het weeskind van Dijn Claesz., ten W: Maerten Huijgen en ten N:
Claes Cornelisz. van Rijn. Nog zal Cornelis Jansz. Cock behouden 10 hond land, belend ten O: Lenert
Jorisz., ten W: Cornelis Claesz., ten Z: de meer en ten N: de Ommedijk. Joris Pietersz. zal hebben de
oostwaartse wederhelft van de 2 morgen 4½ hond en nog 10 hond land, belend ten O: Jacop Jansz.
van Couenhoven, ten W: Gerrit Jeroensz., ten Z: de meer en ten N: de Ommedijk. Joris Pietersz. zal
tot zijn last nemen f 9 carolus per jaar staande op de voorn. 2 morgen 4½ hond land, gekomen uit de
deling van Aernt Meesz.
Nr. 25 folio 16v. d.d. 03-09-1608. (doorgehaald).
Jacop Cornelisz. wonende Voorschoten bekent ter zake van naasting gedaan op 11-07-1607, van 6
morgen land, belend ten O: Jacop Cornelisz. voorn. zelf en ten W: Jan Maerten Jorisz., strekkende ten
zuiden van de Stompwijkseweg uit de watering noord op tot Meerburger watering. Door Adriaen
Claesz. en Pieter Pietersz. Colijn van Jan Cornelisz. Huijsman wonende Hillegersberg met zijn mede
erfgenamen van Cornelis Zijmonsz. en IJefgen Schrevelsdr. gekocht. Van deze koop hadden dezelfde
Adriaen Claesz. en Pieter Pietersz. zekere kustingbrief verleden en voorn. Jan Cornelisz. schuldig te
zijn met de mede erfgenamen van Cornelis Sijmonsz. en IJefgen Schrevelsdr., de somme van f 1.500
carolus. Zij zouden betalen met f 600 gereed in juli en de rest op f 150 per jaar. Hij comparant verbindt
hieraan de voorsz. 6 morgen.
Kanttekening d.d. 03-09-1613. De originele kustingbrief is gecasseerd.
Nr. 26 folio 17v. d.d. 17-09-1608.
Adriaen Woutersz. wonende Delft heeft verkocht aan Cornelis IJsbrantsz. wonende Nieuweveen 1½
morgen land in Tedingerbroek, belend ten W: van Alckemade, ten O: (….), ten N: de erfgenamen van
Huijch van Rijn en ten Z: de Veenwatering. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Betaald met een
obligatie van f 350, te betalen met f 100 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 27 folio 18 d.d. 17-09-1608.
Henric Pouwelsz. en Cornelis IJsbrantsz. wonende Nieuweveen hebben verkocht aan Mr. Sijmon van
Veen raad in de Hoge Raad in ’s-Gravenhage, 1 morgen hooiland in Tedingerbroek, belend ten O: de
koper zelf c.s., ten Z: Schrevel Claesz., ten W: Claes Schrevelsz. en ten N: de heer Loijs Megang
eerste raad van de Raad van Brabant. Belast met een jaarlijkse tijns. Betaald met een obligatie van f
299, te betalen met ⅓ gereed en de rest op 2 jaar.
Nr. 28 folio 18v. d.d. 01-10-1608.
Neeltgen Schrevelsdr. wonende Tedingerbroek weduwe en boedelhoudster van Lenert Dammisz.
geassisteerd met Claes Schrevelsz. haar broeder en gekozen voogd heeft met consent van Adriaen
Maertensz. als gehuwd hebbende Maritgen Lenertsdr., Cornelis Jansz. van Swieten gehuwd met
Neeltgen Lenertsdr. en Cornelis Jacopsz. gehuwd met Aechgen Lenertsdr., nagelaten kinderen van
de voorsz. Lenert Dammisz., verwekt bij haar Neeltgen Schrevelsdr., gecedeerd te hebben aan
Huijbrecht Aemsz. van Eeckelenburch haar zwager, omtrent 4 morgen land met huis, schuur, barg en
geboomte daarop staande in Tedingerbroek, belend ten O: Jonkheer Johan van den Eijnde, ten Z: de
watersloot, ten W: Mr. Sijmon van Veen raad in de Hoge Raad en Phillips Claesz. en ten N: de dijk.
Belast eerst met een eeuwige rente van £ 6 hollands per jaar, toekomende de Heilige Geest te Delft
en nog met een eeuwige rente van 10 st. per jaar, toekomende Dirc Jansz. Pau. De koper zal moeten
gedogen dat Neeltgen Schrevelsdr. in eigendom heeft de achterste landen en een uitpad zal hebben.
Betaald de eerste penning met laatste, ter vernoeging van het vaderlijke erfdeel van zijn huisvrouw.
Nr. 29 folio 19 d.d. 08-10-1608.
Alewijn Govertsz. wonende Stompwijk heeft geconstitueerd Jan Ket en Mees Willemsz. wonende
Hazerswoude op en tegen een ieder.
Nr. 30 folio 19v. d.d. 15-10-1608.
Geertgen Andriesdr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Jacopsz. wonende Tedingerbroek
geassisteerd met Lenert Aertsz. wonende aan de Leidschendam in Voorschoten haar gekozen voogd,
Jacop en Lenert Pietersz., mitsgaders Maritgen en Aeltgen Pietersdr., geassisteerd met Cornelis
Meesz. wonende in het Zuideinde buiten Delft in de Vergulde Wagen, hun oom en voogd, voor
hunzelf, mitsgaders dezelve Cornelis Meesz. als oom en voogd van Cornelis Pietersz. oud 22 jaar en
Jan Pietersz. 21 jaar, tezamen kinderen en erfgenamen van de voorsz. Pieter Jacopsz. verwekt bij de
voorn. Geertgen Andriesdr., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de nagelaten goederen. De
weduwe belooft haar kinderen te onderhouden zo lang zij bij haar zullen blijven en in de boedel zullen
werken. Zij belooft haar kinderen te betalen de somme van f 100 carolus bij huwelijk. Bij vooroverlijden
de helft op de andere kinderen en de andere helft op de weduwe. De andere kinderen bekennen van
de besterfenis voldaan en betaald te zijn. Zij verbindt hieraan 1 morgen land in Tedingerbroek, belend
ten O: W: en Z: Cornelis Jan Diertensz. en ten N: de weduwe van Jan Blanc.
Nr. 31 folio 21 d.d. 12-10-1608.
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Mr. Vreric Bartholomeusz. chirurgijn wonende aan de Leidschendam heeft geconstitueerd Gerrit van
Muijs procureur in omnibus cum potestate.
Nr. 32 folio 21 d.d. 29-10-1608.
Trijntgen Cornelisdr. weduwe Jacop Gerritsz. Coster geassisteerd met Pieter Nannius Evertsz. schout
alhier haar gekozen voogd, heeft verkocht aan Louris Gielisz. een stuk erf, belend ten O: Adriaen
Jansz. met bruikwaar, ten W: Cornelis Corsz., ten Z: zij comparante zelf en ten N: de Stompwijkse
binnenwatering. Vrij en niet belast. Speciale voorwaarde is dat het achterste land, haar comparante
toekomende, het erf moet vrijen van haar jaarlijkse ongelden. Verder behoudt zij over het erf een vrij
uitpad. De koper zal de sloot ten westen tussen het erf eb het land van Cornelis Corsz. mogen
toedammen, mits een heining plaatsende op zijn kosten. Koopsom f 45, te betalen met f 30 gereed en
de rest mei aanstaande.
Nr. 33 folio 21v. d.d. 29-10-1608.
Jacop Oziersz. wonende Leiden geassisteerd met Claes Oziersz. wonende Voorburg zijn broeder,
zijnde beneffens zaliger Adriaen van Nierop gesteld als voogd en curator door de baljuw en gezworen
mannen van Rijnland over dezelve Jacop Oziersz., bekennen dat met consent van de baljuw van
Rijnland te koop was gezet en hebben verkocht aan Adriaen Cornelisz. Vos timmerman wonende aan
de Leidschendam, een stuk slagturfland, te verongelden voor 3 hond, strekkende van de Wilsveense
watering noord op tot de eerste dwarssloot, belend ten O: de weduwe van Pieter Pietersz. snijder en
ten W: Claes Zijeren voorn. Vrij en niet belast. Twee oude waarbrieven, de ene van 01-01-1571 en de
andere van 28-12-1577. Betaald met een kustingbrief van f 112.
Nr. 34 folio 22 d.d. 29-10-1608.
Adriaen Cornelisz. Vos timmerman wonende aan de Leidschendam principaal schuldenaar, Cornelis
Jansz. Vos en Pieter Cornelisz. Vos mede timmerlieden wonende Voorschoten, als borgen, zijn
schuldig aan Jacop Oziersz. wonende te Leiden, de somme van f 112, ter zake van de koop van
slagturfland verongeld voor 3 morgen, strekkende van de Wilsveense watering noord op tot de eerste
dwarssloot, belend ten O: de weduwe van Pieter Pietersz. snijder en ten W: Claes Zijeren. Te betalen
met f 25 per jaar. Adriaen Cornelisz. verbindt hieraan het voorn. land
Nr. 35 folio 23 d.d. 29-10-1608.
Willem Jansz. den Elsen wonende Stompwijk welke verklaarde dat Claes Cornelisz. wonende
Voorschoten als man en voogd van zijn huisvrouw, genaast heeft 1½ hond slachturfland, zoals hij
comparant het in koop heeft aangestaan aan Phillips Jansz. De naasting is op 06-02-1608 door het
gerecht aan Claes Cornelis toegewezen, daarom cedeert hij nu aan Claes Cornelisz. 1½ hond land.
Hij bekent ten volle betaald te zijn.
Nr. 36 folio 23v. d.d. 05-11-1608.
Jan Jacopsz. Valc wonende Wateringen en Jan Jansz. anders genaamd jonge Jan Maertensz.
wonende Rijnsburg gehuwd met Annitgen Jacopsdr., nagelaten kinderen van zaliger Jacop Jansz.
Valc en Maritgen Jansdr., bekennen verkocht te hebben aan Schrevel Claesz. wonende Voorburg, 5
morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: Pieter Claesz. en de koper zelf, ten Z: de Goo, ten W:
Cornelis Dircxz. en ten N: Cornelis Lourisz. Belast met een rente van f 93 per jaar, toekomende
Ghijsbrecht Aelbrechtsz. wonende Gouda. Nog met een rente van 30 st. per jaar, toekomende
Cornelis van Nierop in ’s-Gravenhage. Nog met een tijns van 1 oortje per jaar, te ontvangen te
Voorburg. De koper heeft nog gekocht van Neeltgen Cornelisdr., zijnde de bestemoeder van de
comparanten, zekere landen in Tedingerbroek, is welke koop verzwegen is 7 oortjes tijns en dat dit
verkochte land daarover zijn uitpad heeft. De comparanten als erfgenamen van hun bestemoeder
zoude moeten dragen en betalen ⅓ part. De koper zal met deze koop het ⅓ part tot zijn last nemen en
de comparanten daarvan bevrijden. Betaald met een kustingbrief van f 1.400 carolus.
Nr. 37 folio 24 d.d. 05-11-1608.
Schrevel Claesz. wonende Voorburg is schuldig aan Jan Jacopsz. Valc wonende Wateringen en Jan
Jansz. anders genaamd jonge Jan Maertensz. wonende Rijnsburg gehuwd met Annitgen Jacopsdr.,
nagelaten kinderen van Jacop Jansz. Valck en Maritgen Jansdr., de somme van f 1.400 carolus ter
zake van de koop van 5 morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: Pieter Claesz. en de comparant
zelf, ten Z: de Goo, ten W: Cornelis Dircxz. en ten N: Cornelis Lourisz. Hij belooft te betalen met f 400
Aller Heiligen 1608 ter zake van de gerede penningen en de rest op f 200 per jaar.
Nr. 38 folio 24v. d.d. 12-11-1608.
Jacop Oziersz. wonende Leiden geassisteerd met Claes Ziersz. wonende Voorburg zijn broeder welke
door de baljuw en gezworen mannen van Rijnland nevens zaliger Adriaen Jansz. van Nierop is
gesteld tot voogd en curator van Jacop Oziersz. en zijn goederen, heeft met consent van de baljuw en
gezworen mannen van Rijnland verkocht aan Jan Jansz. Visscher wonende Wilsveen, 4 akkers land
in Wilsveen te verongelden voor 7 hond, belend ten O: Jopgen Dirckmans cum suis, ten Z: een akker
land door Adriaen Cornelisz. Vos gekocht van Jacop Oziersz. voorn, ten W: Claes Zieren cum suis en
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ten N: een akker land door Jan Lenertsz. van Velsen mede gekocht van Jacop Oziersz. Vrij en niet
belast. Twee oude waarbrieven, een van 31-01-1571 en een van 28-12-1577, inhoudende de koop
van meerder land. Betaald met een kustingbrief van f 187.
Nr. 39 folio 25v. d.d. 12-11-1608.
Jan Jansz. Visscher wonende Wilsveen als principaal, Lenert Jansz. van Velsen en Claes Lenertsz.
van Velsen, beiden wonende Wilsveen als borgen, is schuldig aan Jacop Oziersz. wonende Leiden,
de somme van f 187 carolus ter zake van de koop van een slagturfakker in Wilsveen, verongeld voor 7
hond, belend ten O: Jopgen Dirckmans cum suis, ten Z: Adriaen Cornelisz. Vos en ten N: Jan
Lenertsz. van Velsen. Hij belooft te betalen met f 36 contant en de rest op f 30 per jaar en verbindt
hieraan het voorn. land.
Nr. 40 folio 26 d.d. 12-11-1608.
Roelant Jansz. schoenmaker wonende Stompwijk heeft verkocht aan Adriaen Lenertsz. mede
wonende Stompwijk, een huizing en erf met barg en schuur, poting en planting en het land daarachter
gelegen, groot tezamen 5 hond te Stompwijk, belend ten O: Willem Jansz. den Elsen, ten W: Pieter
Lourisz. den Elsen, ten Z: Lenert Arijen Corsz. en ten N: de Stompwijkseweg. Vrij en niet belast. Hij
verbindt hieraan zijn persoon en goederen. Betaald met een kustingbrief van f 775.
Nr. 41 folio 26v. d.d. 12-11-1608.
Adriaen Lenertsz. wonende Stompwijk is schuldig aan Roel Jansz. mede wonende Stompwijk de
somme van f 775 ter zake van de koop van een huizing en erf met barg en schuur, poting en planting
en het land daarachter gelegen, groot tezamen 5 hond, belend ten O: Willem Jansz. den Elsen, ten W:
Pieter Lourisz. den Elsen, ten Z: Lenert Arijen Corsz. en ten N: de Stompwijkseweg. Hij belooft te
betalen met f 100 gereed, 1609 weer f 100 en de rest op f 75 per jaar.
Nr. 42 folio 27 d.d. 12-11-1608.
Adriaen Lenertsz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Vechter Vechtersz. wonende Veur in
Voorschoten een stuk erf, zijnde ⅓ part en waarop eertijds een huis heeft gestaan, belend ten O:
Cornelis en Lenert Lenertsz. met een houtakker, ten W: Jan Lenertsz. met een zelfde part van het erf,
ten N: de Vliet en ten Z: Lenert Cornelisz. Bon mede met ⅓ part van het erf. Nog een stuk land
verongeld voor 7½ hond, zijnde met het voorsz. erf ⅓ part van 3 morgen 4 hond, belend ten O: Lenert
Arijen Corsz., ten W: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten Z: Lenert Cornelisz. voorn. met een
gedeelte van het voorsz. land en ten N: Jan Lenertsz. mede met een gedeelte van het voorsz. land.
Belast het erf en land in het geheel met een erfpacht van 50 st., toekomende de kerk van
Voorschoten, waarvan ⅓ part voor de koper. Betaald met een kustingbrief van f 496.
Nr. 43 folio 28 d.d. 12-11-1608.
Vechter Vechtersz. wonende te Voorschoten als principaal, Cornelis Eeuwoutsz. en Willem Claesz.
van Rijn als borgen zijn schuldig aan Adriaen Lenertsz. wonende Stompwijk, de somme van f 496 ter
zake van de koop van ⅓ part van een stuk erf waar eertijds een huis op gestaan heeft, gelegen op de
Vliet in Stompwijk, belend ten O: Cornelis en Lenert Lenertsz. met een houtakker, ten W: Jan
Lenertsz. met een gelijk ⅓ part van hetzelve erf, ten N: de Vliet en ten Z: Lenert Cornelisz. Boon met
zijn erf. Nog een stuk land welk verongeld wordt voor 7½ hond, gelegen als voren, belend ten O:
Lenert Arijen Corsz., ten W: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten Z: Lenert Cornelisz. voorsz. en ten
N: Jan Lenertsz. Te betalen met f 100 gereed en de rest op termijnen. Vechter Vechtersz. verbindt
hieraan het voorsz. erf en land.
Nr. 44 folio 28v. d.d. 19-11-1608.
Neeltgen IJsbrantsdr. oud 69 jaar, Cornelis Adriaensz. Huimen 30 jaar en Neeltgen Louwen anders
genaamd sus Louwen 30 jaar, verklaren t.v.v. Lenert Vechtersz. wonende Wilsveen dat 6 of 7 jaar
geleden ten hunne huizing (daar zij toen bij elkaar woonden) geweest is een vergadering van buren of
boorkinderen en dat toen ook geroepen werd de requirant, zijnde een buurknecht. Zij verklaren voorts
dat zij door dezelve niet beschadigd waren, nog enig geweld gezien hebben door de requirant aan de
deur van de voorsz. huizing.
Nr. 45 folio 29 d.d. 05-02-1616.
Is vertoond aan de secretaris een rentebrief in francijn waarvan het geregistreerde hier beneffens is
staande, zijnde de rentebrief afgelost en betaald door jonkheer Diderich van Alckmade als
tegenwoordige eigenaar van 3 morgen land in de rentebrief verhaald, volgens de kwitantie op de rug
geschreven in dato 25-05-1615. Van Alckmade verzoekt dat deze brief gecasseerd zal worden.
Nr. 46 folio 29 d.d. 24-11-1608.
Jacop Franchoijs deurwaarder Hof van Holland wonende ’s-Gravenhage is schuldig aan Willem Pijl
rentmeester van de heer van Brederode wonende Vianen, de somme van f 600 tegen de penning 16.
Hij verbindt hieraan een huis, schuur, bargen en geboomte met 3 morgen land in Tedingerbroek,
strekkende voor uit de Vliet tot in de Watersloot, belend ten O: Cornelis Cornelisz. Coster en ten W:
Jannetgen Jacops weduwe Jacop Aertsz. Bos. Nog 1 morgen land aldaar gelegen, belend ten N: de
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voorn. weduwe, ten Z: de Goo, ten W: de kerk van Voorburg en ten O: de erfgenamen van oude Claes
Schrevelsz. Nog 1½ morgen land aldaar gelegen over de Goo, belend van ouds ten Z: Mees
Cornelisz. weduwe, ten N: en W: Grietgen, Neel Teeusz. weduwe en ten O: Jacop Aertsz. c.s.
Mitsgaders nog 3 morgen land aldaar gelegen, belend ten W: Maerten Claesz. Clou, ten O: Cornelis
Phillipsz., strekkende uit de Watersloot tot in de Goo. Belast de 3 eerste partijen met 5 diverse renten,
tezamen f 22-7½-00 per jaar. De laatste partij met 3 renten, tezamen f 8-12½-00 per jaar.
Nr. 47 folio 30 d.d. 26-11-1608.
Pieter Lourisz. den Elsen wonende alhier heeft gecedeerd aan Pieter en Lenert Pietersz. zijn zonen,
mede aldaar wonende, elk de helft van 7 hond flodderland, belend ten O: Lenert Jan Reijnen, ten W:
Joost Alewijnsz. c.s., ten N: Pieter den Ruijter en ten Z: Jan Jacopsz. Vrij als buurland. Hij heeft hun
dit beloofd als huwelijksgeschenk.
Nr. 48 folio 30v. d.d. 26-11-1608.
Pieter Lourisz. den Elsen wonende alhier heeft gecedeerd aan Pieter Tonisz. zijn zwager wonende
alhier, 2 hond flodderland, belend ten O: en N: Pieter Jansz. Coninck, ten W: Jan Jacopsz. en ten Z:
Joost Alewijnsz. Vrij als buurland. Hij heeft dit beloofd als huwelijksgeschenk.
Nr. 49 folio 31 d.d. 26-11-1608.
Joost Gerritsz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Pieter Tonisz. wonende alhier 3 hond
flodderland, belend ten O: Willem Henricxz., ten W: Pieter Willem Jan Reijnen, ten Z: jonge Leen
Jorisz. en ten N: Cornelis Cornelisz. van Rijn c.s. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Nog 2 hond
flodderland, belend ten O: Cornelis Cornelisz. van Rijn, ten W: Maertgen Tonisdr., ten Z: Cornelis van
Noort en ten N: Pieter Willem Jan Reijnen. Vrij als buurland. Hij bekent voldaan te zijn met een
obligatie van f 72, te betalen op 3 jaren.
Nr. 50 folio 31v. d.d. 27-11-1608.
Pieter Meesz. wonende Pijnacker in Klapwijk heeft verkocht aan Louris Cornelisz. wonende Voorburg
3 morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: Schrevel Claesz., ten W: de weduwe van Domen
IJsbrantsz., ten Z: de Veenweg en ten N: het weeskind van Tonis IJsbrantsz. Belast met 1 oortje tijns
per jaar. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief van f 900.
Nr. 51 folio 32 d.d. 27-11-1608.
Louris Cornelisz. wonende Voorburg als principaal en Dirc Cornelisz. gebijnaamd Dirc Jansz.
wonende Voorburg als borg zijn schuldig aan Pieter Meesz. wonende Pijnacker in Klapwijk, de somme
van f 900 ter zake van de koop van 3 morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: Schrevel Claesz.,
ten W: de weduwe van Domen IJsbrantsz., ten Z: de Veenweg en ten N: het weeskind van Tonis
IJsbrantsz. Zij beloven te betalen op 4 jaren.
Nr. 52 folio 33 d.d. 27-11-1608.
Pieter Meesz. wonende Pijnacker in Klapwijk heeft verkocht aan Dirck Cornelisz. gebijnaamd Dirc
Jansz. wonende Voorburg, 4 morgen land in Tedingerbroek, waarvan 3 morgen gemeen met 3
morgen toekomende Jan van Duvevoorde Adriaensz., belend in het geheel ten O: jonkheer Jacop van
den Eijnde, ten W: mede jonkheer Jacop van den Eijnde en de navolgende morgen land, ten N: Jan
van Duvevoorde voorsz. en ten Z: de Goo. Het andere 1 morgen land is belend ten O: de voorsz. 6
morgen land, ten W: Louris Pietersz. Decker, ten N: jonkheer Jacop van den Eijnde voorn. en ten Z:
de Goo. Met de waring en lasten als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
kustingbrief, inhoudende de somme van f 1.400 carolus.
Nr. 53 folio 33v. d.d. 27-11-1608.
Dirc Cornelisz. gebijnaamd Dirc Jansz. wonende Voorburg als principaal en Louris Cornelisz. mede
wonende Voorburg als borg zijn schuldig aan Pieter Meesz. wonende Pijnacker in Klapwijk, de somme
van f 1.400 ter zake van de koop van 3 morgen land gemeen met 3 morgen van Jan van Duvevoorde
in Tedingerbroek, belend in het geheel ten O: jonkheer Jacop van den Eijnde, ten W: mede jonkheer
Jacop van den Eijnde en de navolgende 1 morgen land, ten N: Jan van Duvevoorde voorn. en ten Z:
de Goo. Nog 1 morgen land gelegen als voren, belend ten O: de voorsz. 6 morgen land, ten W: Louris
Pietersz. Decker, ten N: jonkheer Jacop van den Eijnde voorn. en ten Z: de Goo. Hij belooft te betalen
met f 300 gereed en de rest op f 100 per jaar en verbindt hieraan het voorn. gekochte land.
Nr. 54 folio 34v. d.d. 28-11-1608.
Adriaen Jeroensz. wonende Vrijenban heeft verkocht aan Sijmon Cornelisz. wonende Nootdorp 1½
hond slagturfland in Tedingerbroek, belend ten O: Louris Lourisz., ten W: Schrevel Claesz., ten N:
Claes Jeroenen en ten Z: Jan Lenertsz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 165.
Nr. 55 folio 35 d.d. 28-11-1608.
Sijmon Cornelisz. wonende Nootdorp is schuldig aan Adriaen Jeroensz. wonende Vrijenban de
somme van f 165 ter zake van de koop van 1½ hond slagturfland in Tedingerbroek, belend ten O:

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Louris Lourisz., ten W: Schrevel Claesz., ten N: Claes Jeroensz. en ten Z: Jan Lenertsz. Hij belooft te
betalen op 5 jaren.
Nr. 56 folio 35v. d.d. 10-12-1608.
Jan Jeroensz. wonende Veur in Voorschoten heeft gecedeerd aan Willem Ghijsen als vader en voogd
van Jeroen Willemsz., verwekt bij Neeltgen Jeroensdr., t.b.v. dezelve Jeroen Willemsz. door naasting
van Dirc Gerritsz., 1 morgen land, belend ten O: en N: de comparant zelf, ten W: Lenert Gerritsz. en
ten Z: de erfgenamen van Louris Zijmonsz. den Elsen. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn met een obligatie van f 525, te betalen met f 75 gereed en de rest op f 75 per jaar.
Nr. 57 folio 36 d.d. 14-12-1608.
Leentgen Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Dingnaer Lenertsz. wonende aan de
Leidschendam, geassisteerd met jonge Jan Lenertsz. Ruijs haar vader en Joris Cornelisz. haar oom
en voogden ter ene zijde en Adriaen Lenertsz. palfrenier wonende ’s-Gravenhage als oom en Jan
Willemsz. behuwd oom wonende Voorburg, voogden van Lenert Dingnaertsz. oud mei 1608, 3 jaar
nagelaten weeskind van Dingnaer Cornelisz. en Leentgen Jansdr. voorn., geassisteerd met jonge Jan
Pietersz. wonende Wilsveen, gezamenlijk ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de vaderlijke
erfenis van het kind t.o.v. de schout en Dirck Gerrit Dirck vervangende Cornelis Gerrit Barthoutsz.
weesmannen van Stompwijk. De boedel bevat meer schulden dan bezittingen. De weduwe neemt de
schulden tot haar last. Zij belooft het kind op te voeden en alimenteren, ter school te zenden, etc. tot
zijn 18e jaar en alsdan uit te reiken f 50 en bij huwelijk f 10, waarvan zij gevrijd is wanneer het kind
komt te sterven. De f 50 te versterven de helft op moederszijde en de helft op vaderszijde. Zij verbindt
hieraan haar huizing en erf aan de Leidschendam, belend ten O: Lou Ghijsen, ten W: schout Pieter
Nannius Evertsz., ten N: de dijk en ten Z: Jan Cornelisz. Hos.
Nr. 58 folio 37 d.d. 31-12-1608.
Jan Lenert Govertsz. oud 28 jaar verklaarde t.v.v. Cornelis Lenertsz. Keijser(oom) als vader en voogd
van Lenert Cornelisz. dat hij deposant in de afgelopen zomer is gevaren bij het slagturfland van
Cornelis Lenertsz. Keijser(oom) en hoorde een gerucht en getier, wat hij dacht van de voorn.
requirants zoon en Lenert Vechtersz. Onlangs daarna heeft hij Lenert Vechtersz. gevraagd wat dat
was. Deze antwoordde hierop dat hij hem een stoot op zijn schouder had gegeven.
Compareerde Adriaen Jansz. oud 21 jaar en verklaarde dat hij had horen zeggen dat de zoon van de
requirant in zijn arm gekwetst was. Hij had Lenert Vechtersz. gevraagd, “heeft u Kees Lenert Keijser
gequest?”. Lenert antwoordde hierop dat zijn broeder het niet had gedaan, ik heb het gedaan.
Compareerde mede Lenert Pietersz. wonende aan de Voorweg, etc.
Nr. 59 folio 38 d.d. 01-01-1609.
Adriaen Pietersz. Rosenburch wonende Voorschoten heeft gekocht 1 hond land met huis, schuur,
boomgaard, poting en planting in Voorschoten, belend ten O: de nabeschreven 80 gaarden land, ten
Z: de heerweg, ten W: Jan Dirck Oom erfgenamen en ten N: Sijmon Dircxz. Nog 80 gaarden land in
Voorschoten gekomen van de abdij van Koningsveld, belend ten O: Willem Claesz., ten Z: de
heerweg, ten W: de voorsz. 1 hond land en ten N: Sijmon Dircxz. voorsz. Hierover is hij schuldig aan
Emmetgen Jansdr. weduwe Floris Huijgensz. voor de ene helft en Baerthout Florisz. en Lenert
Florisz., mitsgaders Cornelis Joachimsz. gehuwd met Maritgen Florisdr., nagelaten kinderen van de
voorsz. Floris Huijgensz. en Emmetgen Florisdr., tezamen voor de andere helft, de somme van f 987,
te betalen met f 200 gereed en de rest op f 100 per jaar. Hij verbindt hieraan het voorn. gekochte en
2½ hond slagturfland in Stompwijk, belend ten O: Jan Dirc Oomen erfgenamen of hij comparant zelf,
ten W: Crijn Sijmonsz., ten N: Lenert Cornelis Huijbrechtsz. en ten Z: Cornelis Sijmonsz. Hij zal in de
2½ hond slagturfland 150 tonnen turf mogen flodderen ten eigen behoeve.
Nr. 60 folio 39 d.d. 07-01-1609.
Jan Lenertsz. van Velsen wonende Wilsveen oud 27 jaar verklaarde t.v.v. Cornelis Lenertsz.
Keijseroom als vader en voogd van Lenert Cornelisz., dat hij een tijd geleden van Lenert Vechtersz.
had gehoord, dat hij bekende Lenert Cornelisz. gekwetst te hebben. Verder getuigde hij niet.
Nr. 61 folio 39v. d.d. 11-01-1609.
Aernt Jacopsz. Bosch nagelaten zoon van Jacop Aertsz. Bosch wonende Voorschoten heeft verkocht
aan Bartholomeus Andriesz. mede wonende aldaar, de zuidwaartse helft van 9 hond land waarvan de
andere helft hem comparant toekomt, gelegen in Tedingerbroek, belend de voorn. helft ten O: Jan
Willemsz. Coppen, ten Z: Louris Adriaensz. Moijman, ten W: Huijbrecht Maertensz. en ten N: hij
comparant met de wederhelft. Belast in het geheel met een losrente van f 6 per jaar, waarvan de
koper de helft zal dragen. Nog met 1 oortje tijns per jaar. Hij verbindt hieraan de wederhelft van het
land. en bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 200, te betalen met de helft gereed en
de andere helft mei 1609.
Nr. 62 folio 40 d.d. 13-01-1609.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Cornelis Dirc Koenen wonende Stompwijk heeft gecedeerd aan Jan Dirc Koenen zijn broeder
wonende Stompwijk, bij naasting van Louris Meesz. wonende dorp Voorschoten, 5½ morgen land,
gelegen onder de windwatermolen, belend ten O: de erfgenamen van Jan Jansz. Baersdorp, ten Z: de
Gooweg, ten W: Cornelis Jorisz. c.s. en ten N: Meerburger watering. Belast het voorn. land en het
land daar ten oosten aangelegen, toebehorende de erfgenamen van de voorn. Baersdorp, met een
erfpacht van f 5-05-00 per jaar, waarvan f 2-10-00 betaald wordt door de voorn. erfgenamen van
Baersdorp en de rest door de koper, verder vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met
een kustingbrief van f 2.000, te betalen met f 400 gereed en de rest op f 400 per jaar.
Nr. 63 folio 41 d.d. 13-01-1609.
Jan Dirc Koenen wonende Stompwijk is schuldig aan Cornelis Dirck Coenen wonende Stompwijk de
somme van f 2000 ter zake van de overdracht van 5½ morgen land, belend ten O: de erfgenamen van
Jan Jansz. van Baersdorp, ten Z: de Goo, ten W: Cornelis Jorisz. c.s. en ten N: Meerburger watering.
Hij belooft te betalen met f 400 gereed en de rest op f 400 per jaar en verbindt hieraan het voorsz.
land en al zijn andere goederen.
Nr. 64 folio 41v. d.d. 13-01-1609.
Jan Dirck Koenen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Lenert Sijmonsz. van der Vos
scheepstimmerman wonde aan de Leidschendam 3 morgen land, belend ten O: Jacop Cornelisz. te
Voorschoten, ten W: juffrouw Cobel in ’s-Gravenhage, ten N: de kinderen van Jacop Davidsz. en ten
Z: Cornelis Lenertsz. Belast met een pacht van f 3 per jaar, toekomende het godshuis te Voorschoten.
Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief van f 1.400.
Nr. 65 folio 42 d.d. 13-01-1609.
Lenert Sijmonsz. van der Vos wonende aan de Leidschendam als principaal en Jacop Jansz. van
Covenhoven wonende aan de Leidschendam in Voorschoten als borg, zijn schuldig aan Jan Dirc
Koenen te Stompwijk de somme van f 1.400 ter zake van de koop van 3 morgen land, belend ten O:
Jacop Cornelisz. wonende Voorschoten, ten W: juffrouw Cobel in ’s-Gravenhage, ten N: de kinderen
van Jacop Davidsz. en ten Z: Cornelis Lenertsz. Hij belooft te betalen met f 100 gereed en de rest op f
100 per jaar. Lenert Sijmonsz. verbindt hieraan het voorsz. en beiden al hun andere goederen.
Nr. 66 folio 42v. d.d. 21-01-1609.
Gerrit Willemsz. wonende Wilsveen heeft gecedeerd aan Gielis Tijmansz. korenkoper wonende
Leiden de somme van f 550 welke Gielis Tijmansz. zal ontvangen uit een kustingbrief sprekende op
Jan Gerritsz. wonende Wilsveen, te betalen met f 100 per jaar en dan nog f 50. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met f 400.
Nr. 67 folio 43 d.d. 21-01-1609.
Cornelis Claesz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Dirc Lambrechtsz. kleermaker wonende
Stompwijk een stukje erf, belend ten O: Adriaen Jansz. op het Wedde, ten W: en Z: de verkoper en
ten N: de Stompwijkse binnenwatering. De koper zal op het erf een huizing bouwen. Hij zal er geen
nering van tappen of herberg mogen uitoefenen. Indien hij het wil verkopen zal Cornelis Claesz. het
recht van naasting hebben. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een rentebrief van
f 6 per jaar met een hoofdsom van f 100.
Nr. 68 folio 43v. d.d. 21-01-1609.
Dirck Lambrechtsz. kleermaker wonende Stompwijk is schuldig aan Cornelis Claesz. wonende
Stompwijk een losrente van f 6 per jaar met een hoofdsom van f 100. Hij verbindt hieraan een stuk erf,
belend ten O: Adriaen Jansz., ten W: en Z: Cornelis Claesz. voorn. en ten N: de Stompwijkse
binnenwatering.
Nr. 69 folio 44 d.d. 21-01-1609.
Cornelis Lenertsz. Keijseroom wonende Wilsveen heeft verkocht aan Joost Gerritsz. 1½ hond kwaad
flodderland, belend ten O: Lenert Lenertsz., ten W: Adriaen Pietersz., ten N: Adriaen Jan Adriaensz.
en ten Z: Adriaen Jansz. voorn. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met f 6 gereed
geld. Joost Gerritsz. heeft het land weer verkocht aan Pieter Tonisz. wonende Stompwijk. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn met f 16 gereed geld.
Nr. 70 folio 44v. d.d. 22-01-1609.
Abraham Henricxz. wonende Leiden met procuratie van Steven Dircxz. wonende Leiden (de
procuratie verleden voor Pieter Geus notaris op 22-01-1609), transporteert aan Pieter Pietersz. comen
wonende Leiden, 2 rentebrieven elk van f 6 per jaar, sprekende t.l.v. Floris Jacopsz. en verzekert op
een woning met 15 morgen land in Stompwijk, de ene in dato 16-11-1563 en de andere van 02-091556. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 192, gereed geld.
Kanttekening d.d. 13-03-1624: Deze brief is afgelost en gecasseerd.
Nr. 71 folio 45 d.d. 23-01-1609.
Pieter Lourisz. wonende Voorschoten verklaarde dat hij op 17-01-1592 in koop aangestaan heeft van
Lodt Huijgensz. Gael poorter van Leiden een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 15
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morgen land daaraan gelegen. Belast zoals in de koopbrief. Daarna heeft hij van de woning en landen
overgedaan aan Lou Dirc Koenen wonende in dezelve ambacht 4 morgen, belend ten W: de kinderen
van Maerten Huijgen, ten O: hij comparant zelf, ten N: Lou Dirc Koenen voorn. en ten Z: Pieter Louris
Jansz. en Cors Claesz. Dit mits Louris Dirc Koenen tot zijn last neemt een rente van f 39 per jaar
welke staan op de woning en 4 morgen land en nog een pacht van 15 st. Lou Dirc Koenen zal deze
hypothecatie moeten gedogen. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de laatste penning met de eerste.
Nr. 72 folio 46 d.d. 21-01-1609.
Kanttekening: Deze brief moet volgen aan de brief door Keijser verleden op Joost Gerritsz., staande
hiervoor op folio 44 verso.
Jan Pietersz. onze broeder in de wet oud 42 jaar en Claes Harpersz. 23 jaar wonende Wilsveen
verklaren t.v.v. Cornelis Lenertsz. Keijser als vader en voogd van Lenert Cornelisz. Keijser. Gevraagd
wordt of zij in de afgelopen zomer gezien en gehoord hebben dat Lenert Cornelisz. was gekwetst aam
zijn arm, waarmee hij naar de meester was gegaan, etc.
Nr. 73 folio 46v. d.d. 04-02-1609.
Baernt Jacopsz. wonende Nootdorp heeft verkocht aan Adriaen Lenertsz. in Tedingerbroek de
zuidwaartse helft van 6 hond land in Tedingerbroek. Belend, belast en met de waringen als in de oude
waarbrief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 71, te betalen met f 20 gereed en
de rest op 2 jaar.
Nr. 74 folio 47 d.d. 03-02-1609.
Applonia Lenertsdr. wonende Wilsveen weduwe en boedelhoudster van Jan Willem Claesz.
geassisteerd met Jan Lenertsz. wonende Stompwijk haar broeder en gekozen voogd, ter ene zijde en
Lenert Willem Claesz. wonende Stompwijk als oom en Dirc Gerritsz. weesmeester alhier als behuwd
oom, voogden over Willem oud mei 1608 zes jaar en Crijntgen oud afgelopen Bamis 5 jaar, nagelaten
weeskinderen van de voorn. Jan Willemsz. en Appolonia Lenertsdr., ter andere zijde. Zij zijn
geaccordeerd betreffende de nagelaten boedel door tussenspreken van Dirck Lenertsz., Lenert Jansz.
van Velsen en Roelant Jansz. schoenmaker, broeder en zwagers respective van de weduwe en van
Mr. Pieter Wils schoolmeester en Huijbrecht Cornelisz. buurlieden aldaar. Eveneens over de erfenis
van Lenert Jan Reijnen hun bestevader. Te weten:
De weduwe zal uit de boedel van Jan Willemsz. aan de kinderen laten volgen een kustingbrief,
sprekende op Lenert Willemsz. voorn., waaraan nog resteert f 330, te betalen op f 50 per jaar. Nog
een kustingbrief sprekende op jonge Jan Pietersz. wonende Wilsveen waaraan nog resteert f 121-1000. De weduwe zal haar kinderen opvoeden en onderhouden etc., ter school zenden etc., tot hun 18°
jaar en alsdan betalen elk kind f 125, of op rente houden tegen de penning 16. Bij huwelijk f 30. De
weduwe verzekert dit op haar woning als huis, schuur, barg en geboomte met 2 morgen 5 hond land,
belend ten O: de Wilsveense kapel, ten W: Huijbrecht Cornelisz., ten N: de Wilsveense weg en ten Z:
Lou Ghijsen. Nog 9½ hond geheel land, gekomen van Henric Bogge, gelegen aan de Ommedijk,
belend ten O: Pieter Claesz. Colijn, ten W: de weduwe van Claes Cobel, ten N: de weduwe en
erfgenamen van Lenert Jan Reijnen en ten Z: de Ommedijk. Nog de helft van 1 morgen slagturfland
gelegen als voren, belend ten O: Willem Adriaensz., ten W: Adriaen Willemsz., ten N: Dirck Gerritsz.
en ten Z: de weduwe en erfgenamen van Lenert Jansz. voorn. met de wederhelft.
Nr. 75 folio 49 d.d. 04-02-1609.
Cornelis Dircxz. wonende Stompwijk oud 60 jaar en Cornelis Cornelis Reijnen wonende Stompwijk 40
jaar verklaren t.v.v. Claes Jansz. in de Poort wonende Voorschoten, eerst Cornelis Cornelis Reijnen
dat hij 8 jaar geleden met Christiaen van Hazerswoude was geweest ten huize van de requirant, toen
wonende Stompwijk en de voorn. Christiaen van de requirant had gekocht zekere wassende elzen en
rijshout, staande op land in Stompwijk. Dit voor de somme van f 30. Christiaen is toen gegaan naar
het huis van Dirck Vrancken, toen mede wonende in Stompwijk, alwaar hij hetzelve hout heeft
aangenomen, etc.
Nr. 76 folio 49v. d.d. 06-09-1609.
Elisabeth Pietersdr. weduwe Cornelis Goossen wonende aan de Leidschendam geassisteerd met Jan
Oziersz. wonende aldaar haar zwager en gekozen voogd, heeft geconstitueerd Jan Reijnoutsz.
D’winglo procureur om voor de vierschaar van Zoetermeer recht te spreken tegen Dirc Adriaensz.
Roel wonende Zoetermeer.
Nr. 77 folio 49v. d.d. 08-02-1609.
Gerrit Claesz. wonende Voorburg heeft verkocht aan Crijn Gerritsz. wonende Wilsveen 9 hond
flodderland in Wilsveen, belend ten O: Dielof Adriaensz., ten W: de kinderen van Claes Pier Huijpen
en jonge Leen Dirckmans, ten Z: voorn. jonge Leen Dirckmans en ten N: de weduwe van Cornelis
Huijbrechtsz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief van f 140 en
nog 100 tonnen turf.
Nr. 78 folio 51 d.d. 12-02-1609.
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Crijn Gerritsz. wonende Wilsveen is schuldig aan Gerrit Claesz. wonende Voorburg de somme van f
140 en 100 tonnen turf, uit zaak van de koop van 9 hond flodderland in Wilsveen, belend ten O: Dielof
Adriaensz., ten W: de kinderen van Claes Pier Huijpen en jonge Leen Dirckmans, ten Z: de voorn.
jonge Leen Dirckmans en ten N: de weduwe van Cornelis Huijbrechtsz. Hij belooft te betalen met f 40
gereed en de rest op 3 jaren. De turf te leveren te Voorburg met 30 (moet 40 zijn) gereed en de rest
op vermaning.
Nr. 79 folio 51 d.d. 12-02-1609.
Jan, Claes en Huijbert Maertensz., mitsgaders oude Cornelis Jorisz. gehuwd met Annetgen
Maertensdr., nagelaten kinderen van Maerten Jansz. en Ermpgen Claesdr., in leven wonende
Voorschoten. Zij zijn geaccordeerd in de deling van de landen van hun vader, in zijn leven in
vernoeging van hun moeders besterfenis bewezen.
Te weten dat de voorsz. Jan Maertensz. voor zijn portie is aanbedeeld 10 hond land, belend ten O:
Adriaen Claes Dijnen, ten Z: oude Cornelis Jorisz. voorn., ten W: Pieter Ghijsen te Voorschoten met
bruikwaar en ten N: de Vliet. Nog de helft van 5½ hond slagturfland waarvan de andere helft hierna
aangerekend is oude Cornelis Jorisz., belend in het geheel ten O: Lenert Willemsz., ten Z: Adriaen
Jan Arijensz., ten W: Cornelis Corsz. en ten N: Jan Joachimsz. Daen c.s.
Claes Maertensz. is aanbedeeld 3½ morgen land, belend ten O: Cornelis Jan Dircxz. c.s., ten Z:
Cornelis Jacopsz. en de weduwe en erfgenamen van Cornelis Jan Adriaensz., ten W: Jeroen
Willemsz. met het kapelland c.s. en ten N: de Vliet. Nog 2 morgen land, belend ten O: Henric Jorisz.,
ten W: en Z: Gerrit Cornelisz. en Lenert Gerritsz. en ten N: Mees Dingnaertsz. Nog 7 hond land,
belend ten O: jonge Cornelis Barthoutsz., ten Z: de weduwe van Garrebrant Bonefaesz., ten W:
Cornelis Dirck Eeuwoutsz. en ten N: de Vliet. Nog 4 hond land, belend ten O: Huijbrecht Maertensz.
c.s., ten Z: Cornelis Vechtersz., ten W: Geerte Claesdr. en ten N: Pouwels Claesz.
Oude Cornelis Jorisz. is aanbedeeld 10 hond land, belend ten O: Adriaen Claesz., ten Z: Meerburger
watering, ten W: Pieter Ghijsen met bruikwaar en ten N: Jan Maertensz. voorsz. Nog 13 hond land,
belend ten O: Jan Dirc Coenen, ten Z: Pieter Cornelisz. van Couenhoven, ten W: de abdij van
Rijnsburg en ten N: Claes Maertensz. Nog de wederhelft van de voorsz. 5½ hond land, belend als
voren.
Aangaande de portie van Huijbrecht Maertensz. is vergoed en gedeeld met zekere landen in
Voorschoten.
Bevoorwaard is dat Jan Maertensz. op de aanbedeelde 10 hond op het Zuideinde, tussen hem en
Cornelis Jorisz. zal plaatsen een hek of heining. Zij bekennen met deze deling tevreden te zijn.
Nr. 80 folio 52 d.d. 12-02-1609.
Claes Maertensz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan oude Cornelis Jorisz. wonende
Hazerswoude 2 morgen 1 hond land, belend ten O: Jan Dirc Coenen, ten W: de abdij van Rijnsburg,
ten Z: oude Cornelis Jorisz. en ten N: Meerburger watering. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met de somme van f 700 gereed geld.
Nr. 81 folio 52v. d.d. 12-02-1609.
Compareerden voor het gerecht van Voorschoten, Stompwijk en Hazerswoude oude Cornelis Jorisz.,
Henric Jorisz. en jonge Cornelis Jorisz. gebroeders, elk voor hunzelf, Jan Joachimsz. Daen gehuwd
met Applonia Jorisdr., Claes Maertensz. gehuwd met Maritgen Jorisdr. en Huijbrecht Maertensz.
gehuwd met Grietgen Jorisdr., tezamen erfgenamen van Jan Henricxz. en Steijntgen Cornelisdr. hun
zaliger vader en moeder. Zij zijn geaccordeerd en hebben geschift en gescheiden een woning als
huis, schuur, barg, poting en planting met de landen daaraan behorende, door hun voorn. ouders
nagelaten, om onder hun zessen te verdelen.
Jonge Cornelis Jorisz. en Jan Joachimsz. Daen is toegevallen de woning, als huis, schuur, barg,
poting en planting met 3 morgen 3½ hond land in Voorschoten, belend ten Z: de Vliet, ten W: de
Heilige Geest van Voorburg, ten N: de heerweg en ten O: Henric Jorisz. Belast met een rente van f 6
per jaar, toekomende het Catharina gasthuis te Leiden. Nog een rente van f 31-05-00 per jaar,
toekomende Aelwijn Verhooch in ’s-Gravenhage, met een hoofdsom van f 500. Nog 6½ morgen land
in Stompwijk, belend ten O: jonge Cornelis Jorisz., Jan Dirc Koenen en Pieter Lenertsz., ten Z: de
Stompwijkse watering, ten W: Adriaen Willemsz., Adriaen Jan Zijeren en jonge Cornelis Jorisz. voorsz.
en ten N: de Vliet. Dezelve jonge Cornelis Jorisz. heeft van de woning en landen een gerecht tweede
part en Jan Joachimsz. Daen een gerecht derde part, tezamen gemeen gelegen. Nog een stuk land
van 3 morgen 1½ hond in Stompwijk, belend ten O: Pouwels Vechtersz,, ten Z: Arijs Aerntsz., ten W:
de weeskinderen van Adriaen Claes Dijnen en Outgaert Sijmonsz. en ten N: de Vliet. Belast met een
rente van f 3 per jaar, eertijds betaald zijnde aan jonkheer Johan heer van Duvenvoorde. De
noordelijke helft van dit land komt toe jonge Cornelis Jorisz., welke de voorsz. rente van f 3 per jaar op
zijn helft moet dragen en Jan Joachimsz. Daen komt toe de zuidelijke helft.
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Henric Jorisz. is ten deel gevallen 1½ morgen land in Voorschoten, belend ten O: Claes Maertensz.,
ten Z: de Vliet, ten W: jonge Cornelis Jorisz. en Jan Joachimsz. Daen voorsz. en ten N: de heerweg.
Vrij als buurland. Nog een stuk land van 7½ hond in Stompwijk, belend ten O: Jan Joachimsz. Daen
c.s., ten Z: Adriaen Jan Zijeren, ten W: Jan Cornelisz. Colijn en ten N: Aernt Willemsz. Nog 1/6 part in
5 morgen 4½ hond land in Stompwijk, gemeen met Jan Claesz. Colijn en Claes Maertensz., belend in
het geheel ten O: Arijs Aerntsz., ten Z: Adriaen Jansz. en Cornelis Corsz., ten W: Dirc Willemsz. en
Adriaen Claes Dijnen en ten N: de Vliet.
Claes Maertensz. is ten deel gevallen de woning en landen als huis, schuur, barg, poting en planting
genaamd ’t Helmelrijc, groot 2 morgen 58 roeden in Voorschoten, belend ten O: Geertgen Claesdr.,
ten Z: de Vliet, ten W: Henric Jorisz. voorsz. en ten N: de heerweg. Nog 7 hond land in Stompwijk,
belend ten O: Dirc Willemsz., ten Z: en W: Huijbrecht Maertensz. en ten N: de Vliet. Nog ⅓ part in de
voorsz. 5 morgen 4½ hond land in Stompwijk, belend als voren. Nog 13 hond land in Stompwijk,
belend ten O: Jan Dirc Coenen, ten Z: oude Cornelis Jorisz., ten W: tSmaele weer en ten N:
Meerburger watering.
Huijbrecht Maertensz. is toebedeeld 13 hond land in Stompwijk, belend ten O: Claes Maertensz., ten
Z: Aernt Willemsz. en Willem Claesz., ten W: het weeskind van Adrijaen Claesz. Dijnen en Claes
Pouwelsz. en ten N: de Vliet. Nog 5½ hond land in Stompwijk, belend ten O: Willem Jansz., ten Z:
Arijs Aerntsz., ten W: oude Lenert Lenertsz. en ten N: Claes Maertensz. Nog 13 hond land in
Stompwijk, belend ten O: Adriaen Jansz., ten Z: de Stompwijkse watering, ten W: Adriaen Jan Zijeren
en ten N: Adriaen Jansz. tot Veur.
Nog is Jan Joachimsz. Daen en Huijbrecht Maertensz. toebedeeld de helft van 2 morgen 3 hond 34
roeden land in Voorschoten, gemeen met de erfgenamen van Jan Dirc Oomen, belend in het geheel
ten W:, N: en O: Jacop Cornelisz. in Hofland en ten Z: de heerweg. Nog 1 morgen land in Stompwijk
waar Jan Joachimsz. Daen 2 hond land in heeft, mitsgaders oude Cornelis Jorisz., jonge Cornelis
Jorisz., Claes en Huijbrecht Maertensz. elk 1 hond.
Oude Cornelis Jorisz. is ten deel gevallen de woning als huis, schuur, barg, poting en planting met 5
morgen 1 hond land in Hazerswoude, belend ten O: Jacop Jansz., ten Z: Henric Jorisz. te
Voorschoten, ten W: de weduwe van Jan Henricxz. Vergalck en de weduwe van Jan Jansz. Vergalck
en ten N: de Rijn.
Henric Jorisz. is ten deel gevallen 9½ hond land in Hazerswoude, belend ten O: Jacop Jansz. voorsz.,
ten Z: oude Cornelis Jorisz., ten W: de weduwe van Jan Henricxz. Vergalck voorsz. en ten N: de
voorsz. oude Cornelis Jorisz.
De landen zijn vrij als buurland en niet belast.
Zij bekennen hiermede tevreden te zijn en verbinden hieraan hun voorn. aangekavelde porties.
Nr. 82 folio 55 d.d. 15-02-1609.
Jan Jacopsz. comen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Henric Jacopsz. wonende Wassenaar ½
hond slagturfland, belend ten O: hij comparant zelf, ten W: de weduwe van Dirc Jansz., ten Z: Dirc
Cornelis Dirc Coenen en ten N: de erfgenamen van Jan Jansz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met de somme van f 50, gereed geld.
Nr. 83 folio 55v. d.d. 18-02-1609.
Jan Adriaensz. Bien wonende Wilsveen heeft verkocht aan Joost Gerritsz. wonende Wilsveen 6 hond
flodderland, belend ten O: Vranc Jansz., ten W: hij comparant zelf, ten Z: Jasper Lenertsz. en ten N:
Jan Willem Claesz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief van f 86,
te betalen met ¼ part per jaar.
Nr. 84 folio 56 d.d. 18-02-1609.
Joost Gerritsz. wonende Wilsveen is schuldig aan Jan Adriaensz. Bien wonende Wilsveen de somme
van f 86 ter zake van de koop van 6 hond flodderland, belend ten O: Vranc Jansz., ten W: Jan
Adriaensz. voorn., ten Z: Jasper Lenertsz. en ten N: Jan Willem Claesz.. Vrij als buurland. Hij belooft
te betalen met ¼ per jaar.
Nr. 85 folio 56 d.d. 19-02-1609.
Jan Jansz. Oudevliet wonende Rijnsburg nagelaten zoon van Jan Claesz. Oudevliet heeft verkocht
aan Jacop Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk 6 hond land. Vrij als buurland. Belend en met de
waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 280, te betalen
met f 100 gereed en de rest op f 50 per jaar.
Nr. 86 folio 56v. d.d. 19-02-1609.
Jacop Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Jan Willem Jan Reijnen zijn
broeder wonende Stompwijk de navolgende slagturflanden, eerst 2 hond belend ten O: de navolgende
1½ hond, ten W: de daaraan volgende 2 hond, ten N: de weduwe en erfgenamen van Jan Claes
Corsz. en ten Z: Adriaen Lenertsz. Nog 1½ hond belend ten O: de weduwe en erfgenamen van Lenert
Jan Reijnen, ten W: de voorsz. 2 hond, ten Z: Adriaen Lenertsz. en ten N: de weduwe en erfgenamen
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van Jan Claesz. voorn. Nog 2 hond belend ten O: de voorsz. 2 hond, ten W: Dirc Arijen, ten Z: Adriaen
Lenertsz. c.s. en ten N: de weduwe en erfgenamen van Jan Claesz. voorn. De landen zijn vrij als
buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met gereed geld.
Nr. 87 folio 57 d.d. 19-02-1609.
Jan Jansz. wonende Zoeterwoude gehuwd met Leentgen Lourisdr. nagelaten dochter van Louris
Danielsz. heeft verkocht aan Dirc Cornelis Dirck Coenen wonende Stompwijk 2 morgen land belend
ten O: de weduwe van Willem Pietersz. bakker te Leiden, ten W: de weduwe van Adriaen Gerritsz.,
ten Z: de Stompwijkse buitenwatering en ten N: Frans Cornelisz. met 2 morgen. Belast de voorsz. 2
morgen met de andere 2 morgen toekomende Frans Cornelisz. tezamen in het geheel met f 3 per jaar,
waarvan de helft komt t.l.v. de koper Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief
inhoudende de somme van f 800.
Nr. 88 folio 58 d.d. 19-02-1609.
Dirc Cornelis Dirc Coenen wonende Stompwijk is schuldig aan Jan Jansz. wonende Zoeterwoude de
somme van f 800 ter zake van de koop van 2 morgen land, belend ten O: de weduwe van Willem
Pietersz. bakker te Leiden, ten W: de weduwe van Adriaen Gerritsz., ten Z: de Stompwijkse watering
en ten N: Frans Cornelisz. Hij belooft te betalen Meidag 1609 met f 250 en de rest op f 200 per jaar.
Kanttekening d.d. 05-02-1616: Vertoond is de afgeloste en gecasseerde kustingbrief
Nr. 89 folio 58v. d.d. 19-02-1609.
Jonge Cornelis Barthoutsz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Claes Cornelisz. Hos wonende
aan de Leidschendam 4½ hond flodderland, belend ten O: Jan Jansz., ten W: en Z: Claes Sterren
erfgenamen en ten N: Jan Jansz. Schouten. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met
een obligatie van f 120, te betalen op 4 termijnen.
Nr. 90 folio 58v. d.d. 19-02-1609.
Henric Jorisz. wonende Veur in Voorschoten heeft verkocht aan Dirc Gerrit Dircken wonende
Stompwijk 4 hond “metens” land met de halve sloten, belend ten O: jonge (doorgehaald is: Cornelis
Barthoutsz.) en oude Cornelis Jorisz. c.s., ten Z: de weduwe van Jan Zijeren, ten W: Jan Cornelisz.
Colijn en ten N: Jan Pietersz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief
van f 465.
Nr. 91 folio 59 d.d. 19-02-1609.
Dirc Gerrit Dircken wonende Stompwijk is schuldig aan Henric Jorisz. wonende Voorschoten de
somme van f 465 ter zake van de koop van 4 hond “metens” land met de halve sloten, belend ten O;
jonge en oude Claes Jorisz. c.s., ten Z: de weduwe van Jan Zijeren, ten W: Jan Cornelisz. Colijn en
ten N: Jan Pietersz. Hij belooft te betalen met f 165 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 92 folio 59 d.d. 19-02-1609.
Henric Jorisz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Jan Pietersz. wonende Voorschoten 2 hond
“metens” land met de halve sloten, belend ten O: Huijbrecht Maertensz., ten Z: Dirc Gerritsz. met
zekere landen, mede van de comparant aangestaan, ten W: Jan Cornelisz. Colijn en ten N: Dirc
Cornelisz. en Ozier Maertensz. mede met zekere landen van de comparant aangestaan. Vrij als
buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie inhoudende f 230, te betalen meidag
1609 met f 100, Allerheiligen 1609 f 100 en Allerheiligen 1610 f 30.
Nr. 93 folio 60 d.d. 19-02-1609.
Henric Jorisz. wonende Veur in Voorschoten heeft verkocht aan Dirc Cornelisz. en Zier (doorgehaald
is: Maertensz.) Aerntsz. wonende Voorschoten 2 hond land, belend ten O: Jan Joachimsz. Daen, ten
Z: Jan Pietersz., ten W: Jan Cornelisz. Colijn en ten N: Aernt Willemsz. Vrij als buurland. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn met een obligatie inhoudende f 230, te betalen meidag 1609 f 100,
Allerheiligen 1609 f 100 en Allerheiligen 1610 f 30.
Nr. 94 folio 60v. d.d. 19-02-1609.
Willem Jansz. den Elsen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Jan Dirc Coenen wonende
Stompwijk 2 hond land. Belend en met de waringen als in de oude waarbrief. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met 13 zakken haver.
Nr. 95 folio 61 d.d. 19-02-1609.
Pieter Lourisz. den Elsen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Pieter Tonisz. zijn zwager wonende
Stompwijk een stuk erf te verongelden voor ½ hond, belend ten O: en Z: hij comparant zelf, ten W:
jonge Leen Jorisz. en ten O: de Stompwijkse weg. De koper dient aan de oostzijde op zijn kosten een
heining te maken. Vrij en niet belast. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief van f 100.
Nr. 96 folio 61v. d.d. 19-02-1609.
Pieter Tonisz. wonende Stompwijk is schuldig aan Pieter Lourisz. den Elsen de somme van f 100 ter
zake van de koop van een stuk erf, belend ten O: en Z: Pieter Lourisz. voorn., ten N: de Stompwijkse
weg en ten W: jonge Leen Jorisz. Hij belooft te betalen op 4 jaren.
Nr. 97 folio 62 d.d. 20-02-1609.
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Matheus Jansz. wonende aan de Leidschendam, nagelaten zoon van Jan Ghijsen heeft verkocht aan
Jan Willemsz. mede wonende aldaar 1½ hond flodderland, zijnde een gedeelte van 8 hond 77 roeden
4 voeten, belend de 1½ hond ten O: Jan Huijbrechtsz., ten W: Lenert Cornelis Huijbrechtsz., ten N:
Adriaen Lenertsz. c.s. en ten Z: Euwout Ghijsen. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn
met f 8.
Nr. 98 folio 62v. d.d. 23-02-1609.
Jonge Cornelis Jansz. wonende Leiderdorp heeft verkocht aan Henric Jorisz. wonende Veur in
Voorschoten 6 hond slagturfland, belend ten O: en N: de weduwe van Jan Zijeren, ten W: en Z: Henric
Jorisz. zelf. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met f 8, gereed geld.
Nr. 99 folio 63 d.d. 02-03-1609.
Jan Pietersz. Croon scheepmaker wonende Voorburg heeft openbaar verkocht aan Jan Jacopsz.
wonende Haagambacht 2 morgen land in Tedingerbroek,.belend ten O: Aernt Lenertsz., ten Z:
Cornelis Cornelisz. Coster, ten W: de weduwe van Pieter Jacopsz. met bruikwaar en ten N: de heer
van Benthuizen. Belast met 1 oortje herentijns per jaar. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 688.
Nr. 100 folio 63v. d.d. 02-03-1609.
Jan Jacopsz. wonende Haagambacht als principaal en Cornelis Gerrit Barthoutsz. wonende Wilsveen
als borg zijn schuldig aan Jan Pietersz. Croon scheepmaker wonende Voorburg, de somme van f 688
ter zake van de koop van 2 morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: Aernt Lenertsz., ten Z:
Cornelis Cornelisz. Coster, ten W: de weduwe van Pieter Jacopsz. met bruikwaar en ten N: de heer
van Benthuizen. Hij belooft te betalen met f 200 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 101 folio 69 d.d. 06-03-1609.
Huijbrecht Lenertsz. wonende Veur in Voorschoten constitueert Vranc van der Meulen tegen Cornelis
Pietersz. mede wonende Veur.
Nr. 102 folio 64v. d.d. 10-03-1609.
Huijbrecht Lenertsz. wonende Voorschoten oud 33 jaar en Maerten Bouwensz. mede wonende aldaar
oud 23 jaar gevraagd tvv. Jacop Adriaensz. pachter van de wijnen en medestander van de bieraccijns
van de Staten van Dordrecht, of het niet waarachtig is dat zij deposanten op 06-02-1609 geholpen
hebben ten huize van Maria Tack te Dordrecht, etc.
Nr. 103 folio 65v. d.d. 12-03-1609.
Maritgen Gerritsdr. weduwe Cornelis Dircxz. gewoond hebbende te Wilsveen geassisteerd door Joris
Gerritsz. haar broeder en voogd ter ene zijde, Dirc en Jan Cornelisz. en Jan Jansz. Schouten gehuwd
met Leentgen Cornelisdr., Jacop Claesz. gehuwd met Aeffgen Cornelisdr. en Dirc Cornelisz. gehuwd
met Emmetgen Cornelisdr. elk voor hunzelf, mitsgaders Wollebrant Dircxz. wonende Wilsveen oom
van vaders zijde en Maerten Claesz. Rotteval wonende Poeldijk oom van moeders zijde, voogden
over Maritgen Cornelisdr. minderjarige dochter, tezamen kinderen en erfgenamen van de voorn.
Cornelis Dircxz. ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de scheiding en schifting van de boedel
van Cornelis Dircxz. nagelaten en door Maritgen Gerritsdr. gepossideerd.
Maritgen Gerritsdr. is toebedeeld 2 morgen flodderland met een schuur daarop staande, belend ten O:
Cornelis Sijmonsz. timmerman en Jan Cornelis Dircken, ten Z: Huijch Willemsz., ten N: de Wilsveense
binnenwatering en ten W: Jan Gerritsz. c.s. Belast met een rente van f 2 per jaar, toekomende de
leprozen te Delft. Nog f 6 per jaar, toekomende Mr. Pieter Bel pastoor van ’t Wout zaliger. Voorts met
1 oortje tijns per jaar.
De voorn. kinderen is aanbedeeld de navolgende slagturflanden, te weten Wollebrant Dircxz. en
Maerten Claesz. Rottevall als voogden van Maritgen Cornelisdr. tpv. hetzelve weeskind 6 hond
flodderland, belend ten O: Joris Gerrit Louwen en Leen Ghijsen, ten W: Jopgen Dirckmans, ten N: Jan
Woutersz. en ten Z: Jan Gabrielsz. Croon. Nog 3 hond flodderland, belend ten O: Cornelis Gerritsz.,
ten W: Pieter Gerritsz., ten Z: Lenert Vechtersz. en ten N: de Stompwijkse weg
Dirc Cornelisz. de zoon en Dirc Cornelisz. de zwager zullen tezamen hebben 3½ hond flodderland.
belend ten O: de erfgenamen van Antonis Gerritsz. in ’s-Gravenhage, ten W: Pieter Gerritsz., ten Z:
Cornelis Gerrit Barthoutsz. en ten N: de Stompwijkse binnenwatering. Nog 2 hond flodderland, belend
ten O: Lenert Cornelis Huijbrechtsz., ten W: en N: Cornelis Lenertsz. Keijseroom en ten Z: Adriaen
Mijenteman. Mits dat zij zullen uitreiken aan Maritgen Cornelisdr. voorn. de somme van f 18, te
betalen met ⅓ gereed en de rest in 1609 en 1610. Nog aan Jan Jansz. Schouten op gelijke dagen de
somme van f 6.
Jacop Claesz. zal hebben omtrent 3 hond flodderland, belend ten O:, N: en Z: Cornelis Gerritsz. en
ten W: Lenert Cornelis Huijbrechtsz.
Jan Jansz. Schouten zal hebben 3½ hond flodderland, belend ten O: Adriaen Aertsz., ten W: Alewijn
Claes Pieter Huijpen en Adriaen Dirc Arijen, ten N: Dielof Adriaensz. en ten Z: Wollebrant Dircxz.
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Jan Cornelisz. zal hebben 3 hond flodderland, belend ten O: de weduwe van oude Jan Lenertsz., ten
W: de weduwe van Adriaen Dircken, ten Z: de weduwe van Willem Tonisz. en ten N: Lenert Ghijsen.
De verdere goederen als woning met huis, schuur en geboomte en 6 morgen land en nog 3½ morgen
land aan de Ommedijk en nog 1 hond land gelegen bij de laan van Lenert Jansz. van Velsen,
mitsgaders de huisraad en inboedel is tezamen verkocht volgens de boelcedul daarvan zijnde en de
penningen daarvan komende zijn verdeeld tussen de voorsz. weduwe voor de helft en de kinderen
tezamen voor de andere helft in het gemeen gebleven.
Nadat dit was gedaan heeft Dirc Cornelisz. de zwager zijn portie en helft van de voorsz. 2½ hond en
de 2 hond land, hem en Dirc Cornelisz. de zoon hiervoor ten deel gevallen, tbv. dezelve Dirc Cornelisz
opgedragen. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 20.
De weduwe en kinderen bekennen verkocht te hebben aan de voorsz. Jan Cornelisz. het ene hond
land dat in het gemeen was gebleven. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met de somme van f 60, te
betalen met f 15 gereed en de rest op f 15 per jaar.
Nr. 104 folio 67v. d.d. 18-03-1609.
Alewijn Govertsz. wonende Stompwijk heeft gecedeerd aan Vranck Alewijnsz. zijn zoon 6 hond
flodderland. Belend en met de waringen als in de principale waarbrief. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn als hem ten huwelijk gegeven te hebben.
Nr. 105 folio 67v. d.d. 18-03-1609.
Cornelis Jorisz. wonende Rijswijk heeft verkocht aan Bastiaen Jansz. Sterre wonende Nieuweveen
een stuk land zo groot als het is afgestoten tot 3½ hond, zijnde een gedeelte van een stuk land dat
verongeld werd voor 11 hond, gekomen van Mr. Michiel Vosmaer, gelegen in Tedingerbroek, belend
de 2½ hond ten O: Adriaen Cornelisz. Hammerslaen, ten W: en N: Jacop Cornelisz. Hammerslaen
met een gedeelte van de voorsz. 11 hond en ten Z: Pieter Pietersz. Post mede met een gedeelte. Hij
bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 168-15-00 welke hij comparant uit zake van het
voorsz. nog schuldig is, te betalen met f 56-05-00 per jaar en nog de somme van f 124, gereed geld.
Nr. 106 folio 68v. d.d. 18-03-1609.
Cornelis Cornelisz. van Rijn wonende aan de Vliet oud 50 jaar verklaarde tvv. Dirc Willemsz. te Veur
als voogd van Annitgen Jansdr. die transport heeft van Annitgen Louwendr. Gevraagd wordt of het
waar is dat hij deposant eertijds schuldig is geweest aan Annitgen Louwendr. voorsz. de somme van
penningen ter zake van haar huur en arbeid, aan hem deposant verdiend en of hij deposant voorsz.
Annitgen Louwen heeft verleden een bezegelde brief waaraan hij verbonden heeft een stuk land aan
de Vliet. Voorts gevraagd of Pieter Cornelisz. van Rijn zijn deposants broeder dezelve landen van hem
gekocht heeft op conditie, etc.
Nr. 107 folio 69 d.d. niet gedateerd.
Adriaen Aertsz. den Geus beloofde te vrijen de slagturfakkers van 2 percelen land in Vrijenban,
belend het eerste perceel ten O: Jan Jansz. Cluijt met een perceel land, ten W: Joachim Cornelisz.
met een perceel land, nu overgenomen door de voorsz. Adriaen de Geus, ten N: het slagturfland
verkocht door de erfgenamen van Beuckel Dircxz. van Zanten en ten Z: het slagturfland van de Heilige
Geest te Delft. Het tweede perceel land is belend ten O: het voorsz. land van Adriaen de Geus, ten W:
Gerrit Dircxz. met een perceel land. Hij belooft de slagturfakkers niet verder te smaldelen dan tot 12
voeten en de scheidsloten niet wijder dan 16 voeten, alles volgens het 13e en 14e artikel van het
plakkaat op het slagturven en de verkoper van de voorn. percelen, met namen Jacop Adriaensz.
Groenhout secretaris van Delft, mitsgaders hetzelve land strekkende van de weg, hetwelk de verkoper
aan hem behouden heeft. De comparant verbindt hieraan de voorn. verkochte 2 percelen en nog een
perceel weiland groot 2 hond in Tedingerbroek, belend ten O: Jan Dircxz. Cocq, ten W: Pieter
Pietersz. Post, ten N: Claes Screvelsz. en ten Z: hij comparant zelf.
Nr. 108 folio 70 d.d. 04-04-1609.
Joost Gerritsz. heeft verkocht aan Mees Pietersz. zijn vader 2 hond flodderland in Wilsveen, belend
ten O: Vranc Jansz., ten W: Crijn Sijmonsz., ten Z: hij comparant zelf en ten N: de weduwe van Jan
Willem Claesz. Vrij land en niet belast. Hij belooft het land te vrijen en verbindt hieraan 2 hond
flodderland gelegen als voren, belend ten O: Lenert Cornelis Huibrechtsz., ten W: Vranc Jansz., ten N:
Crijn snijder en ten Z: Vranc Jansz. voorsz. c.s. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie
van f 40, te betalen op 4 jaren.
Nr. 109 folio 70v. d.d. 05-04-1609.
Jan Adriaensz. Bien wonende Wilsveen heeft gecedeerd tbv. Aper Fransz. van der Houve brouwer te
Delft een kustingbrief sprekende op Joost Gerritsz., inhoudende de somme van f 86, te betalen op 4
jaren. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 86, gereed geld.
Nr. 110 folio 71 d.d. 08-04-1609.
Joost Cornelisz. Vernuft wonende aan de Leidschendam heeft verkocht aan Dammas Cornelisz.
wonende Veur in Voorschoten een huizing en erf met barg aan de Leidschendam, belend ten O: Jan
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Cornelisz. Hos, ten W: Cornelis Ghijsen, ten Z: de Achterweg en ten N: de dijk. Vrij en niet belast. Het
voorsz. huis en erf is beneffens zekere landen van Jan Zijeren en Pieter Sijmonsz. mitsgaders van
Lenert Sijmonsz. en Jacop Jansz. van Couenhoven gelegen in Tedingerbroek verbonden, eerst voor 3
oortjes tijns per jaar. Nog met f 6 per jaar, toekomende Annitgen Tonisdr. te Delft en nog met een
rente van f 9 per jaar, toekomende Pieter Jansz. in ’s-Gravenhage. Het staat mede verbonden voor de
waring van het erf gelegen ten westen van het voorsz. huis en erf. Dit zal de koper moeten gedogen
zonder lossing te mogen constringeren. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief van f
500, te betalen op termijnen.
Nr. 111 folio 72 d.d. 08-04-1609.
Dammas Cornelisz. wonende Veur in Voorschoten als principaal, Willem Ghijsen en Cornelis Pieter
Neel Jansz. mede wonende aldaar als borgen zijn schuldig aan Jacop Cornelisz. Vernuft wonende
aan de Leidschendam de somme van f 500 ter zake van de koop van een huizing en erf met een barg
aan de Leidschendam, belend ten O: Jan Cornelisz. Hos, ten W: Cornelis Ghijsen, ten Z: de
Achterweg en ten N: de dijk. Hij belooft te betalen met f 100 gereed en de rest op f 40 per jaar.
Nr. 112 folio 72v. d.d. 13-04-1609.
Jacop Cornelisz. wonende Voorschoten voor de ene helft, Adriaen, Maerten en Schrevel Jacopsz.,
Applonia en Grietgen Jacopsdrs. geassisteerd met Adriaen Jacopsz. voorn. hun broeder en voogd,
mitsgaders Joachim Maertensz. als oom en bloedvoogd van Maritgen en Neeltgen Jacopsdrs.
minderjarig, allen nagelaten kinderen van zaliger Neeltgen Maertensdr. verwekt bij Jacob Cornelisz.
voorn., tezamen voor de andere helft, hebben verkocht aan Willem Jacopsz. Heij wonende Leiden 6
morgen land, belend ten O: Willem Jacopsz. Heij voorn. zelf, ten Z: de Stompwijkse watering, ten W:
hij comparant zelf en ten N: de kinderen van zaliger Sijmon Cornelisz. Het land is erfpacht en belast
beneffens zekere woning en landen, groot met de voorn. 6 morgen omtrent 33 morgen, zo in
Voorschoten als in Stompwijk, met f 38 te ontvangen door jonkheer Joriaen van Wassenaer baljuw
van Wassenaar. Hij bekent op de 6 morgen op erfpacht genomen te hebben f 5-05-00 per jaar. Onder
conditie dat de possesseur van de voorsz. woning en landen de betaling van de gehele erfpacht niet
zal voldoen en de voorsz. Willem Jacopsz. daarvan niet vertoonde behoorlijke kwitantie, dat als dan
de voorsz. Willem Jacopsz. de erfpacht zelf in het geheel zal betalen en dat de voorsz. woning met de
erfpachtlanden van dien, die van de voorsz. 33 morgen daar aan inhoudende zijn, als te weten de
woning met huis, schuur, barg en geboomte groot omtrent 7 morgen in Voorschoten, belend ten O:
Jacop Danielsz. c.s., ten W: Jan Dirck Oomen erfgenamen, ten Z: de Vliet en ten N: de heerweg. Nog
de 6 morgen in Stompwijk voorsz. belend ten O: Willem Jacopsz. Heij, ten W: Jan Maertensz., ten Z:
Jan Joachimsz. Daen en ten N: Meerburger watering. Zij verbinden hieraan 6 morgen land in
Stompwijk, belend ten O: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten Z: Meerburger watering, ten N: de
Vliet, ten W: Jacop Danielsz. en Lenert Sijmonsz. c.s. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 1.650.
Nr. 113 folio 74 d.d. 13-04-1609.
Willem Jacopsz. Heij wonende Leiden is schuldig aan Jacop Cornelisz. wonende Voorschoten voor de
ene helft en de nagelaten kinderen van zaliger Neeltgen Maertensdr. verwekt bij de voorn. Jacop
Cornelisz. voor de andere helft, de somme van f 1.650 ter zake van de koop van 6 morgen
erfpachtland, belend ten O: hij comparant zelf, ten Z: de Stompwijkse watering, ten W: de voorn.
Jacop Cornelisz. en zijn kinderen en ten N: de kinderen van Sijmon Cornelisz. Hij belooft te betalen op
3 jaren.
Nr. 114 folio 74v. d.d. 13-04-1609.
Jacop Cornelisz. wonende Voorschoten voor de ene helft, Adriaen, Maerten en Schrevel
Jacopszonen, Applonia en Grietgen Jacopsdrs. geassisteerd met Adriaen Jacopsz. voorn. hun
broeder en voogd, mitsgaders Joachim Maertensz. als oom en bloedvoogd van Maritgen en Neeltgen
Jacopsdrs. minderjarig, allen nagelaten kinderen van zaliger Neeltgen Maertensdr. verwekt bij Jacop
Cornelisz. voorn., tezamen voor de andere helft, hebben verkocht aan Jan Joachimsz. Daen wonende
Stompwijk 3 morgen 5 hond land met halve sloten, belend ten O: zekere 6 morgen land door hun
comparanten verkocht aan Willem Jacopsz. Heij, ten W: Jan Maerten Jorisz., ten Z: de Stompwijkse
watering en ten N: zij comparanten zelf. Het verkochte land is erfpacht en belast neffens zekere
woning en landen groot in het geheel met de voorsz. 3 morgen 5 hond omtrent 33 morgen gelegen in
Voorschoten en in Stompwijk, met f 28 per jaar welke nu ontvangen wordt door jonkheer Joriaen van
Wassenaer baljuw van Wassenaar. De koper heeft hiervan tot zijn last genomen f 3-09-00 per jaar. Zij
verbinden hieraan een woning als huis, schuur en barg met geboomte groot 7 morgen in Voorschoten,
belend ten O: de weduwe van Jan Adriaensz. c.s., ten W: de weduwe en erfgenamen van Jan Dirck
Oomen, ten Z: de Vliet en ten N: de heerweg. Nog 2 morgen land ten noorden van de verkochte 3
morgen 5 hond, belend ten O: Willem Jacopsz. Heij met 6 morgen land van hun comparanten
gekocht, ten W: Jan Maertensz., ten N: Meerburger watering en ten Z: de voorsz. 3 morgen 5 hond.
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Voorwaarde over de doorvaart door de sloot ten westen van hetzelve land, strekkende in het zuiden
noord op tot de Vliet. Nog een voorwaarde inzake een overpad. Zij comparanten bekennen van deze
koop voldaan te zijn met een kustingbrief inhoudende boven de voorn. erfpacht, f 1.200 te betalen
naar inhoud van de brief.
Kanttekening: Het verlijden van deze brief is gedaan op 01-05-1609.
Nr. 115 folio 76 d.d. 13-04-1609.
Jan Joachimsz. Daen wonende Voorschoten is schuldig aan Jacop Cornelisz. wonende Voorschoten
voor de ene helft en de kinderen van Neeltgen Maertensdr. verwekt bij de voorn. Jacop Cornelisz.
voor de andere helft, de somme van f 1.200 ter zake van de koop van 3 morgen 5 hond erfpacht land
in Stompwijk, belend ten O: 6 morgen land door Jacop Cornelisz. en zijn voorn. kinderen verkocht aan
Willem Jacopsz. Heij, ten W: Jan Maerten Jorisz., ten Z: de Stompwijkse watering en ten N: Jacop
Cornelisz. en zijn kinderen zelf. Hij belooft te betalen met f 500 gereed geld en de rest op 2 jaar.
Nr. 116 folio 76v. d.d. 23-04-1609.
Elijsabeth Pietersdr. weduwe Adriaen Jansz. van Nierop in leven schout van Stompwijk geassisteerd
met Jan Adriaensz. van Nierop haar zoon en voogd voor de ene helft en dezelve Jan Adriaensz. voor
de andere helft, bekennen dat de voorsz. Adriaen Jansz. van Nierop in leven in erfpacht had
uitgegeven, wat zij alsnog bekennen uitgegeven te hebben aan Gerrit van Nuijs smid, een erf gelegen
achter de Leidschendam in Stompwijk aan de noordzijde van de Hogezijtwind, hetwelk nu door de
voorsz. Gerrit betimmerd is, belend ten O: de weduwe van Gerrit Gerritsz. scheepmaker, ten W:
Adriaen van Nierops weduwe en zoon, comparanten voorn. zelf met een stukje erf, ten Z: de Lage
Achterweg en ten N: de voorsz. weduwe met haar zoon Jan van Nierop. Dit voor 30 st. per jaar. Bij
niet betaling wordt het land met het getimmerte verbeurd verklaard.
Nr. 117 folio 77v. d.d. 23-04-1609.
Elijsabeth Pietersdr. wonende aan de Leidschendam weduwe Adriaen Jansz. van Nierop, in leven
schout van Stompwijk, geassisteerd met Jan Adriaensz. van Nierop haar zoon en voogd voor de ene
helft en dezelve Jan van Nierop voor de andere helft, hebben verkocht aan Willem Jansz. den Elsen
wonende Stompwijk 994 roeden ingestoken land, belend ten O: Cornelis Arijen Woutersz. c.s., ten Z:
Adriaen Cornelisz. en Lenert Arijensz., ten W: Lenert Arijen Aemen en Lenert Gerritsz. en ten N: de
Stompwijkse binnenwatering. Vrij land en niet belast. Zij bekennen van deze koop voldaan te zijn met
de somme van f 1.086, te betalen op termijnen.
Nr. 118 folio 78v. d.d. 29-04-1609.
Mr. Gerrit van Nuijs smid wonende achter de Leidschendam in Stompwijk heeft verkocht aan Jacop
Jacopsz. Hofwech wonende Zoeterwoude een huizing en erf achter de Leidschendam waarin hij
tegenwoordig woont, zijnde het huis en erf erfpacht, belast met een erfpacht van 30 st. per jaar,
toekomende de weduwe en erfgenamen van Adriaen Jansz. van Nierop. Hij bekent van deze koop
voldaan te zijn met de somme van f 120, gereed geld.
Nr. 119 folio 79 d.d. 29-04-1609.
Willem Jansz. den Elsen wonende Stompwijk als principaal, Aernt Jansz. en Adriaen Willemsz. Bon
wonende mede aldaar als borgen zijn schuldig aan Elijsabeth Pietersdr. weduwe Adriaen Jansz. van
Nierop voor de ene helft en Jan Adriaensz. van Nierop nagelaten zoon van de voorn. Elijsabeth
Pietersdr. verwekt bij de voorn. Adriaen Jansz. van Nierop voor de andere helft, de somme van f 1.086
ter zake van de koop van 994 roeden land, belend ten O: Cornelis Arijen Woutersz. c.s., ten Z:
Adriaen Cornelisz. en Lenert Arijensz., ten W: Lenert Arijen Aemen en Lenert Gerritsz., ten Z: Adriaen
Cornelisz. en Lenert Arijensz., ten W: Lenert Arijen Aemen en Lenert Gerritsz. en ten N: de
Stompwijkse binnenwatering. Te betalen met f 200 gereed en de rest op f 150 per jaar.
Kanttekening d.d. 06-10-1615: De brief is ten volle betaald en gecasseerd.
Nr. 120 folio 79v. d.d. 13-05-1609.
Joachim Corsz. van Vliet schout van Voorburg, Andries Mathijsz. Poijer en Jan Pietersz. Croon
kerkmeesters van Voorburg hebben met consent van het Huis van Wassenaar verkocht aan Jacop
Franchoijs deurwaarder Hof van Holland wonende ’s-Gravenhage 4 hond land in Tedingerbroek,
gemeen gelegen en verongeld voor 3 morgen in het geheel, door Jan Franchoijsz. onlangs in koop
aangestaan van de weduwe ene erfgenamen van Cornelis Thijsz. Vrij en niet belast. Zij bekennen van
deze koop voldaan te zijn met de somme van f 200, gereed geld.
Nr. 121 folio 80 d.d. 17-05-1609.
Trijntgen Claesdr. wonende aan de Leidschendam weduwe Cornelis Adriaensz. geassisteerd met
Adriaen Cornelisz. haar zoon en voogd heeft verkocht aan Frerick Maertensz. wonende Stompwijk 2
hond flodderland, belend ten O: Cornelis Adriaen Woutersz., ten W: Lenert Arijen Aemen, ten Z:
Euwout Ghijsen en ten N: Aernt Cornelisz. Vrij en niet belast. Zij bekent van deze koop voldaan te zijn
met de somme van f 18, te betalen met f 6 gereed en de rest op 3 jaar.
Nr. 122 folio 80v. d.d. 25-05-1609.
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Jacop Franchoijs deurwaarder Hof van Holland wonende ’s-Gravenhage is schuldig aan de
kerkmeesters van Voorburg tbv. de kerk aldaar, een losrente van 20 st. per jaar. Hij verbindt hieraan 4
hond land, gemeen met een stuk land van hem comparant dat verongeld wordt voor 3 morgen in
Tedingerbroek, belend in het geheel ten O: Cornelis Philipsz. c.s., ten W: Maerten Claesz. Clou, ten N:
de Watersloot en ten Z: de Goo.
Nr. 123 folio 81v. d.d. 27-05-1609.
Cornelis Jansz. Hos wonende Voorburg heeft verkocht aan Pieter Nannius Evertsz. onze schout een
huizing en erf aan de Leidschendam, belend ten O: Leentgen Jansdr. weduwe Dingnaer Lenertsz., ten
Z: Jan Cornelisz. Hos, ten W: Willem Michielsz. en ten N: de dijk. Belast met een eeuwige pacht van
30 st. per jaar die hij comparant daarop houdende is. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de
somme van f 1.150, te betalen op termijnen. Compareerde mede Jan Cornelisz. Hos en bekende tbv.
de voorsz. Pieter Nannius Evertsz. gecedeerd te hebben een stukje erf gelegen ten zuiden van het
verkochte huis en erf. Vrij en niet belast. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 12,
gereed geld.
Nr. 124 folio 82 d.d. 27-05-1609.
Pieter Nannius Evertsz. onze schout is schuldig aan Cornelis Jansz. Hos wonende Voorburg de
somme van f 1.150 ter zake van de koop van een huizing en erf aan de Leidschendam, belend ten O:
de weduwe van Dingnaer Lenertsz., ten Z: Jan Cornelisz. Hos, ten W: Willem Michielsz. en ten N: de
dijk. Hij belooft te betalen met f 200 gereed, 4 jaar van f 125 en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 125 folio 82v. d.d. 28-05-1609.
Pieter Henricxz. als voogd en met procuratie van Catharina Dammasdr. weduwe Eggert
Ghijsbrechtsz. wonende Voorhout, de procuratie verleden voor Dirc Wolphertsz. notaris te Noordwijk,
heeft op 26 februari openbaar verkocht aan Cornelis Huijgensz., gesteld met consent van hem
comparant en jonge Jan Cornelisz. van der Miening, die mits het aftrekken van de gelden koper was
gebleven volgens getekende voorwaarden, 11½ hond land de voorn. Catharina bij successie
aangekomen door overlijden van Jannetgen Eggertsdr. welke huisvrouw was van Joost Dircxz.,
belend ten N: de Stompwijkse weg, ten O: Maerten Huijgen, ten Z: de Ommedijkse watering en ten W:
Sijmon Willemsz. de Wilde. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een schuldbrief tbv. de
voorsz. Catharina Dammasdr. inhoudende f 750, te betalen op termijnen.
Nr. 126 folio 83v. d.d. 28-05-1609.
Cornelis Huijgensz. wonende Stompwijk is schuldig aan Catharina Dammasdr. weduwe Eggert
Ghijsbrechtsz. wonende Voorhout de somme van f 750 ter zake van de koop van 11½ hond land, de
voorn. Catharina bij successie aangekomen door overlijden van Jannetgen Eggertsdr. haar dochter
die huisvrouw was van Joost Dircxz., belend ten N: de Stompwijkse weg, ten O: Maerten Huijgen, ten
Z: de Ommedijkse watering en ten W: Sijmon Willemsz. de Wilde. Hij belooft te betalen met ⅓ part
gereed en de rest op 2 jaar.
Nr. 127 folio 84 d.d. 05-06-1609.
Henric Jorisz. wonende Veur in Voorschoten welgeboren man in de vierschaar van Wassenaar oud 36
jaar verklaarde tvv. Henric Jansz. Keet en Claes Sijmonsz. wonende Zoetermeer als borgen en
medestanders van de bierimpost over Voorschoten, Wilsveen en Leidschendam voor de termijn van 1
april tot 30-09-1609 en constitueerde de voorn. deposant. Gevraagd of het waarachtig is dat hij
deposant op dinsdag 4 mei met de requirant en Dirc Arijensz. Wel als pachter van de voorsz. pacht,
gezeten heeft ten huize van Sijmon Claesz. Recxs herbergier wonende in het Schakenbos in
Voorschoten en aldaar bier heeft verteerd, etc.
Nr. 128 folio 84v. d.d. 07-06-1609.
Pieter Nannius Evertsz. onze schout gehuwd met Elijsabeth Jansdr., dochter van Jan Dirc Oomen
heeft geconstitueerd Cornelis Luck procureur Hof van Holland tegen Pieter Jacopsz. wonende
Wassenaar.
Nr. 129 folio 85 d.d. 07-06-1609.
Jan Lenertsz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Claes Pouwelsz. wonende op de Vliet in
Stompwijk een stuk erf op de Vliet, belend ten O: Vechter Vechtersz. en Lenert Cornelisz. Boon, elk
met hun erf, ten W: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten Z: het navolgende verkochte land en ten N:
de Vliet. Nog een stuk land welk verongeld werd voor 7½ hond, zijnde ⅓ part van 3 morgen 2½ hond,
waar Lenert Cornelisz. Boon mitsgaders Vechter Vechtersz. bij koop van Adriaen Lenertsz. elk ⅓ part
toekomen, belend het verkocht stuk ten O: Lenert Arijen Corsz. mitsgaders Lenert en Cornelis
Lenertsz. met een houtakker, ten W: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten Z: Vechter Vechtersz. met
zijn gedeelte van de 3 morgen 2½ hond en ten N: het voorn. verkochte erf mitsgaders Lenert
Cornelisz. Boon met zijn erf. Belast het voorsz. erf en het stuk land met 50 st. per jaar erfpacht
toekomende de kerk van Voorschoten, waarvan de koper ⅓ part dient te betalen. Volgt nog een
voorwaarde over een overpad.
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Nr. 130 folio 85v. d.d. 07-06-1609.
Claes Pouwelsz. wonende op de Vliet in Stompwijk is schuldig aan Jan Lenertsz. wonende
Voorschoten de somme van f 700 ter zake van de koop van een erf, belend ten O: Vechter Vechtersz.
en Lenert Cornelisz. Boon, elk met hun erf, ten W: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten Z: het
navolgende land en ten N: de Vliet. Nog een stuk land gelegen als voren, verongeld voor 7½ hond,
belend ten O: Lenert Arijen Corsz., mitsgaders Lenert en Cornelis Lenertsz. met een houtakker, ten
W: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten Z: Vechter Vechtersz. en ten N: het voorsz. erf en Lenert
Cornelisz. Boon met zijn erf. Hij belooft te betalen met f 100 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 131 folio 86v. d.d. 10-06-1609.
Mouring Woutersz. wonende Wilsveen heeft gecedeerd tbv. Adriaen van der Rhijn brouwer in het
Swaenshals te Delft een kustingbrief sprekende op Adriaen Lenertsz. wonende Wilsveen waaraan
nog resteert te betalen f 90 op 3 jaren. Hij bekent van deze cessie voldaan te zijn de laatste penning
met de eerste.
Nr. 132 folio 86v. d.d. 14-06-1609.
Jonge Jan Dircxz. Cock wonende in de Vrijenban heeft verkocht aan Jan Pietersz. wonende Rijswijk 1
morgen slagturfland in Tedingerbroek, belend ten O: Adriaen Lenertsz., ten W: Claes Schrevelsz., ten
N: mede Claes Schrevelsz. en ten Z: hij comparant zelf. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Hij bekent
van deze koop voldaan te zijn met een rentebrief van f 18-15-00 per jaar met een hoofdsom van f 300.
Nr. 133 folio 87 d.d. 14-06-1609.
Jan Pietersz. wonende Rijswijk is schuldig aan jonge Jan Dircxz. Kock wonende Vrijenban een
losrente van f 18-15-00 per jaar met een hoofdsom van f 300. Hij verbindt hieraan 1 morgen
slagturfland in Tedingerbroek, belend ten O: Adriaen Lenertsz., ten Z: jonge Jan Dircxz. Cock voorsz.,
ten W: en N: Claes Schrevelsz.
Kanttekening d.d. 04-04-1611: Pouwels Pietersz. van der Werve wonende ’s-Gravenhage exhibeerde
de losrentebrief zijnde gecasseerd en doorsneden.
Nr. 134 folio 88 d.d. 23-06-1609.
Floris Adriaensz. wonende Haagambacht oud 34 jaar gedaagd om de waarheid weer te geven tvv.
Dirc Willemsz. als voogd van Annetgen Jansdr. certificerende dat hij deposant vanwege de requirant
zijn schoonvader omtrent Allerheiligen voorleden geweest is ten huize van Lenert Cornelisz. Hets
mede wonende Haagambacht en dezelve aangesproken had inzake zekere rente en dat dezelve
Lenert Cornelisz. zei, komt met uw vader (denoterende de requirant), etc.
Nr. 135 folio 88v. d.d. 23-06-1609.
Cornelis Dircxz. Mijn Oochgens wonende Zegwaart voor zichzelf en met procuratie van Daniel
Osiersz. van der Houve baljuw van Schiedam, de procuratie verleden voor schout en schepenen van
Schiedam op 12-05-1606, heeft verkocht aan Jan Cornelisz. Comen wonende aan de Delftse kade in
Vrijenban 1 morgen 1 hond 19 roeden slagturfland tot 4 akkers gemaakt gelegen in Tedingerbroek,
belend ten O: Henric Otten verver te Delft, ten W: Pieter Aemsz., ten Z: de dwarssloot en ten N: de
Kortlandse weg. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 122-10-00, te betalen op termijnen.
Nr. 136 folio 89 d.d. 24-06-1609.
Jan Cornelisz. Comen wonende aan de Delftse kade in Vrijenban als principaal en Dirck Boudewijnsz.
secretaris van Nootdorp als borg zijn schuldig aan Cornelis Dircxz. Mijn Oochgens wonende Zegwaart
en Daniel Oziersz. van der Houve baljuw van Schiedam de somme van f 122-10-00 ter zake van de
koop van 1 morgen 1 hond 19 roeden slagturfland welke tot 4 akkers zijn gemaakt, gelegen in
Tedingerbroek belend ten O: Henric Otten verver te Delft, ten W: Pieter Aemsz., ten Z: dwarsland en
ten N: de Kortlandse weg. Zij bekennen te betalen op 4 jaren.
Nr. 137 folio 89v. d.d. 07-07-1609.
Jonge Cornelis Baerthoutsz. wonende Stompwijk heeft geconstitueerd Euwout van Schilperoort
procureur om recht te spreken voor de welgeboren mannen van Rijnland tegen een ieder.
Nr. 138 folio 89v. d.d. 13-07-1609.
Annetgen Jansdr. wonende Voorschoten weduwe Jan Dirc Oomen geassisteerd door Pieter Nannius
Evertsz. haar zwager en voogd voor de ene helft en dezelve Pieter Nannius Evertsz. gehuwd met
Elijsabeth Jansdr. voor zichzelf en vervangende Dirck Oom Jansz. en Trijntgen Jansdr., nagelaten
kinderen van de voorn. Jan Dirc Oomen verwekt bij de voorn. Annetgen Jansdr., tezamen voor de
andere helft, als aannemende de arrenementen van proces van de voorsz. Jan Dirck Oomen
hangende voor het Hof van Holland tussen de erfgenamen van Pieter Adriaensz. Smout eisers ter ene
zijde en de voorn. Jan Dirck Oomen gedaagde ter andere zijde. Zij hebben geconstitueerd Cornelis
van der Poll procureur Hof van Holland tegen de voorn. erfgenamen van Pieter Adriaensz. Smout.
Nr. 139 folio 90 d.d. 05-08-1609.
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Adriaen Cornelis Arijen Aemen oud 37 jaar, Barbara Henricxdr. 47 jaar en Pietertgen Gerritsdr. 39 jaar
wonende aan de Leidschendam in Voorschoten en Cors Jansz. 25 jaar wonende aan de
Leidschendam in Stompwijk, gedaagd zijnde om getuigenis te geven tvv. Lenert Jansz. Boer wonende
Stompwijk als vader en voogd van Maerten Lenertsz. Gevraagd of zij deposanten op 02-08-1609
geweest zijn ten huize van de requirant en gehoord hebben dat Jacop Pietersz. timmergezel gekwetst
op zijn bed was gelegen en zei dat hij zijn wil en verstand nog had en hij Maerten Lenertsz. de zoon
van de requirant uit de grond van zijn hart vergaf van de kwetsuur door Maerten Lenertsz. aan hem
Jacop Pietersz. gedaan, etc.
Nr. 140 folio 91 d.d. 05-08-1609.
Claes Zijmonsz. oud 21 jaar wonende in het Bosch van Voorschoten en Jan Fransz. oud 21 jaar
wonende aan de Leidschendam gedaagd zijnde om getuigenis te geven tvv. Lenert Jansz. als vader
en voogd van Maerten Lenertsz. Gevraagd of zij deposanten op 02-08-1609 om 16.00 uur gezien
hebben dat Maerten Lenertsz. voorsz. en Jacop Pietersz. tezamen hooi tot de barg van de requirant
staken, etc.
Nr. 141 folio 92 d.d. 06-08-1609.
Elisabeth Jacopsdr. weduwe Pieter Maertsz. (Rennuit) als moeder geassisteerd met Pieter Jacopsz.
van der Ham haar broeder en voogd, Joost, Adriaen en Cornelis Pietersz. gebroeders, mitsgaders de
voorsz. Pieter Jacopsz. als oom, Aeltgen en Barbara Maertensdr., kinderen van zaliger Maerten
Pietersz. mede broeder, Claes Pier Huijpen, Cornelis Pietersz. Duijck, Isaac Cornelisz. en Pieter
Claesz. Huijpen vervangende Jacop Pietersz. wonende Delft en Lenert Pietersz. wonende ’sGravenhage, vrienden van Jacop Pietersz. jonggezel overleden, bekennen en verklaren dat zijlieden
Maerten Lenertsz. jonggezel, zoon van Lenert Jansz. wonende aan de Leidschendam, uit hun hart
vergeven en kwijtschelden het ongeluk dat dezelve Maerten Lenertsz. onwetende (zo zij comparanten
onderrecht zijn), de voorsz. Jacop Pietersz. met een vork in zijn hoofd gekwetst heeft, etc.
Nr. 142 folio 92v. d.d. 16-08-1609.
Jonge Cornelis Barthoutsz. en Adriaen Willemsz. wonende alhier verklaren dat zij goede kennis
hebben aan Aernt Cornelisz. en Barbara Pouwelsdr. zijn huisvrouw, zijnde personen van sobere
middelen en dat dezelve alhier 12 jaar gewoond hebben en nog woonachtig zijn. Zij hebben zich altijd
vromelijk gedragen.
Nr. 143 folio 93 d.d. 26-08-1609.
Jacop Jacopsz. Hofwech wonende Zoeterwoude heeft gecedeerd tbv. Jacop Jacopsz. Hofwech zijn
zoon 5 morgen 47 roeden land, belend ten O: Pieter Cornelisz. en Dirc Cornelis Dirc Coenen, ten W:
de abdij van Rijnsburg, ten Z: de buiten watering en ten N: de Gooweg. Belast met een onlasbare
rente van f 4 per jaar toekomende de deputaten te Leiden. Nog een onlosbare rente van 30 st. per
jaar toekomende de kerk van Zoeterwoude. Hij bekent van deze cessie voldaan te zijn met de somme
van f 1.400, te betalen Petri ad Cathedram 1610 en nog f 600 welke hij zijn zoon zou uitkeren van zijn
moeders erfenis en hij nog schuldig was.
Nr. 144 folio 93v. d.d. 02-09-1609.
Dirc Maertensz. van der Clezij wonende Vrijenban heeft verkocht aan Willem Adriaensz. de Geus
wonende Nieuweveen 3 hond slagturfland, gekomen van Adriaen de Geus, gelegen in Tedingerbroek
en nog 3 hond flodderland, gekomen van Corstemeus, gelegen als voren. Hij bekent van deze koop
voldaan te zijn met een kustingbrief van f 250, te betalen op termijnen.
Nr. 145 folio 94 d.d. 06-09-1609.
Jonge Jan Pietersz. anders genaamd Jan Woutersz. wonende Wilsveen oud 42 jaar en Mouring
Woutersz. mede wonende aldaar oud 35 jaar, gedaagd zijnde om getuigenis te geven tvv. Gerrit
Gerritsz. van Nuijs. Gevraagd of zij deposanten een tijd geleden geweest zijn ten huize van de voorsz.
jonge Jan Pietersz. en gehoord hebben dat Margaretha Jansdr. huisvrouw van de requirant zei tegen
hem requirant dat zij hem wel haast om de hals zou brengen, etc.
Nr. 146 folio 94v. d.d. 09-09-1609.
De schout en schepenen hebben goede kennis gehad aan Adriaen Arijensz. en Geertgen Lenertsdr.
zijn huisvrouw alhier woonachtig. Zij zijn sober van middelen en hebben zich altijd eerlijk en vromelijk
gedragen.
Nr. 147 folio 95 d.d. 13-09-1609.
Maritgen Jansdr. weduwe Adriaen Adriaensz. Cock geassisteerd met de schout als haar gekozen
voogd heeft verkocht aan Pieter Jansz. Coninck wonende Stompwijk 3 hond kwaad land, belend ten
O: Joris Pietersz. den Elsen gehuwd met de weduwe van Mees Aernt Reijnen, ten W: Pieter Lourisz.
den Elsen, ten Z: Cornelis Barthoutsz. en ten N: de weduwe en erfgenamen van Lenert Jan Reijnen.
Vrij land en niet belast. Zij bekent van deze koop voldaan te zijn met 20 tonnen turf.
Nr. 148 folio 95v. d.d. 16-09-1609.
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Claes Jeroensz. wonende Tedingerbroek heeft verkocht aan Lenert Maertensz. van der Clezij mede
wonende aldaar 1½ hond slagturfland in Tedingerbroek, belend ten O: Louris Lourisz., ten W: Screvel
Claesz., ten N: Jan Jansz. en ten Z: Sijmon Cornelisz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze
koop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 180, te betalen op termijnen.
Nr. 149 folio 96 d.d. 12-09-1609.
Lenert Maertensz. van der Clezij wonende Tedingerbroek is schuldig aan Claes Jeroensz. wonende
Tedingerbroek de somme van f 180 ter zake van de koop van 1½ hond slagturfland in Tedingerbroek,
belend ten O: Louris Lourisz., ten W: Screvel Claesz., ten N: Jan Jansz. en ten Z: Sijmon Cornelisz.
Hij belooft te betalen met 1/5 part gereed en de rest op 4 jaren.
Nr. 150 folio 96 d.d. 16-09-1609.
Cornelis Andriesz. wonende Zoeterwoude heeft verkocht aan Tonis Huijgensz. mede wonende aldaar
een huis en erf met schuur, barg, poting en planting aan de Ommedijk in Zoeterwoude, belend ten N:
de Ommedijk, ten O: Huijbert Lenertsz., ten Z: en W: Cornelis Jan Thijsz. Vrij als buurhuizen. De
koper is gehouden te maken het banwerk op de Ommedijk. Nog 2 morgen 4½ hond land in
Zoeterwoude, belend ten O: de oude Zwet, ten Z: Henric Pietersz. van Goten, ten W: de Stompwijkse
weg en ten N: Pieter en Philips Dircxz. Belast met een losrente van f 28-02-08 per jaar, competerende
Aernt Pietersz. eertijds bode van Zoeterwoude. Nog 14 hond land in Stompwijk, belend ten N: en W:
de commandeur van de St. Jans heren te Haarlem, ten O: Cornelis Jan Thijsz. en Willem Dirck
Bouwensz. en ten Z: Joost Dingnaertsz. Belast met een losrente van f 12-10-00 per jaar met een
hoofdsom van f 200, toekomende Jannitgen Verburch wonende Leiden. Nog de bruikwaar van 2½
morgen land, toekomende de voorsz. commandeur, gelegen in 2 percelen ter wederzijde van de
Ommedijk in Stompwijk, belend in het geheel ten Z: de voorsz. 14 hond, ten W:, N: en O: de voorn.
commandeur. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een schuldbrief van f 2.000, te betalen op
termijnen.
Nr. 151 folio 97v. d.d. 16-09-1609.
Tonis Huijgensz. wonende Zoeterwoude is schuldig aan Cornelis Arijsz. wonende Zoeterwoude de
somme van f 2.000 ter zake van de koop van een huis en erf met schuur, barg, poting en planting aan
de Ommedijk in Zoeterwoude, belend ten N: de Ommedijk, ten O: Huijbrecht Lenertsz., ten Z: en W:
Cornelis Jan Thijsz. Nog 2 morgen 4½ hond land in Zoeterwoude, belend ten O: de oude Zwet, ten Z:
Henric Pieter van Goten, ten W: de Stompwijkse weg en ten N: Pieter en Philips Dircxz. Nog 14 hond
land in Stompwijk, belend ten N: en W: de commandeur van de St. Jans heren te Haarlem, ten O:
Cornelis Jan Thijsz. en Willem Dirck Bouwensz. en ten Z: Joost Dingnaertsz. Nog de bruikwaar van
2½ morgen land, toekomende de voorn. commandeur, gelegen aan 2 percelen ten wederzijde van de
Ommedijk in Stompwijk, belend in het geheel ten Z: de voorsz. 14 hond, ten W:, N: en O: de voorn.
commandeur. Hij belooft te betalen met f 400 meidag toekomende en de rest met f 200 per jaar.
Kanttekening d.d. 26-03-1650: De brief is gelost en gecasseerd.
Nr. 152 folio 98 d.d. 07-10-1609.
Mr. Clement van Baersdorp rentmeester van de universiteit van Leiden met procuratie van de
curatoren van de universiteit en burgemeesters van Leiden bekent in die kwaliteit op te dragen aan
Gerrit Mouringsz. wonende ’s-Gravenhage een perceel land, groot volgens de meting van Mr. Jan
Pietersz. Douw landmeter 1.043 roeden met het 5 jarig hout daarop staande, zijnde een gedeelte van
10 morgen 195 roeden genaamd het Bagijnen hout. Door de voorn. Gerrit Mouringsz. op de laatste
februari in het openbaar gekocht van Niclaes van der Wijele, in leven rentmeester van de universiteit
tov. Claes Cornelisz. van Noort en Pieter Deijman burgemeesters, mitsgaders IJsbrant Pietersz. de
Bije en Frans Adriaensz. van Leeuwen schepenen van Leiden. Belend ten O: de weduwe van Willem
Jan Reijnen, ten Z: Adriaen Andriesz. Zwieten wonende Leiden met zijn gedeelte van het voorsz. land,
ten W: de weduwe van Lenert Jan Reijnen c.s. en ten N: de Stompwijkse weg. De koper mag het land
slagturven mits hij cautie stelt tot toemaking. Vrij als buurland. Hij comparant bekent van deze koop
voldaan te zijn tbv. de universiteit met een schuldbrief van f 1.200, te betalen op 6 jaren.
Nr. 153 folio 99 d.d. 07-10-1609.
Gerrit Mouringsz. wonende ’s-Gravenhage is schuldig aan Mr. Clement van Baersdorp als
rentmeester van de universiteit van Leiden tbv. de universiteit, de somme van f 1.200 ter zake van de
koop van een perceel land groot 1.043 roeden, belend ten O: de weduwe van Willem Jan Reijnen, ten
Z: Adriaen Andriesz. van Swieten wonende Leiden, ten W: de weduwe van Lenert Jan Reijnen c.s. en
ten N: de Stompwijkse weg. Hij belooft te betalen op 6 jaren. Compareerde mede Jasper Wilsoets
wonende aan de Leidschendam in Voorschoten en constitueerde zich borg voor Gerrit Mouringsz.
Kanttekening d.d. 02-01-1615: De brief is gelost en gecasseerd.
Nr. 154 folio 100 d.d. 07-10-1609.
Mr. Clement van Baersdorp rentmeester van de universiteit van Leiden met procuratie van de
curatoren van de universiteit en burgemeesters van Leiden bekent in die kwaliteit op te dragen aan
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Adriaen Andriesz. van Zwieten wonende Leiden 2 percelen land groot tezamen volgens de meting van
Jan Pietersz. Douw landmeter 3 morgen 2 hond 6 roeden met het 5 jarig hout daarop staande, zijnde
een gedeelte van 10 morgen 195 roeden, genaamd het Bagijnen hout, door de voorn. Adriaen
Andriesz. op 28-02-1609 met consent van de Staten van Holland gekocht van Niclaes van der Wijele,
in leven rentmeester van de voorn. universiteit tov. Claes Cornelisz. van Noort en Pieter Deijman
burgemeesters, mitsgaders IJsbrant Pietersz. de Bije en Frans Adriaensz. van Leeuwen schepenen
van Leiden. Belend ten O: de weduwe van Willem Jan Reijnen c.s., ten Z: Jan Gabrielsz. Scheer van
Zoetermeer met een gedeelte van het voorsz. land, ten N: Gerrit Mouringsz. mede met een gedeelte
en ten W: Dirc Cornelisz. c.s. De koper zal het land mogen slagturven mits hij cautie stelt tot
toemaking. Vrij als buurland. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een schuldbrief van f 1.975,
te betalen op 6 jaren.
Nr. 155 folio 100v. d.d. 07-10-1609.
Adriaen Andriesz. van Swieten wonende Leiden is schuldig aan Mr. Clement van Baersdorp als
rentmeester van de universiteit van Leiden tbv. de universiteit de somme van f 1.975 ter zake van de
koop van 2 percelen land, groot 3 morgen 2 hond 6 roeden, belend ten O: de weduwe van Willem Jan
Reijen c.s., ten Z: Jan Gabrielsz. Scheer te Zoetermeer, ten N: Gerrit Mouringsz. en ten W: Dirc
Cornelisz. c.s. Hij belooft te betalen op 6 Jacobsdagen. Compareerde mede Willem Willemsz. van
Warmondt wonende Leiden welke zich borg constitueerde voor Adriaen Andriesz. van Swieten.
Nr. 156 folio 101v. d.d. 07-10-1609.
Mr. Clement van Baersdorp rentmeester van de universiteit van Leiden met procuratie van de
curatoren van de universiteit en burgemeesters van Leiden bekent in die kwaliteit op te dragen aan
Jan Gabrielsz. Scheer wonende Zoetermeer een perceel land, groot volgens de meting van Mr. Jan
Pietersz. Douw landmeter 1.064 roeden met het 5 jarig hout daarop staande, zijnde een gedeelte van
10 morgen 195 roeden genaamd het Bagijnen hout, door de voorn. Jan Gabrielsz. Scheer op 28-021609 met consent van de Staten van Holland gekocht van Niclaes van der Wijele, in leven
rentmeester van de voorn. universiteit tov. Claes Cornelisz. van Noort en Pieter Deijman
burgemeesters, mitsgaders IJsbrant Pietersz. de Bije en Frans Adriaensz. van Leeuwen schepenen
van Leiden. Belend ten O: Cornelis Gerritsz. Schout, ten N: Adriaen Andriesz. met zijn gedeelte van
het voorsz. land, ten Z: Willem van Thoorenvliet Pouwelsz. met een gedeelte van het voorsz. land en
ten W: Huijbrecht Corsz. Clerck. De koper mag het land slagturven mits hij cautie stelt tot toemaking.
Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een schuldbrief van f 1.200, te betalen op 6 jaren.
Nr. 157 folio 102v. d.d. 18-12-1609.
Jan Gabrielsz. Scheer wonende Zoetermeer is schuldig aan Mr. Clement van Baersdorp als
rentmeester van de universiteit van Leiden de somme van f 1.200 ter zake van de koop van 1.064
roeden land, belend ten O: Cornelis Gerritsz. Schout, ten N: Adriaen Andriesz., ten Z: Willem van
Thoorenvliet Pouwelsz. en ten W: Huijbrecht Corsz. Hij belooft te betalen te Leiden ten huize van de
voorn. rentmeester op 6 jaren. Borgen Cornelis Lenertsz. Keijser wonende Wilsveen en Jan Cornelisz.
Keet wonende Zegwaart.
Nr. 158 folio 103 d.d. 07-10-1609.
Mr. Clement van Baersdorp rentmeester van de universiteit van Leiden met procuratie van de
curatoren van de universiteit en de burgemeesters van Leiden, bekent in die kwaliteit over te dragen
aan Willem van Thoornvliet Pouwelsz. wonende Leiden een perceel land groot volgens de meting van
Mr. Jan Pietersz. Douw landmeter, 1.041 roeden land met het 5 jarig hout daarop staande, zijnde een
gedeelte van 10 morgen 195 roeden genaamd het Bagijnhout, door de voorn. Willem van Thoornvliet
Pouwelsz. op 28-02-1608 met consent van de Staten van Holland in het openbaar gekocht van de
universiteit tov. Claes Cornelisz. van Noort en Pieter Deijman burgemeesters, mitsgaders IJsbrant
Pietersz. de Bije en Frans Adriaensz. van Leeuwen schepenen van Leiden. Getekend op de kaart met
nummer 5 op zichzelf. Belend ten O: Cornelis Gerritsz. Schout, ten N: Jan Gabrielsz. Scheer te
Zoetermeer met zijn gedeelte van het voorsz. land, ten Z: IJsbrant Dircxz. Visscher te Leiden met zijn
gedeelte en ten W: Huijbrecht Corsz. De koper mag het land slagturven mits hij cautie stelt tot
toemaking. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een schuldbrief van f
1.125, te betalen op 6 jaren.
Nr. 159 folio 104 d.d. 07-10-1609.
Willem van Thoornvliet Pouwelsz. wonende Leiden is schuldig aan Mr. Clement van Baersdorp als
rentmeester van de universiteit van Leiden de somme van f 1.125 ter zake van de koop van 1.041
roeden land, belend ten O: Cornelis Gerritsz. Schout, ten N: Jan Gabrielsz. Scheer te Zoetermeer, ten
Z: IJsbrant Dircxz. Visscher en ten W: Huijbrecht Corsz. Hij belooft te betalen op 6 jaren. Borg Willem
Dircxz. tJong wonende Leiden.
Nr. 160 folio 105 d.d. 07-10-1609.
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Mr. Clement van Baersdorp rentmeester van de universiteit van Leiden met procuratie van de
curatoren van de universiteit en de burgemeesters van Leiden, bekent in die kwaliteit over te dragen
aan IJsbrant Dircxz. Visscher wonende Leiden een perceel land groot volgens de meting van Mr. Jan
Pietersz. Douw landmeter, 1.041 roeden land met het 5 jarig hout daarop staande, zijnde een
gedeelte van 10 morgen 195 roeden genaamd het Bagijnhout, door de voorn. IJsbrant Dircxz.
Visscher op 28-02-1608 met consent van de Staten van Holland in het openbaar gekocht van de
universiteit tov. Claes Cornelisz. van Noort en Pieter Deijman burgemeesters, mitsgaders IJsbrant
Pietersz. de Bije en Frans Adriaensz. van Leeuwen schepenen van Leiden. Getekend op de kaart met
nummer 6 op zichzelf. Belend ten O: Cornelis Gerritsz. Schout, ten N: Willem van Thoornvliet
Pouwelsz. met zijn gedeelte van het land, ten Z: de Ommedijkse watering en ten W: Huijbrecht Corsz.
Clerck. De koper mag het land slagturven mits hij cautie stelt tot toemaking. Vrij en niet belast. Hij
bekent van deze koop voldaan te zijn met een schuldbrief van f 1.225, te betalen op 6 jaren.
Nr. 161 folio 106 d.d. 07-10-1609.
IJsbrant Dircxz. Visscher wonende Leiden is schuldig aan Mr. Clement van Baersdorp als rentmeester
van de universiteit van Leiden de somme van f 1.225 ter zake van de koop van 1.040 roeden land,
belend ten O: Cornelis Gerritsz. Schout, ten N: Willem van Thoornvliet Pouwelsz., ten Z: de
Ommedijkse watering en ten W: Huijbrecht Corsz. Hij belooft te betalen op 6 jaren. Borg Jacop Jansz.
van Assendelft.
Nr. 162 folio 107 d.d. 11-10-1609.
Crijn Cornelisz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Mouring Woutersz. wonende Wilsveen 1½
morgen flodderland, zijnde een gedeelte van 3½ morgen, gekomen van de weduwe van Maerten
Arijensz. snijder gelegen in Wilsveen, belend de 1½ morgen ten O: Dielof Adriaensz., ten W: Lenert
Cornelis Huijbrechtsz. en Adriaen Jansz. Moijman, ten Z: hij comparant zelf en ten N: de kinderen van
Claes Pietersz. Huijpen. Tijnsbaar land niets daarop staande. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn
met een kustingbrief van f 120, te betalen op termijnen.
Nr. 163 folio 107v. d.d. 11-10-1609.
Mouring Woutersz. wonende Wilsveen is schuldig aan Crijn Cornelisz. wonende Wilsveen de somme
van f 120 ter zake van de koop van 1½ morgen flodderland, zijnde een gedeelte van 3½ morgen
gekomen van de weduwe van Maerten Adriaensz. snijder gelegen in Wilsveen, belend de 1½ morgen
ten O: Dielof Adriaensz., ten W: Lenert Cornelis Huijbrechtsz. en Adriaen Jansz. Moijman, ten Z: de
voorn. Crijn Cornelisz. en ten N: de kinderen van Claes Pier Huijpen. Hij belooft te betalen met ¼ part
gereed en de rest op 3 jaar.
Nr. 164 folio 108 d.d. 13-10-1609.
Jan Joachimsz. Bosch wonende Voorschoten oud 37 jaar geeft getuigenis tvv. Andries Willemsz.
wonende Stompwijk. Hij deposant certificeert dat op Pasen voorleden een jaar tot zijn huis
handgemeen elk met een blote opsteker zijn geweest de requirant met Schrevel Jacopsz. jonggezel
wonende Voorschoten. Bij het scheiden heeft hij deposant 2 snijdingen opgelopen, een in de rechter
arm en de andere in de voorste vingers van zijn rechterarm, zonder dat hij weet wie van beiden dit
gedaan heeft.
Nr. 165 folio 108v. d.d. 28-10-1609.
Lenert Vechtersz. heeft verkocht aan Cornelis Aertsz. snijder wonende Stompwijk, eerst 4½ hond en
nog 3 hond flodderland. Vrij land en niet belast dan alleen op de 3 hond 1 oortje tijns per jaar. Belend
en met de waringen als in de oude waarbrieven. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
obligatie van f 120, te betalen op termijnen
Nr. 166 folio 109 d.d. 01-11-1609.
Lenert Gerritsz. wonende Voorburg is schuldig aan Alewijn Verhooch Claesz. een losrente van f 1815-00 per jaar, te betalen ten huize van de houder, met een hoofdsom van f 300. Hij verbindt hieraan
7½ morgen land genaamd de Molenkamp, gelegen in Tedingerbroek en welke hij comparant zelf
gebruikt. Belast met ½ st. tijns per jaar. Belend ten O: de erfgenamen van Alckemade c.s., ten W;
Cornelis Cornelisz. Coster, ten Z: de Goo en ten N: de Vliet.
Kanttekening d.d. 19-05-1636: de brief is gelost en gecasseerd.
Nr. 167 folio 110 d.d. 10-11-1609.
Dirc Adriaensz. gehuwd met Neeltgen Reijnendr. nagelaten dochter van Reijn Joachimsz. verwekt bij
Appolonia Cornelisdr. heeft in die kwaliteit verkocht aan Jopgen Reijnendr. wonende Stompwijk 7
hond land, zijnde een gedeelte van 7½ morgen waarvan hem comparant het noordelijk deel toekomt
en Jopgen Reijnendr. het zuidelijk deel, hun ten kavel gevallen. Belend de 7 hond ten O: Jan Dirc
Coenen en ten W: Adriaen Jacopsz., strekkende in het zuiden van Jopgen Reijnendr. noord op tot de
eerste dwarssloot tussen het verkocht land en het land van hem comparant. Vrij en niet belast. Dit met
de servituten van een overweg. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 400,
gereed geld.
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Nr. 168 folio 110v. d.d. 10-11-1609.
Claes Maertensz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Jacop Jansz. van Couenhoven wonende
aan de Leidschendam 7 hond land, verongeld voor 6 hond, Belend ten O: Arijs Willemsz. en de
weduwe van Jan Cornelisz. Bos, ten Z: de Ommedijkse watering, ten W: jonge Willem Jaepen en
Joachim Reijnen en ten N: de Stompwijkse weg. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan
te zijn met een obligatie van f 500, te betalen met f 100 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 169 folio 111 d.d. 17-11-1609.
Jan Dirc Coenen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Frans Adriaensz van Leeuwen brouwer en
schepen van Leiden, een partij land van 5½ morgen, gelegen onder de wind watermolen, belend ten
O: de erfgenamen van Jan Jansz. van Baersdorp den oude, in leven burgemeester van Leiden, ten Z:
de Goweg, ten W: Cornelis Jorisz. c.s. en ten N: Meerburger watering. Belast met een erfpacht van f
2-15-00 per jaar, zijnde een gedeelte van f 5-05-00 per jaar, toekomende het convent van de
Bernaditen in de ban van Heemstede, waarvan de rest betaald moet worden door de voorn.
erfgenamen van Baersdorp, komende tlv. 4 morgen 4 hond 36 roeden land welke Cornelis Dirck
Coenen nog resteren uit de koop van het voorsz. land en aan hem betaald moet werden. Het land zal
nog 7 jaar verhuurd blijven aan Kaerl Joostensz. vleeshouwer om f 48-02-00 per jaar. Hij bekent van
deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief van 600, te betalen Allerheiligen 1613 met f 400 en 1
jaar later de resterende f 200.
Nr. 170 folio 112v. d.d. 17-11-1604.
Frans Adriaensz. van Leeuwen schepen van Leiden heeft gekocht van Jan Dirc Coenen wonende
Stompwijk een partij land van 5½ morgen gelegen onder de wind watermolen, belend ten O: de
erfgenamen van Jan Jansz. van Baersdorp de oude, in leven burgemeester van Leiden, ten Z: de
Gooweg, ten W: Cornelis Jorisz. c.s. en ten N: Meerburgerwatering. Hij heeft op hetzelve land tot zijn
last genomen een erfpacht van f 2-15-00 per jaar, toekomende het convent van de Bernaditen
gelegen hebbende in de ban van Heemstede. Nog de somme van f 1.600 die Cornelis Dirc Coenen
nog uit de koop van het voorsz. land resteren en aan hem betaald moeten worden, te weten
Allerheiligen 1609 t/m 1612 telkens f 400. Hij is Jan Dirc Coenen nog verschuldigd de somme van f
600 welke hij belooft te betalen Allerheiligen 1613 met f 400 en 1 jaar later de resterende f 200 tegen
de penning 16.
Nr. 171 folio 113 d.d. 22-11-1609.
Jacop Jacopsz. Hofwech wonende Zoeterwoude heeft verkocht aan Arijs Willemsz. wonende
Stompwijk 4 hond land, belend ten O: Louris Cornelisz. Cort Lou, ten W: Lenert Willemsz. Cunst, ten
Z: het meer en ten N: Lenert Cornelisz. Peetoom. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan
te zijn met een kustingbrief van f 180, te betalen op termijnen.
Nr. 172 folio 113v. d.d. 22-11-1609.
Arijs Willemsz. wonende Stompwijk is schuldig aan Jacop Jacopsz. Hofwech wonende Zoeterwoude
de somme van f 180 ter zake van de koop van 4 hond land, belend ten O: Louris Cornelisz., ten W:
Lenert Willemsz. Cunst, ten Z: het meer en ten N: Lenert Cornelisz. Peetoom. Hij belooft te betalen
met f 30 gereed en de rest op f 30 per jaar.
Kanttekening d.d. 14-08-1617: De brief is gelost en gecasseerd.
Nr. 173 folio 114 d.d. 15-11-1609.
Adriaen Claesz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Willem Henricxz. wonende Voorschoten 8
hond land zijnde een gedeelte van 3 morgen 3 hond, gekomen van Jan Dirc Coenen, belend de 8
hond ten O: Bouwen Cornelisz., ten W: en Z: het weeskind van hem comparant en ten N: Dirc Jansz.
en Cornelis Pouwelsz. met het andere gedeelte van het voorsz. land. Vrij en niet belast. Hij bekent van
deze koop voldaan te zijn met de somme van f 400. te betalen met f 200 gereed en de rest op f 100
per jaar.
Nr. 174 folio 115 d.d. 25-11-1609.
Adriaen Claesz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Dirc Jansz. en Cornelis Pouwelsz.
wonende Voorschoten 14 hond land zijnde een gedeelten van 3 morgen 3 hond gekomen van Jan
Dirc Coenen, belend de 14 hond ten O: Bouwen Cornelisz., ten Z: Willem Heijnricxz. met een gedeelte
van de 3 morgen 3 hond en het weeskind van hem comparant, ten W: het voorn. weeskind en ten N:
de Vliet. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 975, ter
betalen met f 400 gereed, Allerheiligen 1610 f 300 en een jaar later de resterende f 275.
Nr. 175 folio 115v. d.d. 03-12-1609.
Susanna Harmensdr. tegenwoordig wonende ten huize van Pieter Cornelisz. van Venegie achter de
Leidschendam in Stompwijk, ziek op bed gelegen maar haar memorie machtig, maakt haar testament.
Zij legateert aan Mr. Pieter Hantschoen Willemsz. wonende ’s-Gravenhage, Mr. Huijch van Adrichem
wonende Zegwaart en de armen van Stompwijk, Wilsveen en (Leidschen)dam, elk de somme van f
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50. Zij benoemt in haar verdere goederen Pieter Cornelisz. van Venegie, mits dat hij daarvoor haar ter
kerk zal brengen en begraven.
Nr. 176 folio 116v. d.d. 06-12-1609.
Bouwen Cornelisz., Adriaen Jan Arijensz. en Dirc Jansz. wonende Stompwijk hebben geconstitueerd
Cornelis (Vinck) procureur Hof van Holland om uit hun naam recht te spreken tegen Dirc Jansz. Paeu.
Kanttekening: Hier had moeten volgen een opdracht van Pieter Claesz. (Scaek?).
Nr. 177 folio 117 d.d. 09-12-1609.
Jan Wolphertsz. scheepmaker wonende in het dorp Zoetermeer heeft verkocht aan Cornelis
Wolphertsz. zijn broeder wonende Wilsveen een huizing en erf met 3 hond land in Wilsveen gekomen
van jonge Jan Pietersz., belend tezamen ten O: de Vrouwenvaart, ten Z: de Wilsveensee
binnenwatering, ten W: Cornelis Zijmonsz. en ten N: jonge Jan Pietersz. voorn. c.s. Vrij en niet belast.
Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 1.150, te betalen op termijnen.
Nr. 178 folio 117v. d.d. 09-12-1609.
Cornelis Wolphertsz. wonende Wilsveen is schuldig aan Jan Wolphertsz. wonende in het dorp
Zoetermeer de somme van f 1.150 ter zake van de koop van een huizing en erf met 3 hond land,
gekomen van jonge Jan Pietersz., belend ten O: de Vrouwenvaart, ten Z: de Wilsveense
binnenwatering, ten N: jonge Jan Pietersz. voorn. c.s. en ten W: Cornelis Sijmonsz. Hij belooft te
betalen met f 175 gereed en de rest op f 175 per jaar.
Nr. 179 folio 118 d.d. 08-12-1609.
Kanttekening: Deze brief moet volgen op folio 117.
Pieter Doessen wonende Wateringen heeft verkocht aan Maerten Maertensz. mitsgaders aan Jan en
Gerrit Lourisz. alzulke erfenis en besterfenis van goederen, roerende en onroerende als hem is
aanbestorven van Adriaen Jansz. gewoond hebbende aan de Wedde te Stompwijk zijn oom. Hij
bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 250, dewelke hij bekende ontvangen te hebben.
Nr. 180 folio 118v. d.d. 13-12-1609.
Adriaen Cornelisz. Vos timmerman wonende aan de Leidschendam in Voorschoten heeft verkocht aan
Gerrit Willemsz. wonende Wilsveen een stuk slagturfland in Wilsveen te verongelden voor 3 hond,
strekkende van de Wilsveense watering noord op tot de eerste dwarssloot. Belast met de somme van
f 87 eens die Jacop Oziersz. uit de koop van het voorsz. land nog resteert, te betalen Jacobsdag 1609
met f 25 en voorts op f 25 per jaar. Gerrit Willemsz. heeft deze last op zich genomen. Verder vrij en
niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 11.
Nr. 181 folio 119 d.d. 16-12-1609.
Catharina Cornelisdr. wonende Stompwijk weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jansz.
geassisteerd met Cornelis Cornelisz. Coster haar broeder en Reijn Cornelisz. haar zoon en voogden
ter ene zijde, Maerten Maertensz. wonende Wassenaar, Jan Lourisz. wonende Wateringen en Gerrit
Lourisz. wonende Voorburg, elk voor hunzelf en aktie en transport hebbende van Pieter Doessen, (de
brief van transport in dato 08-12-1609), Andries Willemsz. als vader en voogd van Cornelis Andriesz.
verwekt bij Niesgen Cornelisdr. geassisteerd met de schout, mitsgaders Dirc Gerritsz. en Dielof
Adriaensz. weesmannen van Stompwijk, als bij testament van de voorn. Adriaen Jansz. gesteld tot
bewaarders en opzieners van de goederen door dezelve Adriaen Jansz., de voorsz. Cornelis
Andriesz. gemaakt, (testament verleden voor Pieter Pietersz. van Groenewegen notaris te ’sGravenhage op 20-07-1609), allen tezamen bij testament erfgenamen geïnstitueerd door Adriaen
Jansz. voorn., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd na tussenspreken van Jan Tonisz. wonende
Rijswijk, Mr. Huijch van Adrichem wonende (’s-Gravenhage?), Lenert Jansz. Hogewerf, Willem
Cornelis Vrancken, beiden wonende Voorburg, Cornelis Claesz. en Cornelis Dirck Coenen wonende
Stompwijk, betreffende de scheiding en deling van de boedel door de voorn. Adriaen Jansz. met de
dood geruimd en door de weduwe gepossideerd. De weduwe zal na uitreiking van f 50 aan de
erfgenamen, tot haar portie nemen 5 morgen 2 hond land in Stompwijk, belend ten O: de sloot over de
Hoflaan, ten Z: de Stompwijkse watering, ten W: jonkheer Johan van Duvenvoorde en ten N: Willem
Lourisz. c.s. Mits dat zij tot haar last neemt de erfpacht van £ 2 hollands per jaar. Daartegen de
voorsz. Maerten Maertensz., Jan en Gerijt Lourisz. in de voorsz. kwaliteit, mitsgaders de voorsz.
Cornelis Andriesz. tezamen in eigendom zullen hebben, eerst het huis en erf met schuur, barg,
boomgaard, poting en planting en het land daar achter gelegen, groot tezamen 5 morgen waarin
begrepen zekere kenniptuin gelegen ten westen in het voorsz. erf vooraan de Stompwijkse weg,
waarvan Reijn Cornelisz. zeker gedeelte van 8 roeden is competerende, belend tezamen ten O:
Joachim Maertensz. en Cornelis Cornelisz. bakker, ten Z: Willem Lourisz. c.s. en ten N: de
Stompwijkse weg. Nog 3 hond flodderland gelegen als voren, belend ten Z: Willem Lourisz., ten Z:
Dirc Jansz., ten W: Cornelis Claesz. en ten N: de voorsz. woning. De erfgenamen zullen tot hun last
hierop nemen een rente van £ 5 hollands per jaar. Nog de hoofdsom van f 250, toekomende Maerten
Maertensz. voorsz. Nog de hoofdsom van f 100, toekomende Rusgen Cornelisdr. Nog de hoofdsom

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

van f 42, toekomende Pieter Gerritsz. in ’s-Gravenhage. Zij zullen de weduwe op haar gedeelte
uitreiken de somme van f 160. De inboedel, beesten etc. zal de weduwe de erfgenamen tezamen voor
hun portie betalen de somme van f 25. De eventuele in- en uitschulden welke nog op de boedel
komen, zullen half om half gedeeld worden.
Nr. 182 folio 120v. d.d. 01-01-1610.
Cornelis Ghijsen wonende aan de Leidschendam, Louris Ghijsz. mede wonende aldaar, Lenert
Ghijssen wonende Voorburg en Euwout Ghijsen wonende We(n)sveen? gebroeders, mitsgaders
Matheus Jansz. en Cornelis Jansz. gehuwd met Grietgen Jansdr., nagelaten kinderen van Jan
Ghijsen hebben geconstitueerd Cornelis Luck en Mr. Adriaen Dircxz. de Jonge procureurs Hof van
Holland, mitsgaders Mr. Huijch Adrichem, Mr. David Corenwinder, Franck van der Meulen en Jan
Mota procureurs, om recht te spreken voor het gerecht van Voorschoten tegen Joost Cornelisz.
wonende aan de Leidschendam.
Nr. 183 folio 121 d.d. 14-01-1610.
Cornelis Lenertsz. van Thetroede heeft verkocht aan Jan Claesz. wonende Lisse zijn woning als huis,
barg, schuur, poting en planting met 4 morgen 1 hond 5 roeden weiland, het erf daarin begrepen
volgens de meting van Mr. Sijmon Aerntsz. van Bruijningen landmeter van Rijnland, gelegen in het
Westeinde van Zoeterwoude, belend ten ZO: de Stompwijkse weg, ten ZW: Geertgen Dircxdr.
weduwe Willem Pietersz. bakker, ten NW: de Gooweg en ten NO: Willem Claesz. van Warmont en
Jan Dirck Koenen. Belast met een half vat boter per jaar, toekomende de weduwe van Henric van der
Laen wonende Voorhout. Nog 3½ morgen land in Stompwijk, belend ten O: de weduwe, kinderen en
erfgenamen van Jacop Cornelisz. van Berckel, ten Z: de Gooweg alwaar die ten einde loopt, ten W:
Cornelis Willemsz. Quant en Adriaen Aertsz. Wit en ten N: Meerburger watering. Vrij als buurland en
niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 3.000, te betalen op 3
jaren.
Nr. 184 folio 121v. d.d. 17-01-1610.
Adriaen Lenertsz. wonende Stompwijk is schuldig aan Frans Pietersz. Duijst van der Werf brouwer in
de Croon te Leiden een losrente van f 17-03-12 per jaar met een hoofdsom van f 275. Hij verbindt
hieraan zijn huizing en erf, poting en planting met het land daar achter gelegen groot 5 hond, belend
ten O: Willem Jansz. den Elsen, ten W: Pieter Lourisz. den Elsen, ten Z: Lenert Arijen Corsz. en ten N:
de Stompwijkse weg.
Nr. 185 folio 122v. d.d. 20-01-1610.
Louris Jansz. wonende Wassenaar heeft verkocht aan Willem Henricxz. zijn zwager wonende
Voorschoten 11 hond land, belend ten O: het kapittel ten Hogelande te Leiden, ten Z: Adriaen Jansz.,
ten W: Claes Cornelisz. van Rijn en Adriaen Pietersz. en ten N: Cornelis Jansz. aan de Wadding en
Willem Henricxz. Belast met een rente van 10 st. per jaar, zijn ⅓ part van 30 st., toekomende St.
Pieterskerk te Leiden. waarvan de andere ⅔ parten gedragen wordt door de voorn. Adriaen Jansz. tlv.
11 hond land ten zuiden van het verkochte land. Voorwaarde over een uitweg. Hij bekent van deze
koop voldaan te zijn met de somme van f 700, te betalen met f 300 gereed en de rest op f 200 per
jaar.
Nr. 186 folio 123 d.d. 20-01-1610.
Sijmon Govertsz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Cors Arijen Corsz. wonende Stompwijk 2
hond flodderland, belend ten O: Cornelis Huijgen te Voorschoten, ten W: en N: Cors Arijen voorsz. zelf
en ten Z: de Ommedijkse watering. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met
een obligatie van f 54, te betalen met f 18 gereed en de rest op 2 jaren.
Nr. 187 folio 123 d.d. 24-01-1610.
Arijs Willemsz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Pieter Willemsz. zijn broeder wonende
Stompwijk 2 hond land, belend ten O: Lenert Cornelisz. dekker, ten Z: Roelant Jansz., ten N: Lenert
Cornelisz. Boon en ten W: Pieter Willemsz. c.s. Tijnsbaar land en niet belast. Hij bekent van deze
koop voldaan te zijn met de somme van f 6-10-00, gereed geld.
Nr. 188 folio 123v. d.d. 03-02-1610.
Cornelis Jan Claesz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Claes Dircxz. wonende Stompwijk 3½
hond flodderland, belend ten O: het weeskind van Claes Dircxz., ten W: Dirc Cornelis Dirc Coenen,
ten Z: en N: Jacop Willem Jan Reijnen. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn
met een obligatie van f 63, te betalen op 3 jaar.
Nr. 189 folio 123v. d.d. 03-02-1610.
Adriaen Jan Arijensz. wonende Stompwijk als oom en voogd van zaliger Maritgen en Meijnsgen
Cornelisdrs. nagelaten kinderen van zaliger Cornelis Jansz., in leven secretaris van Stompwijk,
verwekt bij Aeltgen Claesdr., heeft gezien de sobere staat en vele schulden en lasten van de boedel
door Cornelis Jansz. nagelaten en door zijn weduwe gepossideerd, zodat hij de voorsz. boedel is
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repudiërende en verlatende zonder daar iets van te eisen, nalatende tpv. de weduwe en haar
schuldenaren.
Nr. 190 folio 124 d.d. 03-02-1610.
Jacop Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Vranck Arijensz. wonende
Stompwijk 2 hond land, zijnde een gedeelte van 3½ hond geheel land hetwelk mag worden
geslagturfd, belend de 2 hond ten O: jonkheer Cobels, ten W: het weeskind van Claes Dircken en Jan
Willem Jan Reijnen, ten N: Jacop Willemsz. voorn. zelf met het andere gedeelte van de 3½ hond land
en ten Z: de erfgenamen van Lenert Jan Reijnen. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan
te zijn met een obligatie van f 175, te betalen met f 50 per jaar.
Nr. 181 folio 124v. d.d. 17-02-1610.
Cornelis Jorisz. en Cornelis Vrancken wonende Zoeterwoude hebben wettelijk verkocht aan Tonis
Jansz. Hammerlaan wonende Veur in Voorschoten 2 morgen 2 hond land, belend ten ZO: de
Gooweg, ten ZW: IJsbrant Aemsz. te Voorburg, ten NW: Henric Sijmonsz. en ten NO: Adriaen
Henricxz. en Adriaen Jacobsz. Belast met een rente van f 3-15-00 per jaar, toekomende het Kruis- en
Elois gilde en huiszitters te Leiden. Voorwaarde over een uitpad en het maken van het banwerk van 4
morgen 2 hond land waarvan Clement Lenertsz. na loting 2 morgen 2 hond ten deel was gevallen. Zij
bekennen van deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 850, te betalen op termijnen.
Nr. 192 folio 125 d.d. 17-02-1610.
Tonis Jansz. Hammerlaen wonende Veur in Voorschoten als principaal, Huijbrecht Lenertsz. mede
wonende aldaar en Willem Jansz. den Elsen wonende stompwijk als borgen zijn schuldig aan Cornelis
Jorisz. en Cornelis Vrancken wonende Zoeterwoude, de somme van f 850 ter zake van de koop van 2
morgen 2 hond land, belend ten ZO: de Gooweg, ten ZW: IJsbrant Aemsz., ten NW: Henric Zijmonsz.
en ten NO: Adriaen Henricxz. en Adriaen Jacopsz. Te betalen met f 200 gereed en de rest op f 150
per jaar.
Nr. 193 folio 125v. d.d. 19-02-1610.
Maritgen Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Claes Pietersz. Sterre wonende Stompwijk
geassisteerd met Lenert Govertsz. haar zwager en Jan Adriaensz. van Nijerop secretaris van
Stompwijk haar neef en gekozen voogden, ter ene zijde, Pieter, Jan en Cornelis Claesz. Sterre,
Cornelis Dircxz. gehuwd met Maertgen Claesdr., Huijbrecht Corsz. Clerck gehuwd met Aechte
Claesdr. en Trijntgen Claesdr. geassisteerd met de voorn. Pieter Claesz. haar broeder en voogd, elk
in de voorn. kwaliteit voor hunzelf, mitsgaders tezamen voor en in naam van Claes Claesz. hun
broeder welke staande deze kaveling is komen te overlijden, allen tezamen kinderen van de voorn.
Claes Pietersz. Sterre verwekt bij de voorn. Maritgen Jansdr., ter andere zijde. Zij bekennen elk in de
voorsz. kwaliteit op 22-05-1608 in bijzijn van zaliger Jan Pietersz. Sterre, Gerrit Cornelisz. en Mees
Pietersz. omen van de voorsz. kinderen, Adriaen Jan Arijensz. en Gielis Adriaensz. buurlieden,
geaccordeerd te zijn nopens de schifting en scheiding van de nagelaten boedel van Claes Pietersz.
Sterre en gepossideerd door de voorn. Maritgen Jansdr.
De weduwe zal voor haar helft hebben de woning als huis, schuur, barg, boomgaard en schiphuis en
het akkertje land aan de westzijde van de woning tot het schiphuis is strekkende, mitsgaders het
oostwaartse weer daarachter gelegen, zo wei- hooi- slagturf- als houtland, strekkende in het noorden
van de Stompwijkse weg zuid op tot aan de Ommedijkse watering, groot 7 morgen 3 hond te
verongelden voor 5 morgen goed en 11 hond kwaad land. Belend ten O: Claes Dircxz., Gielis
Adriaensz. en Gerrit Jansz. c.s. en ten W: het westwaartse weer wat de kinderen hierna ten deel is
gevallen. Nog zal de weduwe hebben 6½ hond slagturfland bij de Marcxeweg te Stompwijk, belend
ten O: Ghijs Cornelisz. Speelman, ten W: de Marcxesteeg, ten N: Gerrit Pietersz. en ten Z: Sijmon
Lenertsz. Mitsgaders nog het huisraad en inboedel, beesten, schepen etc. De weduwe is gehouden
uit te reiken aan haar kinderen die nog ongehuwd zijn, te weten Jan en Cornelis Claesz. en Trijntgen
Claesdr., zo wanneer zij komen te huwen, elk een koe of 40 daarvoor en daarenboven gelijk de
anderen kinderen bij hun huwelijk hebben ontvangen, hun comparanten wel bekend. Bij overlijden
voor hun huwelijk zullen zij ter kerke worden gebracht en begraven. De weduwe zal tot haar last
dragen alle schulden en lasten volgens de kavelcedulle.
De kinderen zullen hebben het erf met het boomgaardje daar ter zijde aan en het land daarachter
gelegen ten westen van de voorn. woning en landen, zijnde de wederhelft van de woning, te
verongelden voor 6 morgen 4 hond goed land, strekkende in het noorden van de Stompwijkse weg
zuid op tot de Ommedijkse watering, belend ten O: de weduwe met de voorsz. woning en ten W:
Vechter Pietersz., Hillebrant Adriaensz. en Lenert Govertsz. c.s. Verder nog 5½ hond slagturf- en
flodderland, als eerst Jan Claesz. voor zijn portie het voorsz. erf met het boomgaardje en het land
zover het afgepaald is, te verongelden voor 7 hond. Jan Claesz. zal het niet mogen verhuren of
verkopen. Voorwaarde over het bereiken van het schiphuis. Trijntgen Claesdr. zal voor haar portie
hebben het tweede gedeelte daaraan gelegen, strekkende van het voorsz. gedeelte van Jan Claesz.
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zuid op zover het afgepaald is, te verongelden voor 5 hond en nog 2½ hond flodderland, belend ten O:
jonge Cornelis Barthoutsz., ten W: en N: Jan Jansz. Schouten en ten Z: Lenert Gerritsz. Nog 3 hond
flodderland, belend ten O: de erfgenamen van Willem Jan Reijnen, ten W: de weduwe van Jan
Adriaensz. Schout, ten Z: Sijmon Cornelisz. negorij en ten N: de Ommedijkse watering. Zaliger Claes
Claesz. is voor zijn portie aanbedeeld het derde gedeelte, strekkende in het noorden van het voorsz.
tweede gedeelte van Trijntgen Claesdr. zuid op zo ver het afgepaald is, te verongelden voor 6½ hond.
Pieter Claesz. Sterre is voor zijn portie aanbedeeld het vierde gedeelte daaraan gelegen, strekkende
van het voorsz. gedeelte van Claes Claesz. zuid op zover het afgepaald is, te verongelden voor 6½
hond. Huibrecht Corsz. is voor zijn portie aanbedeeld het vijfde gedeelte daaraan gelegen, strekkende
zuid op tot de Ommedijkse watering, te verongelden voor 6 hond. De voorsz. Cornelis Claesz. Sterre
en Cornelis Dircxz. zullen tezamen hebben, eerst het kampje ten westen van het voorsz. gedeelte van
Huijbrecht Corsz., te verongelden voor 9 hond, belend ten O: Huijbrecht Corsz., ten W: Cornelis
Corsz. en Lenert Govertsz., ten N: Gerrit Jan en ten Z: de Ommedijkse watering. Nog een huizing en
erf aan de Ommedijkse watering, te verongelden voor 1 hond kwaad land, belend ten O: zij zelf, ten
W: Barthout Cornelisz., ten N: Cornelis Corsz. c.s. en ten Z: de Ommedijkse watering. De kinderen
zullen tot hun last dragen alle schulden van de boedel volgens de kavelcedulle. Indien een van de
kinderen komt te overlijden zonder kinderen na te laten, zal dat gedeelte voor de helft komen op de
weduwe en voor de andere helft op de andere kinderen. Bij hertrouwen van de weduwe, dan zal het
versterven op de kinderen. Bij hertrouwen dient zij uit te reiken tezamen f 100. Nog een voorwaarde
over een uitweg. De watermolen die op het land staat moet portie/porties gewijs worden onderhouden.
De portie van Claes Claesz. die is overleden, zal voor de ene helft aan de weduwe komen en de
andere helft op de kinderen. De kinderen dragen dit weer over aan hun moeder, mits betalende de
schulden op het gedeelte berustende en die van zijn ziekbed. Het schip dat Claes Claesz. heeft
nagelaten zal volgen aan Cornelis Dircxz., mits dat hij zal betalen £ 14 vlaams en wijders dat Cornelis
Dircxz. aan zijn kinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Maertgen Claesdr. of nog zal
komen te verwekken, zal komen te betalen de somme van £ 7, als Claes Claesz. op schip reeds
betaald heeft en nog £ 5 voor het gereedschap van het schip. Trijntgen Claesdr. geassisteerd als
voren heeft verkocht aan Jan Claesz. haar broeder 2½ hond en nog 3 hond flodderland, zulks haar is
aanbedeeld. Zij is hiervan voldaan met de somme van f 25.
Nr. 194 folio 128v. d.d. 19-02-1610.
Gerrit Cornelisz. weduwnaar en boedelhouder van Neeltgen Pietersdr. wonende Stompwijk ter ene
zijde, Cornelis, Pieter en Lenert Gerritsz. nagelaten kinderen van Neeltgen Pietersdr. verwekt bij de
voorn. Gerrit Cornelisz., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de deling van de nagelaten
goederen van Neeltgen Pietersdr. en door Gerrit Cornelisz. gepossideerd.
Gerrit Cornelisz. zal hebben het huis en erf waarin hij woont, belend ten O: Lenert Gerritsz. voorn. met
zijn huis en erf, ten W: dezelve met het geheelde land hem hierna ten deel gevallen, ten N: Claes
Maertsz. en ten Z: de Stompwijkse buitenwatering. Nog 2 hond flodderland, belend ten O: Willem
Cornelis Vrancken, ten W: de erfgenamen van Cornelis van Mierop, ten N: Pieter Gerritsz. en ten Z:
Gerrit Cornelisz. Nog 1½ hond flodderland, belend ten O: Jan Zijeren, ten W: Lenert Gerritsz., ten N:
Daniel Dircxz. en ten Z: Mees Pietersz. Nog 2 hond flodderland, belend ten O: Pieter Gerritsz., ten W:
Lenert Govertsz., ten Z: Hillebrant Adriaensz. en ten N: Pieter Gerritsz. voorn. Nog een halve schuur
waarvan de andere helft hierna Pieter Gerritsz. is aanbedeeld. Voorts zal hij behouden de roerende
goederen. Zijn 3 kinderen zullen hem jaarlijks uitreiken zijn leven lang de somme van f 75 en 8
stukken boter en melk. De kinderen zullen elk een dag per jaar helpen slagturven op hun eigen kost
en bier.
Pieter Gerritsz. zal vrij eigen hebben de noordwaartse helft van een stuk geheel land met nog een
stuk kwaad slagturfland met een schuur daarop staande waarvan de helft als voren Gerrit Cornelisz.
toekomt. Welke landen met het land dat Lenert Gerritsz. hierna is aanbedeeld, wordt verongeld, eerst
een stuk voor 13 hond goed en nog 6 hond goed en 6 hond kwaad land, zulks dat Pieter Gerritsz. zijn
portie verongelden zal voor 6½ hond goed en nog 3 hond goed en 3 hond kwaad land. Belend zijnde
de voorsz. landen zo van Pieter als van Lenert Gerritsz. tezamen ten O: Gerrit Cornelisz. met zijn
voorn. huis en erf en de kinderen van Maerten Jeroenen, ten W: de weduwe en erfgenamen van
Cornelis Adriaen Joosten c.s., ten Z: de Stompwijkse watering en ten N: Cornelis Jan Dircxz. Mits dat
de voorsz. Pieter Gerritsz. tot zijn last neemt de f 75 en 8 stukken boter die zijn vader jaarlijks zal
toekomen. Nog de somme van f 25 en 4 stukken boter per jaar. Hij zal nog uitreiken aan Cornelis
Gerritsz. op zijn navolgende deel de somme van f 25. Pieter Gerritsz. zal een uitweg hebben over het
gedeelte van Lenert Gerritsz. daar zuid aan gelegen. Voorts zal Cornelis Gerritsz. voor zijn deel
hebben 2 morgen land, te verongelden voor 6½ goed en 6 hond kwaad land, belend ten O: jonge
Cornelis Barthoutsz., ten W: Jan Dirc Coenen c.s., ten Z: de watering en ten N: jonge Cornelis Jorisz.
Belast met 1 oortje tijns per jaar. Voorts mede een gelijk deel in de voorsz. f 75 en 8 stukken boter, de
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somme van f 25 en 4 stukken boter. Lenert Gerritsz. zal hebben de zuidwaartse wederhelft van het
geheel land waarvan Pieter Gerritsz. de noordwaartse helft ten deel is gevallen. Nog het slagturfland
genaamd Huijch en Sijmon Corst, belend als voren, te verongelden voor 6½ hond goed land en nog 3
hond goed land en 3 hond kwaad land. Mits dat Lenert Gerritsz. hierop tot zijn last neemt een gelijk
deel in de voorn. f 75, de somme van f 25 en verder de melk voor zijn vader. Hij zal nog uitreiken aan
Cornelis Gerritsz. f 25, te betalen een half jaar na het overlijden van zijn vader. Voorwaarde over een
uitpad en het onderhoud van de watering. De kinderen mogen hun deel niet verkopen of slagturven
gedurende het leven van hun vader.
Nr. 195 folio 130 d.d. 21-02-1610.
Lenert Arijen Aemen en Baertgen Huijgendr. echtgenoten wonende aan de Leidschendam in
Stompwijk, hij gezond en zij ziek op bed gelegen, maken hun testament. Zij benoemen als
erfgenamen hun 7 kinderen als Adriaen, Jan en Huijch Lenertsz., mitsgaders Maritgen, Aeltgen,
Baertgen en Adriaena Lenertsdrs., ieder van hun voor 1/7 part. De langstlevende van hun beiden zal
de boedel beheren met macht om te verkopen, belasten etc.
Nr. 196 folio 131 d.d. 21-02-1610.
Jan Adriaensz. van Nierop nagelaten zoon van Adriaen Jansz. van Nierop, in leven schout van
Stompwijk, verklaarde dat zijn vader in zijn leven had verkocht aan Willem Jacopsz. Luijt wonende
Delft 5½ hond kwaad land genaamd Luijtges meer met de heerlijkheid en visserij van dien, voor de
somme van f 12, belend ten O: de weduwe van Dirck Arijen, ten W: Crijn Cornelisz., ten Z: de
Zoetermeerse dwarssloot en ten N: Dielof Adriaensz. Vrij en niet belast. Hiervan was nog geen
opdracht gedaan. Hij comparant in de voorsz. kwaliteit transporteert het land aan Willem Jacopsz.
Luijt. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 24, te betalen Jacobsdag toekomende.
Nr. 197 folio 131 d.d. 21-02-1610.
Joost Gerritsz. heeft verkocht aan Pieter Cornelisz. Duijck wonende Zoetermeer 1½ hond flodderland.
Belend en met de waringen als in de oude waarbrief. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de
somme van f 28.
Nr. 198 folio 131v. d.d. 21-02-1610.
Pieter Cornelisz. van Venegien wonende aan de Leidschendam heeft verkocht aan Joost Gerritsz. 3
hond land, belend ten O: Lenert Lenertsz., ten W: Cornelis Corsz., ten N: Thonis Ghijssen c.s. en ten
Z: de voorn. Tonis Ghijsen. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de
somme van f 27. Joost Gerritsz. heeft het land overgedragen aan Lenert Cornelisz. dekker en bekent
hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 36, te betalen met ⅓ part gereed en de rest op 2 jaren.
Nr. 199 folio 132 d.d. 26-02-1610.
Adriaen Cornelisz. Vos timmerman oud 39 jaar en Adriaen Jansz. Moijman 37 jaar beiden wonende
aan de Leidschendam in Voorschoten, verklaren tvv. Lenert Sijmonsz. van der Vos schepen van
Stompwijk dat zij deposanten in de slachttijd van 1608 ten huize van de schout van Stompwijk
geweest zijn met de voorn. schout en andere personen. Dat de requirant met Jan Claesz. van
Tetroede, toen pachter van het bestiaal over Stompwijk, zekere koopmanschap is aangegaan als dat
Lenert Sijmonsz. requirant verleide 4 rozenobels die Jan Claesz. zou geven indien de requirant voor
Allerheiligen 1809 een huisvrouw wettig getrouwd zou hebben. De requirant en Jan Claesz. hadden
proposten over het stellen van borg, etc.
Nr. 200 folio 132v. d.d. 03-03-1610.
Pieter, Jacop en Jan Willem Jan Reijnen mitsgaders Jacop Jacopsz. dekker gehuwd met Aeltgen
Willemsdr., tezamen wonende Stompwijk hebben geschift en gescheiden zekere woning en landen in
Stompwijk, hun comparanten aanbestorven van Aechte Vranckendr. hun moeder. Pieter en Jacop
Willem Jan Reijnen zullen tezamen hebben voor hun portie de oude werf met een kamp land
daarachter gelegen, groot tezamen 2 morgen 3 hond, belend ten O: Adriaen Jan Arijensz., ten W: de
woning en landen van Jan Willemsz. en Jacop Jacopsz. hun hierna toegevallen, ten Z: de
Stompwijkse buitenwatering en de voorsz. woning en ten N: Floris Adriaensz. Belast met 30 st. per
jaar, toekomende de kerk van Voorschoten. Nog ½ morgen geheel land zijnde een gedeelte van 9
hond, belend in het geheel ten O: Dirc Cornelisz. Muijser, ten W: het Zusteren hout, ten Z: Cornelis
Gerritsz. Schout en ten N: de Stompwijkse binnenwatering. Jan Willemsz. en Jacop Jacopsz. zullen
tezamen voor hun portie hebben het huis en erf met schiphuis, schuur, barg, poting en planting groot
½ hond, met nog het land daar west aangelegen, groot 2 morgen 1½ hond geheel land, belend
tezamen ten O: Pieter en Jacop Willem Jan Reijnen met de oude werf en het land daarachter gelegen,
hun hiervoor ten deel gevallen, ten W: Pieter Willemsz. voorn. met zijn 2 morgen, ten N: Pouwels
Vechtersz. en ten Z: de Stompwijkse buitenwatering. Nog 3 hond slagturfland, belend ten O: Cornelis
Gerritsz., ten W: Jan Claesz. Sterre, ten N: de Ommedijkse watering en ten Z: Balten Henricxz. aan de
Ommedijk. Nog 6 hond land zijnde een gedeelte van de voorsz. 9 hond waarvan het andere gedeelte
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als voren Pieter en Jacop Willemsz. is aanbedeeld, belend in het geheel als voren. Zij bekennen
hiermede tevreden te zijn.
Nr. 201 folio 133v. d.d. 03-03-1610.
Jacop Jacopsz. gehuwd met Aeltgen Willemsdr. heeft verkocht aan Jan Willemsz. zijn zwager de helft
van een huizing en erf met schiphuis, schuur, barg, poting en planting groot ½ hond met de helft van
het land daar west aangelegen, groot in het geheel 2 morgen 1½ hond, belend in het geheel ten O:
Pieter en Jacop Willem Jan Reijnen, ten W: de voorn. Pieter Willemsz., ten N: Pouwels Vechtersz. en
ten Z: de Stompwijkse buitenwatering. Nog de helft van 3 hond flodderland, belend ten O: Cornelis
Gerritsz., ten W: Jan Claesz. Sterre, ten N: de Ommedijkse watering en ten Z: Balten Hendricxz. aan
de Ommedijk. Nog de helft van 6 hond land, belend in het geheel ten O: Dirc Cornelisz. Muijser, ten
W: het Zusteren hout, ten Z: Cornelis Gerritsz. Schout en ten N: Pieter en Jacop Willemsz. De koper is
de wederhelft van de voorn. huizing en erf en de voorsz. respective landen zelf toekomende. Hij
bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 550, te betalen de helft gereed en de
andere helft over 1 jaar.
Nr. 202 folio 134 d.d. 03-03-1610.
Cornelis Gerrit Barthoutsz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Aernt Tomasz. 3 hond flodderland,
belend ten O: Huijbrecht Corsz., ten W: het weeskind van Cornelis Dircxz., ten Z: Cornelis Adriaensz.
en ten N: de Stompwijkse weg. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 100.
Nr. 203 folio 134v. d.d. 03-03-1610.
Aernt Tomasz. schoenmaker is schuldig aan Cornelis Gerrit Barthoutsz. wonende Wilsveen de somme
van f 100 ter zake van de koop van 3 hond flodderland, belend ten O: Huijbrecht Corsz., ten W: het
weeskind van Cornelis Dirksz., ten Z: Cornelis Adriaensz. en ten N: de Stompwijkse weg. Hij belooft te
betalen op 5 jaren.
Nr. 204 folio 135 d.d. 03-03-1610.
Adriaen Claesz. wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Adriaen Adriaensz. jonge Mijenteman mede
wonende Zoetermeer 1½ hond flodderland, belend ten O: Joost Gerritsz., ten W: en N: Cornelis
Lenertsz. Keijser en ten Z: Joost Gerritsz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te
zijn met een obligatie van f 20, te betalen op 2 termijnen.
Nr. 205 folio 135 d.d. 03-03-1610.
Alewijn Claes Pieter Huijpen wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Henrick Ghijsen mede wonende
Zoetermeer 8 hond flodderland, belend ten O: Jan Jansz. Schouten, ten W: Dielof Adriaensz., ten Z:
Claes Dirck Bruijnen en ten N: Dielof Adriaensz. voorsz. Nog 6 hond land, belend ten O: Dirc Leen
Dirckmans, ten W: de Hoge Zijtwind, ten N: Crijn Gerritsz. en ten Z: mede Crijn Gerritsz. Vrij en niet
belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 120, te betalen met f 70
gereed en de rest op Zoetermeerse kermis toekomende.
Nr. 206 folio 135v. d.d. 03-03-1610.
Maritgen Tonisdr. geassisteerd met Joris Gerritsz. wonende Wilsveen haar gekozen voogd heeft
verkocht aan Bouwen Cornelisz. wonende Stompwijk 6 hond flodderland, belend ten O: Lenert
Lenertsz., ten W: Willem Jansz. den Elsen en Cornelis Barthoutsz., ten N: en Z: de erfgenamen van
Cornelis van Noorden. Vrij en niet belast. Zij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie
van f 22, te betalen Jacobsdag toekomende.
Nr. 207 folio 136 d.d. 03-03-1610.
Claes Dircxz. Bruijn wonende Nootdorp gehuwd met Annitgen Jansdr. nagelaten weduwe van Adriaen
Dircxz. wonende Nootdorp heeft verkocht aan Huijch Cornelisz. Swartgen wonende Zoetermeer en
Maerten Adriaensz. mede wonende aldaar, zoon van de voorsz. Adriaen Dircxz. 4 hond flodderland.
Belend en met de waringen als in de principale waarbrief. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn
met een obligatie van f 64, te betalen op 4 termijnen.
Nr. 208 folio 136v. d.d. 03-03-1610.
Claes Dircxz. Bruijn wonende Nootdorp gehuwd met Annitgen Jansdr. nagelaten weduwe Adriaen
Dircxz. wonende Nootdorp heeft verkocht aan Pieter Claesz. wonende Zoetermeer als oom en voogd
van Ploen Adriaensz. nagelaten zoon van de voorsz. Adriaen Dircxz. verwekt bij de voorn Annitgen
Jansdr. tpv. het weeskind, 8 hond flodderland belend ten O: Jan Jansz. Schouten c.s., ten W: Dielof
Adriaensz., ten N: Alewijn Claesz. en ten Z: de Zoetermeerse dwarssloot. Vrij en niet belast. Hij
bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 72, te betalen op 4 termijnen.
Nr. 209 folio 137 d.d. 03-03-1610.
Jan Dircxz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Claes Harpersz. wonende Wilsveen 3½ hond
flodderland, belend ten O: Jacop Hammerlaen, ten W: jonge Jan Pietersz., ten N: Jan Gerritsz. en ten
Z: Meijnert Pietersz. met zijn huis en erf. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te
zijn met een kustingbrief van f 108.
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Nr. 210 folio 137 d.d. 03-03-1610.
Claes Harpersz. wonende Wilsveen is schuldig aan Jan Dircxz. wonende Wilsveen de somme van f
108 ter zake van de koop van 3½ hond flodderland, belend ten O: Jacop Hammerlaen, ten W: jonge
Jan Pietersz., ten N: Jan Gerritsz. en ten Z: Meijnert Pietersz. Hij belooft te betalen op 4 termijnen.
Nr. 211 folio 137v. d.d. 03-03-1610.
Jan Gabrielsz. Croon wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Adriaen Wijbensz. en Lenert Cornelis
Huijbrechtsz. beiden wonende Wilsveen 2½ hond land, zijnde een gedeelte van 5 hond, eertijds
gekomen van zaliger Willem Gerritsz., belend de voorsz. 2½ hond ten O: Adriaen Wijbensz. voorn.
zelf, ten W: de weduwe van Pieter Pietersz. snijder, ten Z: Cornelis Adriaensz. en ten N: de
erfgenamen van Cornelis Dircxz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met
een kustingbrief van f 300.
Nr. 212 folio 138 d.d. 03-03-1610.
Adriaen Wijbensz. en Lenert Cornelis Huijbrechtsz., beiden wonende Wilsveen zijn gezamenlijk
schuldig aan Jan Gabrielsz. Croon wonende Zoetermeer de somme van f 300 ter zake van de koop
van 2½ hond land in Wilsveen, belend ten O: Adriaen Wijbensz. comparant voorn. zelf, ten W: de
weduwe van Pieter Pietersz. snijder, ten N: de erfgenamen van Cornelis Dircxz. en ten Z: Cornelis
Adriaensz. Zij beloven te betalen met f 50 per jaar.
Nr. 213 folio 138v. d.d. 03-03-1610.
Jan Pietersz. anders genaamd Jan Woutersz. wonende Wilsveen is schuldig aan Jacop Cornelisz.
Hammerlaen wonende Wilsveen een losrente van f 9-7½-00 per jaar met een hoofdsom van f 150. Hij
verbindt hieraan zijn huizing en erf met barg en schuren en het land daarachter gelegen, groot
tezamen 2 morgen in Wilsveen, belend ten O: Jan Dircxz. c.s., ten W: de vaart, ten Z: de Wilsveense
watering en ten N: Adriaen Willemsz. Nog 2 morgen land, zo goed als kwaad, gelegen als voren,
belend ten O: de Vrouwenvaart, ten W: Baernt Jacopsz., ten Z: Lenert Jansz. van Velsen en ten N:
Mouring Woutersz. c.s. Betaald met de somme van f 144 welke hij de voorn. Hammerlaen schuldig
was ter zake van 2 jaar kustingpenningen tot f 72 per jaar en nog f 6 welke hij gereed heeft
ontvangen, makende tezamen f 150.
Nr. 214 folio 139v. d.d. 04-03-1610.
Jan Wolphertsz. scheepmaker wonende Zoetermeer heeft overgedragen aan Cornelis Lenertsz.
Keijseroom ½ hond slagturfland, zijnde een gedeelte van 2½ hond, gekomen van jonge Jan Pietersz.,
gelegen in Wilsveen, belend ten O: de voorsz. Jan Pietersz. c.s., ten W: Cornelis Sijmonsz., ten N:
Jan Pietersz. voorn. en ten Z: Cornelis Wolphertsz. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop
voldaan te zijn met de somme van f 30. Cornelis Lenertsz. Keijseroom heeft het land doorverkocht aan
Claes Lenertsz. van Velsen en bekent hiervan voldaan te zijn met de ruiling van 6 hond land.
Nr. 215 folio 139v. d.d. 04-03-1610.
Claes Lenertsz. van Velsen wonende Wilsveen heeft verkocht aan Cornelis Lenertsz. Keijser wonende
mede aldaar 6 hond flodderland in Wilsveen. Belend en met de waringen als in de oude waarbrief. Hij
bekent van deze koop voldaan te zijn met de mangeling van ½ hond land en de somme van f 25,
gereed geld.
Nr. 216 folio 140 d.d. 04-03-1610.
Adriaen Aertsz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Dirck Leen Dirckmans wonende aan de
Groeneweg 10½ hond flodderland, gekomen van Joris Dircxz. Schenck en nog 3 hond flodderland,
gekomen van Adriaen Claesz. gelegen in Vrouwenveen te Stompwijk, belend tezamen ten O: Crijn
Gerritsz. en jonge Leen Dirckmans, ten W: Dirc Leen Dirckmans, Crijn Gerritsz. en Alewijn Claes Pier
Huijpen, ten Z: de dwarssloot en ten N: Crijn Gerritsz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze
koop voldaan te zijn met een obligatie van f 60, te betalen met ¼ gereed en de rest op 3 jaar.
Nr. 217 folio 140v. d.d. 04-03-1610.
Lenert Cornelis Huijbrechtsz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Jan Huijbrechtsz. wonende
Zoetermeer 1 hond flodderland, belend ten O: en N: de koper zelf, ten Z: de Zoetermeerse dwarssloot
en ten W: Joost Alewijnsz. Nog 2 hond land zijnde een akker, belend ten O: Jan Schaer, ten W: Louris
Cornelisz. Schout Lou, ten N: Lenert Huijbrechtsz. in de Veen en ten Z: de voorn. dwarssloot. Vrij en
niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 25, te betalen op Jorisdag
toekomende.
Nr. 218 folio 141 d.d. 04-03-1610.
Trijntgen Claesdr. weduwe Cornelis Adriaensz. wonende aan de Leidschendam geassisteerd met Jan
Jacopsz. haar zwager en gekozen voogd heeft gecedeerd tbv. Adriaen Cornelisz. haar zoon 3 hond
flodderland, belend ten O: Jan Pietersz., ten Z: Dirc Jan, ten W: Joris Gerrit Louwen en ten N: de
weduwe van Adriaen Jansz. van Nierop. Vrij land en niet belast. Zij bekent van deze cessie voldaan te
zijn door het voor de ongelden gelaten te hebben.
Nr. 219 folio 141v. d.d. 04-03-1610.
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Lenert Cornelis Huijbrechtsz. wonende Wilsveen heeft gecedeerd tbv. Wollebrant Dircxz. een akker
flodderland groot 3 hond, belend ten O: Adriaen Cornelisz., ten W: Wollebrant Dircxz. zelf, ten Z: Lou
Ghijsen en ten N: Adriaen Cornelisz. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze cessie voldaan te zijn met
de ruiling van een akker land, groot 2 hond.
Nr. 220 folio 141v. d.d. 04-03-1610.
Wollebrant Dircxz. wonende Wilsveen heef t gecedeerd aan Lenert Cornelis Huijbrechtsz. wonende
Wilsveen een akker flodderland groot 2 hond, belend ten O: Jan Huijbrechtsz. ten W: Euwout Ghijsen,
ten Z: Lenert Cornelisz. zelf en ten N: Jan Willemsz. aan de Dam. Vrij en niet belast. Hij bekent van
deze cessie voldaan te zijn met de ruiling van een akker land, groot 3 hond.
Nr. 221 folio 142 d.d. 18-03-1610.
Cornelis Sijmonsz. wonende aan de Veenweg heeft verkocht gehad aan zaliger Adriaen Jansz. van
Nierop 2½ hond kwaad flodderland, belend ten O: Adriaen Willemsz., ten W: Adriaen Jan Arijensz.,
ten Z: jonge Cornelis Barthoutsz. en ten N: Pieter Gerritsz. Vrij en niet belast. De comparant zou
binnen een jaar een reis gemaakt hebben. Deze tijd is verstreken zonder dat hij die reis heeft
gemaakt. Zo is het dat hij comparant het voorsz. land met het recht van dien tbv. de weduwe en Jan
Adriaensz. van Nierop, nagelaten zoon van de voorsz. Adriaen Jansz. van Nierop, mits deszelfs
overlijden, transporteert en overgeeft. Compareerde mede Jan Adriaensz. van Nierop voor zichzelf en
vervangende zijn moeder en bekend het voorsz. land doorverkocht te hebben aan Maerten Pietersz.
wonende aan de Leidschendam. Hij bekent hiervan voldaan te zijn voor de jaarlijkse ongelden.
Nr. 222 folio 142v. d.d. 18-03-1610.
Jan Vranckensz. wonende Stompwijk ter ene zijde en Cornelis Claesz. bakker wonende Voorschoten
ter andere zijde hebben gedeeld 11½ hond land, belend ten O: de weduwe van Claes Cobel, ten W:
Jan Vrancken, ten N: de Stompwijkse weg en ten Z: Dirck Vrancken. Vrij land en niet belast. Hij
comparant heeft het in koop aangestaan gehad van Claes Jansz. in de Poort, volgens de principale
koop waarvan de voorn. Cornelis Claes kopie authentiek is hebbende, zulks de principale brief met
nog andere brieven onder de voorn. Jan Vrancken zijn berustende. Jan Vrancken zal voor zijn portie
hebben eerst het stukje geheel land, strekkende van de Stompwijkse weg af zuid op tot de 5 akkers
land die Cornelis Claesz. hierna zijn aanbedeeld, mitsgaders nog het hoekje houtland aan het
zuideinde van de voorsz. akkers gelegen, te verongelden voor 5½ hond land. Cornelis Claesz. zal
voor zijn portie hebben de voorsz. 5 akkers land, te verongelden voor 6 hond. Nog een voorwaarde
over het maken van het banwerk.
Nr. 223 folio 143 d.d. 18-03-1610.
Cornelis Claesz. bakker wonende Voorschoten heeft verkocht aan Cornelis Henricxz. wonende
Voorschoten 2 slagturfakkers, te verongelden voor 2 hond, zijnde een gedeelte van 6 hond als hem
comparant tegen Jan Vrancken is aanbedeeld. Belend de 2 akkers ten O: de weduwe van Claes
Cobel, ten W: Cornelis Claesz. comparant zelf en Jan Vrancken, ten Z: Dirck Vrancken en ten N:
mede hij comparant zelf. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
obligatie van f 80, te betalen met f 14 gereed en de rest op f 6 per jaar.
Nr. 224 folio 143v. d.d. 18-03-1610.
Annitgen Jansdr. wonende Voorschoten weduwe en boedelhoudster van Jan Dirc Oomen
geassisteerd met de schout haar zwager en gekozen voogd, verklaarde dat haar voorsz. man in zijn
leven verkocht had aan Adriaen Pietersz. Rosenburch wonende Voorschoten, 1 hond flodderland,
belend ten O: en Z: Cornelis Sijmonsz., ten N: Crijn Sijmonsz. Visscher en ten W: de koper zelf. Vrij
land en niet belast. Zij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van 100 tonnen turf, te
leveren op 4 jaren.
Nr. 225 folio 143v. d.d. 29-03-1610.
Jonkheer Philps Caulier weduwnaar jonkvrouw Machtelt Reingers ter ene zijde, jonkheer Willem
Reingers voor zichzelf en jonkheer Willem Dwumont gehuwd met jonkvrouw Helena Reingers,
erfgenamen van het nagelaten en overleden kind van de voorn. Machtelt Reingers hun zuster en
schoonzuster, in die kwaliteit ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd dat de kleding, wapens, juwelen,
lijfbehoeften en sieraden ten lijve van de voorsz. jonkheer Philps Caulier aan zijn zijde blijven,
mitsgaders de kleding, juwelen, lijfbehoeften, sieraden en kleinodien ten lijve van jonkvrouw Machtelt
Reingers gediend hebbende aan de zijde van de comparanten erfgenamen in eigendom zullen blijven.
Aangaande de inboedel en meubele goederen in de gemene boedel zullen gedeeld worden conform
de huwelijks voorwaarden, te weten dat de ingebrachte en aanbestorven aan de zijde vanwaar zij
gekomen zijn en de geconquesteerde aan wederzijden gedeeld zullen worden half om half. Zij
comparanten erfgenamen zullen alleen betalen de doodschulden van Machtelt Reingers en van haar
overleden kind. Jonkheer Philips Caulier verbindt hieraan zekere woning als huis, bijhuis, schuur,
bargen en geboomte, mitsgaders nog 7 morgen 3 hond 50 roeden land waarop de woning staat,
gelegen te Voorschoten, belend ten O: Claes Jansz. met bruikwaar, ten Z: de Vliet, ten W: de woning
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van de wezen van Leiden en ten N: de heerweg. Nog 2 partijen land te Stompwijk, het ene groot 15
morgen 1½ hond en het andere 10 morgen, waarvan bruiker is Bartholomeus Joosten wonende op de
voorsz. woning.
Nr. 226 folio 145 d.d. 31-03-1610.
Euwout Ghijsen wonende Wilsveen weduwnaar en boedelhouder van Claesgen Crijnendr.
geassisteerd met Cornelis Ghijsen zijn broeder ter ene zijde, Crijn Jansz. wonende Zoetermeer als
bestevader geassisteerd met Dominicus Doessen secretaris van Zoetermeer, met procuratie van Jan
Crijnen als oom en bloedvoogden van Adriaen oud Meidag 1609 tien jaar, Grietgen oud Zoetermeerse
kermis voorleden 9 jaar, Leentgen oud Jacobsdag 1609 zes jaar, Maertijntgen oud omtrent Mei 1609
vier jaar, Trijntgen oud Allerheiligendag 1609 drie jaar en Ghijsbrecht oud Vrouwen Lichtmis 1610
twee jaar, nagelaten weeskinderen van de voorn. Claesgen Crijnendr. verwekt bij de voorsz. Euwout
Ghijsen, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd tov. de schout en Dirc Gerritsz. en Dielof Adriaensz.
weesmannen van Stompwijk als oppervoogden en door tussenspreken van Cornelis Sijmonsz.
timmerman en Jan Gerritsz. buurlieden. De weeskinderen zijn aanbestorven in vergenoeging van hun
moeder en van hun bestemoeder Maritgen Claesdr. (boven alle voorziene en onvoorziene schulden
en lasten van de boedel waarvan zij boedelhouder zijn, de kinderen beloven te vrijen). Euwout Ghijsen
zal zijn voorn. kinderen onderhouden in eten en drinken, kleding etc., de kinderen naar school laten
gaan om te leren lezen en schrijven, tot hun 18 e jaar of eerder huwelijk. Hij zal ieder kind uitreiken de
somme van f 50 indien zij 18 zijn geworden en dan op rente tegen de penning 16. Bij huwelijk van de
kinderen, voor hun huwelijksdag f 12 en wel gekleed uit te zetten. Indien een of meer kinderen voor
hun huwelijksdag zullen zijn overleden, zal Euwout Ghijsen gevrijd zijn van de overleden kinderen hun
bruid(degoms)stuk. In plaats daarvan belooft hij elk ter kerk te brengen om begraven te worden. Dit te
versterven van het ene kind op het andere, te weten de helft op de vader en de andere helft op de
kinderen. De voogden cederen op de vader het recht, aktie en aanzeggen van de voorsz. kinderen op
de goederen van hun moeder. Euwout Ghijsen verbindt hieraan zekere woning als huis, schuur, barg
en geboomte groot 2 morgen 3 hond zo goed als kwaad land in Wilsveen, belend ten O: Sijmon
Cornelisz. (Ingooij?) en Dirc Jan, ten Z: de buitenwatering, ten W: Lenert Jansz. van Velsen en ten N:
de voorn. Lenert Jansz. en Cornelis Arijen Woutersz. Nog 6 hond geheel land gelegen als voren,
belend ten O: Euwout Ghijsen zelf met dwarsakkers, ten W: de weduwe van Maerten Adriaensz.
snijder, ten N: de binnenwatering en ten Z: Lenert Cornelis Huijbrechtsz. c.s.
Nr. 227 folio 147v. d.d. 14-04-1610.
Jacop Cornelisz. Hammerlaen oud 73 jaar en Jan Sijmonsz. kleermaker oud 25 jaar, beiden wonende
Wilsveen verklaren tvv. Jan Stevensz. kleermakersknecht wonende Stompwijk dat zij deposanten
goede kennis hebben aan dezelve Jan Stevensz. welke alhier zekere tijd gewoond heeft en
gedurende die tijd als een eerlijk en vroom man gekweten heeft. Zij verklaren voorts dat dezelve Jan
Stevensz. tot hun heeft gewrocht.
Nr. 228 folio 147v. d.d. 14-04-1610.
Jacop Cornelisz. Hammerlaen wonende Wilsveen heeft geconstitueerd Jacop Corssen procureur
wonende Delft, Lenert Jansz. procureur wonende aan de Leidschendam, Mr. Huijch van Adrichem en
Fop van der Clau procureurs wonende Zoetermeer, tegen een ieder.
Nr. 229 folio 148 d.d. 14-04-1610.
Arijs Willemsz. Speelman wonende Stompwijk is schuldig aan Jan Cornelisz. korenkoper wonende
Leiden een losrente van f 37-10-00 met een hoofdsom van f 600. Hij verbind hieraan zekere woning
als huis, barg, schuur, poting en planting met de helft van 8 hond land welke hij zelf gebruikt. Belast
met een erfpacht van f 15 per jaar en nog een losrente van f 2 per jaar tbv. Frans Arijensz. brouwer te
Leiden. Belend ten O: Grietgen Aelbertsdr. weduwe Andries Jacopsz. te Leiden, ten Z: de weduwe
van Jan Cornelisz. Bos, ten W: Jacop Jansz. van Couenhoven damknecht aan de Leidschendam en
ten N: de Stompwijkse weg.
Kanttekening d.d. 02-05-1622: De brief is afgelost en gecasseerd door Jan Deijman.
Nr. 230 folio 149 d.d. 18-04-1610.
Louris Arijensz. Moijman wonende Berkel heeft verkocht aan Geertgen Jansdr. wonende Nootdorp 2
morgen land gelegen in Tedingerbroek, belend ten O: Geertgen Jansdr. zelf en Cornelis Jan Diertsz.,
ten Z: de Veenwatering, ten W: Cornelis IJsbrantsz. en ten N: Jan Willem Coppens en Aernt Jacobsz.
Bosch. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 500
gereed geld.
Nr. 231 folio 149v. d.d. 18-04-1610.
Mees Claesz. wonende Nootdorp heeft verkocht aan Joris Huijgensz. wonende Nootdorp 1½ hond
slagturfland met een schuur daarop staande, zijnde een gedeelte van een stuk land genaamd de
Groote Mergen, gelegen in Tedingerbroek, belend de 1 hond ten O: Joris Lenertsz. Moijman, ten W:
de weduwe van Jan Dingnaersz. Blanc, ten N: Lenert Dircxz. Zeeu en ten Z: de Veenwatering.
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Tijnsbaar land en verder niet belast. Voorwaarde over een uitpad. Verder met de servituten als in de
principale waarbrief door Robbrecht Pietersz. Schilperoort c.s. verleden. Hij bekent van deze koop
voldaan te zijn met een kustingbrief van f 114 tpv. Henric Dircxz. Bogge te Delft verleden.
Nr. 232 folio 150 d.d. 18-04-1610.
Joris Huijgensz. wonende Nootdorp is schuldig aan Henric Dircxz. Bogge wonende Delft de somme
van f 114 ter zake van de koop van 1½ hond slagturfland in Tedingerbroek, door hem comparant
gekocht van Mees Claesz., belend ten O: Joris Lenertsz. Moijman, ten W: de weduwe van Jan
Dingnaersz. Blanck, ten N: Lenert Dircxz. de Zeeu en ten Z: de Veenwatering. Hij belooft te betalen
met f 28-10-00 per jaar. Compareerde mede Mees Claesz. als bij gebrek van insuffisant en kwade
betaling, heeft zelf de betaling voldaan.
Nr. 233 folio 150v. d.d. 18-04-1610.
Gerrit Lambrechtsz. wonende aan de Leidschendam in Stompwijk heeft geconstitueerd Daen Jansz.
wonende Wassenaar om te verkopen alzulke landen en goederen als hij heeft in de stad Maastricht,
gifte te geven en opdracht te doen tbv. de kopers, etc.
Nr. 234 folio 151 d.d. 27-04-1610.
Jan Jacopsz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Willem Jan Jacopsz. zijn zoon wonende
Stompwijk 7 morgen 1½ hond erfpacht land met huis, schuur, barg, poting en planting daarop
staande, belend ten O: Adriaen Claesz. en ten W: Joris Pietersz., strekkende in het noorden van de
Stompwijkse binnenwatering zuid op tot de Ommedijkse watering. Belast met een erfpacht van f 50
per jaar met een excellente ham. Nog 3 hond veenland, belend ten W: Pieter Jansz. Coninck, ten O:
Pieter Tonis Ghijsen, ten Z: Cornelis Sijmonsz. en ten N: Pieter Lourisz. den Elsen. Vrij land en niet
belast. Nog 2 morgen land in Zoeterwoude, belend ten O: Adriaen Gerritsz., ten W: Claes
Aelbrechtsz., ten Z: Cornelis Andriesz. en ten N: de Ommedijk. Belast met 30 st. rente per jaar,
toekomende de Heilige Geest van Zoeterwoude. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 1.500.
Nr. 235 folio 152 d.d. 27-04-1610.
Willem Jan Jacopsz. wonende Stompwijk is schuldig aan Jan Jacopsz. zijn vader wonende Stompwijk
de somme van f 1.500 ter zake van de koop van 7 morgen 1½ hond land met huis, schuur, barg,
poting en planting, belend ten O: Adriaen Claesz. en ten W: Joris Pietersz., strekkende in het noorden
van de Stompwijkse binnenwatering zuid op tot de Ommedijkse watering. Nog 3 hond land, belend ten
W: Pieter Jansz. Conink, ten O: Pieter Tonis Ghijsen, ten Z: Cornelis Sijmonsz. en ten N: Pieter
Lourisz. den Elsen. Nog 2 morgen land in Zoeterwoude, belend ten O: Adriaen Gerritsz., ten W: Claes
Aelbrechtsz., ten Z: Cornelis Andriesz. en ten N: de Ommedijk. Hij belooft te betalen met f 150 gereed
en de rest op f 150 per jaar.
Nr. 236 folio 152v. d.d. 02-05-1610.
Dirck Jansz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Adriaen Cornelisz. Hammerlaen wonende
Wilsveen de helft van 5½ morgen land genaamd de Landscheiding, belend ten O: Lenert Jansz. van
Velsen, ten W: Adriaen Cornelisz. voorn. zelf, ten Z: Claes Pier Huijpen en zijn kinderen en ten N:
Cornelis Sijmonsz. Belast en met de waringen als in de oude waarbrief. De verkoper neemt tot zijn last
de helft van een rente van f 50 per jaar, waarvan de andere helft gedragen wordt door de voorsz.
Cornelis Sijmonsz. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 1.336.
Nr. 237 folio 153 d.d. 02-05-1610.
Adriaen Cornelisz. Hammerlaen wonende Wilsveen is schuldig aan Dirc Jansz. wonende Wilsveen de
somme van f 1.336 ter zake van de koop van de helft van 5½ morgen land genaamd de
Landscheiding, belend ten O: Lenert Jansz. van Velsen, ten W: hij comparant zelf, ten Z: Claes Pier
Huijpen en zijn kinderen en ten N: Cornelis Sijmonsz. met de wederhelft. Hij belooft te betalen met ¼
part gereed en de rest op 3 jaren.
Kanttekening d.d. 03-09-1644: De brief is gelost.
Nr. 238 folio 153v. d.d. 12-05-1610.
Gerrit Thijsz. oud 40 jaar en Broer Sijmonsz. oud 31 jaar beiden wonende Stompwijk, verklaren tvv.
Mr. Frerick chirurgijn: Gevraagd eerst Gerrit Thijsz. of hij deposant gezien heeft dat Mr. Freric
requirant de innocente zoon van Jopgen Dirckmans lange tijd heeft verbonden, mede of hij deposant
gezien heeft dat dezelve innocente zoon genaamd Cornelis Cornelisz. (omdat de requirant daar veel
geweest is) zonder krukken over de werf is gegaan, etc.
Nr. 239 folio 154 d.d. 12-05-1610.
Dirck Vincenten wonende Delft heeft verkocht aan Henrick Dircxz. Bogge wonende Delft een woning
als huis, schuur, en geboomte met 1½ morgen wei- of hooiland en nog 2 hond min ¼ hond
slagturfland gelegen in Tedingerbroek. Belend, belast en met de waringen als in de oude waarbrief.
Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 382, gereed geld.
Nr. 240 folio 155 d.d. 12-05-1610.
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Henrick Dircxz. Bogge wonende Delft heeft verkocht aan Jan Robbrechtsz. een huizing en schuur met
werf in Tedingerbroek, belend ten O: Huijbrecht in de Veen met bruikwaar, ten Z: en W: hij comparant
zelf en ten N: de Veenweg. Nog zekere kwade akkertjes slagturfland, tezamen groot 3 hond, belend
ten O: en N: hij comparant zelf, ten Z: Jacop Arijensz. Sman en ten W: Jan Jacopsz. Corretgen. Vrij
land en niet belast. Voorwaarde over het maken van het banwerk. Hij bekent van deze koop voldaan
te zijn met f 150, gereed geld.
Nr. 241 folio 155 d.d. 12-05-1610.
Tonis Jansz. Hammerlaen wonende Veur in Voorschoten heeft verkocht aan Vranck Meesz. wonende
Zoeterwoude 2 morgen 2 hond land wat hij in koop aangestaan heeft van Cornelis Jorisz. en Cornelis
Vrancken. Belast met een rente van f 3-15-00 per jaar, toekomende het Kruis en Eloijs gilde en de
huiszitters te Leiden. Nog met de somme van f 650 die hij comparant aan Cornelis Jorisz. en Cornelis
Vrancken ter zake van de koop van het voorsz. land nog als rest schuldig is en betaald moet worden
met f 150 per jaar. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 296 boven de voorn.
lasten.
Nr. 242 folio 156 d.d. 12-05-1610.
Vranck Meesz. wonende Zoeterwoude heeft gekocht van Tonis Jansz. Hammerlaen wonende Veur in
Voorschoten 2 morgen 2 hond land in Stompwijk, belend ten ZO: de Gooweg, ten ZW: IJsbrant
Aemsz. te Voorburg, ten NW: Henric Sijmonsz. en ten NO: Adriaen Henricxz. en Adriaen Jacobsz. Hij
comparant heeft tot zijn last genomen op hetzelve land een rente van f 3-15-00 per jaar, toekomende
het Cruis en Eloij gilde en de huiszitters te Leiden en nog de somme van f 650 die Cornelis Jorisz. en
Cornelis Vrancken nog uit de koop van het voorsz. land resteren en aan hun betaald moet worden met
f 150 per jaar. Hij belooft van deze opstallen en renten Tonis Jansz. te indemneren onder verband van
het voorsz. land.
Nr. 243 folio 156v. d.d. 16-05-1610.
Cornelis IJsbrantsz. wonende Nootdorp is schuldig aan Jacoba Pietersdr. poorteres van Haarlem een
rente van f 3-02-00 per jaar met een hoofdsom van f 50. Hij verbindt hieraan 1 morgen weiland in
Tedingerbroek, belend ten O: Lenert Adriaensz. Moijman met bruikwaar, ten W: en N: de erfgenamen
van Cornelis Lourisz. en ten Z: de Veenwatering. Belast met 1 oortje tijns per jaar.
Kanttekening d.d. 25-03-1636: Vertoond is de gecasseerd brief.
Nr. 244 folio 157 d.d. 23-05-1610.
Willem Maertensz. wonende Naaldwijk gehuwd met Maritgen Pietersdr. weduwe Cornelis Woutersz.
heeft in die kwaliteit verkocht aan Adriaen Adriaensz. Flooren en Jacob Claesz. beiden wonende
Voorburg 1 morgen hooiland in Tedingerbroek, belend ten O: het Korenkopersland tot Delft, ten Z: en
W: Cornelis Cornelisz. Coster en ten N: de weduwe en erfgenamen van Claes Dircxz. Koij. Het land
heeft een uitweg tot de dijk en de Vliet. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Hij bekent van deze koop
voldaan te zijn met een penningbrief van f 575.
Nr. 245 folio 157 d.d. 23-05-1610.
Adriaen Adriaensz. Flooren wonende Voorburg en Jacop Claesz. zijn zwager wonende aldaar zij
gezamenlijk schuldig aan Willem Maertensz. wonende Naaldwijk de somme van f 575 ter zake van de
koop van 1 morgen hooiland in Tedingerbroek, belend ten O: het Korenkopersland tot Delft, ten Z: en
W: Cornelis Cornelisz. Coster en ten N: de weduwe en erfgenamen van Claes Dircxz. Koij. Zij beloven
te betalen met ⅓ part gereed en de rest op 2 jaar.
Nr. 246 folio 158 d.d. 23-05-1610.
Jonkheer Jacques Mauricque wonende ’s-Gravenhage heeft verkocht aan jonge Jan Dircxz. Cock
wonende Nootdorp 1½ morgen land. Belend en met de waringen als in de oude brief. Het land blijft
nog 2 jaar verhuurd voor f 36 per jaar. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een penningbrief
van f 455.
Nr. 247 folio 158v. d.d. 23-05-1610.
Jonge Jan Dircxz. Cock wonende Nootdorp is schuldig aan Tijman van Volbergen wonende ’sGravenhage de somme van f 455 ter zake van de koop van 1½ morgen land gelegen tussen de
Ommedijk en het Zoetermeerse meer, eertijds gekomen van Jan Gabrielsz. Croon en door hem
comparant in koop aangestaan van jonkheer Jacques Mauricque. Hij belooft te betalen met f 150
gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 248 folio 159 d.d. 23-05-1610.
Louris Cornelisz. wonende Voorburg belooft Sijmon Henricxz. metselaar wonende ’s-Gravenhage te
vrijen en waren van 3 morgen land in Haagambacht, belend ten O: Claes Screvelsz., ten Z: Tonis
Pouwelsz., ten W: de Lozerlaan en ten N: Gerrit Jansz. Delft. Dit land heeft hij comparant in het jaar
1610 verkocht aan de voorn. Sijmon Henricxz. Hij verzekert dit op 3 morgen land in Tedingerbroek,
belend ten O: Screvel Claesz., ten N: de weeskind van Tonis IJsbrantsz., ten Z: de Veenweg en ten
W: de weduwe van Domen IJsbrantsz.
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Nr. 249 folio 159v. d.d. 09-06-1610.
Cornelis Henricxz. wonende Delft gehuwd met Jannitgen Jacopsdr. weduwe IJsbrant IJsbrantsz. van
Saenen heeft in die kwaliteit verkocht aan Louris Lourisz. in de ambacht Vrijenban, 2 morgen land in
Tedingerbroek. Belend en met de waringen als in de waarbrief. Hij bekent van de koop van de 2
morgen land, mitsgaders nog 1 morgen 3 hond land en een boomgaard in Vrijenban, mede verkocht
aan Louris Lourisz., voldaan te zijn met een kustingbrief van f 1.200.
Nr. 250 folio 160 d.d. 09-06-1610.
Louris Lourisz. wonende Vrijenban is schuldig aan Cornelis Henricxz. wonende Delft de somme van f
1.200 ter zake van de koop van 2 morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: Lenert Maertensz. van
der Cleij c.s., ten W: de weduwe van Lenert Dammasz., ten NO de Westweg en ten Z: het land
genaamd Dwersland. Nog 1½ morgen land met een boomgaard in Vrijenban, belend ten O: de
Crommeweg, ten Z: Henric Jansz., ten W: de Postenkade en ten N: de sloot of Wobben van
Tedingerbroek. Hij belooft te betalen met f 100 gereed, Meidag 1611 met f 100 en de rest op f 150 per
jaar.
Nr. 251 folio 160v. d.d. 20-06-1610.
Lijsbeth Jansdr. weduwe Jan Pietersz. Sterre, in leven wonende Zoetermeer aan de Goeneweg,
geassisteerd met Jan Dircxz. Cock haar zwager en gekozen voogd ter ene zijde, Bastiaen Jansz.
wonende Nootdorp in Nieuweveen voor zichzelf, Alewijn Claesz. gehuwd met Neeltgen Jansdr.
wonende aan de voorn. Groeneweg, Lenert Pieter Gerritsz. wonende ’s-Gravenhage gehuwd met
Trijntgen Jansdr. en Claes Dircxz. Bruijn wonende Nootdorp als vader en voogd van zijn 9 kinderen
verwekt bij zaliger Pleuntgen Jansdr., geassisteerd door Huijch Jansz. schepen van Nootdorp ipv. de
weesmannen aldaar, mede present Dirck Claesz. Bruijn en Jan Claesz. Bruijn oudste zonen namens
de voorsz. 9 kinderen, allen kinderen en kindskinderen van den voorsz. zaliger Jan Pietersz. Sterre en
Lijsbeth Jansdr., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd tov. Joost Alewijnsz., Lenert Claesz. Sommer
als buurlieden, ten huize van de voorsz. Jan Pietersz. Zij hebben geschift en gescheiden de nagelaten
goederen.
De voorn. weduwe zal hebben voor haar helft de huizing en erf met poting en planting daarop staande
met het land daarachter en ten noorden gelegen, groot tezamen 5 morgen ½ hond, strekkende uit de
Groenewegse watering tot Lenert Claesz. Sommer met zijn ingelanden toe, belend ten NW: Lenert
Claesz. voorsz. en ten ZO: het eerste perceel hierna aan de kinderen toegevallen. Zij zal dragen ⅔
parten van de kosten en het maken van de helft van de watermolen staande op het land van Cornelis
Hillebrantsz. en de bruikwaar van het verdere land Bovenweg van dezelve woning ⅓ part in dezelve
helft van de kosten en malen van de voorsz. watermolen. Voorts zal zij nog hebben de inboedel en
inschulden, geld, goud etc. Voorts neemt zij tot haar de schulden van de boedel welke hierna zullen
toevallen. De kosten van het doodmaal zullen de kinderen alleen dragen. Aangezien de kinderen van
Claes Dirck Bruijnen, of hun ouders, uit de boedel getrokken hebben een somme van f 110,
waartegen de andere kinderen niet vergoed zijn, zal de weduwe de andere 3 kinderen met geld of
waren, elk dezelve somme vergoeden.
De kinderen is gezamenlijk toegevallen een stuk heel land van 2 morgen 3 hond, strekkende uit de
voorsz. watering tot Arijen Cornelis Hillebrantsz. land toe, belend ten NW: de voorn. weduwe met de
huizing en erf en ten ZO: Cornelis Hillebrantsz. Nog een stuk flodderland, de grootte begrepen in de
voorsz. morgen, strekkende van Lenert Pieter Gerritsz. voorn. zijn land tot de scheiding toe, belend
ten NW: de voorn. Lenert Pietersz. met zijn ingelanden en ten ZO: Jan Cornelisz. Alles gelegen
Bovenweg in Zoetermeer. De kinderen zullen dragen in de verponding en morgengeld ⅓ part en de
weduwe ⅔ parten. Nog is aan de kinderen toebedeeld een perceel heel land gelegen Binnenweg
tegenover de voorsz. huizing groot 8 hond, strekkende uit de Binnenwatering tot Dirc Arijensz. land
toe, belend ten NW: Huijch Cornelisz. Swartgen en ten ZO: Maerten Pietersz. met zijn ingelanden.
Nog een perceel van 1 morgen genaamd Schaperbeij, zijnde slagturf- en flodderland met een schuur
daarop staande, strekkende uit de Binnenwatering tot Cornelis Lievensz. land toe, belend ten NW: de
kinderen van Cornelis Jacop Jannen zaliger en ten ZO Adriaen Joosten. Ten laatste nog een perceel
heel land zijnde hooiland in Teilingerbroek onder Stompwijk groot 1 morgen, strekkende van de
Wilsveense watering tot Claes Aertsz., belend ten O: en W: Adriaen Cornelisz. Hammerlaen. Belast
met een rente van 35 st. per jaar.
Bastiaen Jansz. heeft in mindering van zijn f 100, hem hiervoor van zijn moeder competerende,
genoten de somme van f 100 zodat hem rest f 10.
Alewijn Claesz. heeft in mindering van zijn f 100 uit de boedel ontvangen de somme van f 47-05-00
zodat hem nog rest f 62-15-00.
Lenert Pieter Gerritsz. heeft in mindering als voren ontvangen f 72 zodat hem nog rest f 38.
Voorts hebben de 4 handen onder elkaar gedeeld de landen hier aan hun gezamenlijk toebedeeld.
Bastiaen Jansz. heeft voor zijn ¼ part aangekaveld gekregen het voorstaande hooiland in
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Teilingerbroek met de opstal van 35 st. per jaar. Nog de Schaperbeij met conditie dat hij dezelve
schuur en erf niet langer zal mogen gebruiken dan 20 jaar waarna het erf in eigendom zal komen aan
Bastiaen Jansz. etc. Ten laatste is Lenert Pieter Gerritsz. voor zichzelf en de 9 kinderen van Claes
Dirck Bruijnen voor 2/4 toebedeeld de kamp heel land en het flodderland gelegen Bovenweg, met de
last van onderhoud voor 1/6 part van de kosten en het maken van de molen op het land van Cornelis
Hillebrantsz. Hij zal aan Lenert Pieter moeten uitreiken en aan de 9 kinderen voor hun ¼ part, de
somme van f 500, te betalen met f 75 gereed en de rest op f 75 per jaar onder verband van het
voorsz. land.
Nr. 252 folio 163 d.d. 23-06-1610.
Cornelis Adriaensz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Huijbrecht Corsz. Clerck wonende
Stompwijk 3 hond flodderland, belend ten O: Huijbrecht Corsz. voorn., ten W: Cornelis Aertsz. snijder,
ten Z: Joris Gerrit Louwen en ten N: Aernt Tomasz. Vrij land en niet belast. Hij verbindt hieraan zijn
huis en erf te Wilsveen, belend ten N: Adriaen Wijbensz., ten W: de weduwe van Pieter snijder, ten Z:
de Buitenwatering en ten O: Adriaen Wijbensz. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de
somme van f 14, gereed geld.
Nr. 253 folio 163 d.d. 23-06-1610.
Jacop Ozijersz. wonende Leiden geassisteerd met Claes Ozijersz. wonende Voorburg zijn broeder als
beneffens zaliger Adriaen Jansz. van Nierop zijnde gesteld tot voogd en curator over dezelve Jacop
Ozijersz. en zijn goederen door de baljuw en gezworen mannen van Rijnland, heeft met consent
verkocht aan Cornelis Adriaensz. wonende Wilsveen zekere akkers slagturfland, te verongelden voor
6 hond gelegen in Wilsveen, strekkende van het land van Pieter Gerritsz. zuid op tot de eerste
dwarssloot, belend ten O: Lenert Vechtersz. en ten W: Claes Zijeren voorsz. Vrij land en niet belast.
Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 140.
Nr. 254 folio 163v. d.d. 23-06-1610.
Cornelis Adriaensz. wonende Wilsveen is schuldig aan Jacop Oziersz. wonende Leiden de somme
van f 140 ter zake van de koop van 4 akkers land verongeld voor 6 hond gelegen in Wilsveen,
strekkende van het land van Pieter Gerritsz. zuid op tot de eerste dwarssloot, belend ten O: Lenert
Vechtersz. en ten W: Claes Ozijersz. Hij belooft te betalen met f 25 per jaar.
Nr. 255 folio 163v. d.d. 04-07-1610.
Louris Adriaensz. Moijman wonende Berkel heeft verkocht aan Cornelis Huijbrechtsz. in de Veen
wonende Tedingerbroek ½ hond flodderland in Tedingerbroek, belend ten O:, Z: en N: Cornelis
Huijbrechtsz. zelf en ten W: Jacop Adriaensz. Sman. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Hij bekent van
deze koop voldaan te zijn met de somme van f 2-07-00.
Nr. 256 folio 164v. d.d. 04-07-1610.
Louris Adriaensz. Moijman wonende Berkel heeft verkocht aan Jan Robbrechtsz. wonende
Tedingerbroek 2 hond flodderland in Tedingerbroek, belend ten O: Dingnaer Lenertsz., ten Z: Diert
Jansz., ten W: Lenert Arijensz. en ten N: de weduwe van Tonis Aelbrechtsz. Vrij land en niet belast.
Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 8, te betalen op f 4 per jaar.
Nr. 257 folio 165 d.d. 18-08-1610.
Bouwen Cornelisz. wonende Stompwijk oud 78 jaar en Fijckgen Maertensdr. zijn huisvrouw oud 68
jaar verklaren t.v.v. Grietgen Aerntsdr. weduwe Arent Maertsz. wonende Zoeterwoude om getuigenis
te geven op zekere attestatie door hun deposanten verleden voor Cornelis Cornelisz. van
Swanenburch, hun vandaag voorgelezen, luidende als volgt: Op heden compareerden voor mij
Cornelis van Swanenburch notaris Bouwen Cornelisz. wonende Stompwijk oud 78 jaar en Fijtgen
Maertensdr. zijn huisvrouw oud 68 jaar en getuigen t.v.v. Grietgen Aerntsdr. weduwe Aernt Maertsz.
wonende Zoeterwoude dat Fijckgen Maertensdr. deposante en Aernt Maertsz. zijn broeder en zuster,
kinderen van Maerten Aertsz., welke o.a. gehad heeft 2 morgen land in Zoeterwoude in de Zuidbuurt,
strekkende van de Zuidwatering tot de Zwet, zijnde een leen van het Huis van Arenberg, welke
Maerten Aertsz. in zijn leven verkocht had aan Aernt Maertensz. zijn oudste zoon voor de somme van
f. 400, gereed geld.
Nr. 258 folio 166 d.d. 27-08-1610.
Lenert Jansz. van Velsen wonende Wilsveen heeft verkocht aan Marcelis Henricxz. kleermaker
wonende Wilsveen een akker slagturfland achter de huizing van Marcelis, groot ½ hond belend de
akker ten O: en N: hij comparant zelf, ten Z: Marcelis Henricxz. met zijn huizing en erf en ten W: Jan
Dircxz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 26,
gereed geld.
Nr. 259 folio 166v. d.d. 29-08-1610.
Andries Willemsz. wonende Stompwijk als vader en voogd van Cornelis Andriesz. geïnstitueerde
testamentaire erfgenaam van zaliger Adriaen Jansz. op het Wedde, in leven wonende Stompwijk, het
testament verleden op 20-07-1609 voor Pieter Pietersz. van Groenewegen notaris te ’s-Gravenhage,
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geassisteerd met de schout mitsgaders Dielof Adriaensz. en Pieter Lourisz. den Elsen weesmannen
van Stompwijk als toezienders over de goederen aan Cornelis Andriesz. vermaakt. Hij heeft in die
kwaliteit verkocht aan Maerten Maertensz. wonende Wassenaar, Jan Lourisz. wonende Wateringen
en Gerrit Lourisz. wonende Voorburg, de voorn. Cornelis Andriesz. bij besterfenis opgekomen van
Adriaen Jansz., 1/5 part van een woning als huis, schuur, barg, boomgaard, poting en planting met het
land daarachter gelegen in Stompwijk en waarvan Maerten Maertensz., Jan Lourisz. en Gerrit Lourisz.
de andere 4/5 parten toekomen. Belend tezamen ten O: Cornelis Cornelisz. bakker en Joachim
Maertensz., ten Z: Willem Lourisz. c.s., ten W: Cornelis Claesz. en ten N: de Stompwijkse weg. Hij
bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme van f 275, gereed geld. Alle lasten hierop
staande worden door de kopers overgenomen.
Nr. 260 folio 167 d.d. 01-09-1610.
Jan Adriaensz. wonende Tedingerbroek nagelaten zoon van zaliger Adriaen Jorisz. verwekt bij
Catharina Jansdr. heeft verkocht aan Jan Claesz. Bruijn wonende Nieuweveen 2 hond slagturfland,
zijnde een gedeelte van 6 hond land gekomen van Henric Bogge, gelegen in Tedingerbroek, belend
ten O: Cornelis Huijbrechtsz., ten Z: de weeskinderen van Domen IJsbrantsz., ten W: Jacop Zijmonsz.
c.s. en ten N: de Goo. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 110.
Nr. 261 folio 167v. d.d. 01-09-1610.
Jan Claesz. Bruijn wonende op de Nieuweveen is schuldig aan Jan Adriaensz. wonende
Tedingerbroek de somme van f 110 ter zake van de koop van 2 hond slagturfland zijnde een gedeelte
van 6 hond gekomen van Henric Bogge, gelegen in Tedingerbroek, belend ten O: Cornelis
Huijbrechtsz., ten Z: de weeskinderen van Domen IJsbrantsz., ten W: Jacop Zijmonsz. c.s. en ten N:
de Goo, Hij belooft te betalen met f 18 gereed en de rest op f 23 per jaar.
Nr. 262 folio 168 d.d. 05-09-1610.
Bastiaen Maertensz. wonende Tedingerbroek heeft verkocht aan Joachim Corsz. van Vliet schout van
Voorburg 1 morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: en N: Jan Maertensz., ten W: de weduwe en
erfgenamen van Lenert Dammasz. en ten Z: de Veenwatering. Vrij land en niet belast. Hij bekent van
deze koop voldaan te zijn met de somme van f 440, gereed geld.
Nr. 263 folio 168v. d.d. 26-09-1610.
Jan Adriaensz. Bien wonende Wilsveen heeft verkocht aan Lenert Pietersz. Jongesel 1 morgen
flodderland, zijnde een gedeelte van 7 hond waarvan hij comparant het resterende gedeelte zelf bezit
plus 1 hond zijnde een akker ten noorden van het land gelegen in Wilsveen, belend ten O: Adriaen
Mijenteman, ten W: Leen Ghijsen, ten Z: Jan Huijbrechtsz. en ten N: hij comparant zelf met de voorsz.
akker en Lenert Cornelis Huijbrechtsz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te
zijn met een kustingbrief van f 80, door de koper t.b.v. Henric Dircxz. Bogge verleden.
Nr. 264 folio 169 d.d. 13-10-1610.
Lenert Pietersz. Jongesel wonende Gelderswoude in Zoeterwoude is schuldig aan Henric Dircxz.
Bogge wonende Delft de somme van f 80 ter zake van de koop van 1 morgen flodderland, door hem
comparant gekocht van Jan Adriaensz. Bien, belend ten O: Adriaen Mijenteman, ten W: Leen Ghijsen,
ten Z: Jan Huijbrechtsz. en ten N: Jan Adriaensz. Bien en Lenert Cornelis Huijbrechtsz. Hij belooft te
betalen op 4 jaren.
Nr. 265 folio 169v. d.d. 13-10-1610.
Jan Jansz. Schouten wonende Stompwijk heeft verkocht aan jonge Pieter Lourisz. den Elsen ½
morgen flodderland gekomen van Lenert Lenertsz. Lichtenturf en nog 1½ hond flodderland daar ten
oosten aan gelegen, belend tezamen ten O: Claes Cornelisz. Hos, ten W: Sijmon Claesz. Recxs, ten
N: Vechtoir Vechtersz. en Mees Dingnaertsz. en ten Z: Lenert Gerritsz. en Jan Claesz. Sterre. Vrij
land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 72, te betalen met
f 36 gereed en de rest Jacobsdag 1611.
Nr. 266 folio 170 d.d. 13-10-1610.
Jan Jansz. Schouten wonende Stompwijk heeft verkocht aan Adriaen Aertsz. wonende Wilsveen 3½
hond flodderland in Wilsveen belend ten O: Adriaen Aertsz. zelf, ten W: Henric Ghijsen, ten Z:
Wollebrant Dircxz. en ten N: Leen Huijbrechtsz. in de Veen. Vrij land en niet belast. Hij bekent van
deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 50, te betalen met de helft gereed en de andere helft
Zoetermeerse kermis 1611.
Nr. 267 folio 170 d.d. 20-10-1610.
Jan Adriaensz. Bien wonende Wilsveen heeft verkocht aan Harper Pietersz. wonende Wilsveen een
huizing en erf met een schuur daarop staande in Wilsveen, belend ten O: en N: de weduwe van
Cornelis Dircxz., ten W: Jan Gerritsz. en ten N: de Binnenwatering. Vrij land en niet belast. Hij bekent
van deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief t.b.v. Henric Dircxz. Bogge verleden.
Nr. 268 folio 170v. d.d. 20-10-1610.
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Harper Pietersz. wonende Wilsveen is schuldig aan Henric Dircxz. Bogge wonende Delft de somme
van f 280 ter zake van de koop van een huizing en erf met een schuur daarop staande in Wilsveen,
door hem comparant gekocht van Jan Adriaensz. Bien, belend ten O: en Z: de weduwe van Cornelis
Dircxz., ten W: Jan Gerritsz. en ten N: de Wilsveense binnenwatering. Hij belooft te betalen met f 40
per jaar. Borg Jan Adriaensz. Bien.
Nr. 269 folio 171 d.d. 27-10-1610.
Gerrit Cornelisz. Buijtewech wonende Hazerswoude oud 40 jaar en Dirc Arijensz. Speer wonende
Leidschendam te Stompwijk oud 29 jaar, rechtelijk gedaagd om getuigenis te geven t.v.v. Dirc
Arijensz. Vool wonende Zoetermeer. Zij verklaren met de requirant, mitsgaders Cornelis Pietersz.
Remunt en ander gezelschap geweest te zijn ten huize van Lenert Jansz. bode en herbergier
wonende aan de Leidschendam en aldaar hebben gehoord dat de voorn. Cornelis Pietersz. tegen de
requirant zei dat hij de sloten opgebroken had en goederen had gestolen, etc.
Nr. 270 folio 171v. d.d. 27-10-1610.
Cornelis Jansz. Cock wonende dorp Voorburg heeft verkocht aan Claes Lenertsz. van Velsen
wonende Wilsveen een huizing en erf met een schuur daarop staande, groot 1 hond staande in
Wilsveen, belend ten O: Adriaen Gerritsz., ten W: Cornelis Jansz. Cock met een akker land en Euwout
Ghijsen, ten Z: de Wilsveense buitenwatering en ten N: Adriaen Aertsz. en Joris Gerrit Louwen. Vrij
land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 475.
Nr. 271 folio 172 d.d. 27-10-1610.
Claes Lenertsz. van Velsen is schuldig aan Cornelis Jansz. Cock de somme van f 475 ter zake van de
koop van een huizing en erf met een schuur daarop staande, te verongelden voor 1 hond in Wilsveen,
belend ten O: Adriaen Gerritsz., ten W: Cornelis Jansz. Cock en Euwout Ghijsen, ten Z: de
Buitenwatering en ten N: Adriaen Aertsz. en Joris Gerritsz. Hij belooft te betalen Jacobsdag 1610 met
f 90 en de rest op f 40 per jaar.
Nr. 272 folio 172v. d.d. 01-11-1610.
Cornelis Jansz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Louris Meesz. wonende dorp Voorschoten
3 morgen 2½ hond land. Belend, belast en met de waringen als in de oude brief. Hij comparant heeft
op het land gehypothekeerd staan de somme van f 400 over het bewijs van zijn weeskind verwekt bij
Willemtgen Dircxdr. zijn overleden huisvrouw en nog het onderhoud van hetzelve weeskind tot zijn 18 e
jaar. Borgen Jan Dircxz. wonende Stompwijk en Cornelis Jan aan de Wadding wonende Voorschoten.
Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 1,425.
Nr. 273 folio 173v. d.d. 01-11-1610.
Dammas Cornelisz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Pieter Nannius Evertsz. een huizing en
erf met een barg daarop staande aan de Hoorn aan de Leidschendam in Stompwijk. Belend, belast en
met de waringen als in de oude waarbrief. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met de somme
van f 420, waarvan hij f 140 gereed heeft ontvangen en de resterende f 280 te betalen aan Jacop
Cornelisz. Vernuft met f 40 per jaar, in mindering als de voorn. Dammas Cornelisz. nog schuldig is uit
de koop van het huis.
Nr. 274 folio 174 d.d. 01-11-1610.
Sijmon Pietersz. wonende aan de Leidschendam is schuldig aan Pieter Nannius Evertsz. schout de
somme van f 105 ter zake van de koop en rest van een huis en erf aan de Leidschendam, belend ten
O: Jan Cornelisz. Hos, ten W: Cornelis Ghijsen, ten Z: de Achterweg en ten N: de dijk. Hij belooft te
betalen Allerheiligen 1617 en 1618 met f 40 en de rest Allerheiligen 1619.
Nr. 275 folio 174v. d.d. 10-11-1610.
Dirc Jansz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Henric Ghijsen wonende Zoetermeer 1 morgen
flodderland in Wilsveen, belend ten W; en N: Lenert Jansz. van Velsen, ten O: de Vrouwenvaart en
ten Z: Jan Zijmonsz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
obligatie van f 87, te betalen met f 29 gereed en de rest op 3 termijnen.
Nr. 276 folio 175 d.d. 10-11-1610.
Floris Adriaensz. wonende Gelderswoude en Louris Pietersz. gehuwd met Maritgen Adriaensdr.
wonende Leiden hebben gecedeerd aan Cornelis Adriaensz. hun zwager en broeder, alzulke erfenis
en besterfenis als hun comparanten is aanbestorven van Barbara Florisdr. hun moeder en
schoonmoeder. Zij zijn hiervan voldaan, als eerst Floris Adriaensz. met een obligatie van f 290, te
betalen met f 90 gereed en de rest op f 50 per jaar en Louris Pietersz. met een kustingbrief van f 300,
te betalen met f 100 gereed en de rest op f 50 per jaar.
Nr. 277 folio 175v. d.d. 10-11-1610.
Cornelis Adriaensz. wonende Stompwijk is schuldig aan Louris Pietersz. gehuwd met Maritgen
Adriaensdr. wonende Leiden de somme van f 300 ter zake van de cessie van de besterfenis van
Barbara Florisdr. zijn schoonmoeder. Hij belooft te betalen met f 100 gereed en de rest op f 50 per jaar
en verbindt hieraan een woning als huis, schuur, barg en geboomte, groot 3 morgen land in
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Stompwijk, hem uit de boedel van de voorn. Barbara Florisdr. te beur gevallen, belend ten O:
Ingetgen, Trijntgen en Annitgen Arijensdrs., ten W: Maerten Huijgen, ten Z: de buitenwatering en ten
N: Adriaen Jacopsz.
Kanttekening d.d. 13-03-1624: De brief is vertoond zijnde gecasseerd.
Nr. 278 folio 176 d.d. 14-11-1610.
Jan Baltensz. van Vliet wonende Leiden heeft verkocht aan Dirc Gielisz. wonende Stompwijk 2½
morgen land. Belend en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent van deze koop voldaan te
zijn met een kustingbrief van f 1.060.
Nr. 279 folio 177 d.d. 24-11-1610.
Dirc Gielisz. wonende Stompwijk is schuldig aan Jan Baltensz. van Vliet wonende Leiden de somme
van f 1.060 ter zake van de koop van 2½ morgen land, belend ten O: Cornelis Huijgensz., ten W: het
weeskind van Joachim Reijnen, ten N: de Stompwijkse weg en ten Z: de Ommedijkse watering. Hij
belooft te betalen met f 200 gereed en de rest op f 100 per jaar en verbindt hieraan het voorn.
gekochte en nog 3 morgen land met huis, schuur, barg en geboomte in Stompwijk, belend ten O:
Jacop Willem Jan Reijnen, ten W: Tonis Jansz. en Jan Dircxz., ten Z: de Stompwijkse watering en
Tonis Jansz. voorn. en ten N: mede Tonis Jansz.
Kanttekening d.d. 11-08-1628: De brief is vertoond zijn gecasseerd.
Nr. 280 folio 177v. d.d. 24-11-1610.
Huijch Willemsz. wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Adriaen Arijensz. jonge Uijl wonende
Zoetermeer 6 hond flodderland, belend ten O: Vranc Jansz., ten W: Gerrit Willemsz. c.s., ten Z: Jan
Cornelis Dircken en ten N: de Zoetermeerse dwarssloot. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze
koop voldaan te zijn met een schuldbrief van f 144.
Nr. 281 folio 178 d.d. 24-11-1610.
Adriaen Adriaensz. jonge Uijl wonende Zoetermeer is schuldig aan Huijch Willemsz. wonende
Zoetermeer de somme van f 144 ter zake van de koop van 6 hond flodderland, belend ten O: Vranck
Jansz., ten W: Gerrit Willemsz. c.s., ten Z: Jan Cornelisz. en ten N: de Zoetermeerse dwarssloot. Hij
belooft te betalen met f 24 per jaar.
Nr. 282 folio 178v. d.d. 24-11-1610.
Adriaen Jacopsz. wonende Stompwijk weduwnaar en boedelhouder van Barbara Florisdr. ter ene zijde
en Cornelis Adriaensz. wonende Stompwijk voor zichzelf en vervangende Floris Adriaensz. wonende
Gelderswoude en Louris Pietersz. gehuwd met Maritgen Adriaensdr. wonende Leiden, mitsgaders
Ingetgen, Trijntgen en Annitgen Adriaensdrs. geassisteerd met Jacop Florisz. wonende Rijnsburg hun
oom en voogd, tezamen nagelaten kinderen van de voorn. Barbara Florisdr. verwekt bij Adriaen
Jacobsz. voorn., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd tov. de voorn. Floris Adriaensz. en Louris
Pietersz., mitsgaders Cornelis Dirk Koenen, Cors Arijensz. en Pieter Cornelisz. den Ruijter buurlieden.
Adriaen Jacobsz. zal hebben 5 morgen 5½ hond land, belend ten O: Willem Henricxz., mitsgaders
Ingetgen, Trijntgen en Annitgen Adriaensdrs. met hun aanbedeelde gedeelte, ten N: Meerburger
watering, ten W: Maerten Huijgen en ten Z: de woning en landen die Cornelis Adriaensz. ten deel is
gevallen. Adriaen Jacopsz. neemt tot zijn last van de pacht van f 9-14-00 per jaar, de somme van f 407-00 per jaar. Voorts zal Adriaen Jacopsz. gedurende zijn leven het westkamertje op de navolgende
woning gebruiken en bewonen en tevens zal hij hebben de vruchten van 2 appelbomen, nog 4 koeien
op stal te zetten en het hooi in de barg.
De kinderen zullen hebben, eerst Cornelis Adriaensz. de woning als huis, schuur, barg en geboomte
met het land daarachter gelegen, groot 3 morgen 3⅓ hond, belend ten W: Maerten Huijgen, ten O: de
voorn. Ingetgen Adriaensdr. c.s. met haar aanbedeelde gedeelte, ten Z: de Stompwijkse
buitenwatering en ten N: Adriaen Jacopsz. met zijn voorn. gedeelte. Cornelis Adriaensz. neemt hierop
tot zijn last in de voorsz. pacht, de somme van f 2-12-00 per jaar. Nog neemt hij tot zijn last en zal
uitkeren f 96 aan Maritgen Florisdr., nog f 72 aan de erfgenamen van Aernt van der Meer te Delft, nog
f 64 toekomende de kinderen van Willem Huijgen, nog f 96 toekomende Pieter wonende Leiden. Nog
zal hij uitreiken aan Adriaen Jacopsz. zijn vader op zijn gedeelte f 236 en aan zijn zusters f 258. Nog
zal hij zijn zusters laten volgen de voorkeur, bij buren te verkiezen, van 15 essenbomen staande op de
woning.
Ingetgen, Trijntgen en Annitgen Adriaensdrs. zullen tezamen hebben een kamp land genaamd
tSmalweer, groot 3 morgen 4½ hond, belend ten O: de kinderen van Appolonia Cornelisdr., ten W:
Cornelis Adriaensz. met de voorsz. woning en landen, ten N: Willem Henricxz. en ten Z: de
Stompwijkse buitenwatering. Zij zullen tot hun last nemen in de voorsz. pacht, de somme van f 2-1500 per jaar.
Verder aangaande het veenland, inschulden, huisraad, inboedel en beesten, dat hebben zij tegen
elkaar gedeeld.
Kanttekening d.d. 13-03-1624: De brief is voldaan en gecasseerd.
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Nr. 283 folio 180 d.d. 24-11-1610.
Lenert Jansz. van Velsen wonende Wilsveen is schuldig aan Jan Adriaensz. van Nierop secretaris van
Stompwijk een losrente van f 43-15-00 tegen de penning 16 met een hoofdsom van f 700. Hij verbindt
hieraan zijn woning als huis, schuur, barg, boomgaard en geboomte met het land daarachter gelegen,
groot tezamen 8 morgen, strekkende in het zuiden van de Wilsveense buitenwatering noord op tot de
Stompwijkse weg, belend ten O: Cornelis Sijmonsz. timmerman met zijn werf, Euwout Ghijsen, hij
comparant zelf en Lenert Arijen Aemen met slagturfland en ten W: hij comparant met zijn “koe boucht”
en slagturfland en Adriaen Cornelis Corsz. en de weduwe van Mr. Maximiliaen de Pottere in ’sGravenhage mede met slagturfland.
Kanttekening d.d. 1615: De rentebrief is gelost met de koop van het land van Lenert Jansz. van
Velsen, hiermede gecasseerd.
Nr. 284 folio 181v. d.d. -5-12-1610.
Louris Jansz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Jan Joachimsz. Bosch wonende aldaar 2
hond flodderland, belend ten O: Phillips Jansz., ten W: de koper zelf, ten Z: Joost Gerijtsz. en ten N:
de weduwe van Cobel in ’s-Gravenhage. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te
zijn met een obligatie van f 24, te betalen met f 8 gereed en de rest op f 8 per jaar.
Nr. 285 folio 182 d.d. 05-12-1610.
Louris Jansz. wonende Voorschoten heeft verkocht aan Phillips Jansz. wonende aldaar 1½ hond
flodderland, belend ten W: Jan Joachimsz. Bosch, ten O: de weduwe van Cobel in ’s-Gravenhage, ten
Z: Joost Gerritsz. en ten N: de voorsz. weduwe. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop
voldaan te zijn met de somme van f 12, gereed geld.
Nr. 286 folio 182v. d.d. 08-12-1610.
Henric Henricxz. Bom wonende Stompwijk heeft verkocht aan Gerrit Mouringsz. wonende ’sGravenhage 1 hond land met een schuur daarop staande, belend ten O: Bouwen Cornelisz., ten W:
Cornelis Arijensz. Sman, ten N: Pieter Lourisz. en ten Z: de Stompwijkse buitenwatering. Belast met f
6 per jaar, toekomende jonge Pieter Lourisz. zoon van Louris Zijmonsz. met een hoofdsom van £ 21
vlaams, welke de koper tot zijn last heeft genomen. Nog heeft hij comparant verkocht aan de voorn.
Gerrit Mouringsz. een schuur, staande op zijn comparants land, welke tot mei in huur gebruikt wordt.
Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van £ 15 gr. vlaams, te betalen met £ 10
gereed en de rest over 1 jaar.
Nr. 287 folio 183 d.d. 07-12-1610.
Arijs Willemsz. wonende Stompwijk heeft overgenomen en is geaccordeerd met Jan Pietersz. Deijman
brouwer in de Schenckanne te Leiden, dat hij van Deijman zal halen alle bieren die hij in zijn nering
zal consumeren, slijten en tappen, voor de somme van f 250 welke Deijman zijn competerende ter
zake van geleverde bieren en geleend geld, etc. Hij verbindt hieraan zijn huizing en erf met het land
daarachter gelegen, groot tezamen 3½ hond, belend ten O: Cornelis Heijmansz. te Leiden, ten W:
Jacop Jansz. van Couenhoven, ten Z: de weduwe van Jan Bosch en ten N: de Stompwijkse weg. Nog
een stuk land van 4 hond, belend ten O: Louris Cornelisz. te Voorschoten, ten W: Lenert Willemsz.
Kunst, ten Z: het meer en ten N: Lenert Cornelisz. Peetoom.
Nr. 288 folio 183v. d.d. 12-12-1610.
Maerten Allertsz. wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Vranck Jansz. wonende Wilsveen de
noordwaartse helft van 2 morgen land, te verongelden voor 6 hond, gelegen in Wilsveen, belend ten
O: Adriaen Aertsz., ten W: Vranc Jansz. zelf, ten Z: Maerten Allertsz. comparant met de wederhelft en
ten N: de Wilsveense banwatering. Belast met 1 oortje tijns per jaar, te ontvangen te Voorburg.
Voorwaarde over een uitpad en het onderhoud van de watering. Hij bekent van deze koop voldaan te
zijn met een kustingbrief van f 475.
Nr. 289 folio 184 d.d. 12-12-1610.
Vranck Jansz. wonende Wilsveen is schuldig aan Maerten Allertsz. wonende Zoetermeer de somme
van f 470 ter zake van de koop van het noordwaartse helft van 2 morgen land, belend ten O: Adriaen
Aertsz., ten W: Vranc Jansz. zelf, ten Z: Maerten Allertsz. voorn. en ten N: de Wilsveense
banwatering. Hij belooft te betalen met f 100 gereed, Allerheiligen 1610 met f 75 en de rest op f 50 per
jaar.
Nr. 290 folio 184v. d.d. 14-12-1610.
Cornelis Adriaensz. wonende Rijswijk gehuwd met Adriana Claesdr. voor zichzelf mitsgaders als
voogd van vaderszijde en Maerten Jansz. wonende Zoeterwoude als voogd van moederszijde over de
nagelaten kinderen van zaliger Pieter Claesz. in de Poort en Machtelt Claesdr., en Cornelis
Maertensz. wonende Loosduinen gehuwd met Maritgen Cornelisdr. nagelaten dochter van Cornelis
Claesz., allen erfgenamen van Maritgen Pietersdr. Zij zijn op 02-05-1607 met Claes Jansz. in de Poort
weduwnaar en boedelhouder van de voorsz. Maritgen Pietersdr. geaccordeerd dat de voorn. Claes
Pietersz. in de gehele boedel van zijn overleden huisvrouw zal blijven zitten, mits zij comparanten van
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hun zijde een bekwaam persoon naast Claes Jansz. zouden stellen om alle goederen te
administreren. Zij hebben geconstitueerd Jan Adriaensz. van Nierop secretaris van Stompwijk om de
goederen te administreren.
Nr. 291 folio 185 d.d. 17-12-1610.
Screvel Claesz. wonende Voorburg verklaarde dat Aeltgen Cornelisdr. weduwe Jan Jacopsz. Valck
wonende Tedingerbroek rechtelijk genaast heeft 5 morgen land als hij comparant in koop aangestaan
had van Jan Jacopsz. Valck wonende Wateringen en Jan Jansz. anders genaamd jonge Jan
Maertensz. als man en voogd van zijn huisvrouw. Zij heeft de naasting gedaan te Stompwijk als ook
bij het Hof provinciaal van Holland en is in de koop toegewezen. Hij heeft aan Aeltgen Cornelisdr.
gecedeerd de voorsz. 5 morgen land, belend en belast als in de oude waarbrief door Jan Jacobsz.
Valck en Jan Jansz. t.b.v. hem comparant verleden. Aeltgen Cornelisdr. dient een brug te laten maken
om op haar land te komen en de gewassen daar vanaf te halen en koeien en paarden te weiden. Zij
dient voor deze uitweg aan Screvel Claesz. te betalen de somme van f 150, gereed geld. Voorts zal zij
moeten betalen de verzwegen 7 oortjes tijns per jaar en hem daarvan te bevrijden. Hij bekent van
deze cessie voldaan te zijn.
Nr. 292 folio 186v. d.d. 17-12-1610.
Aeltgen Cornelisdr. weduwe Jan Jacopsz. Valck wonende Tedingerbroek geassisteerd met Lenert
Jansz. bode haar gekozen voogd heeft beloofd Schrevel Claesz. wonende Voorburg te indemneren
van een rente van f 15 per jaar, toekomende Ghijsbrecht Aelbrechtsz. Nog van 30 st. per jaar,
toekomende Cornelis van Nierop. Nog van 3 oortjes tijns per jaar welke zij comparante op het
navolgende land tot haar last heeft genomen. Nog een kustingbrief van f 1.400. Dit ter zake van de
koop van 5 morgen land in Tedingerbroek (door haar genaast), tbv. Jan Jacopsz. Valck wonende
Wateringen en Jan Jansz. anders genaamd jonge Jan Maertensz. wonende Rijnsburg op 05-11-1608.
Zij verbindt hieraan de voorn. 5 morgen land, belend ten O: Pieter Claesz. en Schrevel Claesz., ten Z:
de Goo, ten W: Cornelis Dircxz. en ten N: Cornelis Lourisz.
Nr. 293 folio 187 d.d. 18-12-1610.
Louris Arijensz. Moijman heeft verkocht aan Claes Dircxz. wonende Voorburg 1 morgen land in
Tedingerbroek, belend ten O: Cornelis IJsbrantsz., ten Z: de Veenwatering, ten W: de erfgenamen van
Jacop Aertsz. Bosch en ten N: de navolgende morgen. Nog 1 morgen land gelegen als voren, belend
ten O: de weduwe van Huijbrecht Maertensz., ten Z: de voorsz. ene morgen, ten W: de voorsz.
erfgenamen van Jacob Bosch en ten N: de voorsz. weduwe van Huijbrecht Maertensz. Belast met 2
oortjes tijns per jaar. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een obligatie van f 600, te Betalen
met f 306 gereed en de rest Allerheiligen.
Nr. 294 folio 187v. d.d. 02-01-1611.
Louris Cornelisz. wonende Voorburg heeft verkocht aan Johan van Buijren wonende ’s-Gravenhage 5
morgen 4 hond 50 roeden weiland, hem comparant aangekomen als een gedeelte van 16 morgen 3
hond land van zijn zaliger huisvrouws vader Claes Schrevelsz. die het van de Staten van Holland had
gekocht, gelegen in Tedingerbroek, belend ten O: Phillips Claesz., ten W: Adriaen Duijc secretaris
Staten van Holland, ten Z: de weduwe van de voorsz. oude Claes Schrevelsz, ten N: de dijk. Vrij land
en niet belast, uitgezonderd de tijns die van ouds hierop staat. Hij bekent van deze koop voldaan te
zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 295 folio 188v. d.d. 13-01-1611.
Jan Vrancken wonende Stompwijk heeft geconstitueerd Fop van Clau procureur om recht te spreken
voor het gerecht van Zegwaart tegen een ieder.
Nr. 296 folio 188v. d.d. 18-01-1611.
Pieter Claesz. wonende Vriezekoop oud 26 jaar, Jan Zijmonsz. wonende op de Vliet te Stompwijk oud
27 jaar en Reijn Cornelisz. wonende Stompwijk 32 jaar, gedaagd zijnde om getuigenis te geven t.v.v.
Joris Pietersz. wonende ’s-Gravenhage schipper, varende van ’s-Gravenhage op Amsterdam. Zij
certificeren, eerst Pieter Claesz. dat hij op zaterdag voorleden zijnde 15-01-1611 met zijn turfschip van
leiden was gevaren, hebbende het zeil opstaande en gekomen was tot het huis genaamd ter Lucht,
achter Voorschoten. Hij is aldaar bejegend etc. gerecontreerd de requirant met zijn schuit, hebbende
mede het zeil opstaande, etc.
Nr. 297 folio 189 d.d. 26-01-1611.
Louris Henricxz. weduwnaar en boedelhouder van Trijntgen Cornelisdr. wonende Veur te Voorschoten
geassisteerd met Cornelis Vechtersz., ter ene zijde en Cornelis Lourisz. voor zichzelf, Pouwels
Claesz., Sijmon Cornelisz. en Adriaen Huijbrechtsz. als omen en voogden van het onmondige
weeskind van de voorn. Louris Henricxz., genaamd Crijntgen Lourisdr., verwekt bij de voorn. Trijntgen
Cornelisdr., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd tov. Cornelis Ghijsbrechtsz., Lenert Dircxz.,
Maerten Cornelisz., Pieter Aemsz. en Henric Jorisz., buren te Voorschoten en hebben geschift en
gescheiden de woning en landen.
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Louris Henricxz. zal hebben de woning als huis, schuur en barg te Veur met 4 morgen land waarin
gerekend de werf, belend ten O: Cornelis Ghijsbrechtsz. c.s., ten Z: Maerten Willemsz., ten W: Quijrin
Danielsz. c.s. en ten N: Maerten Cornelisz. Nog 2 morgen land te Veur strekkende van het zuiden van
de watering noord op tot Cornelis Ghijsbrechtsz. toe, belend ten O: de erfgenamen van Pieter Pijnsen
en ten W: Cornelis Ghijsbrechtsz. en Adam Adriaensz. Groen. Nog een stuk land in Stompwijk aan het
meer, belend ten O: en N: Claes Neel Jorisz., ten Z: het Zoetermeerse meer en ten W: Cornelis
Keijseroom en Claes Neel Jorisz. voorsz. Te verheerwaarden volgens de ambachtslegger en
gaarboeken. Nog de helft van 9 hond land in Stompwijk, belend in het geheel ten O: Cornelis Dircxz.,
ten Z: Jacop Jansz. Kaernemelck, ten W: de erfgenamen van Adriaen Dammasz. en ten N: de Vliet.
Belast met £ 12 gr. hoofdsom, zijnde kapelrenten die gegeven worden met Cornelis Ghijsbrechtsz.,
toekomende Wolphert Jacopsz. te Delft. Hij belooft de voorsz. kinderen van deze hoofdsom
schadeloos te houden. Mitsgaders zo moet Louris Henricxz., de voorsz. Cornelis Lourisz. en Crijntgen
Lourisdr. van de beterschap van zijn aanbedeelde woning en landen, tezamen nog betalen de somme
van f 200 op 4 meidagen.
De voorsz. kinderen is ten deel gevallen het geestland, teelland en weiland met een kwaad hoekje
land in Voorschoten, strekkende van het zuiden van Maerten Cornelisz. noord op tot de watering toe,
belend ten O: de erfgenamen van Pieter Pijnsz. en ten W: Cornelis Ghijsbrechtsz. kinderen. Nog een
stuk land in Stompwijk, groot 8 hond te verheerwaarden volgens de ambachtslegger, belend ten O: en
W: Adriaen Huijpen, ten Z: Cornelis Vechtersz. en ten N: Pouwels Claesz. Nog de helft van een ½
morgen hooiland waarvan de wederhelft toekomt de erfgenamen van Pieter Heijnricxz., gelegen in
Stompwijk, belend in het geheel ten O: Bouwen Cornelisz., ten Z: Cornelis Dirc Koenen c.s., ten W:
Pieter Willem Jan Reijnen en ten N: jonge Lenert Jorisz. Vrij land en niet belast. Enige van de
gedeelde landen zijn tijnsbaar, daarom zal ieder moeten dragen wat op zijn land staat. Van de
geestlanden zal zand gehaald worden. Een hoekje kwaad land blijft ongedeeld gelegen in Stompwijk,
belend ten O: de erfgenamen van Jacop Claesz. c.s., ten Z: Sijmon Claesz., ten W: en N: Jan
Schouten. De lasten hierop zullen worden gedeeld. Aldus gedaan ten huize van Louris Heijnricxz. op
24-05-1605. Op dezelfde dag heeft Cornelis Lourisz. tegen de voogden en buren gedeeld de voorn.
landen ter kaveling gevallen. Crijntgen Lourisdr. is ten deel gevallen de 8 hond land en de 1½ hond
land in Stompwijk. Cornelis Lourisz. de helft van het teelland en weiland met het kwade hoekje in de
Veen. Het weeskind zal de gehele f 200 ontvangen van Louris Heijnricxz. hiervoor verhaald. Nog heeft
Cornelis Lourisz. van de voogden gekocht het weeskinds portie in de koeien, jonge beesten, schapen,
inboedel etc., voor de somme van f 68, te betalen op 4 meidagen.
Nr. 298 folio 191 d.d. 26-01-1611.
Trijntgen Claesdr. weduwe Cornelis Arijen Aemen wonende Leidschendam geassisteerd met Lenert
Arijensz. wonende Leidschendam haar gekozen voogd, heeft verkocht aan Jan Jacopsz. haar zwager
een huizing en erf aan de Leidschendam, belend ten O: Daniel Dircxz., ten Z: de weduwe van Gerrit
Gerritsz. scheepmaker, ten W: Jan Govertsz. en ten N: de Vliet. Zij bekent van deze koop voldaan te
zijn met de somme van f 100 welke zij reeds ontvangen heeft. Nog zal zij comparante in hetzelve huis
haar leven land een woonplaats hebben en gebruiken op haar zelf.
Nr. 299 folio 191v. d.d. 02-02-1611.
Wollebrant Dircxz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Adam Adriaensz. wonende Wilsveen een
Perceel flodderland, verongeld voor 2½ hond en nog een perceel verongeld voor 4½ hond, belend
tezamen ten O: de kapelkamp, ten W: Reijn Outgaertsz., ten Z: Jan Jansz. Schouten en ten N: hij
comparant zelf en Henric Jorisz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met
een penningbrief van f 250 en wat speldengeld.
Nr. 300 folio 191v. d.d. 02-02-1611.
Adam Adriaensz. wonende Stompwijk is schuldig aan Wollebrant Dircxz. wonende Stompwijk de
somme van f 250, nog 5 “achelen” appelen met f 2 voor nieuwe doeken ter zake van de koop van 2
percelen flodderland verongeld voor 7 hond, belend ten O: de kapelkamp, ten W: Reijn Outgaertsz.,
ten Z: Jan Jansz. Schouten en ten N: Wollebrant voorn. zelf en Henric Jorisz. te betalen met f 50 en 1
“achelen” appels en de f 2 voor de doek, gereed geld en de rest met f 50 per jaar.
Nr. 301 folio 192 d.d. 04-02-1611.
Claertgen Vranckendr. weduwe en boedelhoudster van Cors Neel Clercken wonende Stompwijk
geassisteerd met Vranc Jansz. wonende Voorburg haar gekozen voogd, voor de ene helft en nog voor
de helft van 1/6 part van Maritgen Corsdr. haar dochter welke was overleden gedurende de
gemeenschap van de boedel, ter ene zijde, Huijbrecht Corsz. Clerck wonende Stompwijk, Adriaen
Dircxz. gehuwd met jonge Maritgen Corssendr., Neeltgen en Geertgen Corssendrs. geassisteerd met
Huijbrecht Corsz. voorn. hun broeder en voogd, nagelaten kinderen van de voorsz. Cors Cornelisz.
Clerck verwekt bij de voorn. Clara Vrancken, elk voor 1/6 part in de andere helft van de gehele boedel
en elk nog 1/5 part in de andere helft van het 1/6 part van Maritgen Corssendr., mitsgaders Cornelis
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Cornelisz. wonende Stompwijk gehuwd met Annitgen Zijmonsdr. nagelaten weduwe van Cornelis
Corsz. Clerc en Huijbrecht Corsz. voorn. als oom en voogd van de 2 nagelaten kinderen van dezelve
Cornelis Corsz. verwekt bij voorn. Annitgen Sijmonsdr., tezamen mede erfgenamen van de voorn.
Cors Neel Clerck voor 1/6 part van Maritgen Corssendr., allen tezamen ter andere zijde. Zij zijn
geaccordeerd tov. Cornelis Corsz. en Pieter Claesz. Sterre buurlieden ter zake van de deling van de
nagelaten boedel.
Clara Vranckendr. zal hebben 5 hond flodderland, belend ten O: Adriaen Jansz., ten Z: W: en N: de
kinderen van zaliger Pieter Ghijsen te Voorschoten c.s. Nog zal de weduwe hebben een koe met het
hooi in de barg, de schuit en het melkgoed tot bouwnering dienende. Zij zal uitreiken aan Cornelis
Cornelisz. en zijn huisvrouws kinderen voor hun portie f 11, alzo de andere kinderen hun moeders
portie van de goederen gelaten hebben en geschonken.
Adriaen Dircxz. zal in koop hebben de verdere onroerende goederen van de boedel, als eerst een
huizing en erf met barg, schuur, poting en planting met 2 morgen geheel en 5 hond gebroken land
daarachter gelegen, belend ten O: Cornelis Corsz., ten Z: de Buitenwatering, ten W: Machtelt
Adriaensdr. en Dirc Arijensz. c.s. en ten N: Willem Jansz. den Elsen. Belast met een rente van f 1210-00 per jaar, te ontvangen door Halling rentmeester in ’s-Gravenhage. Nog een losrente van f 9 per
jaar, toekomende het St. Catharina gasthuis. Nog 1 oortje tijns per jaar. De weduwe zal haar leven
lang in het huis mogen blijven wonen, zolang zij kunnen accorderen dat zij ten westen van het huis
een kamertje zal mogen timmeren om op haar zelf te wonen. Nog zal Adriaen Dircxz. hebben 1
morgen rietland, belend ten O: de voorn. weduwe zelf, ten Z: Machtelt Arijensdr. c.s., ten W: Cornelis
Ghijsen Boon en ten N: Aernt Willemsz. te Veur. Nog 5½ hond flodderland, belend ten O: Andries
Aertsz., ten W: de weduwe zelf, ten Z: Machtelt voorn. c.s. en ten N: Aernt Willemsz. en Lenert
Lenertsz. wilde Leen. Nog 2 hond flodderland, belend ten O: Adriaen Willemsz., ten W: Dirc Jansz. te
Veur, ten Z:Pieter Alewijnsz. en ten N: Dirc Gerritsz. Nog 3 of 1½ hond flodderland, belend ten O:
Lenert Gerrit Dirck, ten W: Louris Gielisz., ten Z: Hillebrant Arijensz. en te N: Cornelis Corsz. Hij
Adriaen Dircxz. zal hiervoor uitreiken en betalen tpv. de gehele boedel, de somme van f 1.250, te
betalen Allerheiligen 1610 voorleden met f 150 en de rest met f 100 per jaar. Hij zal op de f 150
gereed geld mogen korten f 45 die hij uit de boedel toekomt. Nog zal hij van de voorsz. penningen
betalen Jacop Baerntsz. van gehaalde lakens f 83, Willem Jan Jacopsz. f 12, Huijbrecht Corsz. f 8-1000. Nog een jaar verlopen renten, verschenen in ’s-Gravenhage f 12-10-00. Nog een jaar verloop f 9.
Nog aan de voorn. Neeltgen en Geertgen Corsdrs. elk f 45 en nog aan de weduwe voor hetgeen de
kinderen als voren uit de boedel getrokken hebben, de somme van f 225.
Nr. 302 folio 194 d.d. 09-02-1611.
Henric Henricxz. Bom wonende Stompwijk heeft verkocht aan Hillebrant Adriaensz. wonende
Stompwijk een woning als huis, schuur, barg, poting en planting met het land daarachter gelegen,
verongeld voor 2 morgen 2 hond, belend ten O: de weduwe van Vechtoir Pietersz., ten W: Bouwen
Cornelisz., ten Z: de Stompwijkse watering en ten N: Arijs Andriesz. Nog heeft hij verkocht “den draij”
en alle losse stukken in en nabij het huis bevindende. Nog een perceel flodderland verongeld voor 5½
hond, belend ten O: Cornelis Ghijsen Boon, ten W: en Z: de weduwe van Vechtoir Pietersz. en ten N:
Adriaen Jansz. Nog een perceel heel land verongeld voor 5 hond, belend ten O: Lenert Govertsz., ten
W: Cornelis Ghijsen Boon, ten N: Joris Schenck en ten Z: Cornelis Sijmonsz. Alle vrij land en huis en
niet anders belast dan met 2 oortjes tijns per jaar. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een
kustingbrief van f 1.800 en nog met f 6 gereed als schenking en f 6 voor de armen.
Nr. 303 folio 195 d.d. 09-02-1611.
Hillebrant Arijensz. wonende Stompwijk is schuldig aan Henric Henricxz. Bom wonende Stompwijk
Kanttekening d.d. 03-04-1623. Vertoond is door de huisvrouw van Hillebrant Ariensz. de afgeloste
brief zijn gecasseerd.
Folio 195v. en 196 zijn overgeslagen.
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Nr. 304 folio 196v. d.d. 23-02-1611.
tegen de penning 16. Hij comparant bekent de penningen na de laatste zetting ontvangen te hebben.
De hoofdsom verzekert hij op 6 morgen land, belend ten O: de kinderen van Sijmon Cornelisz., ten W:
de kinderen van Jacop Dammasz., Lenert Sijmonsz. en Jan Maerten Jorisz., ten Z: Meerburger
watering en te N: de Vliet. Belast met 18 st. op de morgen. Hij bekent van deze verkoop voldaan te
zijn, de laatste penning met de eerste.
Nr. 305 folio 197 d.d. 23-02-1611.
Jan Joachimsz. Bosch wonende Voorschoten heeft verkocht aan Cornelis Dircxz. wonende Stompwijk
3 hond flodderland. belend ten O: Cornelis Dircxz. voorsz. c.s., ten W: Cornelis Arijensz., ten Z:
Cornelis Sijmonsz. en ten N: Cornelis Claesz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze verkoop
voldaan te zijn met een obligatie van 300 tonnen turf, te leveren op 5 termijnen.
Nr. 306 folio 197v. d.d. 02-03-1611.
Sijmon Cornelisz. wonende Wassenaar heeft verkocht aan Jacop Willem Jan Reijnen wonende
Stompwijk 4½ hond flodderland, belend ten O: Jacop Willemsz. voorsz., ten W: Lenert Govertsz., ten
Z: Gerrit Jan en ten N: Claes Cornelisz. van Rijn. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Hij bekent van deze
verkoop voldaan te zijn met een obligatie van f 275, te betalen met f 100 gereed Vrouwlichtmis 1612,
2 jaren f 50 en daarna f 25.
Nr. 307 folio 198 d.d. 02-03-1611.
Cornelis Arijen Woutersz. wonende Stompwijk heeft verkocht aan Gerrit Cornelis Reijnen wonende
Stompwijk 3 hond land, belend ten O: de weduwe van Vechtoir Pietersz., ten W: Jan Jeroensz., ten Z:
Arijs Andriesz. en ten N: Leen Willem Claesz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze verkoop
voldaan te zijn met het laten van de ongelden.
Nr. 308 folio 198 d.d. 02-03-1611.
Pieter Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk weduwnaar en boedelhouder van Hillegont
Bouwensdr. ter ene zijde, Bouwen Cornelisz. wonende Stompwijk als bestevader en voogd over
Appolonia oud geworden Kerstmis 1610, 17 jaar, Willem oud Vastenavond 1611, 14 jaar en Neeltgen
oud Vasten 1611, 11 jaar, nagelaten weeskinderen van de voorsz. Hillegont Bouwensdr. verwekt bij
de voorn. Pieter Willemsz. Zij zijn op 17-10-1610 geaccordeerd t.o.v. Dielof Adriaensz. en Pieter
Lourisz. den Elsen weesmannen van Stompwijk in bijzijn van Maerten en Jan Bouwensz. en Claes
Cornelisz. mitsgaders Lenert Lenertsz. en Dirc Arijensz. buurlieden, ter zake van de erfenis van de
kinderen hun moeder. Pieter Willemsz. zal zijn kinderen onderhouden en naar school laten gaan zoals
buurkinderen en alles doen wat een goede vader schuldig is. Dit tot hun 20e jaar en alsdan uitreiken
aan elk f 650 of de penningen op rente houden tegen de penning 16. Bij huwelijk zal hij uitreiken f 50.
Bij overlijden voor hun huwelijksdag is hij hiervan gevrijd, mits het kind behoorlijk zal worden
begraven. Bij overlijden van de kinderen te versterven van het ene kind op het andere en bij het
laatste kind gaan de goederen erven naar uitwijzen de ordonnantie en plakkaten. Hij bekent zijn
kinderen hiermede voldaan te hebben van hun moederlijke erfenis en verbindt hieraan een woning als
huis, schuur, barg, geboomte, groot 3½ morgen land, belend ten O: Bouwen Cornelisz., ten W: Lenert
Lenertsz., ten Z: Adriaen Jacopsz. en ten N: de Stompwijkse weg. Nog 2 morgen land, belend ten O:
en W: Jan Willem Jan Reijnen, ten Z: de Stompwijkse watering en ten N: Gerrit Jan. Nog de helft van
2½ morgen land, belend ten O: Adriaen Jansz., ten W: Jan Willem Reijnen, ten N: Floris Adriaensz. en
ten Z: de Stompwijkse watering. Nog de helft van 4 hond land, belend ten O: Dirck Muijser, ten W: het
Zusteren hout, ten Z: Jan Willemsz. en ten N: de Stompwijkse watering. Nog 3½ morgen land, belend
ten O: de werf van Willem Huijgen, ten W: Cors Arijen Corsz., ten Z: de Ommedijkse watering en ten
N: de Stompwijkse weg. Nog 4 morgen 5½ hond land, belend ten O: Jan Comen, ten W: Dirck jonge
Neelen, ten Z: de Stompwijkse watering en ten N: Dirc Gielisz. c.s.
Nr. 309 folio 199v. d.d. 03-03-1611.
Claes Cornelisz. Hos wonende aan de Leidschendam heeft verkocht aan Henric Jorisz. wonende Veur
in Voorschoten 4½ hond land, belend ten O: Cornelis Arijen Woutersz., ten W: Lenert Gerritsz., ten Z:
de Stompwijkse buiten watering en ten N: hij comparant zelf. Belast met 1 oortje tijns per jaar. Hij
bekent van deze verkoop voldaan ten zijn met een obligatie van f 470, te betalen met f 120 Petri ad
Cathedram 1611 en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 310 folio 200 d.d. 04-03-1611.
Jonge Leen Dirckmans wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Henric Ghijsen wonende Zoetermeer
een perceel flodderland verongeld voor 10½ hond en nog een perceel land verongeld voor 1½ hond,
belend tezamen ten O: Pieter Claes Pieter Huijpen, ten W: Dielof Adriaensz., ten Z: Dirck Leen
Dirckmans c.s. en ten N: Crijn Gerritsz. Nog een perceel land verongeld voor 1 hond, belend ten O:
Gerrit Claesz. Deck, ten W: het pad, ten Z: jonge Leen Dirckmans comparant voorn. en ten N:
Huijbrecht Cornelisz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn met een
kustingbrief.
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Nr. 311 folio 200v. d.d. 04-03-1611.
Henric Ghijsen wonende Zoetermeer is schuldig aan jonge Leen Dirckmans wonende Zoetermeer de
somma van f 184 ter zake van de koop van 2 percelen flodderland verongeld voor 2 morgen, belend
ten O: Pieter Claes Pieter Huijpen, ten W: Dielof Adriaensz., ten Z: Dirck Leen Dirckmans c.s. en ten
N: Crijn Gerritsz. Nog een perceel verongeld voor 1 hond, belend ten O: Gerrit Claesz., ten W: het
pad, ten Z: jonge Leen Dirckmans en ten N: Huijbrecht Cornelisz. Hij belooft te betalen op 4 jaren.
Nr. 312 folio 201 d.d. 04-03-1611.
Henric Ghijsen wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Pieter Ingensz. wonende Zoetermeer 6 hond
flodderland gekomen van Alewijn Claesz., belend ten O: Dirck Leen Dirckmans, ten W: de Hoge
Zijtwind en Z: en N: Crijn Gerritsz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn
met een kustingbrief van f 76, te betalen op termijnen.
Nr. 313 folio 201v. d.d. 04-03-1611.
Pieter Ingensz. wonende Zoetermeer is schuldig aan Henric Ghijsen wonende aldaar de somme van f
76 ter zake van de koop van 6 hond flodderland, belend ten O: Dirck Leen Dirckmans, ten W: de Hoge
Zijtwind en ten Z: en N: Crijn Gerritsz. Hij belooft te betalen op 4 jaren.
Nr. 314 folio 202 d.d. 04-03-1611.
Joost Alewijnsz. wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Jasper Leendertsz. wonende aldaar 4 hond
flodderland, belend ten O: en W: Jan Huijbrechtsz., ten N: Jasper Lenertsz. voorn. en ten Z: de
Zoetermeerse dwarssloot. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn met
een obligatie van 260 tonnen turf, te leveren op 4 jaren.
Nr. 315 folio 202 d.d. 04-03-1611.
Jacob Willem Jan Reijnen heeft verkocht aan Cornelis Gielisz. jonggezel wonende Stompwijk 2 hond
kwaad flodderland, belend ten O: de kinderen van Pieter Ghijsen te Voorschoten, ten W: Dirck
Gerritsz., ten N: Gielis Adriaensz. en ten Z: Jacob Claesz. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze
verkoop voldaan te zijn met de somme van f 30, te betalen op 2 jaren.
Nr. 316 folio 202v. d.d. 04-03-1611.
Jan Jansz. Schouten wonende Stompwijk heeft verkocht aan Gerrit Cornelisz. Reijnen wonende
Stompwijk de helft van 9 hond flodderland waarvan de andere helft Gerrit Cornelisz. zelf toekomt,
belend ten O: Jacob Cornelisz. Hammerlaen, ten W: Jasper Wilsoets c.s., ten Z: de voorn.
Hammerlaen en ten N: de voorsz. Gerrit Cornelisz. met de andere helft. Vrij land en niet belast. Hij
bekent van deze verkoop voldaan te zijn met de somme van f 93, te betalen met f 43 gereed en de
andere f 50 te betalen aan Jacob Hammerlaen in betaling van de kooppenningen.
Nr. 317 folio 203 d.d. 04-03-1611.
Lenert Jansz. bode van Stompwijk heeft enkele jaren geleden verkocht aan Cornelis Cornelisz.
Reijnen 3½ hond land, belend ten O: Adriaen Jacobsz., ten Z: Cornelis Corsz., ten W: Bouwen
Cornelisz. en ten N: Leendert Lenertsz. Hiervan heeft hij geen opdracht verleden wat hij alsnog doet
bij deze. Vrij land en niet belast. Cornelis Cornelisz. heeft het inmiddels doorverkocht aan Dirck
Cornelisz. wonende Stompwijk in gelijke voegen. Hij is van deze verkoop voldaan met een obligatie
van f 60, te betalen met ¼ gereed en de rest op 3 jaren.
Nr. 318 folio 203v. d.d. 04-03-1611.
Louris Pietersz. wonende Voorschoten, Blasius Pietersz. wonende aan de Leidschendam, Pieter
Cornelisz. wonende Stompwijk gehuwd met Geertgen Pietersdr., Cornelis Cornelisz. wonende
Voorschoten gehuwd met Annetgen Pietersdr., Jacob Jacobsz. wonende Zoeterwoude gehuwd met
Dieuwertgen Pietersdr. en Claes Willem mede wonende Voorschoten gehuwd met Aeltgen Pietersdr.,
kinderen van zaliger Pieter Ghijsen en Aeffgen Dircxdr. Zij zijn geaccordeerd nopens de deling van 7
hond land, door Pieter Ghijsen met de dood geruimd, belend ten O: Adriaen Jacobsz. c.s., ten W:
Gielis Adriaensz., ten Z: Jacob Claesz. en ten N: Jan Meesz.
Louris en Blasius Pietersz. zullen hebben ⅓ part van het land. Pieter Cornelisz. en Jacob Jacobsz.
tezamen ⅓ part en Claes Willemsz. alleen het resterende ⅓ part. Cornelis Cornelisz. bekent met
goederen uit de boedel voldaan te zijn voor zijn portie.
Nr. 319 folio 204 folio 14-03-1611.
Jonkvrouw Jacobmina Boots weduwe Mr. Maximiliaen de Pottere in leven advocaat Hof van Holland
wonende ’s-Gravenhage geassisteerd met Jan Adriaensz. van Nierop secretaris van Stompwijk haar
gekozen voogd, heeft verkocht aan Cornelis Arijen Woutersz. wonende Stompwijk een perceel
houtland verongeld voor 3 hond, belend ten O: Leendert Jansz. van Velsen, ten W: Lenert Arijen
Aemen, ten Z: Adriaen Cornelis Corsz. en ten N: de Stompwijkse weg. Nog een perceel zo hout als
slagturfland verongeld voor 2 morgen 4 hond, belend ten O: Cornelis Pietersz. c.s., ten W: Arijen
Cornelis Corsz. c.s., ten Z: Jan Cornelisz. Dircken en ten N: de Stompwijkse weg. Beiden vrij land en
niet belast. Zij bekent van deze verkoop voldaan te zijn met een rentebrief van f 56-0-00 per jaar.
Nr. 320 folio 204v. d.d. 14-03-1611.
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Cornelis Arijen Woutersz. wonende Stompwijk is schuldig aan jonkvrouw Jacobmina Boots weduwe
Mr. Maximiliaen de Pottere advocaat Hof van Holland wonende ’s-Gravenhage, een losrente van f 5605-00 per jaar met een hoofdsom van f 900. Hij verbindt hieraan een perceel houtland verongeld voor
3 hond, belend ten O: Lenert Jansz. van Velsen, ten W: Lenert Arijen Aemen, ten Z: Arijen Cornelis
Corsz. en ten N: de Stompwijkse weg. Nog een perceel zo hout als slagturfland verongeld voor 2
morgen 4 hond, belend ten O: Cornelis Pietersz. c.s., ten W: Arijen Cornelis Corsz. c.s., ten Z: Jan
Cornelisz. Dircken en ten N: de Stompwijkse weg. De schuld is spruitende uit de koop van deze 2
percelen.
Nr. 321 folio 205 d.d. 14-03-1611.
Jonkheer Joachim van Mierop ontvanger generaal van Holland en West-Friesland voor zichzelf en
vervangende jonkheer Hugo van Mierop heer tot Calslagen zijn broeder en jonkvrouw Maria van
Mijerop zijn zuster, allen kinderen en erfgenamen van jonkheer Cornelis van Mijerop in leven heer tot
Hoogwoude en Aartswoude etc., en ontvanger generaal van de voorn. landen, heeft in het dorp
Zoetermeer verkocht en draagt op aan Dirck van Grave 2 morgen of 10 hond land in Stompwijk,
belend ten O: de weduwe van Philips Danielsz., ten W: Cornelis Sijmonsz., ten N: de Ommedijk en ten
Z: het meer. Nog 6 stukjes land groot 15½ hond gelegen bij het meer, belend ten W: Cornelis
Sijmonsz., ten N: de Ommedijk, ten Z: het Zoetermeerse meer en ten O: (niets ingevuld). Vrij allodiaal
land en niet belast. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn, de laatste penning met de eerste.
Nr. 322 folio 206 d.d. 16-03-1611.
Louris Cornelisz. schout Lou wonende Wilsveen is schuldig aan de boedel van zaliger Cornelis
Cornelisz. van Noort, in leven wonende aan de Leidschendam te Stompwijk, van welke boedel
Adriana Florisdr. en haar descendenten door dezelve Cornelis van Noort als lijftocht gemaakt is en na
haar overlijden de eigendom op de armen komt van Stompwijk, Wilsveen en Leidschendam, conform
het testament daarvan zijnde, een losrente van f 6-05-00 per jaar met een hoofdsom van f 100. Hij
verbindt hieraan zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte met 2 morgen land daarachter
gelegen in Tedingerbroek, belend ten O: Heijndrick Bogge, ten W: Willem Hanneman, ten Z: Pouwels
Adriaensz. c.s. en ten N: de Veenweg.
Kanttekening d.d. 09-10-1618: De rentebrief is afgelost en gecasseerd.
Nr. 323 folio 207 d.d. 16-03-1611.
Jan Adriaensz. Bien wonende Wilsveen heeft verkocht aan Gerrit Thijsz. wonende aldaar 1 hond
flodderland in Wilsveen, belend ten O: Cornelis Lenertsz. Keijser, ten W: Lenert Cornelis
Huijbrechtsz., ten Z: Lenert Pietersz. en ten N: Ewout Ghijssen. Vrij land en niet belast. Hij bekent van
deze verkoop voldaan te zijn met een penningbrief door de koper t.b.v. Cornelis Wolphertsz. verleden.
Nr. 324 folio 207 d.d. 16-03-1611.
Gerrit Thijsz. wonende Wilsveen is schuldig aan Cornelis Wolphertsz. scheepmaker wonende aldaar
de somme van f 39 ter zake van de koop van 1 hond flodderland, door hem comparant gekocht van
Jan Adriaensz. Bien. Hij belooft te betalen op 3 jaar onder verband van het voorsz. land.
Nr. 325 folio 207v. d.d. 18-03-1611.
Trijntgen Cornelisdr. weduwe Jacob Gerritsz. Coster wonende Stompwijk geassisteerd met Jan
Adriaensz. van Nijerop haar gekozen voogd heeft verkocht aan Pieter Jansz. Coninck wonende aldaar
een perceel flodderland verongeld voor 1½ hond, zijnde een gedeelte van een perceel welk verongeld
werd voor 3 hond en waarvan het andere gedeelte toekomt Cornelis Corsz., belend ten O: Adriaen
Jansz., ten W: en N: de voorn. Cornelis Corsz. met zijn gedeelte en ten Z: Gielis van Floorij procureur
generaal Hof van Holland. Vrij land en niet belast. Zij bekent van deze verkoop voldaan te zijn met een
obligatie van f 100.
Nr. 326 folio 208 d.d. 18-03-1611.
Doe Pietersz. wonende Nootdorp heeft verkocht aan Adriaen Willemsz. van Dalen wonende
Nieuweveen een akker slagturfland in Tedingerbroek, te verongelden voor 3 hond, belend ten O:
Jacob Zijmonsz. c.s. met bruikwaar, ten W: Doe Pietersz. zelf, ten N: en Z: Lenert Dircxz. de Zeeu. De
koper moet gedogen een uitpad. Voorts vrij en niet belast. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn
met een obligatie van f 132, te betalen op 4 jaren.
Nr. 327 folio 208v. d.d. 18-03-1611.
Willem Adriaensz. de Geus wonende Nieuweveen heeft verkocht aan Claes Jeroensz. wonende
Tedingerbroek 3 hond flodderland en nog 3 hond slagturfland, gelegen in Tedingerbroek. Vrij land en
niet belast. Belend en met de waringen als in de oude waarbrief. Hij bekent van deze verkoop voldaan
te zijn met de somme van f 140, te betalen op 3 jaren.
Nr. 328 folio 208v. d.d. 18-03-1611.
Cornelis Gerritsz. Schout wonende Wilsveen heeft opgedragen aan Bouwen Cornelisz. zijn zoon 3
hond slagturfland, gekomen van Lenert Jansz., belend ten O: de weduwe van Gerrit Jeroensz., ten W:
Jan Gabrielsz. Croon c.s., ten Z: hij comparant zelf en ten N: Jan Willemsz. Nog 6 hond flodderland,
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belend ten O: Cornelis Leendertsz. Keijseroom, ten W: hij comparant zelf, ten N: de erfgenamen van
Guits in ’s-Gravenhage en ten Z: hij comparant zelf. Nog heeft hij opgedragen aan Gerrit Cornelisz.
zijn zwager 2½ hond flodderland, belend ten O: Lenert Ghijssen, ten W: sijmon Leendertsz., ten N:
Adriaen Wijbensz. en ten Z: de Zoetermeerse dwarssloot. Nog 3 hond, belend ten O: Sijmon
Leendertsz., ten W: en N: Cornelis Cornelisz. en ten Z: de Zoetermeerse dwarssloot. Vrij land en niet
belast. Hij bekent van deze opdracht voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste als hetzelve ten
huwelijk belooft en gegeven te hebben.
Nr. 329 folio 209 d.d. 05-04-1611.
Pieter Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk heeft verkocht aan Cornelis Arijensz. Sman wonende
aldaar 3 hond land, belend ten O: Dirck Cornelisz. Muijser, ten W: Gerrit Mouritius, ten Z: Jan Willem
Jan Reijnen en ten N: de Stompwijkse weg. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze verkoop
voldaan te zijn met een obligatie van f 327.
Nr. 330 folio 209v. d.d. 13-04-1611.
Maritgen Meessendr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Neel Jansz. geassisteerd met Cornelis
Pietersz. haar zoon en voogd heeft verkocht aan Adriaen Claes Neel Jorisz. 1½ hond kwaad
flodderland, belend ten O: Lenert Gerritsz., ten W: Jan Meesz., ten N: Adriaen Claesz. Dijnen en ten
Z: de erfgenamen van Pieter Ghijsen c.s. Vrij land en niet belast. Zij bekent van deze verkoop voldaan
te zijn met een kustingbrief,. heden verleden.
Nr. 331 folio 210 d.d. 13-04-1611.
Adriaen Claes Neel Jorisz. wonende Stompwijk is schuldig aan Cornelis Pietersz. wonende
Voorschoten de somme van f 160 ter zake van de koop van 1½ hond kwaad flodderland, hem
comparant door de weduwe van Pieter Neel Jansz. opgedragen, belend ten O: Lenert Gerritsz., ten
W: Jan Meesz., ten N: Adriaen Claes Dijnen en ten Z: de erfgenamen van Pieter Ghijsen c.s. Hij
belooft te betalen Meidag 1612 de somme van f 20 en de rest op f 20 per jaar.
Nr. 332 folio 210v. d.d. 13-04-1611.
Jonge Jan Dircxz. Cocq tegenwoordig wonende Delft mitsgaders Cornelis Jansz. Cock wonende
Nootdorp zoon en mede erfgenaam van Maritgen Harmansdr. laatst huisvrouw van de voorsz. Jan
Dircxz. Cocq voor zichzelf en vervangende Jacop Corsz. gehuwd met Maritgen Jansdr. en Gerrit
Joostensz. gehuwd met Aeffgen Jansdr., allen kinderen en erfgenamen van de voorn. Maritgen
Harmensdr., tezamen voor de ene helft en Jan Pietersz. wonende Rijswijk voor de andere helft. Zij
hebben gezamenlijk verkocht aan Pouwels van der Werve Pietersz. wonende ’s-Gravenhage 2
morgen heel en uitgestoken land in Tedingerbroek, belend ten O: Adriaen Lenertsz. Koij, ten Z:
Adriaen Lenertsz. en Maerten Meijnen, ten W: Adriaen de Geus en jonge Claes Schrevelsz. en ten N:
Claes Schrevelsz. Belast met 1 oortje tijns per jaar, te ontvangen in Voorburg. Met de waringen zoals
jonge Jan Dircxz. het heeft verkocht aan Jan Pieterszoon voorn. Zij bekennen van deze verkoop
voldaan te zijn met de somme van f 400. Zij beloven de voorn. van der Werve te vrijen van de
rentebrief van f 300 die Jan Pietersz. ter zake van de koop van het land van de voorn. Jan Dircxz.. Er
is nog een borgstelling voor het Hof van Holland.
Nr. 333 folio 212 d.d. 13-04-1611.
Anna Jansdr. weduwe Henric Pouwelsz. geassisteerd met Lenert Arijensz. Moijman haar gekozen
voogd ter ene zijde en Dirc Henricxz. voor zichzelf, Jacop Pouwelsz. de Loosse en Cornelis Claesz.
als voogden van de 3 onbejaarde kinderen van de voorsz. Henric Pouwelsz. zaliger hebben t.o.v. het
gerecht van Nieuweveen geschift en gescheiden de goederen nagelaten door Henric Pouwelsz. De
weduwe zal behouden haar woning als huis, schuur, barg en geboomte groot 2 morgen in
Nieuweveen, belend ten Z: Jan Dircxz. Cock, ten O: Arijs Jansz., ten W: zij zelf en ten N: ’s-herenweg.
Belast met 2 rentjes elk van f 3 per jaar. Nog een rente van 30 st. per jaar toekomende het St. Agatha
convent te Delft. Nog 6 st. 1 blank erfpacht toekomende de ambachtsheer van Nieuweveen. Nog is
haar te beur gevallen 3 hond hooiland gekomen van Huijbrecht Alewijn gelegen in Nieuweveen,
belend ten O: de voorn. weduwe, ten N: de weg, ten Z: en W: Coen Jansz. Belast met 3 gr. per jaar
erfpacht. Nog 2½ hond slagturfland in Tedingerbroek in Bosschaert, belend ten O: Cornelis Zijmonsz.,
ten W: Huijbrecht Cornelisz., ten N: Ghijs Jansz. en ten Z: Diert Jansz. Belast met 1 oortje tijns per
jaar. Nog een akker slagturfland in Tedingerbroek, belast met 1 oortje tijns. Voorts zal de weduwe aan
haar houden de koeien, schapen, schip, schuiten, hooi en huisraad. Item zal zij nog ontvangen de
penningen van een obligatie. Zij zal tot haar last nemen alle schulden van de boedel. De 4 kinderen
zullen hebben 2 morgen land in Nootdorp, belend ten W: de erfgenamen van Huijch van Rijc, ten O:
de Kerkweg, ten N: de Kortlandseweg, ten Z: Pleunis Jacobsz. weduwe. Nog zullen de kinderen
hebben een stuk hooiland groot 15 hond in Tedingerbroek, belend ten W: en N: het weeskind van
Tonis IJsbrantsz., ten O: Cornelis Lourisz. en de Z: de Veenweg. Belast met f 6 per jaar losrente.
Voorts zullen zij nog ontvangen de penningen van een obligatie.
Nr. 334 folio 213v. d.d. 22-04-1611.
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Aechte Jacopsdr. geassisteerd met Andries Huijbrechtsz. haar gekozen voogd, Weijntgen Jacopsdr.
geassisteerd met Pieter Nannius Evertsz. schout van Stompwijk haar gekozen voogd, Leentgen
Jacopsdr. geassisteerd met Pieter Claesz. haar zoon en gekozen voogd, Jop Cornelisz. gehuwd met
Neeltgen Jacopsdr., Cornelis Pouwelsz. gehuwd met Wijntgen Meesdr. en dezelve Jop Cornelisz. en
Pieter Claesz. als voogden van de 6 onmondige weeskinderen van zaliger Maritgen Jacopsdr. verwekt
bij Mees Dingnaertsz., tezamen kinderen en kindskinderen mitsgaders erfgenamen van Niesgen
Coenendr. hunlieder moeder en bestemoeder. Zij hebben verkocht aan Mees Dingnaertsz. de helft
van de goederen die Mees met Niesgen gemeen hebben gehad. Eerst de helft van een huizing,
schuur, barg, poting en planting in het Schakenbos op 6 morgen bruikwaar, toekomende de heer van
Wassenaar, belend ten O: Aernt Willemsz., ten Z: de heerweg, ten W: Zier Dircxz. en ten N: Willem
Ghijsbertsz. Nog de helft van 3 percelen eigen land, het 1 e groot 1 hond, gelegen in Voorschoten,
belend ten O: jonge Cornelis Jorisz., ten Z: de Vliet, ten W: Henric Jorisz. en ten N: de heerweg. Nog
de helft van ½ morgen land in Stompwijk achter Jan Schouten, belend ten O: Pieter Henricxz.
weduwe, ten Z: en W: Jan Schouten voorsz., ten N: Aernt Willemsz. en ten W: de 2 percelen van
landen. Vrij land en niet belast. Nog de helft van 1 morgen land in Stompwijk genaamd de Waert,
belend ten W: en Z: Henric Jorisz., ten O: Claes Keth en ten N: Cornelis Pieter Neel Jansz. Belast met
de helft van f 15 per jaar losrente. Nog de helft van 2½ morgen land in Stompwijk, belend ten O:
Henric Jorisz., ten W: Gerrit Cornelisz. en Henric Jorisz. voorsz., ten Z: Claes Maertensz. en ten N:
jonge Cornelis Jorisz. Belast met de helft van f 64 hoofdsom. Mees Dingnaertsz. komt zelf de andere
helft van deze landen toe. Zij bekennen van deze verkoop voldaan te zijn met een schuldbrief van f
1.750, te betalen met f 500 Meidag 1611, nog 2 jaren f 500 en de rest Meidag 1614.
Nr. 335 folio 214v. d.d. 22-04-1611.
Mees Dingnaertsz. Waert wonende in het Schakenbos is schuldig aan Aechte Jacopsdr., Weijntgen
Jacopsdr., Leentgen Jacopsdr. en Jop Cornelisz. nomine uxoris, elk voor 1/5 part, Cornelis Pouwelsz.
nomine uxoris, mitsgaders de voorn. Jop Cornelisz. en Pieter Claesz. als voogden van de 6
onmondige nagelaten kinderen van Maritgen Jacopsdr. verwekt bij hem comparant, tezamen voor 1/5
part, allen kinderen en kindskinderen mitsgaders erfgenamen van Niesgen Coenendr., de somme van
f 1.750 ter zake van de koop van de helft van 1 hond land, nog de helft van een huizing en getimmerte
staande op 6 morgen bruikwaar in het Schakenbos in Voorschoten en nog de navolgende landen in
Stompwijk, als eerste de helft van ½ morgen, belend ten O: Pieter Henricxz. weduwe, ten Z: en W:
Jan Schouten en ten N: Aernt Willemsz. Nog de helft van 1 morgen land, belend ten W: en Z: Henric
Jorisz., ten O: Claes Keth en ten W: Gerrit Cornelisz. en Henric Jorisz., ten Z: Claes Maertensz. en ten
N: jonge Cornelis Jorisz. Hij comparant bezit zelf van deze landen de andere helft. Hij belooft te
betalen op 3 keer f 500 en de rest Meidag 1614.
Nr. 336 folio 215 d.d. 22-04-1611.
Jasper Jacobsz. wonende Voorburg heeft verkocht aan Dirc Gerritsz. wonende Voorburg een perceel
hooiland verongeld voor 8½ hond, belend ten O: Vreric Alewijnsz., ten W: Eeuwout Ghijsen c.s., ten Z:
Huijbrecht Cornelisz. en ten N: de Stompwijkse weg. Vrij land en niet belast. Hij bekent van deze
verkoop voldaan te zijn met de somme van f 640, gereed geld.
Nr. 337 folio 215v. d.d. 27-04-1611.
Elijsabeth Pietersdr. weduwe Adriaen Jansz. van Nijerop geassisteerd met Jan van Nierop haar zoon
en voogd heeft gecedeerd t.b.v. het arme gast- en pesthuis van Rotterdam t.b.v. de loterij een
kustingbrief t.l.v. Jan Willem Claesz., verzekert op zijn woning en landen in Wilsveen waaraan nog
resteert te betalen de somme van f 150, al te lossen met f 50 per jaar.
Nr. 338 folio 216 d.d. 27-04-1611.
Jonge Jan Pietersz. wonende Wilsveen weduwnaar en boedelhouder van Jaentgen Lenertsdr. ter ene
zijde, Joris en Pieter Gerritsz. oud omen en Jan Willemsz. wielmaker wonende Voorburg als behuwd
oom, voogden van Cornelis oud St. Jacob 1609, 11 jaar, Maritgen oud Vastenavond 1610, 10 jaar,
Lenert oud Hazerswoudse kermis 1609, 7 jaar, IJsbrant oud Pasen 1609, 4 jaar en Trijntgen oud
halfvasten 1609, 2 jaar, kinderen van de voorsz. Jaentgen Lenertsdr. verwekt bij de voorn.
boedelhouder, ter andere zijde. Zij zijn op 05-03-1610 t.o.v. de schout en Dirc Gerritsz. en Dielof
Adriaensz. weesmannen van Stompwijk, geaccordeerd. Hij comparant belooft zijn weeskinderen in
vernoeging van hun moeders erfenis te onderhouden, naar school te zenden, etc. tot hun 18e jaar en
uit te keren aan elk de somme van f 20 welke hij onder zich zal houden tegen de penning 16. Bij
huwelijk van de kinderen een bruidstuk van f 6. De f 20 te versterven op de boedelhouder waaruit de
begrafenis zal worden betaald. Hij verbindt hieraan een huizing en erf met het land daarachter
gelegen groot 2 morgen 2 hond in Wilsveen, belend ten O: Jan Dircxz. c.s., ten W: de Vrouwenvaart,
ten N: Adriaen Willemsz. en ten Z: de Wilsveense watering. Hij zal f 100 in de weeskist leggen die
door de voogden zullen worden belegd.
Nr. 339 folio 217 d.d. 01-05-1611.
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Maerten Pietersz. wonende aan de Leidschendam heeft gecedeerd aan Crijn Tonisz. wonende aan de
Leidschendam een huizing en erf zo het tegenwoordig betimmerd en beheind staat in de ban van
Leidschendam. Belast met een erfpacht van f 2 per jaar. Belend als in de erfpachtbrief. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 500 boven de erfpacht, te betalen met f 150 gereed,
meid 1612 ook f 150 en de rest op f 50 per jaar.
Nr. 340 folio 217v. d.d. 03-05-1611.
Cornelis Adriaensz. wonende Rijswijk gehuwd met Adriaentgen Claesdr., Cornelis Maertensz. gehuwd
met Maritgen Cornelisdr. nagelaten dochter van Cornelis Claesz. in de Poort, mitsgaders dezelve
Cornelis Adriaensz. als behuwd oom van vaders zijde en Maerten Jans wonende Zoeterwoude als
oudoom van moederszijde, voogden over Adriaen en Annitgen Pietersdr. minderjarige nagelaten
weeskinderen van zaliger Pieter Claesz. in de Poort, kinderen, kindskinderen en erfgenamen van
Maertgen Pietersdr. overleden huisvrouw van Claes Jansz. in de Poort. Zij hebben openbaar verkocht
aan Willem Heij Jacopsz. wonende Leiden, eerst een perceel wei- en hooiland gelegen aan 4 kampen
verongeld voor 5 morgen 3½ hond, belend ten O: de Weese sloot en Pieter Pietersz. snijder, ten Z: de
voorn. koper en de leprozen te Leiden, ten W: de kinderen van Sijmon Cornelisz. en ten N: Lenert
Cornelisz. Boon, Willem Jacopsz. Heij voorn. en Dirc jonge Neelen. Nog een perceel hooiland groot
omtrent 4 hond, strekkende in het noorden van de Ommedijk tot het Zoetermeerse meer, belend ten
O: de voorn. koper en ten W: Jan Vranckensz. De koper moet gedogen dat dezelve 4 hond in huur
heeft Pieter de Ruijter voor de tijd van 2 jaar tot f 7 per jaar. Vrij land en niet belast. Zij bekennen van
deze verkoop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 2.900, te betalen op termijnen.
Nr. 341 folio 218v. d.d. 03-05-1611.
Willem Jacopsz. Heij wonende Leiden wonende Leiden is schuldig aan Cornelis Arijensz. wonende
Rijswijk en Cornelis Maertsz. mitsgaders de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger
Pieter Claesz. in de Poort, elk voor ⅓ part, de somme van f 2.900 ter zake van de koop van eerst een
perceel hooi- en weiland gelegen aan 4 kampen verongeld voor 5 morgen 3½ hond. Belend ten O: de
Weese sloot en Pieter Pietersz. snijder, ten Z: Willem Jacopsz. Heij comparant voorn. en de leprozen
te Leiden, ten W: de kinderen van Sijmon Cornelisz. en ten N: Lenert Cornelisz. Boon, Willem
Jacopsz. Heij voorn. en Dirck jonge Neelen. Nog omtrent 4 hond, strekkende van de Ommedijk zuid
op tot het meer, belend ten O: de comparant zelf en ten W: Jan Vrancken. Hij belooft te betalen met ⅓
gereed, Pasen 1612 met ⅓ en 1613 ook ⅓.
Nr. 342 folio 219 d.d. 03-05-1611.
Cors Arijensz. wonende Stompwijk is schuldig aan Cornelis Maertensz. wonende Loosduinen in
Haagambacht voor ⅔ parten en aan Applonia Zijmonsdr. weduwe Claes Cobel voor ⅓ part de somme
van f 1.800 ter zake van de koop van 4 morgen land met een huis daarop staande, belend ten O:
Willem Jacopsz. Heij, ten W: Vincent Dircxz. c.s., ten Z: de Ommedijkse watering en ten N: de
Stompwijkse weg. Hij belooft te betalen Kerstmis 1610, ’11, ’12, ’13 telkens ¼ part bedragende f 450.
Hij maf de portie van Applonia Sijmonsdr., te weten f 150, op rente tegen de penning 16 onder zich
houden en af te lossen na de voorn. 4 jaren.
Nr. 343 folio 219v. d.d. 03-05-1611.
Cornelis Maertensz. wonende Loosduinen in Haagambacht gehuwd met Maritgen Cornelisdr.
nagelaten dochter van Cornelis Claesz. en Annitgen Claesdr. voor ⅔ parten en Applonia Zijmonsdr.
weduwe Claes Cobel voor ⅓ part geassisteerd met Cornelis Adriaensz. wonende Rijswijk haar
gekozen voogd, hebben verkocht aan Cors Arijensz. wonende Stompwijk 4 morgen land, belend ten
O: Willem Jacopsz. Heij, ten W: het weeskind van Dirc Vrancken c.s., ten Z: de Ommedijkse watering
en ten N: de Stompwijkse weg. Gelijk zij nog hebben verkocht de timmerage op het voorsz. land
staande. Vrij en niet belast. Op het land zijn enige op- en uitwegen welke de koper moet gedogen. Zij
bekennen van deze verkoop voldaan te zijn met een penningbrief, heden verleden.
Nr. 344 folio 220 d.d. 03-05-1611.
Applonia Sijmonsdr. weduwe Claes Lourisz. Cobel wonende Rijswijk geassisteerd met Cornelis
Adriaensz. te Rijswijk haar gekozen voogd heeft verkocht aan Pieter Cornelisz. den Ruijter wonende
Stompwijk een perceel land groot volgens de meting van Floris Jacopsz. landmeter in ’s-Gravenhage,
540 roeden, belend ten O: Pieter Cornelisz. de Ruijter en Willem Jansz., ten Z: de Ommedijkse
watering, ten W: zij comparante zelf met het land dat Dirc Gerritsz. van haar heeft gekocht en ten N:
Cornelis Claes Neel Jorisz. Nog een perceel groot volgens de voorsz. meting 80 roeden, strekkende in
het noorden van de Ommedijk zuid op tot het Zoetermeerse meer, belend ten O: Pieter den Ruijter
voorsz. en Willem Jansz. en ten W: de erfgenamen van Cornelis van Mijerop. Vrij land en niet belast.
Zij bekent van deze verkoop voldaan te zijn met een penningbrief, heden verleden.
Nr. 345 folio 220v. d.d. 03-05-1611.
Pieter Cornelisz. den Ruijter als principaal en Cornelis Adriaensz. als borg beiden wonende Stompwijk
zijn schuldig aan Applonia Zijmonsdr. weduwe Claes Lourisz. Cobel wonende Rijswijk, de somme van
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f 385 ter zake van de koop van 540 roeden land, belend ten O: Pieter Cornelisz. zelf en Willem Jansz.
den Elsen, ten Z: de Ommedijkse watering, ten W: het land door Dirc Gerritsz. gekocht van Applonia
Sijmonsdr. en ten N: Cornelis Claes Neel Jorisz. Nog 80 roeden land, strekkende van de Ommedijkse
watering zuid op tot het meer, belend ten O: Pieter Cornelisz. zelf en Willem Jansz. en ten W: de
erfgenamen van Cornelis van Mierop. Zij beloven te betalen met ⅓ gereed en de rest op 2 jaren.
Nr. 346 folio 221 d.d.
Applonia Sijmonsdr. weduwe Claes Lourisz. Cobel geassisteerd met Cornelis Adriaensz. wonende
Rijswijk
Vergeten te fotograferen folio 221v en 222

Nr. 348 folio 222 d.d. 03-05-1611.
groot 5½ morgen land, belend ten O: Machtelt Arijensdr., ten Z: de watering, ten W: Cornelis Ghijsen
Boon en ten N: hij zelf en Cornelis Ghijsen voorn.
Nr. 349 folio 222v. d.d. 08-05-1611.
Joachim Corsz. van Vliet schout van Voorburg heeft verkocht aan Cornelis Phillipsz. wonende
Voorburg 6 hond land in Tedingerbroek. Vrij en niet belast. Belend en met de waringen als in de oude
brief. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn met de somme van f 550, gereed geld.
Nr. 350 folio 223 d.d. 10-05-1611.
Oude Cornelis Barthoutsz. oud 77 jaar, jonge Cornelis Barthoutsz. 74 jaar, Jan Govertsz. 74 jaar en
Dielof Adriaensz. 63 jaar getuigen t.v.v. de vissers in het Zoetermeerse meer dat zij wel weten dat
meer dan 50 jaar geleden in de Ommedijk van Stompwijk voor de woning nu toekomende Cornelis
Sijmonsz. een gat was gelegen genaamd het Meergat, hetwelk nu door de voorsz. Cornelis Sijmonsz.
is gestopt, etc.
Nr. 351 folio 223v. d.d. 11-05-1611.
Oude Cornelis Barthoutsz. oud 77 jaar en jonge Cornelis Barthoutsz. 74 jaar verklaren t.v.v. Cornelis
Sijmon Govertsz. wonende aan de Ommedijk in Stompwijk dat de sloot, genoemd in de vorige akte,
50 of 60 jaar geleden zo smal was dat zij en overheen sprongen zonder polsstok te gebruiken, etc.
Nr. 352 folio 224v. d.d. 11-05-1611.
Barthout Florisz. bakker wonende aan de Leidschendam heeft gecedeerd aan Jasper Jacopsz.
wonende Voorburg een huizing en schuur op het erf van de voorn. Jasper aan de Leidschendam,
belend ten O: hij zelf, ten W: Jasper Jacopsz., ten N: de dijk en ten Z: mede Jasper Jacopsz. met zijn
erf. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 640, te betalen met f 200 gereed, daarna
2 jaren f 200 en het laatste jaar f 140.
Nr. 353 folio 225 d.d. 11-05-1611.
Lenert Sijmonsz. van der Vos scheepstimmerman wonende aan de Leidschendam heeft verkocht aan
Jasper Jacopsz. wonende Voorburg een huizing zoals het op het erf van de voorsz. Jasper Jacopsz.
staat. Belend en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent van deze transport voldaan te zijn
met een obligatie van f 140, te betalen op termijnen.
Nr. 354 folio 225 d.d. 06-05-1611.
Jasper Jacopsz. wonende Voorburg heeft openbaar verkocht aan Jacop Jansz. wonende aan de
Leidschendam een huizing en erf en een gedeelte van een schuur aan de Leidschendam, belend ten
O: Barthout Florisz., ten W: Jasper Jacopsz. comparant zelf, ten Z: mede hij comparant met zijn erf
hetwelk betimmerd is door Lenert Jansz. Moijman en ten N: de dijk. Belast met een pacht van 15 st.
per jaar welke hij comparant in het verkopen daarop gehouden heeft. Voorts vrij en niet belast. Hij
bekent van deze verkoop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 1.200, te betalen in termijn.
Nr. 355 folio 225v. d.d. 11-05-1611.
Jacop Jansz. wonende aan de Leidschendam is schuldig aan Jasper Jacobsz. wonende Voorburg de
somme van f 1.200 ter zake van de koop van een huizing en erf met een gedeelte van een schuur aan
de Leidschendam, belend ten O: Barthout Florisz., ten W: Jasper Jacopsz. voorsz., ten Z: dezelve
Jasper Jacopsz. en ten N: de dijk. Hij belooft te betalen met f 200 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 356 folio 226v. d.d. 18-05-1611.
Elizabeth Lenertsdr. wonende Stompwijk weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jeroensz.
geassisteerd door Lenert Lenertsz. haar broeder en Arijs Andriesz. wonende Voorschoten haar
zwager en voogden voor de ene helft, Cors Gerritsz. wonende Leiden, Cornelis Gerritsz., Willem
Aerntsz. wonende Katwijk gehuwd met Engeltgen Gerritsdr., Pieter Gerritsz. lijndraaier wonende
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Scheveningen gehuwd met Maritgen Gerritsdr., Cornelis Cornelisz. wonende Stompwijk gehuwd met
Jannitgen Gerritsdr. elk voor hunzelf, Pieter Jeroensz. wonende Zilk en Cornelis Jeroensz. wonende
Eikenduinen als omen en voogden van Jeroen Gerritsz., Mitsgaders Adriaentgen en Martijntgen
Gerritsdrs. minderjarigen, tezamen nagelaten kinderen van de voorsz. Gerrit Jeroensz. en Elijsabeth
Lenertsdr. voorn., voor de andere helft. Zij zijn geaccordeerd t.o.v. Pieter Lourisz. den Elsen en Dielof
Adriaensz. weesmannen van Stompwijk, ter zake van de verdeling van de boedel. De weduwe zal
hebben en behouden de woning als huis, schuur, barg en geboomte in Stompwijk, groot 6 morgen 4
hond land, strekkende in het zuiden van de Ommedijkse watering noord op tot de Stompwijkse weg.
Belast met een pacht van f 4-18-00 per jaar, toekomende jonkheer Johan van Duvenvoorde. Nog 8
hond flodderland, belend ten O: Cornelis Lenertsz. Keijseroom, ten W: Cornelis Gerritsz. Schout, ten
Z: de voorz. Cornelis Gerritsz. en ten N: Dirc Cornelisz. Muijser. Nog 3 hond flodderland, belend ten
O: het weeskind van Claes Dircken, ten W: Lenert Cornelisz. c.s., ten Z: Pieter Lourisz. den Elsen en
ten N: de weduwe van Jacop Gerritsz. Coster. De weduwe neemt tot haar last de voorn. Adriaentgen
en Maertijntgen wanneer zij 20 zijn geworden, uit te keren elk de somme van f 320, welke zij daarna
eventueel op rente zal houden tegen de penning 16. Ook zal zij nog uitreiken aan Adriaentgen en
Maertijntgen Gerritsdrs., Jeroen Gerritsz. en Cornelis Cornelisz. voorsz. uit naam van zijn huisvrouw,
elk de somme van f 100. Nog aan Cornelis Gerritsz. de somme van f 50 te vernoeging van hetgeen de
andere kinderen bij huwelijk hebben ontvangen. Hiertegen zal de weduwe blijven behouden het
huisraad en inboedel, uitgezonderd de koeien en schapen die zullen worden verdeeld 50/50 met de
kinderen, waarop de weduwe zal toegeven f 40. Nog zal de weduwe volgen het schip met de schuit en
praam waarvoor zij de kinderen zal voldoen met f 50. De weduwe zal nog volgen f 50 van de boedel
van Louris Adriaensz. Block. Maertijntgen zal nog hebben voor haar impotentheid de somme van f 50
als Willem Jansz. Hoftuijn wonende buiten de Zijlpoort van Leiden en nog f 25 als Loth Huijgensz.
Gael schout van Leiden, schuldig zijn. De weduwe zal Maertijntgen nog uitreiken een bed met
toebehoren. Jeroen, Adriaentgen en Maertijntgen zullen nog tezamen hebben f 18 in vernoeging van
de kleding en bruidstuk van de andere kinderen, welke Lenert Cornelisz. Hets, Jan Adriaensz.
bouman te Leiden, Roel Jansz. te Stompwijk de boedel schuldig zijn. De 6 kinderen, te weten Cors
Gerritsz. en Jeroen Gerritsz. in privé naam, mitsgaders Willem Aerntsz., Pieter Gerritsz. en Cornelis
Cornelisz. uit naam van hun huisvrouwen, zullen tezamen hebben voor hun portie, eerst 3 morgen 3
hond land te Stompwijk, belend ten O: Joris Pietersz. den Elsen, ten W: de kinderen van Maerten
Huijgen, ten Z: het meer en ten N: de Ommedijk. Nog 8 hond land, belend ten O: het klooster van
Rijnsburg, ten W: Maerten Huijgen, ten : het meer en ten N: de Ommedijk. Nog 2½ hond flodderland,
belend ten O: Pieter Gerritsz., ten W: Pieter Pietersz. Colijn, ten Z: Lenert Govertsz. en ten N: Gerrit
Cornelisz.
Nr. 357-folio 228 d.d. 18-05-1611.
Cors Gerritsz. wonende Leiden, Cornelis Gerritsz. wonende Voorburg, Willem Aerntsz. wonende
Katwijk gehuwd met Engeltgen Gerritsdr., Pieter Gerritsz. lijndraaier wonende Scheveningen gehuwd
met Maritgen Gerritsdr., Cornelis Cornelisz. wonende Stompwijk gehuwd met Jannitgen Gerritsdr., elk
voor hunzelf in de voorn. kwaliteit, Pieter Jeroensz. wonende Zilk en Cornelis Jeroensz. wonende
Eikenduinen als omen en voogden van Jeroen Gerritsz. minderjarig, tezamen nagelaten kinderen van
zaliger Gerrit Jeroensz. verwekt bij Elijsabeth Lenertsdr., hebben tezamen openbaar verkocht aan
Jaep Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk een perceel hooiland verongeld voor 3 morgen 3 hond,
belend ten O: Joris Pietersz. den Elsen, ten W: Claes Reijnen, ten Z: het Zoetermeerse meer en ten
N: de Ommedijk. Vrij als buurland. Dit land heeft een uitweg over 10 hond land de voorn. koper
toekomende tot de Stompwijkse weg toe. Zij bekennen van deze verkoop voldaan te zijn met een
kustingbrief.
Nr. 358 folio 228v. d.d. 18-05-1611.
Jacob Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk als principaal, Lenert Lenertsz. en Jan Willemsz. mede
wonende Stompwijk als borgen zijn schuldig aan Cor en Cornelis Gerritsz., mitsgaders Willem
Adriaensz., Pieter Gerritsz. en Cornelis Cornelisz. uit naam van hun huisvrouwen en de voogden van
Jeroen Gerritsz. minderjarig, nagelaten kinderen van Gerrit Jeroensz. verwekt bij Elijsabeth Lenertsdr.,
de somme van f 1.530 ter zake van de koop van een perceel hooiland verongeld voor 3 morgen 3
hond, belend ten O: Joris Pietersz. den Elsen, ten W: Claes Reijnen, ten Z: het Zoetermeerse meer en
ten N: de Ommedijk. Zij beloven te betalen met f 400 gereed en de rest op f 200 per jaar.
Nr. 359 folio 229 d.d. 18-05-1611.
Cors Gerritsz. wonende Leiden, Cornelis Gerritsz. wonende Voorburg, Willem Aerntsz. wonende
Katwijk gehuwd met Engeltgen Gerritsdr., Pieter Gerritsz. lijndraaier wonende Scheveningen gehuwd
met Maritgen Gerritsdr., Cornelis Cornelisz. gehuwd met Jannitgen Gerritsdr., elk in die kwaliteit voor
hunzelf, Pieter Jeroensz. wonende Zilk en Cornelis Jeroensz. wonende Eikenduinen als omen en
voogden van Jeroen Gerritsz. minderjarig, tezamen nagelaten kinderen van zaliger Gerrit Jeroensz.
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verwekt bij Elijsabeth Lenertsdr., hebben openbaar verkocht aan Willem Jansz. den Elsen een perceel
hooiland verongeld voor 8 hond, belend ten O: het klooster van Rijnsburg, ten W: Maerten Huijgen of
zijn kinderen, ten N: de Ommedijk en ten Z: het Zoetermeerse meer. Vrij als buurland. Zij bekennen
van deze verkoop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 650, te betalen op termijnen.
Nr. 360 folio 230 d.d. 18-05-1611.
Willem Jansz. den Elsen wonende Stompwijk als principaal, Dirc Jan Dircxz. en Aernt Jansz. mede
wonende Stompwijk als borgen zijn schuldig aan Cors en Cornelis Gerritsz., mitsgaders Willem
Aerntsz., Pieter Geritsz. en Cornelis Cornelisz. uit naam van hun huisvrouwen en de voogden van
Jeroen Gerritsz. minderjarig, nagelaten kinderen van Gerrit Jeroensz. verwekt bij Elijsabeth Lenertsdr.,
de somme van f 650 ter zake van de koop van een perceel hooiland verongeld voor 8 hond, belend
ten O: het klooster van Rijnsburg, ten W: Maerten Huijgensz. of zijn kinderen, ten Z: het Zoetermeerse
meer en ten N: de Ommedijk. Zij beloven te betalen met f 100 gereed en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 361 folio 230v. d.d. 18-05-1611.
Cors Gerritsz. wonende Leiden, Cornelis Gerritsz. wonende Voorburg, Willem Aerntsz. wonende
Katwijk gehuwd met Engeltgen Gerritsdr., Pieter Gerritsz. lijndraaier wonende Scheveningen gehuwd
met Maritgen Gerritsdr., Cornelis Cornelisz. gehuwd met Jannitgen Gerritsdr., elk in die kwaliteit voor
hunzelf, Pieter Jeroensz. wonende Zilk en Cornelis Jeroensz. wonende Eikenduinen als omen en
voogden van Jeroen Gerritsz. minderjarig, tezamen nagelaten kinderen van zaliger Gerrit Jeroensz.
verwekt bij Elijsabeth Lenertsdr., hebben openbaar verkocht aan Andries Aertsz. wonende Veur in
Voorschoten een perceel flodderland verongeld voor 2½ hond. belend ten O: Pieter Gerritsz., ten W:
Pieter Pietersz. Colijn, ten Z: Lenert Govertsz. en ten N: Gerrit Cornelisz. Vrij als buurland. Zij
bekennen van deze verkoop voldaan te zijn met een obligatie van f 45, te betalen op termijnen.
Nr. 362 folio 231 d.d. 18-05-1611.
Jacop Jacopsz. Hofwech waard in de Gulden Valck wonende Sassenheim heeft verkocht aan Jacob
Willem Jan Reijnen een huizing en erf aan de Leidschendam, belend ten O: de weduwe van Gerrit
Gerritsz. scheepmaker, ten W: en N: de weduwe van Adriaen Jansz. van Nierop en ten Z: de Lage
Achterweg. Belast met een erfpacht van 30 st. per jaar, toekomende de weduwe van Adriaen van
Nierop. Voorwaarde over de mest en vuilnis op het erf vallende. Hij bekent van deze verkoop voldaan
te zijn met een kustingbrief, heden verleden.
Nr. 363 folio 231v. d.d. 24-05-1611.
Diert Jansz. en Cornelis Jansz. gebroeders voor hunzelf en als voogden van de 8 kinderen van Jacob
Jansz. hun zaliger broeder verwekt bij Annitgen Jansdr., mitsgaders Geertgen Jansdr. voor haarzelf
geassisteerd met Lenert Arijensz. Moijman haar gekozen voogd, hebben verkocht aan Claes Jansz.
hun broeder een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 4½ morgen land in Nieuweveen in
de Oost Negentich Morgen, belend ten O: van Diemens weduwe en ten W: Henrick Dircxz. Bogge,
strekkende van de Veenweg zuid op tot de Hondert Morgense weg. Mitsgaders nog de inboedel als
koper, tin, ijzerwerk, bedden, ketels etc. tot de bouwnering dienende. Belast met 19½ st. per jaar,
toekomende de ambachtsheer van Nieuweveen. Nog 2½ morgen land in Tedingerbroek, belend ten
O: Arijs Jansz., ten W: Jan van Rijck, ten N: de Goo en ten Z: Claes Lenertsz. Belast met 1 oortje tijns
per jaar. Zij bekennen van deze verkoop voldaan te zijn, te weten Diert en Cornelis Jansz. elk met
gereed geld en Geertgen Jansdr. met de voorn. 8 kinderen met een rentebrief, heden verleden.
Nr. 364 folio 232 d.d. 07-06-1611.
Philips Claesz. wonende aan de Oude Tol in Stompwijk gehuwd met Geertgen Cornelisdr. voordochter
van Cornelis Lourisz. verwekt bij Jannitgen Lourisdr. van Rijn, mitsgaders dezelve Philips Claesz. en
Lenert Geritsz. wonende Voorburg als voogden van Jannitgen Tonisdr., zijnde een kindskind van de
voorn. Cornelis Lourisz., item Louris en Willem Cornelisz. en Cornelis Claesz. gehuwd met Jannitgen
Cornelisdr. mede kinderen van de voorn. Cornelis Lourisz. verwekt bij Maritgen Dircxdr., erfgenamen
van dezelve Cornelis Lourisz. hebben in de voorsz. kwaliteit en met consent van het Huis van
Wassenaar openbaar verkocht aan Dirc Willemsz. dekker te Voorschoten, eerst 4 morgen land en nog
9½ hond land daar zuid een gelegen, makende tezamen 5 morgen 3½ hond, belend tezamen ten O:
de erfgenamen van Jan Dirck Oomen, ten W: Pieter jonge Louwen, ten Z: Jan Maerten Jorisz. en ten
N: Cornelis Claesz. van Rijn. Belast de 5 morgen 3½ hond, mitsgaders nog het land daar zuid en
noord aangelegen, toebehorende Jan Maertensz. en Cornelis Claesz. voorn., mitsgaders nog 3
morgen land van Pieter jonge Louwen, gelegen in Voorschoten, met een losrente van f 31-05-00 per
jaar, toekomende Claes Oom Jansz. De koper zal hier van ¼ part moeten betalen en van de andere ¾
parten zal Pieter Lourisz. 2/4 parten en Claes Cornelisz. ¼ part moeten betalen. Voorwaarden van
uitwegen, overtocht en doorvaart van de sloot als in de brief door jonge Pieter Lourisz. te Voorschoten
op 19-10-1593 verleden. Het verkochte land zal gebracht worden onder de watermolen die aldaar zal
worden gesteld. Zij bekennen van deze verkoop voldaan te zijn met een kustingbrief, heden verleden.
Nr. 365 folio 233 d.d. 06-06-1611.
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Dirck Willemsz. dekker wonende Voorschoten als principaal, Henric Jorisz. wonende Veur in
Voorschoten en Claes Pouwelsz. wonende Stompwijk als borgen zijn schuldig aan Phillips Claesz.
gehuwd met zijn huisvrouw zijnde een voordochter van Cornelis Lourisz., mitsgaders dezelve Phillips
Claesz. en Lenert Gerritsz. als voogden van Jannitgen Tonisdr. zijnde een kindskind van Cornelis
Lourisz., item Louris en Willem Cornelisz. mitsgaders Cornelis Claesz. voor zijn huisvrouw, kinderen
van de voorn. Cornelis Lourisz. verwekt bij Maritgen Dircxdr., de somme van f 1.800 ter zake van de
koop van 5 morgen 3½ hond land, belend ten O: de erfgenamen van Jan Dirck Oomen, ten W: Pieter
jonge Louwen, ten Z: Jan Maerten Jorisz. en ten N: Cornelis Claesz. van Rijn. Zij beloven te betalen
met f 1.000 gereed, Mei 1612 met f 500 en de rest Mei 1613.
Nr. 366 folio 233v. d.d. 07-06-1611.
Voor schout en schepenen van Stompwijk en Voorschoten.
Sebastiaen van der Ketel en Dirck van de Graeve beiden wonende ’s-Gravenhage met procuratie,
luidende als volgt: Op 25-05-1610 compareerde voor Jacop Boot notaris te ’s-Gravenhage jonkheer
Hugo van Mierop heer van Calslagen etc. en jonkheer Joachim van Mierop ontvanger generaal van
Holland en West-Friesland, mede erfgenamen van jonkheer Cornelis van Mierop heer van
Hoogwoude etc. hunlieder vader, hebben geconstitueerd Dirck van der Grave en Sebastiaen van de
Ketel om transporteren alle landen, huizen etc. komende uit de boedel en sterfhuis van hun vader. De
tweede procuratie luidt: Op 20-05-1619 compareerde voor mij Salomon Lenertsz. van der Wuert
notaris, jonkvrouw Marie van Mierop weduwe jonkheer Pieter van Roon verklarende op 24-01-1610
geconstitueerd te hebben jonkheer Willem de Hartoge heer van Orsmael om te verkopen de goederen
van zaliger jonheer Cornelis van Mierop haar vader etc. etc. De voorn. geconstitueerden hebben
getransporteerd aan jonkvrouw Magdalena van Alckemade huisvrouw van jonkheer Cornelis van
Egmondt van der Nijeuburch alzulke partijen van woningen en landen als hierna gespecificeerd staan
en door dezelve jonkvrouw Magdalena van Alckemade of door jonkheer Jan van Nijeuburch haar zoon
op 10-02-1611 in ’s-Gravenhage t.o.v. de crediteuren van wijlen jonkheer Cornelis van Mierop
openbaar bij afslag gekocht. Eerst een woning als huis, schuren, bargen. plantage met 21 morgen 2
hond 35 roeden land, gelegen in Voorschoten rondom de woning aan verscheidene kampen, zo aan
de zuidzijde als aan de noordzijde van de weg en aan de westzijde van het huis en erf. En 9 morgen
255 roeden land gelegen in Stompwijk, gebruikt door Barthout Cornelisz. die daar nog 3 jaar huur aan
heeft. De landen zijn belast met £ 3 per jaar, zijnde een dependent van een provisie toekomende
jonkvrouw van Boschuijsen weduwe jonkheer Lanscroon te Leiden. Nog met 15 sch per jaar,
toekomende de St. Jans heren te Haarlem. Nog een stuk land in Tedingerbroek groot 2 morgen land
gelegen omtrent de Leidschendam, gebruikt door Jacop Cornelisz. de Crijter die daar nog 2 jaar huur
aan heeft, strekkende uit de Vliet in het noorden zuidwaarts tot de landen van de voorn. jonkvrouw
Magdalena van Alckemade, belend ten O: de erfgenamen van Jan Claesz. en ten W: jonkheer Dirc
van Alckemade. Nog een stuk land in Tedingerbroek achter de kerkmolen groot 3 morgen, gebruikt
door Louris Pietersz. Decker te Voorburg, zijnde uit de huur, belend ten N: de Goowatering, ten Z: het
rietland van Huijch van Rijcx, ten W: de weduwe en erfgenamen van Cornelis Louwen te Voorburg en
Lenert Moijman met eigen of bruikwaar. De 2 laatste partijen zijn bezwaard met de jaarlijkse tijns. Zij
bekennen van deze verkoop betaald te zijn, de laatste penning met de eerste.
Nr. 367 folio 236 d.d. 11-06-1611.
Voor schout en schepenen van Stompwijk en Voorburg.
Grietgen Jorisdr. weduwe Huijbrecht Maertsz. geassisteerd met Henric Jorisz. en jonge Cornelis
Jorisz. vervangende Cornelis Joris Henricxz. hun broeders en gekozen voogden voor de ene helft, Jan
Maertensz. en Claes Maertsz. vervangende de voorn. Cornelis Joris Henricxz. gehuwd met Annitgen
Maertensdr. hun zusters omen, bloedvoogden van de nagelaten onmondige weeskinderen van de
voorn. Huijbrecht Maertensz. voor de andere helft, hebben tezamen in hun voorsz. kwaliteit verkocht
aan Johan de Mist commissaris ordinaris van de monstering, een woning als huis, schuur, barg en
geboomte met 2 morgen teelland daaraan gelegen in de ambacht van Voorburg. Mitsgaders nog 9½
morgen zo wei- als hooiland in Tedingerbroek waarvan 3 morgen 1½ hond kloosterland is. Met nog de
toegift van 3½ hond bruikwaar. Belast met een losrente van f 21 per jaar, toekomende het gemene
land van Holland staande op de voorsz. 3 morgen 1½ hond kloosterland. Zij bekennen van deze
verkoop voldaan te zijn met een brief van indemnatie en een kustingbrief, te betalen op termijnen.
Nr. 368 folio 237 d.d. 12-06-1661.
Voor schout en schepenen van Stompwijk en Voorburg.
Johan de Mist commissaris ordinaris van de monstering belooft te indemneren Grietgen Jorisdr.
weduwe Huijbrecht Maertensz., mitsgaders de nagelaten weeskinderen van de voorn. Huijbrecht
Maertensz. van de f 2.000 als de voorn. weduwe en weeskinderen schuldig zijn aan de weduwe en
erfgenamen van Evert Nanius Wolphertsz. ter zake van de koop van een woning en landen in
Voorburg en Tedingerbroek, te betalen met f 400 per jaar, conform van de kustingbrief daarvan zijnde.
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Hij bekent de voorn. weduwe en weeskinderen schuldig te zijn de somme van f 2.100 ter zake van de
koop van de voorsz. woning en landen. Hij belooft te betalen in 3 egale porties en verbindt hieraan de
woning met 2 morgen teelland in Voorburg, belend ten O: Dirc Jansz. Flooren, ten Z: de Vliet, Cornelis
Pietersz. en Jacop Cornelisz. schippers weduwe en erfgenamen en Pieter Willemsz. scheepmaker,
ten W: jonkheer Jacop van Eijnde en ten N: de heerweg. Nog 9½ morgen wei- en hooiland van
Maritgen Jan Diertsz. of haar erfgenamen, belend ten O: de weduwe van Pieter Jacopsz. c.s. en ten
W: Jan van Assendelft Jacopsz. c.s.
Nr. 369 folio 238 d.d. 17-06-1611.
Adriaen Lenertsz. waard wonende Stompwijk oud 34 jaar, Jannitgen Jansdr. zijn huisvrouw 25 jaar,
Jan Lenert Jan Reijnen oud 27 jaar getuigen t.v.v. Jan Willem Jan Reijnen wonende Stompwijk.
Gevraagd wordt of het waarachtig is dat zij deposanten dinsdag op Pinksteren voorleden met anderen
zijn geweest ten huize van de voorn. Adriaen Lenertsz. om 2 of 3 bieren te drinken en dat toen ten
zelve dage smorgens omtrent 5 uur aldaar mede was gekomen Lenert Jacopsz. Coster die met een
schip kwam aanvaren, etc.

REGISTER OP DE PERSOONSNAMEN
Aalbrechtsdr. Grietgen 229
Aalbrechtsz. Anthonis 256
Gijsbrecht 292
Claas 234-235
Aartsz. Adriaan 103-216-266-270-288-289
Adriaan – de Geus 8-107
Adriaan – Wit 183
Andries 301
Jacob – Bos 46-61-293
Claas 251
Cornelis 165-252
Lenert 30
Adamsz. Cornelis Adriaan 298
Adriaan Cornelis Adriaan 139
Lenert Adriaan 117-119-121-195-283-319-320
Huibrecht – van Eeckelenburch 28
Joris 20
Pieter 135-136-297
IJsbrant 191-192
Adriaansdr. Annitgen 277-282
Ingetgen 277-282
Machtelt 301-348
Maritgen 276-277-282
Trijntgen 277-282
Adriaansz. Adam 299-300
Adam – Groen 297
Adriaan 146
Adriaan – Florisz. 244-245
Adriaan – Cock 147
Adriaan – jonge Mijenteman 204
Adriaan – jonge Uijl 280-281
Arend – de Geus 8
Dielof 77-78-103-162-163-181-196-205-208-226-259-308-310-311-338-350-356
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Dirk 86-167-196-301-308
Dirk – Roel 76
Dirk – Speer 269
Dirk – Vool 269
Dirk – Wel 127
Adriaan Dirk 103
Floris 134-200-276-282-308
Frans 229
Frans – van Leeuwen 152-154-156-158-160-169-170
Gillis 193-315-318
Hillebrant 193-194-301-302-303
Jacob 102
Jacob – Groenhout 107
Jacob – Sman 240-255
Jan 114-260-261-356
Adriaan Jan 69-79-176-189-193-200-221
Cornelis Jan 79
Jan – Bien 83-84-109-262-263-267-268-323-324
Jan – van Duvevoorde 52-53
Jan – van Nierop 116-117-119-193-196-283-290-319-325
Jan – Schout 193
Cornelis 121-202-203-211-212-218-252-253-254-276-277-282-290-305-340-341-343344-345-346
Cornelis – Aemen 298
Cornelis – Joosten 194
Cornelis – Woutersz. 23-117-119-121-226-307-309-319-320
Cornelis – Huimen 44
Cornelis – Sman 286-329
Adriaan Cornelis – Aemen 139
Cors 282-342-343
Cors – Corsz. 186-308
Lenert 117-119-256-298
Lenert – Amen 117-119-121-195-283-319-320
Lenert – Corsz. 2-40-41-42-43-129-130-184
Lenert – Moijman 243-333-363
Louris – Block 356
Louris – Moijman 61-230-255-256-293
Maarten 162-163-207-226
Pieter – Smout 138
Ploen 208
Pouwels 322
Vrank 4-5-190
Willem 74
Willem – de Geus 144-327
Adrichem Mr. Huig van 175-181-182-228
Alewijnsz. Huibrecht 333
Joost 47-48-217-251-314
Pieter 301
Vrank 104
Vrederik 336
Alckemade van 26-166
Diderich van 45
Dirk 366
Magdalena van 366
Allertsz. Maarten 288-289
Andriesdr. Geertgen 30
Andriesz. Adriaen 157
Adriaan – van Swieten 152-153-154-155-156
Aris 302-307-356
Bartholomeus 61
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Cornelis 150-151-181-234-235-259
Anthonisdr. Annitgen 110
Jannitgen 364-365
Maritgen 49-206
Anthonisz. Jan 181
Crijn 339
Pieter 48-49-69-95-96
Pieter – Gijsbrechtsz. 234-235
Willem 103
Arendsdr. Fijtgen 24
Grietgen 257
Arendsz. Aris 81
Maarten 257
Mees 24
Mees – Reinen 147
Sier 93
Mr. Simon – van Bruijningen 183
Willem 356-357-358-359-360-361
Assendelft Jacob Jansz. van 161
Baersdorp Jan Jansz. 62-63
Jan Jansz. van – de oude 169-170
Clement 152-153-154-155-156-157-158-159-160-161
Baltensz. Jan – van Vliet 11-278-279
Barendsz. Jacob 301
Bartholomeusz. Mr. Vrederik 31
Barthoutsz. Cornelis Gerrit 57-100-103-202-203
Cornelis 147-206
jonge Cornelis 89-90-137-142-193-194-221-350-351
oude Cornelis 350-351
Bel Mr. Pieter 103
Berckel Jacob Cornelisz. van 183
Bije IJsbrant Pietersz. de 152-154-156-158-160
Bien Jan Adriaansz. 83-84-109-263-264-267-268-323-324
Blanc Jan 30
Jan Dingnaartsz. 231-232
Bloijcker Adriaan Jansz. 12
Block Louris Adriaansz. 356
Boer Lenert Jansz. 139
Bogge Heindrik 74-260-261-322
Heindrik Dirksz. 231-231-239-240-263-264-267-268-363
Bom Heindrik Heindriksz. 286-302-303
Bon Adriaan Willemsz. 119
Lenert Cornelisz. 42
Bonefaasz. Garrebrant 79
Boon Cornelis Gijsbrechtsz. 301-302-348
Lenert Cornelisz. 43-129-130-187-340-341
Boot Jacob 366
Boots Jacobmina 319-320
Bosch Arend Jacobsz. 61-230
Jacob Aartsz. 46-61-293
Jan 287
Jan Joachimsz. 21-164-284-285-305
Jan Cornelisz. 168-229
Boschuijsen jonkvrouw van 366
Bouwensdr. Hillegonda 308
Bouwensz. Willem Dirk 150-151
Jan 308
Maarten 102-308
Brederode heer van 46
Bruin Dirk Claasz. 251
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Jan Claasz. 251-260-261
Claas Dircksz. 207-208-251
Bruinensz. Claas Dirk 205
Bruijningen Mr. Simon Arendsz. van 183
Buijren Johan van 294
Buijtewech Gerrit Cornelisz. 269
Daen Jan Joachimsz. 79-81-93-112-114-115
Dalen Adriaan Willemsz. van 326
Dammasdr. Catharina 125-126
Dammasz. Adriaan 297
Jacob 304
Lenert 1-28-250-262
Danielsz. Jacob 112
Louris 87
Philip 321
Quirijn 297
Davidsz. Jacob 64-65
Deijman Jan 229
Jan Pietersz. 287
Pieter 152-154-156-158-160
Deck Gerrit Claasz. 310
Decker Louris Pietersz. 52-366
Delft Gerrit Jansz. 248
Diemen van 363
Diertensz. Cornelis Jan 30-230
Maritgen Jan 368
Dingnaartsz. Jan – Blanc 231-232
Joost 150-151
Lenert 57
Mees 79-265-334
Mees – Waert 335
Dirckmans Dirk Lenertsz. 205-216-310-311-312-313
Jopgen 38-39-103-238
jonge Lenert 77-78-216-310-311
Dirksdr. Aafgen 318
Geertgen 183
Maritgen 364-365
Willempgen 272
Dirksz. Adriaan 103-207-208-201
Adriaan – Adriaansz. 103
Adriaan – de Jonge 182
Beukel – van Santen 107
Daniel 194-298
Gerrit 107
Dirk Gerrit 57-90-91
Lenert Gerrit 301
Heindrik – Bogge 231-232-239-240-263-264-267-268-363
Jan 22-209-210-213-259-272-279-338
Jan – Jorisz. 17-18
Jan – Koenen 2-62-63-64-65-79-80-81-94-167-169-170-173-174-183-194
Jan – Cock 107-251-333
jonge Jan – Cock 132-133-246-247-332
Jan – Oom(en) 59-81-112-114-128-138-224-364-365
Dirk Jan 360
Cornelis Jan 79-194
Joost 125-126
Joris – Schenck 216
Claas 188-190-193-293-305-356
Claas – Bruin 207-208-251
Claas – Bruinensz. 205

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Cornelis 4-5-6-7-20-36-37-75-103-193-202-203-211-212-267-268-292-297
Cornelis – Ewoutsz. 79
Cornelis – Koenen 62-63-169-170-181-282-297
Cornelis – Mijn Oochgens 135-136
Dirk Cornelis – Koenen 82-87-88-143-188
Jan Cornelis 103-280-281-319-320
Lenert 297
Lenert – de Zeeu 231-232-326
Louris – Koenen 71
Philips 150-151
Pieter 150-151
Sier 334
Simon 59
Steven 70
Vincent 342
Willem – Bouwensz. 150-151
Wollebrant 4-6-103-219-220-266-299-200
IJsbrant – Visscher 158-159-160-161
Doessen Dominicus 226
Pieter 179-181
Douw Jan Pietersz. 152-154-156-158-160
Duijck Adriaan 294
Cornelis Pietersz. 141
Pieter Cornelisz. 197
Duijst van der Werf Frans Pietersz. 184
Duvevoorde Jan Adriaansz. van 52-53
Johan van 81-181-356
Dwinglo Jan Reinoutsz. 76
Dwumont Willem 225
Dijck Jan Cornelisz. van 12
Dijnen Adriaan Claas 79-81-330-331
Eeckelenburch Huibrecht Adamsz. van 28
Eggertsdr. Jannitgen 125-126
Egmondt Cornelis van – van der Nijeuburch 366
Eijnde Jacob van den 52-53-368
Johan van den 28
Elsen Joris Pietersz. den 24-147-356-357-358
Lenert Pietersz. den 47
Louris Simonsz. den 56
Pieter Lourisz. den 40-41-47-48-95-96-147-184-234-235-259-308-356
jonge Pieter Lourisz. den 265
Pieter Pietersz. den 47
Willem Jansz. den 35-40-41-94-117-119-184-192-206-301-345-359-360
Evertsz. Pieter – Nannius 32-57-123-124-138-138-273-274-334
Ewoutsdr. Grietgen 226
Leentgen 226
Maartijntgen 226
Trijntgen 226
Ewoutsz. Adriaan 226
Cornelis Dirk 79
Gijsbrecht 226
Cornelis 43
Floorij Gillis van 325
Florisdr. Adriana 322
Barbara 276-277-282
Maritgen 59-282
Florisz. Adriaan Adriaan 244-245
Barthout 15-59-352-354-355
Jacob 282
Dirk Jan 368
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Lenert 59-79
Franchoisz. Jacob 46-120-122
Fransz. Aper – van der Houve 109
Jan 140
Gael Loth Huigensz. 71-356
Gabrielsz. Jan – Croon 103-211-212-247-328
Jan – Scheer 154-155-156-157-158-159
Gerritsdr. Adriaantgen 356
Engeltgen 356-357-359
Jannitgen 356-357-359
Maartijntgen 356
Maritgen 4-5-6-7-103-356-357-359
Pietertgen 139
Gerritsz. Adriaan 87-88-234-235-270-271
Anthonis 103
Dirk 17-18-56-74-92-181-226-301-315-336-338-344-345
Dirk – Dircken 57-90-91
Gerrit 116-298-362
Gerrit – van Nuijs 145
Jacob – Coster 21-32-325-356
Jan 66-103-209-210-267-268
Jan – Lourisz. 103-218
Jeroen 356-357-358-359-360-361
Joost 49-69-83-84-108-109-187-198-204-284-285
Joris 4-6-206-338
Joris – Louwen 252-270-271
Cornelis 103-194-200-201-356-357358-359-360-361
Cornelis – Barthoutsz. 57-100-103-202-203
Cornelis – Schout 156-157-158-159-160-161-200-201-328-356
Cors 356-357-358-359-360-361
Crijn 77-78-205-216-310-311-312-313
Lenert 56-79-117-119-166-193-194-265-309-330-331-364-365
Lenert – Dircken 301
Pieter 103-181-194-221-253-254-338-356-357-358-359-360-361
Lenert Pieter 251
Willem 211
Geus Adriaan de 144-332
Adriaan Aartsz. de 8-107
Arend Adriaansz. de 8
Pieter 70
Willem Adriaansz. de 144-327
Gillisz. Dirk 278-279-308
Cornelis 315
Louris 32-301
Goossen Cornelis 76
Goten Heindrik Pietersz. van 150-151
Govertsz. Alewijn 29-104
Jan 298-350
Lenert 193-194-302-306-356-361
Jan Lenert 58
Simon 186
Cornelis Simon 351
Grave Dirk van 321-366
Grietgen 46
Groen Adam Adriaansz. 297
Groenewegen Pieter Pietersz. van 181-259
Groenhout Jacob Adriaansz. 107
Guits de erfgenamen van 328
Gijsbrechtsz. Aalbrecht 36
Anthonis 198
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Pieter Anthonis 234-235
Eggert 125-126
Ewout 23-97-121-181-220-226-270-271-283-323-336
Heindrik 205-266-275-310-311-312-313
Jan 6-97-182
Cornelis 3-110-111-182-226-274-297
Cornelis – Boon 301-302-348
Lenert 103-103-182-263-264-328
Louris 57-74-182-219
Pieter 79-301-315-318-330-331
Willem 17-18-56-111-334
Halling – rentmeester 301
Ham Pieter Jacobsz. van der 141
Hammerlaan Adriaan Cornelisz. 9-105-236-237-251
Anthonis Jansz. 191-192-241-242
Jacob 209-210
Jacob Cornelisz. 8-13-14-105-213-227-228-316
Hanneman Willem 322
Hantschoen Mr. Pieter Willemsz. 175
Harmansdr. Maritgen 332
Susanna 175
Harpersz. Claas 72-209-210
Hartoge Willem de 366
Heimansz. Cornelis 287
Heindriksdr. Barbara 139
Heindriksz. Abraham 70
Adriaan 191-192-242
Balten 200-201
Dirk 333
Dirk – Tromper 1
Heindrik – Bom 286-301-303
Jan – Vergalck 81
Joris 81
Cornelis 223-249-250-297
Marcelis 258
Pieter 125-297-334-335
Simon 248
Willem 2-49-173-174-185-282
Hets Cornelis Cornelisz. 356
Lenert Cornelisz. 134
Heij Willem Jacobsz. 112-113-114-115-340-341-342-343
Hillebrantsz. Cornelis 251
Adriaan Cornelis 251
Hoftuijn Willem Jansz. 356
Hofwech Jacob Jacobsz. 118-143-171-172-362
Hogewerf Lenert Jansz. 181
Hos Jan Cornelisz. 57-110-111-123-124-274
Claas Cornelisz. 89-265-309
Cornelis Jansz. 123-124
Houve Aper Fransz. van der 109
Daniel Oziersz. van der 135-136
Huibrecht – in de Veen 240
Huibrechtsz. Adriaan 297
Andries 334
Jan 97-217-220-263-264-314
Cornelis 77-78-260-261
Cornelis – in de Veen 255-266
Lenert Cornelis 59-97-103-108-162-163-211-212-217-219-220-226-263-264-323
Lenert 217
Huigensdr. Baartgen 195
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Huigensz. Anthonis 150-151
Floris 59
Joris 231-232
Cornelis 125-126-186-279
Loth – Gael 71-356
Maarten 2-24-71-125-126-277-282-356-359-360
Willem 308
Huimen Cornelis Adriaansz. 44
Huijsman Jan Cornelisz. 25
Huijpen Adriaan 297
Claas Pietersz. 77-78-141-162-163-236-237
Adriaan Claas Pieter 103
Alewijn Claas Pieter 205-216
Pieter Claasz. 141
Pieter Claas Pieter 310-311
Ingensz. Pieter 312-313
Ingooij Simon Cornelisz. 226
Jacobsdr. Agatha 334-335
Annitgen 36-37
Appolonia 112-114
Elisabeth 141
Ermpgen 4-5
Grietgen 112-114
Jannitgen 46-249
Leentgen 334-335
Maritgen 112-114-334-335
Neeltgen 112-114-334
Weintgen 334-335
Jacobsz. Adriaan 2-112-114-167-191-192-277-282-308-317-318
Andries 229
Arend – Bosch 61-230
Barend 73-213
Floris 70-344
Geertgen 230
Heindrik 82-242
Jacob 200-201-318
Jacob – Hofweg 118-143-171-172-362
Jan 47-48-99-100-218-234-235-298
Jan – van Assendelft 368
Jan – Corretgen 240
Jan – Valk 36-37-291-292
Willem Jan 4-234-235-301
Jasper 15-336-352-353-354-355
Cornelis 28-79
Cornelis – Jannen 251
Lenert – Coster 369
Maarten 112-114
Pieter 30-99-100-368
Pieter – van der Ham 141
Pleun 333
Schrevel 112-114-164
jonge Willem 168
Willem – Heij 112-113-114-115-340-341-342-343
Willem – Luijt 196
Wolphert 297
Jansdr. Aafgen – (Cock) 332
Annitgen 106-134-138-207-208-224-333-363
Elisabeth 128-138
Emmitgen 59
Geertgen 363
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Grietgen 182
Jannitgen 369
Catharina 260
Crijntgen 74
Leentgen 57-123
Lijsbeth 251
Margaretha 145
Maritgen 36-37-147-193-338
Maritgen – Diertsz. 368
Maritgen – (Cock) 332
Neeltgen – Sterre 251
Pleuntgen – Sterre 251
Pietertgen 11
Trijntgen 138-338
Trijntgen – Sterre 251
Jansz. Adriaan 32-58-67-68-81-179-181-185-301-302-308-325
Adriaan – Adriaansz. 69-79-176-189-193-200-221
Adriaan – Siersz. 81
Adriaan – op de Wedde 259
Adriaan – Bloijcker 12
Adriaan – Moijman 162-163-197
Adriaan – van Nierop 38-116-117-118-119-196-218-221-253-337-362
Anthonis 279
Anthonis – Hammerlaen 191-192-241-242
Arend 119-360
Aris 333-363
Daam 233
Diert 256-333-363
Dirk 23-82-173-174-176-181-218-226-236-237-275-301
Dirk – Dirksz. 360
Dirk – Florisz. 368
Dirk – Oom 138
Dirk – Pau 28-176
Dirk Cornelisz. gebijnaamd Dirk 51-52-53
Gerrit 193-306-308
Gerrit – Delft 248
Gijsbrecht 333
Heindrik 250
Heindrik – Keet 127
Huig 251
Jacob 81-338-354-355-363
Jacob – van Assendelft 161
Jacob – Kaernemelck 297
Jacob – van Couenhoven 24-65-110-168-229-287
Jacob – Valk 36-37
Cornelis Jacob 251
Jan 4-82-87-88-89-148-149
Jan – anders genaamd jonge Jan Maartensz. 36-37-291-292
Jan – Baersdorp 62-63
Jan – van Baersdorp de oude 169-170
Jan – Cluijt 107
Jan – Oudevliet 85
Jan – Schout(en) 6-13-14-20-89-103-193-205-208-265-266-299-300-316
Jan – Vergalck 81
Jan – Visscher 38-39
Claas 225-363
Claas – in de Poort 75-222-340
Coen 333
Cornelis 182-185-189-272-338-363
jonge Cornelis 13-14-98
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Cornelis – Adriaansz. 79
Cornelis – Diertensz. 30-230
Cornelis – Dirksz. 79-194
Cornelis – Claasz. 188
Cornelis – Mathijs 150-151
Cornelis – Hos 123-124
Cornelis – Cock 23-24-270-271-332
Cornelis – van Swieten 28
Cornelis – Vos 34
Cornelis – aan de Wadding 272
Pieter Cornelis 330-331
Cornelis Pieter Cornelis 111-334
Cors 139
Crijn 226
Lenert 140-141-228-269-292-317-328-338
Lenert – Boer 139
Lenert – Hogewerf 181
Lenert – Moijman 354
Lenert – Reinen 47-74-147-152-153-154-190
Lenert – van Velsen 39-74-103-213-226-236-237-258-275-283-319-320
Louris 185-284-285
Louris – Philipsz. 21
Pieter Louris 71
Maarten 79-290-340
Matheus 97-182
Claas Oom 364
Philips 35-284-285
Pieter 110
Pieter – Coninck 48-147-325
Reier – van Naerden 11
Roeland 4-5-20-40-41-74-187-356
Sebastiaan 8
Sebastiaan – Sterre 105
Valk 1
Vrank 83-84-108-280-281-288-289-301
Willem 74-81-455
Willem – Jacobsz. 4-234-235-301
Willem – Reijnen 152-153-154-155-193
Willem – den Elsen 35-40-41-94-117-119-184-192-206-301-345-359-360
Willem – Hoftuijn 356
Jacob Willem – Reijnen 85-86-188-190-200-201-279-306-315-356-358-362
Jan Willem – Reinen 86-190-200-308-329-369
Pieter Willem – Reijnen 5-49-200-201-297-308-329
IJsbrant 338
Jeroensdr. Neeltgen 56
Jeroensz. Adriaan 54-55
Gerrit 24-328-356-357-358-359360-361
Jan 56-307
Claas 54-55-148-149-327
Cornelis 356-357-359
Maarten 194
Pieter 356-357-359
Joachimsz. Jan – Bosch 21-164-284-285-305
Jan – Daen 79-81-93-112-114-115
Cornelis 59
Rein 167
Jonge Mr. Adriaan Dirksz. de 182
Jongesel Lenert Pietersz. 263-264
Joostensz. Adriaan 251
Cornelis Adriaan 194
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Bartholomeus 225
Gerrit 332
Karel 169
Jorisdr. Apolonia 81
Grietgen 81-367-358
Maritgen 81
Jorisz. Adriaan 260
Jan Dirk 17-18
Heindrik 79-81-90-91-92-93-98-127-297-299-300-309-334-335-365-367
Jan 82
Cornelis 62-63-105-169-170-191-192-241-242
jonge Cornelisz. 81-90-91-194-334-335-367
oude Cornelis 79-80-81-90-91
Cornelis – Heindriksz. 367
Claas Cornelis 297
Adriaan Claas Cornelis 330-331
Cornelis Claas Cornelis 344-345
Lenert 24
jonge Lenert 49-95-96-297
Jan Maarten 25-114-115-304-364-365
Pieter – Scaek 176
Kaernemelck Jacob Jansz. 297
Caulier Philips 225
Keet Heindrik Jansz. 127
Jan Cornelisz. 157
Keijser(oom) Cornelis 297
Cornelis Lenertsz. 58-60-69-72-103-157-204-214-215-323-328-356
Lenert Cornelisz. 58-60-72
Ket Jan 29
Claas 334-335
Ketel Sebastiaan van de 366
Christiaan – van Hazerswoude 75
Claasdr. Adriana 290-340
Agatha – Sterre 193
Alida 189
Annitgen 343
Ermpgen 79
Geertgen 17-18-79-81
Machtelt 290
Maritgen 226
Maritgen – Sterre 193
Trijntgen 121-218-298
Trijntgen – Sterre 193
Claasz. Adriaan 25-79-173-174-204-216-234-235
Adriaan – Dijnen 79-81-330-331
Adriaan – Cornelis Jorisz. 330-331
Adriaan – Pieter Huijpen 103
Alewijn 208-251-312
Alewijn – Pieter Huijpen 205-216
Alewijn – Verhooch 166
Dirk – Bruijn 251
Dijn 9-10-24
Gerrit 77-78-311
Gerrit – Deck 310
Jacob 4-6-103-244-245-297-315-318
Jan 183-366
Jan – Corsz. 86
Jan – Bruijn 251-260-261
Jan – Colijn 81
Jan – Oudevliet 85
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Jan – Sterre 193-200-201-265
Jan – van Tetroede 199
Cornelis Jan 188
Claas 181-343
Claas – Sterre 193
Cornelis 24-67-68-181-222-223-259-290-305-333-364-365
Cornelis – Cornelis Jorisz. 344-345
Cornelis – in de Poort 340
Cornelis – van Rijn 79-364-365
Cornelis – Sterre 193
Cors 71
Lenert – Sommer 251
Maarten 4
Maarten – Clou 46-122
Maarten – Rotteval 6-103
Mees 231-232
Philips 28-294-364-365
Pieter 36-208-292-296-334
Pieter – in de Poort 290
Pieter – Huijpen 141
Pieter – Pieter Huijpen 310-311
Pieter – Colijn 74
Pieter – in de Poort 340-341
Pieter – Sterre 193-301
Pouwels 79-297
Schrevel 1-27-36-37-50-51-54-55-148-149-291-292
Simon 297
Simon – Recxs 127-265
Willem 59-81
Willem – van Rijn 43
Willem – van Warmont 183
Jan Willem 74-83-84-108-337
Lenert Willem 74-307
Clau Fop van der 228-295
Cleij Lenert Maartensz. van der 250
Clerck Geertgen Corsdr. 301
Huibrecht Corsz. 156-160-193-252-301
Cornelis Corsz. 301
Cors Cornelisz. 301
Maritgen Corsdr. 301
jonge Maritgen Corsdr. 301
Neeltgen Corsdr. 301
Clezij Dirk Maartensz. van der 144
Lenert Maartensz. van der 148-149
Clou Maarten Claasz. 46-122
Cluijt Jan Jansz. 107
Cobel jonkheer 190
juffrouw 64-65
de weduwe van 284-285
Mr. Arend 21
Claas 74-222-223-342-343
Claas Lourisz. 344-345-346
Koenen Jan Dirksz. 2-62-63-64-65-79-80-81-94-167-169-170-173-174-183-194
Cornelis Dirksz. 62-63-169-170-181-282-297
Dirk Cornelis Dirk 82-87-88-143-188
Louris Dirksz. 71
Niesgen 334-335
Kock Aafgen Jansdr. 332
Adriaan Adriaansz. 147
Jan Dirksz. 107-251-333

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

jonge Jan Dirksz. 132-133-246-247-332
Cornelis Jansz. 23-24-270-271-332
Maritgen Jansdr. 332
Colijn Jan Claasz. 81
Jan Cornelisz. 81-90-91-92-93
Pieter Claasz. 74
Pieter Pietersz. 25-356-361
Comen Jan 308
Jan Cornelisz. 135-136
Coninck Pieter Jansz. 48-147-234-235-325
Coppen Jan Willemsz. 61-230
Corenwinder Mr. David 182
Cornelisdr. Aafgen 4-6-103
Alida 291-292
Appolonia 167-282
Emmitgen 4-6-103
Geertgen 364
Jannitgen 364
Catharina 181
Leentgen 4-6-20-103
Maritgen 4-6-103-189-290-340-343
Meinsgen 189
Neeltgen 36
Niesgen 181
Rusgen 181
Stijntgen 81
Trijntgen 32-297-325
Cornelisz. Adriaan 117-119-121-218-219
Adriaan – Arien Aemen 139
Adriaan – Hillebrantsz. 251
Adriaan – Corsz. 283-319-320
Adriaan – Hammerlaan 8-105-236-237-251
Adriaan – Vos 33-34-38-39-180-199
Arend 121-142
Barthout 193-366
Bouwen 21-173-174-176-206-257-286-297-302-308-317-328
Dammas 110-111-273
Dirk 4-6-7-9-10-20-92-93-103-154-155-317
Dirk jonge 308-340-341
Dirk – gebijnaamd Dirk Jansz. 51-52-53
Dirk – Dirk Coenen 82-87-88-143-188
Dirk – Muijser 200-201-329-356
Frans 87-88
Gerrit 79-193-194-328-334-335-356-361
Gerrit – Buijtewech 269
Gerrit – Reijnen 13-14-307-316
Gijsbrecht 17-18
Gijsbrecht – Speelman 193
Huibrecht 74-310-311-333-336
Huig – Swartgen 207-251
Isaac 141
Jacob 25-64-65-81-112-113-114-115-368
Jacob – van Berckel 183
Jacob – Hammerlaan 8-13-14-105-213-227-228-316
Jacob – de Crijter 366
Jacob – Vernuft 3-110-111-273
Jan 4-6-103-229-251
Jan – Bos 168-229
Jan – Dircken 103-280-281-319-320
Jan – van Dijck 12
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Jan – Hos 57-110-111-123-124-274
Jan – Huijsman 25
Jan – Keet 157
Jan – Colijn 81-90-91-92-93
Jan – Comen 135-136
jonge Jan – van der Miening 125
Joachim 107
Joost 182
Jop 334-335
Joris 57
Claas 35-308
Claas – Jorisz. 297
Claas – Hos 89-265-309
Claas – van Noort 152-154-156-158-160
Claas – van Rijn 24-185-306
Adriaan Claas – Jorisz. 330-331
Cornelis Claas – Jorisz. 344-345
Cornelis 20-21-181-238-259-301-318-328-356-357-358-359-360-361
Cornelis – Hets 356
Cornelis – Reijnen 75-317
Cornelis – Coster 46-99-100-166-181-244-245
Cornelis – van Noort 322
Cornelis – van Rijn 21-49-106
Cornelis – van Swanenburch 257
Cors – Clerck 301
Crijn 162-163
Lenert 187-198-356
Lenert – Huibrechtsz. 59-97-103-108-162-163-211-212-217-219-220-226-263-264-323
Lenert – Bon 42
Lenert – Boon 43-129-130-187-340-341
Lenert – Hets 134
Lenert – Keijser(oom) 58-60-72-204
Lenert – Peetoom 171-172-287
Louris 1-50-51-53-172-287-293-364-365
Louris – Cort Lou 171
Louris – Schout Lou 217-322
Maarten 297
Mees 46
Pieter 143-318
Pieter – Jansz. 330-331
Pieter – Duijck 197
Pieter – van Couenhoven 79
Pieter – de Ruijter 282-344-345
Pieter – van Rijn 106
Pieter – Soeteman 15-16
Pieter – van Venegie 175-198
Pieter – Vengee 19
Pieter – Vos 34
Cornelis Pieter – Jansz. 111-334
Rein 181-296
Simon 42-43-54-55-112-113-129-130-148-149-193-297-304-306-340-341
Simon – Ingooij 226
Willem 364-365
Willem – Vranken 181-194
Corretgen Jan Jacobsz. 240
Corstemeus 144
Corsdr. Geertgen – Clerck 301
Maritgen – Clerck 301
jonge Maritgen – Clerck 301
Neeltgen – Clerck 301
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Corsz. Cors Adriaan 186-308
Lenert Adriaan 2-40-41-42-43-129-130-184
Huijbrecht 157-158-159-161-202-203
Huibrecht – Clerck 156-160-193-252-301
Jacob 332
Jan 228
Joachim – van Vliet 1-120-262-349
Jan Claas 86
Cornelis 32-79-81-193-198-301-317-325
Cornelis – Clerck 301
Adriaan Cornelis 283-319-320
Cort Lou Louris Cornelisz. 171
Coster Jacob Gerritsz. 21-32-325-356
Cornelis Cornelisz. 46-99-100-166-181-244-245
Lenert Jacobsz. 369
Couenhoven Jacob Jansz. van 24-65-110-168-229-287
Pieter Cornelisz. van 79
Koij Adriaan Lenertsz. 332
Claas Dirksz. 244-245
Croon Jan Gabrielsz. 103-211-212-247-328
Jan Pietersz. 99-100-120
Crijn – snijder 108
Crijnsdr. Claasgen 226
Crijnsz. Jan 226
Crijter Jacob Cornelisz. de 366
Kunst Lenert Willemsz. 171-172-287
Laen Heindrik van der 183
Lambrechtsz. Dirk 67-68
Gerrit 233
Lanscroon jonkheer van 366
Leeuwen Frans Adriaansz. van 152-154-156-158-160-169-170
Lenertsdr. Adriana 195
Agatha 28
Alida 195
Appolonia 74
Baartgen 195
Elisabeth 356-357-358-359-360-361
Geertgen 146
Jaantgen 338
Maritgen 28-195
Neeltgen 28
Lenertsz. Adriaan 40-41-42-43-57-73-86-97-129-131-132-133-184-195-332-369
Adriaan – Koij 332
Arend 99-100
Bruin 3
Dingnaar 57-123-124-256
Dirk 74
Dirk – Dirckmans 205-216-310-311-312-313
Huibrecht 101-102-150-151-192
Huig 195
Jan 5-20-42-43-54-55-74-129-130-195
oude Jan 103
Jan – Govertsz. 58
Jan – Jan Reijnen 369
jonge Jan – Ruijs 57
Jan – van Velsen 38-39-60
Jasper 83-84-314
Joris – Moijman 231-232
Claas 363
Claas – van Velsen 39-214-215
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Clement 191
Cornelis 42-43-64-65-129-130
Cornelis – Keijser(oom) 58-60-69-72-103-157-214-215-323-328-356
Cornelis – van Tethroede 183
Lenert 21-42-43-69-129-130-198-206-308-317-356-358
oude Lenert 81
Lenert – wilde Leen 301
Lenert – Lichtenturf 265
Maarten 139-140-141
Pieter 81
Salomon – van der Wuert 366
Simon 193-328
Lichtenturf Lenert Lenertsz. 265
Lievensz. Cornelis 251
Loosse Jacob Pouwelsz. de 333
Lourisdr. Annitgen 106
Jannitgen 364
Crijntgen 297
Leentgen 87
Neeltgen – anders genaamd zus Louwen 44
Lourisz. Gerrit 179-181-259
Jan Gerrit 103-218
Joris Gerrit 252-270-271
Jan 179-181-259
Claas – Cobel 344-345-346
Cornelis 36-37-243-292-297-333-364-365-366
Louris 54-55-148-149-248-249-250
Pieter 71
Pieter jonge 24-286-364-365
Pieter – Jansz. 71
Pieter – den Elsen 40-41-47-48-95-96-147-184-234-235-259-308-356
jonge Pieter – den Elsen 265
Willem 181-259
Luck Cornelis 128-182
Luijt Willem Jacobsz. 196
Maartensdr. Alida 141
Annitgen 79-367
Barbara 141
Fijtgen 257
Neeltgen 112-113-114-115
Maartensz. Adriaan 28
Arend 257
Dirk – van der Clezij 144
Huibrecht 61-79-81-92-93-293-367-368
Jan 1-79-112-114-262-367
Jan – Jorisz. 25-114-115-304-364-365
Jan Jansz. anders genaamd jonge Jan 36-37-291-292
Joachim 112-114-181-259
Claas 79-80-81-168-194-334-335-343-367
Cornelis 290-340-341-342
Lenert – van der Cleij 250
Lenert – van der Clezij 148-149
Maarten 179-181-259
Osier 92
Pieter -- Rennuit 141
Sebastiaan 1-262
Vrederik 121
Willem 244-245
Matheusz. Cornelis 46
Mathijsz. Andries – Poijer 120
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Gerrit 238-323-324
Cornelis Jan 150-151
Cornelis 120
Mauricque Jacques 246-247
Meer Arend van der 282
Meesdr. Maritgen 330
Weintgen 334
Meesz. Arend 24
Jan 318-330-331
Cornelis 30
Louris 62-272
Pieter 50-51-52-53
Vrank 241-242
Megang Lois 27
Meulen Vrank van der 101-182
Meijnen Maarten 9-10-332
Michielsz. Michiel – Vosmaer 8
Willem 123-124
Miening jonge Jan Cornelisz. van der 125
Mierop Hugo van 321-366
Joachim van 321-366
Cornelis van 321-344-345-366
Maria van 321-366
Mijenteman Adriaan 103-263-264
Adriaen Adriaansz. jonge 204
Mist Johan de 367-368
Moijman Adriaan Jansz. 162-162-197
Joris Lenertsz. 231-232
Lenert 366
Lenert Adriaensz. 243-333-363
Lenert Jansz. 354
Louris Adriaansz. 61-230-255-256-293
Mota Jan 182
Mouringsz. Gerrit 152-153-154-155-286
Mouritius Gerrit 329
Muijs Gerard van 31
Muijser Dirk 308
Dirk Cornelisz. 200-201-329-356
Mijn Oochgens Cornelis Dirksz. 135-136
Naerden Reier Jansz. van 11
Nannius Evert – Wolphertsz. 368
Pieter Evertsz. 32-57-123-124-128-138-273-274-334
Nierop Adriaan van 33
Adriaan Jansz. van 38-116-117-118-119-196-218-221-253-337-362
Jan van 337
Jan Adriaansz. van 16-117-119-193-196-283-290-319-325
Cornelis van 36-194-292
Nieuburch Jan van der 366
Cornelis van Egmondt van der 366
Noorden Cornelis van 206
Noort Claas Cornelisz. van 152-154-156-158-160
Cornelis van 49
Cornelis Cornelisz. van 322
Nuijs Gerrit van 116-118
Gerrit Gerritsz. van 145
Oom(en) Jan Dirk 59-81-112-114-128-138-224-364-365
Claas – Jansz. 364
Oost Tanneken van 16
Osiersz. Daniel – van der Houve 135-136
Jacob 33-34-38-39-180-253-254
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Jan 76
Claas 33-38-39-253
Ottensz. Heindrik 135-136
Oudevliet Jan Jansz. 85
Jan Claasz. 85
Outgaartsz. Rein 299-300
Pau Dirk Jansz. 28-176
Peetoom Lenert Cornelisz. 171-172-287
Philipsz. Louris Jan 21
Cornelis 46-122-349
Pieter – de snijder 252
Pietersdr. Alida 30-318
Annitgen 318-340
Appolonia 308
Dieuwertgen 318
Elisabeth 76-116-117-119-337
Geertgen 318
Jacoba 243
Maritgen 30-244-290-340
Neeltgen 194-308
Pietersz. Adriaan 69-141-185-340
Adriaan – Rosenburch 59-224
Arend 150
Barend 1
Blasius 318
Doe 326
Gerrit 193
Harper 267-268
Heindrik – van Goten 150-151
Jacob 30-139-140-141
Jan 30-72-90-91-92-93-132-133-218-332
jonge Jan 57-74-177-178-209-210-214-338
Jan – anders genaamd Jan Woutersz. 213
jonge Jan – anders genaamd Jan Woutersz. 145
Jan – Deijman 287
Jan – Douw 152-154-156-158-160
Jan – Croon 99-100-120
Jan – Sterre 193-251
Joost 141
Joris 234-235-296
Joris – den Elsen 24-147-356-357-358
Claas – Huijpen 77-78-141-162-163-236-237
Claas – Sterre 193
Adriaan Claas – Huijpen 103
Alewijn Claas – Huijpen 205-216
Pieter Claas – Huijpen 310-311
Cornelis 17-18-30-141-319-320-330-331-368
Cornelis –Cornelis Jansz. 111-334
Cornelis – Duijck 141
Cornelis – Remunt 269
Lenert 30-58-141-323
Lenert – Gerritsz. 251
Lenert – den Elsen 47
Lenert – Jongesel 263-264
Louris 276-277-282-318
Louris – Decker 52-366
Louris – Cort Lou 171
Maarten 141-221-251-339
Mees 108-193-194
Meiert 22

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Meinert 209-210
Pieter 33-34-70-87-211-212-340-341
Pieter – den Elsen 47
Pieter – van Groenewegen 181-259
Pieter – Colijn 25-356-361
Pieter – Post 8-105-107
Pouwels – van der Werve 133
Robbrecht – Schilperoort 231
Simon 274
Vechter 193-302-307
Willem 87-88-183-308
Willem – Post 12
IJsbrant – de Bije 152-154-156-158-160
Poll Cornelis van der 138
Poort Claas Jansz. in de 75-222-340
Cornelis Claasz. in de 340
Pieter Claasz. in de 340-341
Post Pieter Pietersz. 8-105-107
Willem Pietersz. 12
Pottere Mr. Maximiliaan de 283-319-320
Pouwelsdr. Barbara 142
Pouwelsz. Anthonis 248
Heindrik 27-333
Jacob – de Loosse 333
Claas 81-129-130-365
Cornelis 173-174-334-335
Willem – van Thoorenvliet 156-157-158-159-160-161
Poijer Andries Mathijsz. 120
Put Isabella Gonda 12
Pijl Willem 46
Pijnsz. Pieter 297
Quant Cornelis Willemsz. 183
Recxs Simon Claasz. 127-265
Reijnen Mees Arend 147
Lenert Jan 47-74-147-152-153-154-190
Willem Jan 152-153-154-155-193
Jacob Willem Jan 85-86-188-190-200-201-279-306-315-356-358-362
Jan Willem Jan 86-190-200-308-329-369
Pieter Willem Jan 5-49-200-201-297-308-329
Claas 357-358
Gerrit Cornelisz. 13-14-307-316-317
Cornelis Cornelisz. 75
Jan Willem 308
Reinendr. Jopgen 167
Neeltgen 167
Reinensz. Joachim 168-279
Reingers Helena 225
Machtelt 225
Willem 225
Reinoutsz. Jan – Dwinglo 76
Remunt Cornelis Pietersz. 269
Rennuit Pieter Maartensz. 141
Robbrechtsz. Jan 240-256
Roel Dirk Adriaansz. 76
Roon Pieter van 366
Rosenburch Adriaan Pietersz. 59-224
Rotteval Maarten Claasz. 6-103
Ruijs jonge Jan Lenertsz. 57
Ruijter Pieter den 47-340
Pieter Cornelisz. de 282-344-345
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Rijk Huig van 333-366
Jan van 363
Rijn Adriaan van der 131
Huig van 26
Claas Cornelisz. van 24-185-306
Cornelis Claasz. van 79-364-365
Cornelis Cornelisz. van 21-49-106
Pieter Cornelisz. van 109
Willem Claasz. van 43
Saenen IJsbrant IJsbrantsz. van 249
Santen Beukel Dirksz. van 107
Scaek Pieter Claasz. 176
Schaer Jan 217
Scheer Jan Gabrielsz. 154-155-156-157-158-159
Schenck Joris 302
Joris Dirksz. 216
Schilperoort Ewout van 137
Robbrecht Pietersz. 231
Schout(en) Jan 297-334-335
Jan Adriaansz. 193
Jan Jansz. 6-13-14-20-89-103-193-205-208-265-266-299-300-316
Cornelis Gerritsz. 156-157-158-159-160-161-200-201-328-356
Schout Lou Loris Cornelisz. 217-322
Schrevelsdr. IJefgen 25
Neeltgen 28
Schrevelsz. Claas 27-28-107-132-133-248-332
jonge Claas 1-332
oude Claas 46-294
Siersz. Jan 3-81-90-91-98-110-194
Adriaan Jan 81
Simonsdr. Annitgen 301
Appolonia 20-342-343-344-345-346
Simonsz. Broer 238
Heindrik 191-192
Jacob 260-261-326
Jan 227-275-296
Claas 127-140
Cornelis 9-10-25-59-103-177-178-214-221-224-226-234-235-236-237-283-302-305-321333-350
Cornelis – Govertsz. 351
Crijn 59-108
Crijn – Visscher 224
Lenert 110-304
Lenert – van der Vos 15-64-65-197-353
Louris 286
Louris – den Elsen 56
Outgaart 81
Pieter 110
Sman Jacob Adriaansz. 240-255
Cornelis Ariensz. 286-329
Smout Pieter Adriaansz. 138
Soeteman Pieter Cornelisz. 15-16
Sommer Lenert Claasz. 251
Speelman Aris Willemsz. 229
Gijsbrecht Cornelisz. 193
Speer Dirk Adriaansz. 269
Sterre Agatha Claasdr. 193
Jan Claasz. 193-200-201-265
Jan Pietersz. 193-251
Claas 89
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Claas Claasz. 193
Claas Pietersz. 193
Cornelis Claasz. 193
Maritgen Claasdr. 193
Neeltgen Jansdr. 251
Pieter Claasz. 193-301
Pleuntgen Jansdr. 251
Sebastiaan Jansz. 105-251
Trijntgen Jansdr. 251
Trijntgen Claasdr. 193
Stevensz. Jan 227
Swanenburg Cornelis Cornelisz. van 257
Swartgen Huig Cornelisz. 207-251
Swieten Adriaan Andriesz. van 152-153-154-155-156
Cornelis Jansz. van 28
Tack Maria 102
Tetroede Jan Claasz. van 199
Cornelis Lenertsz. van 183
Thomasz. Arend 202-203-252
Thoorenvliet Willem Pouwelsz. van 156-157-158-159-160-161
Tiemansz. Gillis 66
Tromper Dirk Heindriksz. 1
Uijl Adriaan Adriaansz. jonge 280-281
Valk Jacob Jansz. 36-37
Jan Jacobsz. 36-37-291-292
Vechtersz. Cornelis 79-297
Lenert 44-58-60-103-165-253-254
Pouwels 81-200-201
Vechter 42-43-129-130-265
Veen Mr. Simon van 1-27-28
Velsen Jan Lenertsz. van 38-39-60
Claas Lenertsz. van 39-214-215
Lenert Jansz. van 39-74-103-213-226-236-237-258-275-283-319-320
Venegie Pieter Cornelisz. 175-198
Vengee Pieter Cornelisz. 19
Verburch Jannitgen 150
Vergalck Jan Heindriksz. 81
Jan Jansz. 81
Verhooch Alewijn 81
Alewijn Claasz. 166
Vernuft Jacob Cornelisz. 3-110-111-273
Vincentsz. Dirk 1-239
Vinck Cornelis 176
Visscher Jan Jansz. 38-39
Crijn Simonsz. 224
IJsbrant Dirksz. 158-159-160-161
Vliet Jan Baltensz. van 11-278-279
Joachim Corsz. van 1-120-262-349
Volbergen Tieman van 247
Vool Dirk Adriaansz. 269
Vos Adriaan Cornelisz. 33-34-38-39-180-197
Cornelis Jansz. 34
Lenert Simonsz. van der 15-64-65-197-353
Pieter Cornelisz. 34
Vosmaer Mr. Michiel 105
Mr. Michiel Michielsz. 8
Vrankendr. Agatha 200
Clara 301
Vrankensz. Dirk 75-222-223-343
Jan 222-223-295-340-341
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Cornelis 191-192-241-242
Willem Cornelis 181-194
Vrederik – chirurgijn 238
Waert Mees Dingnaartsz. 335
Warmondt Willem Claasz. van 183
Willem Willemsz. van 155
Wassenaer de heer van 334
Joriaan van 112-114
Wel Dirk Adriaansz. 127
Werf Frans Pietersz. Duijst van der 184
Werve Pouwels van der 332
Pouwels Pietersz. van der 133
Wijele Nicolaas van der 152-154-156
Wilde Simon Willemsz. de 125-126
Willemsdr. Alida 200-201
Willemsz. Adriaan 74-81-142-213-221-301-338
Adriaan – Bon 119
Adriaan – van Dalen 326
Andries 164-181-259
Arend 81-93-301-334-335
Aris 168-171-172-187-287
Aris – Speelman 229
Dirk 81-106-134-364-365
Gerrit 2-6-7-66-180-280-281
Huig 103-280-281
Jacob – Jan Reijnen 85-86-188-190-200-201-279-306-315-356-358-362
Jan 57-97-201-220-308-328-338-358
Jan – Jan Reijnen 86-190-200-308-329-369
Jan – Claasz. 74-83-84-108-337
Jan – Reijnen 308
Jan – Coppen 61-230
Jeroen 56-79
Claas 318
Lenert 9-10-79
Lenert – Claasz. 74-307
Lenert – Cunst 171-172-287
Maarten 297
Mees 29
Pieter 20-21-187-368
Pieter – Hantschoen 175
Pieter – Jan Reijnen 5-49-200-201-297-308-329
Simon – de Wilde 125-126
Willem – van Warmondt 155
Wils Mr. Pieter 74
Wilsoets Jasper 13-14-153-316
Wit Adriaan Aartsz. 183
Wolphertsz. Dirk 125
Evert – Nanius 368
Jan 177-178-214
Cornelis 177-178-214-323-324
Woutersz. Adriaan 26
Cornelis Adriaan 23-117-119-121-226-307-309-319-320
Jan 22-103
Jan Pietersz. anders genaamd Jan 213
jonge Jan Pietersz. anders genaamd Jan 145
Cornelis 1-244
Mouring 131-162-163-213
Wuert Salomon Lenertsz. van der 366
Wijbensz. Adriaan 211-212-252-328
IJsbrantsdr. Neeltgen 44
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IJsbrantsz. Anthonis 1-50-51-248-333
Domen 50-51-248-260-261
Cornelis 26-27-230-243-293
IJsbrant – van Saenen 249
Zeeu Lenert Dirksz. de 231-232-326

GEOGRAFISCHE NAMEN
Amsterdam 296
Berkel 230-255-256
Delft 1-26-30-107-109-131-135-136-141-196-228-231-232-239-240-244-245-249-250-264-268-282297-332
Dordrecht 102
Eikenduinen 356-357-359-361
Gouda 36
‘s-Gravenhage 11-12-21-36-46-57-64-65-81-103-133-141-152-153-175-181-246-247-248-251-259283-284-285-286-294-296-319-320-328-332-344-366
Haagambacht 99-100-134-248-342343
Haarlem 243
Hazerswoude 29-75-80-81-269
Hillegersberg 25
Katwijk 356-357-359-361
Leiden 11-33-34-38-39-66-70-71-87-88-112-113-150-152-153-154-155-157-158-159-160-161-169170-184-229-253-254-276-277-278-279-282-287-296-340-341-356-357-359-361-366
Leiderdorp 98
Loosduinen 290-342-343
Maastricht 233
Monster 4-6
Naaldwijk 244-245
Naarden 11
Nieuweveen 9-26-27-105-144-251-260-261-326-327-333-363
Noordwijk 125
Nootdorp 54-55-73-207-208-230-231-232-243-246-247-251-326-333
Poeldijk 103
Pijnacker 50-51-52-53
Rijn 81
Rijnland 33-38-137-183-253
Rijnsburg 36-37-85-282-292
Rijswijk 16-18-105-132-133-181-290-332-340-341-343-344-345-346
Sassenheim 362
Scheveningen 356-357-359-361
Schiedam 135-136
Sluis 16
Vianen 46
Vlaanderen 16
Voorburg 1-24-33-36-37-38-50-51-52-53-57-61-77-78-99-100-120-123-124-166-181-182-191-242244-245-248-259-262-270-288-291-292-293-294-301-332-336-338-349-352-353-354-355357-359-361-364-366-367-368
Voorhout 125-126-183
Voorschoten 2-3-17-18-21-24-25-30-34-35-42-43-56-59-62-64-65-71-75-79-80-81-89-90-92-93-98101-102-110-111-112-113-114-115-127-129-130-138-139-140-152-164-173-174-180185-186-191-192-199-222-223-224-225-241-242-272-273-284-285-287-296-297-301305-309-315-318-331-334-335-356-361-364-365-366
Vriezekoop 296
Vrijenban 54-55-107-132-133-135-136-144-249-250
Wassenaar 82-114-127-128-181-185-233-259-306
Wateringen 36-37-179-181-259-291-292
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’t Wout 103
Zegwaart 135-136-157-175-295
Zilk 356-357-359-361
Zoetermeer 76-127-154-155-156-157-158-159-177-178-197-204-205-207-208-211-212-214-217-226251-269-275-280-281-288-289-310-311-312-313-314-321
Zoeterwoude 87-88-118-143-150-151-171-172-191-192-228-234-235-257-264-290-318

N A M E N V A N P O L D E R S, S T R A T E N, V A A R W A T E R S, E T C.
Achterweg 3-110-111-274
Binnenwatering te Zoetermeer 251
Binnenweg te Zoetermeer 251
Bos te Voorschoten 140
Bovenweg te Zoetermeer 251
Buitenwatering 143-277-301
Burg te Voorburg 1
Burgpad te Voorburg 1
Delftse kade te Vrijenban 135-136
Gelderswoude te Zoeterwoude 274-276-282
Goo 1-8-12-36-46-52-53-63-122-166-260-261-292-363-366-368
Gooweg 62-143-169-170-183-191-192-242
Groeneweg te Zoetermeer 251
Groenewegse watering in Zoetermeer 251
Hoflaan 181
Hofland in Voorschoten 81
Hogezijtwind 116
Honderd Morgenweg 363
Kapelland 79
Kerkweg 333
Klapwijk in Pijnacker 50-51-52-53
Kortlandse weg 135-136-333
Crommeweg te Vrijenban 250
Lage Achterweg 116-362
Leidschendam 3-15-16-30-31-33-34-57-64-65-76-89-97-110-111-116-117-118-121-123-124-127-139140-141-152-168-175-180-182-195-198-199-218-221-228-229-233-269-273-274-298309-318-322-339-352-353-354-355-362-366
Lozerlaan in Haagambacht 248
Marcxse steeg 193
Marcxseweg 6-7-193
Meerburger watering 2-25-62-63-79-80-81-112-114-169-170-183-282-304
Meergat 350
Ommedijk 4-5-24-74-103-150-151-200-201-234-235-247-321-340-341-344-345-350-351-356-357358-359-360
Ommedijkse watering 4-5-125-126-160-161-168-186-193-200-201-234-235-279-308-342-343-344345-356
Oost Negentich Morgen 363
Oude Zwet te Zoeterwoude 150-151
Postenkade te Vrijenban 250
Schakenbos 127-334-335
tSmalweer 282
Stompwijkse binnenwatering 67-68-117-119-200-234-235
Stompwijkse buitenwatering 87-194-200-201-282-286-309
Stompwijkse watering 24-81-88-112-113-114-115-181-194-279-302-308-348
Stompwijkseweg 4-5-13-14-25-40-41-95-96-103-125-126-150-151-152-153-168-181-183-184-193202-203-222-229-259-279-283-287-308-319-320-329-336-342-343-356-357
Tedingerbroek 1-8-9-10-12-26-27-28-30-36-37-46-50-51-52-53-54-55-61-73-99-100-105-107-110120-122-132-133-144-148-149-166-230-231-239-240-243-244-245-248-249-250-251-
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256-255-260-261-262-291-292-293-294-321-326-327-332-333-349-363-366-367-368
Veenwatering 1-26-230-231-232-243-262-293
Veenweg 9-10-50-51-221-240-248-321-333-363
Veur 3-17-18-42-56-81-89-93-98-101-106-110-111-127-191-192-241-242-297-301-309-361-365
Vliet 24-42-43-46-79-81-106-112-114-129-130-174-225-244-296-297-298-304-334-366-368
Voorweg 58
Vrouwenvaart 177-178-275-338
Vrouwenveen 216
Watersloot 46-122
Wadding 185
Wedde 67-179
Weese sloot 340-341
Westeinde 183
Westweg 250
Wilsveen 4-6-7-8-9-10-20-22-23-38-39-44-49-57-60-66-69-72-74-77-78-83-84-103-108-109-127-131145-158-162-162-175-177-178-180-202-203-206-209-210-211-212-213-214-215-216-217219-220-226-227-228-236-237-252-253-254-258-262-266-267-268-270-271-275-283-287288-289-299-322-323-324-328-338
Wilsveense binnenwatering 6-103-177-178-226-267-268
Wilsveense buitenwatering 226-252-270-271-283
Wilsveense watering 33-34-180-213-288-289-338
Wilsveense weg 74-251
Zoetermeerse dwarssloot 196-208-217-280-281-314-328
Zoetermeerse meer 171-172-247-297-321-340-341-344-350-356-357-358-359-360
Zuidbuurt van Zoeterwoude 257
Zuideinde van Delft 30
Zuidwatering te Zoeterwoude 257
Zwet te Zoeterwoude 257

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
Bagijnen hout 152-154-156-158-160
Bosschaert 333
Dwersland 250
Groote Mergen 231
Gulde Valck 362
’t Hemelrijc in Voorschoten 81
Hoge Zijtwind 205-312-313
Huijch en Sijmon Corst 194
Kapelland 299-300
Korenkoperland te Delft 244-245
Croon te Leiden 184
Landscheiding 236-237
Ter Lucht te Voorschoten 296
Luijtges meer
Molenkamp 166
Oude Tol 364
Schaperbeij te Zoetermeer 251
Schenckanne 287
’t Smale weer 81
Swaenshals te Delft 131
Vergulde Wagen te Zuideinde van Delft 30
Waert 334
Wilsveense kapel 74
Watermolen 193-251
Wind watermolen 169-170
Zusteren hout 200-201-308
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Zijlpoort 356

INSTELLINGEN

Abdij van Koningsveld 59
Rijnsburg 79-80-143-356-359-360
Arme gast- en pesthuis te Rotterdam 337
Bierimpost 127
Deputaten te Leiden 143
Convent van de Bernaditen in de ban van Heemstede 169-170
St. Agatha te Delft 333
Gilde van Voorburg 1
Godshuis van Voorschoten 64
Heilige Geest van Delft 28-107
Voorburg 81
Zoeterwoude 234
Hof van Holland 46-120-122-128-138-176-182-319-320-325-332
Hof Proviciaal van Holland 291
Hoge Raad 27-28
Huis van Arenberg 257
Wassenaar 120-364
Huiszitters te Leiden 191-241-242
Jans heren te Haarlem 150-151-366
Kapelrenten 297
Kapittel ten Hogelande te Leiden 185
Catharina Gasthuis te Leiden 81-301
Kerk van Voorburg 46-122
Voorschoten 2-8-42-129-200
Zoeterwoude 143
Kruis en Eloijs gilde 191-241-242
Leprozen te Delft 103
Leiden 340-341
Loterij 337
Pachter van het bestiaal 199
Pieterskerk te Leiden 185
Raad van Brabant 27
Staten van Dordrecht 102
Staten van Holland 154-156-158-160-294
Universiteit van Leiden 152-153-154-155-156-157-158-159-160-161
Wezen van Leiden 225

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES
Advocaat 319-320
Ambachtsheer van Nieuweveen 333-363
Bakker 87-88-181-183-222-223-259-352
Baljuw 112-114-135-136
Bode 150-269-292-317
Bouman 356
Brouwer 109-131-169-184-229-287
Burgemeester 152-154-156-158-160-169-170
Buurman 193-251-282-297-301-305
Chirurgijn 31-238
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Commandeur 150-151
Commissaris van de monstering 367-368
Curator 33
Damknecht 229
Dekker 52-187-364-365-366
Deurwaarder 46-120-122
Heer van Aartswoude 321
Benthuizen 99-100
Duvenvoorde 81
Hoogwoude 321-366
Calslagen 321-366
Orsmaal 366
Wassenaar 334
Herbergier 127-269
Jonkheer 28-45-52-53-81-112-181-190-225-246-247-321-356-366-368
Jonkvrouw 225-319-320-366
Kerkmeester 120
Kleermaker 67-68-227-258
Kleermakersknecht 227
Koopman 70-82-135-136
Korenkoper 66-229
Landmeter 152-154-156-158-160-183-344
Lijndraaier 356-357-359
Metselaar 248
Notaris 70-125-181-257-259-366
Ontvanger generaal 321-366
Pachter 102-127
Palfrenier 57
Pastoor 103
Procureur 31-76-128-137-138-182-183-228-295
Procureur generaal 325
Raad 27-28
Rentmeester 46-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161
Scheepmaker 15-99-100-116-177-214-298-323-324-362-368
Scheepstimmerman 64-353
Schepen 152-154-156-158-160-169-170-199-251
Schipper 296-368
Schoenmaker 4-5-40-74-203
Schoolmeester 74
Schout 1-32-57-116-117-120-123-124-128-196-262-274-334-349-356
Secretaris 107-189-193-226-283-290-294-319
Smid 116-118
Snijder 2-33-34-108-162-163-165-211-212-226-252-340-341
Timmergezel 139
Timmerman 33-34-103-180-199-226-283
Verver 135-136
Visser 224
Vleeshouwer 169
Waard 362-368
Weesmeester 57-74-181-226-259-308-338-356
Welgeboren man 127-137
Wielmaker 338
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