Morgenboeken Warmond
Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a
Morgenboek Warmond 1604 (paginanummering van mezelf)
(blz. 1)
(linksboven)
Warmont
1604
(rechtsboven)

Quoijer vañ landen gelegen onder de heerlicheijt van Warmont, Begrijpende de namen vande
jegenwoordige Eijgenaers ende bruijckers der zelffver mitsgaders de groote van elcx
morgentalen, Waer nae de verpondingen ende morgengelden geinnet ende geheven worden,
Ende begint van
T Oosteijnde
De hoffstede vañ Vrouwe van Monceaulx eijgen, ende wort gebruijct bij d weduwe van Crijn
Tijsz. is groot
- ix mor. v½ hont
T vrouwen gasthuijs tot Leijden eijgen, die gebruijct wort bijde voorß weduwe
- ij mor. iiij hont
De Deputaten tot Leijden eijgen, ende de wed.e vañ voorß Crijn Matijsz. bruijcxster
- vj½ hont
(blz. 2)
Deselve bruijct vande kerck van Warmont

- ij mor. v½ hont

De hofstede vañ Vrouwe van Monceaulx die gebruijct wort bij Willem Jansz. is groot
- ix morgen v½ hont
Deselve bruijct vañ Deputaten tot Leijden
- ij mor. v½ hont
Bruijct noch vañ selve Deputaten
- vj½ hont
De voorß Willem Jansz. noch met eijgen
- iij mor.
Noch eijgen opte Laeck
- xj hont
Noch eijgen de Doesen
- iiij½ mor.
Noch eijgen gecomen van Corn. Backer
- vj hont
Jan Sijmonsz.’s hoffstede die hij bruijct van Andries Piggen
Noch eijgen op Norremeer

- v mor. iij hont
- iiij mor.

(blz. 3)
Noch eijgen telant
Noch eijgen telant gecomen van Jan Jansz.
Noch eijgen op Norremeer
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- vj hont
- j½ hont
- xj hont

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Noch eijgen opte Zijl gecomen vañ Abdije van Egmond
Bruijct noch vañ Abdije van Rijnsburch
Bruijct noch van Pieter Verhooch tlant genaemt de Does
Noch van tBarberen clooster tot Leijden
Noch van de Deputaten tot Leijden
Bruijct noch vañ Heere van Warmont & in zijn hoffstede leggende

- vij mor. ij hont
- viij mor. j hont
- iiij mor. v½ hont
- j mor.
- j mor.
- j hont

De hoffstede van Oude Jan Jansz. eijgen is groot
Noch zijn Werfcamp

- xj hont
- ij mor. v½ hont

(blz. 4)
Dezelve noch eijgen op tMolengat
Noch eijgen op Hemmeer
Noch eijgen opte Zijl
Noch eijgen de croft gecomen van Jan Sijmonsz.
Noch op Warckerlede
Bruijct noch vande Falidabagijnen tot Leijden

- ij mor. een half hont
- iij½ hont
- ij mor. ij½ hont
- j mor.
- j½ mor.
- x½ hont

De hoffstede van Jan Jansz. eijgen
Deselve noch eijgen
Noch eijgen telant bijde molen
Deselve eijgen met zijn broeders de Does die hij gebruijct
Noch eijgen gecomen van Jan Sijmonsz.

- xj hont
- iij½ hont
- j mor.
- viij mor. ij hont
- vj½ hont

(blz. 5)
Noch eijgen mette kerck van Warmont op Arckerlede
Noch alleen eijgen op Arckerlede
Noch eijgen telant gecomen vañ wed.e van Matijs Jansz.
Noch eijgen mette kerck van Warmont aen Warmonderdam
Bruijct noch van Pieter Jacobsz. inde Sevenhuijsen zijn neve de Waert
Bruijct noch vande kerck van Warmont op Arckerlede
Bruijct noch vañ voorß Pieter Jacobsz. zijn neve de Koij
Noch vañ pastorie van Warmont de Papencamp
Bruijct noch vañ kinderen van Huijch Claesz. Gael teelant

- vj½ hont
- j mor.
- iiij hont
- v hont
- ij mor. ij½ hont
- viij½ hont
- ij mor. j½ hont
- ij mor. j hont
- j½ hont

(blz. 6)
Pieter Maertsz. bij tSusteren clooster eijgen

- ij morgen iij hont

Cornelis Dircxz. eijgen tlant op tMolengat twelc gebruijct wort bij Corn. Jansz. Craen
- viij hont
De hoffstede van Alphert Geritsz. is groot
Deselve noch eijgen op Hemmeer
Noch eijgen opte Leede bij Oosthorn
Bruijct noch vañ abdije van Rijnsburch
Bruijct noch vañ E Heere van Warmont het telant bijde molen
Bruijct noch vañ Vrouwe van Monceaulx
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- viij½ hont
- xiij hont
- v hont
- j½ hont
- iij hont
- v½ hont
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Noch eijgen gecomen van Dirck Barten op Hemmeer

- vij hont

(blz. 7)
Thijs Cornelisz.’s hoffstede eijgen ende
Noch eijgen half den berch
Noch eijgen telant gecomen van Mr. Corn. van Alphen
Bruijct noch vañ selven Van Alphen

- iiij mor. j hont xxv R.
- iiij hont
- ij hont xxv R.
- j mor. j½ hont xxv R.

De hoffstede vañ weduwe van Willem Claesz. is groot
Noch eijgen half den berch
Noch eijgen gecomen vañ voorß mr. Cornelis van Alphen
Noch eijgen op Hemmeer
Noch eijgen Steijnshorn op Hemmeer
Bruijct noch vañ voorn. mr. Corn. van Alphen

- iiij mor. j hont xxv R.
- iiij hont
- ij hont xxv R.
- iij mor. j hont
- xj hont
- j mor. j½ hont xxv R.

(blz. 8)
Meijns Baertoutsdr.’s hoffstede eijgen is groot
Noch eijgen telant voor haer dam
Noch eijgen bijde molen
Noch eijgen op Norremeer
Noch eijgen haer croft
Bruijct noch vañ abdije vañ Leede eijgen aen Warmonderdam
Bruijct noch van S.te Elijsbeths gasthuijs tot Leijden op Norremeer
Bruijct noch vañ voorß abdije op Norremeer
Bruijct noch vañ Pastorie van Warmont telant

- ij mor.
- j mor. ij½ hont
- v hont
- iij½ mor.
- j mor. iij½ hont
- iij½ morgen
- xj hont
- ij mor. v½ hont
- iij hont

Oude Cornelis Jansz. Craen bruijct de hoffstede bijde molen

- vj mor. iij½ hont

(blz. 9)
Deselve bruijct noch vañ E Heere van Warmont telant
Bruijct vañ selven Heere voor zijn Huijse van Warmont telant
Bruijct noch vañ selven voorden vß Huijse van Warmont
Bruijct noch tlant achter de molen
Noch vañ kerck van Warmont
Noch vañ erffgen. van Machtelt Ambrosius

- j mor.
- iij hont
- iiij½ hont
- x hont
- ij mor. ij½ hont
- iiij mor. v½ hont

De Vrouwe van Monceaulx eijgen bruijcker Aelbert Jeroensz.
- v½ hont
De kinderen van Mr. Nijclaes vañ Laen eijgen & bruijcker deselve Aelbert Jeroensz., ende is
teelant
- iij hont
Deselve eijgenaers & bruijcker voor Lijclaes Baertoutsz.
- iij½ hont
(blz. 10)
Aelbert Jeroensz. eijgen opte Laeck
Noch eijgen bij Broer Stijtgens
Noch eijgen mette kerck van Warmont opte Groote Sloot
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- ij mor. v hont
- iij morgen ½ hont
- iij mor. iij½ hont
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Floris Maertsz. eijgen zijn hoffstede
Noch eijgen telant bijde waeteringe
Noch eijgen telant gecomen van Willem Baertoutsz.
Noch eijgen teelant van Huijch Jacobsz.

- ij mor. j hont
- iij hont
- vj½ hont
- iij½ hont

Bruijct noch voor thof vañ kerck van Warmont
Bruijct noch van Petronelle
Bruijct noch de Cruijscamp
Noch van sijn schoonmoeder
Noch eijgen achter de molen

- v hont
- vij½ hont
- xj hont
- v mor.
- ij mor. v½ hont

(blz. 11)
Noch eijgen bijde molen

- x hont

De hofstede van Corn. Sijmonsz. is groot
- ij mor. j hont
Noch eijgen telant voor zijn dam
- iij½ hont
Bruijct noch vañ E Heere van Warmont
- v hont
Noch eijgen aen Warmonderdam
- iij mor.
Noch eijgen mette kerck van Warmont opten houck van tZweijlant, twelck hij int geheel
gebruijct
- v hont
Noch eijgen met meer andere op tMolengat twelc hij ooc gebruijct
- x½ hont
Noch eijgen alleen voor opte Zijl
- ij mor. ij½ hont
Bruijct noch vañ Abdije van Leeuwenhorst
- xiiij hont
Noch eijgen gecomen van Pieter P.rsz. Lammetgen
Willeboort Sijmonsz. eijgen opte Laeck

- xj hont

(blz. 12)
Bruijct noch vañ E Heere Warmont telant
Bruijct noch vañ selven Heere
Bruijct noch vañ voorß Heere de Petcamp
Noch eijgen opte Laeck gecomen van Henrick Huijgen

- j mor
- vij hont
- x½ hont
- j mor.

Den Eed. Heer van Warmonts huijse van Warmont is groot
Deselve noch eijgen het croftgen bijde kerck

- v mor. ij hont
- j½ hont

Jacob Corn.z. bruijct vañ voorß E Heere van Warmont de hoffstede daer hij op woont
- vij½ mor.
Bruijct noch vañ selven Heere bijde Broucksteech
- ij hont
Noch eijgen op Norremeer
- ij morgen ij½ hont
(blz. 13)
Noch eijgen bij Jeroen Henricxz.
Bruijct noch van Arent Verhooch
Noch eijgen telant gecomen van Grieten Schouten zijn moeder

- vj½ hont
- viij hont
- iiij hont

De hoffstede van Jan Lambrechtsz. is groot

- iij hont
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Noch eijgen opte Hofleede
Noch eijgen teelant voor Grietgen Schouten
Bruijct noch vañ E Heere van Warmont
Bruijct noch vañ selven Heere voor tHuijs te Lochorst
Noch vañ selven heere de Hoofdencamp
Noch vañ voorß Heere den grooten boomgaert

- iij mor. iiij½ hont
- iij hont
- ij mor. j½ hont
- v hont
- iij mor.
- ij mor.

(blz. 14)
Pieter Geritsz.’s hoffstede gecomen van Grietgen Schouten zij(n) moeder is groot
- xj hont
Deselve noch eijgen opte Groote Sloot
- j mor. ij hont xxv R.
Bruijct noch vañ E Heere van Warmont de hoffenne
- ij½ mor.
Noch van Pieter Verhooch
- iij½ hont
Grietgen Schouten eijgen over tpat

- iiij hont

Cornelis Geritsz. bruijct vañ E Heere van Warmont teelant
Bruijct noch vañ selven Heere
Bruijct noch van Arent Verhooch op Hemmeer
Noch eijgen teelant bij S.t Thonis huijsgen
Noch eijgen opte Groote Sloot

- j mor.
- vj½ mor.
- viij hont
- iij hont
- j mor. ij hont 25 R.

De hoffstede van Engel Corn.z. & Jan Dircxz. zijn swager is groot

- iij mor.

(blz. 15)
Pieter Pietersz. Hans eijgen zijn hof(ste)de bijde kercke eijgen
Noch eijgen telant bij Sint Tonis huijsgen
Noch eijgen achter tmonicken clooster
Noch eijgen telant

- j hont
- j mor.
- xvj hont
- j½ hont

Thonis Dammasz.’s hoffstede gecomen van Corn. Claesz. Jonge Neel groot volgende de
brieve van opdrachte
- iij hont
Noch eijgen de Strengen
- iij mor.
Noch eijgen gecomen van tsusteren convente
- x hont xiij½ R.
Noch eijgen achter de polder
- viij hont
Bruijct noch vañ Abdije van Leeuwenhorst
- iij hont
Bruijct noch opde Diepe Leede
- ij hont
Noch vañ kerck van Warmont int Cortelant
- een half hont
Bruijct noch vañ E Heer van Warmont telant
- vij hont
(blz. 16)
Noch eijgen telant bijde Broucksteech
Bruijct noch vañ voorß Heere van Warmont bijde Doelsteech
Bruijct noch bij Sint Anthonis huijsgen
Bruijct noch van Jan Aelbertsz. vuijte Cage bij tBoterhuijs
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- ij½ hont
- ij½ hont
- ij hont
- iij mor. j hont
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Jonge Corn. Jansz. Craen met Jonge Corn. Claesz. zijn huijsvrouwen vader eijgen de
hoffstede daer hij Cornelis op woont
- v hont
Noch eijgen teelant voor thof
- iij½ hont
Noch eijgen tLangeweer op Zwamburgersloot
- iiij mor. ij hont
Noch eijgen op Zwamburgersloot
- vij½ hont
Noch eijgen op Hemmeer
- iij½ hont
Noch eijgen op Arckerleede
- viij½ hont
Huijch Henricxz. loco Clement Henricxz. eijgen op Swamburgersloot

- vj½ hont

(blz. 17)
Deselve noch eijgen
- x hont
Bruijct noch vañ kerck ende de pastorie tot Warmont mette vß x hont gemeen leggende
- iij hont
Noch eijgen telant gecomen van Henrick Huijgen sijn vader
- j½ hont
Noch eijgen in Sijmons Polder
- xv hont
Bruijct noch van Marie van Poelgeest de Riddercamp over Zijl
- iiij mor. iiij½ hont
Gerit Corn.z.’s hofstede eijgen is groot
Noch eijgen op Sijmons Polder
Bruijct noch vañ kerck van Warmont over de wech voor Schout Hansen
Bruijct noch vañ selve kerck opte Hofflede
Bruijct noch vañ voorß kerck, de Zevenvalen

- vij hont
- xj hont
- ij½ hont
- ij mor. ½ hont
- ij mor. j½ hont

(blz. 18)
Dammas Claesz. sijn hoffstede die hij gebruijct vañ Heere van Hazerswoude
- x½ hont
Bruijct noch vañ selven heere bij Thonis huijsgen
- j hont
Bruijct noch vañ selven Hooch Aecken
- vij½ hont
Bruijct noch van tgasthuijs tot Leijden
- iiij mor. iiij½ hont
Noch eijgen gecomen van Huijbert Aelwijnsz.
- ij mor. ij½ hont
Henrick Jansz.’s hoffstede is groot
Deselve bruijct vañ kerck van Warmont bijde Broucksteech
Bruijct noch de Strengen
Bruijct noch vañ kercke van Warmont

- ij hont
- j hont
- ix½ hont
- ij mor. j½ hont

Adriaen Jacobsz. eijgen, bruijcker oude Corn. Jansz. Craen
Den selven eijgenaer & bruijcker telant voor thof

- xj hont
- iij hont

(blz. 19)
De hoffstede van Tijs Sachariasz. die hij bruijckt vañ E Heere van Warmont
- j½ hont
Bruijct vañ selven Heere teelant voor thoff
- iij hont
Noch eijgen met seker persoon inden Hage opte Nessloot
- ij mor. iij½ hont
Bruijct noch van P.r Sijmonsz. opte Laeck & is provenlant
- iiij mor. j half hont
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De hoff.de van Dirck Corn.z. Veltgraef ende Corn. P.rsz. die zij gebruijcken vañ Heere van
Warmont is groot
- iiij hont
Bruijcken noch vañ Pastorie tot Warmont
- j½ mor.
Noch vañ abdije van Rijnsburch
- viij mor. j hont
Noch van Pieter van Leeuwen de Nessen
- iiij mor.
De hoffstede van Lijsbet Corsdr. Eijgen is groot

- v hont

(blz. 20)
Bruijct noch vañ Heijligengeest tot Warmont
- j hont
Noch vañ kerck van Warmont telant
- j½ hont
Noch vañ selve kerck
- ij½ hont
Bruijct noch vañ soon van Otto van Zolen tUtrecht tprovenlant van Pieter van Leeuwen
genaemt de Nes
- xiij hont
Noch vañ Pastorie van Warmont opte Vijfhonts sloot
- j mor.
Bruijct noch het block op Zwamburger sloot
- vij½ hont
Jan Pietersz. eijgen achter het monicken clooster twelck hij selfs bruijct - xvj hont
Jacob Geritsz.’s hoffstede eijgen die hij selfs bewoont
Noch eijgen het teelant over de wech
Noch eijgen achter het monicken convent de Osseweijde

- j hont
- iij hont
- iij mor.

(blz. 21)
Deselve noch eijgen over Zijl
Bruijct noch van Adriaen Pietersz. zijn swager
Bruijct noch van St. Agnietenclooster tot Leijden opte Groote Sloot

- ij mor.
- ij mor. ½ hont
- v½ hont

De hoffstede van Corn. Cornelisz. eijgen is groot
- iij hont
Den selven Corn. Corn.z. noch eijgen bij St. Thonis huijsgen gecomen van Willeboort
Sijmonsz. zijn swager
- iij hont
Noch eijgen op Zwamburgersloot
- vij mor. j hont
Noch eijgen over de Leede
- j mor.
Noch eijgen over de Geest
- vij½ hont
Bruijckt noch vañ kerck van Warmont bijde Doelsteech
- ij½ hont
(blz. 22)
Jan Mourinsz.’s wed.e haer hoffstede eijgen
Deselve noch eijgen telant bij St. Thonis Huijsgen
Noch eijgen bij Sint Thonis huijsgen
Noch eijgen gecomen van Jan Pietersz.
Noch eijgen telant gecomen van Anna Claes Meesz.
Deselve noch eijgen telant int Cortelant
Noch eijgen over de Geest

- iij½ hont
- iiij hont
- ij hont
- ij hont
- ij hont
- iij hont
- x½ hont

De kinderen van Willem Vrancken eijgen

- ij mor.
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De voorß weduwe van Jan Mourinsz. bruijct noch vañ E Heere van Haserswoude
- ix mor.
Noch van Grietgen Joostendr. op Zwamburgersloot
- ij mor. j½ hont
(blz. 23)
Bruijckt noch vañ E Heere van Warmont bij Tonis huijsgen telant
Noch vañ kerck van Warmont bijde Roijwalle

- j hont
- j½ hont

Tijs Geritsz. Backers hoffstede eijgen
Deselve bruijckt vañ Heere van Warmont bijde kerck
Bruijckt noch vañ selven Heere
Bruijct noch van Jacob de Jonge

- j hont
- ij mor. j½ hont
- j mor.
- x½ hont

De wed.e van Corn. Pietersz. Voijs hoffstede eijgen is groot
Bruijct noch bij Tijs Borlair vañ Rentm.r vañ conventen tot Leijden

- een half hont
- ix mor.

(blz. 24)
Den E Heere van Poelgeest eijgen met meer andere haer hoffstede

- j hont

Sijmon Maertsz. eijgen sijn hofstede

- een half hont

Willem Dammasz. Schout eijgen de Havercamp
Noch eijgen daer zijn huijs op staet
Noch eijgen over Zijl
Noch eijgen telant
Bruijct noch van Pieter van Leeuwen over Zijl
Bruijct noch van P.r van Leeuwen genaemt de Nessen
Bruijct noch vañ E Heere van Warmont bijde Roijwalle
Bruijct noch S.te Catrijnen Gasthuijs tot Leijden Oosthorn
Noch

- ij mor. iij½ hont
- ij hont
- ij½ mor.
- j½ mor.
- vij½ hont
- iij mor.
- ij hont
- vij½ hont
- xiiij hont

(blz. 25)
Bouwen Corn.z.’s hoffstede eijgen gecomen van Willem Dammasz. Schout
- j½ hont
Deselve bruijct van Corn. Claesz. zijn vader op Zwamburgersloot
- ij mor. iiij hont
Bruijct noch vañ selven zijn vader in Sijmons polder
- ij mor. j½ hont
Bruijct vañ Pastorie van Warmont de halve Papencamp
- ij mor. ½ hont
Noch eijgen met Neel den Haen zijn huijsvr.en vader achter tsusteren clooster
- iiij mor. ½ hont
Bruijct noch van Jacob de Jonge
- ij½ mor.
Adriaen Willemsz.’s hoffstede is groot
Deselve bruijct bij Dirck Tijsz. van Jacob de Jonge
Bruijct noch vañ Heere van Warmont de Hoffenne
Bruijct noch vañ selven Heere opte Leede

- ij hont
- j mor.
- iij mor. ½ hont
- j mor.

(blz. 26)
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Noch eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair opte Nessloot aencomende Willem
Dammasz. zijn vader
- ij mor. ij½ hont
Jan Geritsz. Beuckelairs hoffstede is groot
Deselve bruijct van Jacob de Jonge over Zijl
Bruijct noch vañ E Heere van Warmont telant bijde Roijwal
Bruijct noch vañ Abdije van Rijnsburch

- iiij hont
- v mor.
- iiij hont
- x mor. iiij½ hont

Jacob Maertsz. eijgen telant voor thof
Noch eijgen telant gecomen van Willem Claesz.’s wed.e

- ij½ hont
- ij½ hont

Corn. Jansz. getrout hebbende de wed.e van P.r Maertsz. eijgen telant bij S.t Thonis huijsgen
- iij hont
(blz. 27)
Dammas Willemsz.’s hoffstede die hij bruijct van Willem Foijt Dammasz. zijn vader
- ij hont
Bruijct noch vañ selven zijn vader telant over de wech
- vj hont
Bruijct noch vañ selven opte Groote Sloot
- v mor. v½ hont
Bruijct noch van Jacob de Jonge
- iiij mor. iiij½ hont
Oude ende Jonge Dirck Corn. zoonen eijgen hare hoffstede

- een half hont

Dirck Corn.z. eijgen zijn twee hoffsteden mette werff van Geerte Jonckers
- iij½ hont
Deselve noch eijgen het werffgen van Stijnen
- ½ hont
Noch eijgen opte Drooge Leede
- j½ mor.
Cornelis Pietersz. Scheepmaeckers hofstede eijgen

- j hont

(blz. 28)
Cornelis Dircxz. Clinckenberchs hoffstede eijgen
- ij½ hont
Noch eijgen de hoffstede van Sijmon Jansz. met meer andere
- j hont
Bruijct noch vañ Heere van Warmont tmonicken clooster
- vj½ mor.
Noch eijgen met meer andere de Zijlcamp die hij int geheel gebruijct gecomen van Jan
Mourinsz.
- iiij mor. ij hont
Foijt Corn.z. Timmerman eijgen mette kerck van Warmont op Zwamburgersloot
- vij hont
Deselve noch eijgen Jaep Vossen camp
- xj hont
Noch eijgen opte Groote Sloot
- iij mor. j½ hont
Noch eijgen opte Leede
- vj½ hont
De hoffstede van Engel Pietersz. eijgen is groot

- ij½ hont

(blz. 29)
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Deselve noch eijgen bijde Doelsteech
Noch eijgen de Somerweij
Noch eijgen buijten de polder
Noch eijgen gecomen vañ xj.M maechden
Noch eijgen gecomen van Steven van Heussen
Bruijct noch vañ kerck van Warmont in tCortelant
Bruijct noch vañ selve kercke voor Grietgen Schouten
Noch vañ E Heere van Warmont bij het Anthonis huijsgen
Bruijct noch vañ abdije vañ Leede
Bruijct noch vañ weeskinderen van Corn. Corn.z. opte Ven

- ij½ hont
- ij mor. v½ hont
- iij mor. v hont
- x hont xiij½ R.
- xiiij hont
- een half hont
- vij hont
- ij hont
- iij mor. ½ hont
- xj hont

Pieter Huijbertsz. over de Geest

- iiij mor. j½ hont

(blz. 30)
Deselve noch eijgen op Arckerleede
Noch eijgen op Arckerleede

- x½ hont
- v hont

Jan Jansz. Swaeck eijgen over de Geest
Deselve bruijct noch vañ kerck van Warmont over de Geest

- vij½ hont
- j mor.

Corn. Jacobsz. eijgen geestlant gecomen van Dirck Corn.z. Veltgraef ende Corn. P.rsz.
- ij hont
Claes Henricxz.’s hoffstede gecomen van Henrick Huijgen sijn vader met meer andere eijgen
- vij hont
Deselve noch alleen telant over de wech
- j½ hont
Bruijct noch vañ kerck van Warmont op Zwamburgersloot
- v½ hont
Bruijct noch vañ Abdije van Rijnsburch
- iij mor.j½ hont
Bruijct noch vañ E Heere van Warmont
- xv mor. j hont
(blz. 31)
Willem Baertoutsz.’s hofstede eijgen
- iij hont
Deselve noch eijgen de hofstede gecomen vañ Nootecraecker tot Delft - ix mor. iij½ hont
Noch eijgen telant gecomen van Gerit Lange Nelen
- viij hont
Noch eijgen Vinckenhorn
- ij mor. ij½ hont
Noch eijgen Drummelair
- iij morgen
Noch eijgen bij Broeren
- iij morgen v½ hont
Noch eijgen opte Diepe Leede
- xiiij hont
Bruijckt vañ kerck van Warmont de Mercken
- iij mor. een half hont
Bruijckt noch vañ selve kerck
- j mor.
Cornelis Willemsz. den Haens hoffstede eijgen

- j hont

Marie Gijsen bruijct vañ kerck opte molenwatering

- ij½ mor.

(blz. 32)
Bruijct noch vañ voorß kerck de Cruijscamp
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Noch vañ selve kerck opt Zweijlant

- j mor.

Jan Geritsz. Roos zijn hoffstede eijgen
Bruijct noch vañ wed.e van Huijch van Alckemade
Bruijct noch tprovenlant met Dirck Geritsz. van Pieter van Leeuwen

- een half hont
- xiiij hont
- ij½ mor.

Corn. Corn.z. Waert eijgen zijn hoffstede eijgen

- j hont

Maessen Pieters ende zijn susters eijgen met meer andere haer hoffstede - j½ hont
Mourijn Pietersz.’s hoffstede eijgen

- ij hont

Corn. Corn.z. eijgen opt Sweijlant
Noch eijgen op Wielmaeckerssloot is Sijmons polder

- iij mor. ij½ hont
- xvij hont

(blz. 33)
Noch in plaets van Jacob Jansz. Rousch met bruijckwair eijgen Adam vañ Duijn
- iij½ hont
Noch in plaets van Mourijn Pietersz.
- iij mor. j hont
Harman Adriaensz. Snijder met zijn consoorten haer hoffstede eijgen

- j hont

Pieter Willemsz. hoffstede eijgen met meer andere
Noch eijgen het teelant voorde monicken muijer
Noch eijgen gecomen van Tijs Jansz.
Noch eijgen bij tveer
Noch eijgen op tveer

- j hont
- iij hont
- ij mor. v hont
- xvj hont xxv R.
- xiiij½ hont

Vechter Willemsz. zijn hoffstede eijgen

- j½ hont

(blz. 34)
Noch eijgen teelant voorde monickenmuijer

- iiij½ hont

De hoffstede van Trijn Mourinsdr. is groot
Bruijct noch vañ Heere van Haserswoude bij tBoterhuijs

- een half hont
- ix mor.

Willem Willemsz. Brouwer tot Leijden met meer andere eijgen haer hoffstede
- iij hont
Willem Jansz.’s hoffstede eijgen
Noch eijgen mette kerck van Warmont telant over de wech
Deselve noch eijgen op Swamburgersloot
Deselve bruijct vañ kerck achter tHuijs te Lochorst

- viij hont
- iiij½ hont
- vj mor. iiij hont
- xiiij hont

(blz. 35)
IJsbrant Pancraesz.’s hoffstede eijgen
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Jan Willemsz.’s hoffstede die hij bruijct van Mr. Gijsbert van Dam
Bruijct noch vañ selven bij Broeren
Noch vañ selven op Wielmaeckers sloot
Bruijct noch vañ selven opte Groote Sloot
Bruijct noch op de Waertsloot ende is provenlant
Noch eijgen teelant voor sijn hoffstede
Noch eijgen

- iiij hont
- vij hont
- xvj hont
- j½ mor.
- ij mor. iiij½ hont
- j mor.
- v mor. xxv R.

Ermpgen Pieters hoffstede eijgen
Noch eijgen genaemt den Back inde Polder

- vij½ hont
- iij mor. iiij hont

(blz. 36)
Noch eijgen over tSweijlant
Noch eijgen telant voor Jonge Nelen
Noch eijgen op Arckerleede
Noch eijgen met meer andere de Waert die hij int geheel gebruijct
Bruijct van tgasthuijs tot Leijden op tMolengat
Bruijct noch van tselve gasthuijs opte Laeck
Bruijct noch op Hemmeer
Bruijct noch vañ kerck van Warmont telant

- iiij½ mor.
- xj hont
- x hont
- iij½ hont
- j mor. iij½ hont
- j½ mor.
- viij½ hont
- j½ hont

Willem Corn.z. den Haen eijgen zijn hofstede
- j hont
Noch eensdeels eijgen & eensdeels bruijckwair op Swamburgersloot gen.t Voshem
- iij mor. ij½ hont
(blz. 37)
Noch eijgen met Corn. Willemsz. zijn vader achter tsusteren clooster - iiij mor. een half hont
Deselve bruijct van Mr. Jacob de Jonge
- ij½ mor.
Bruijct noch vañ selven bij Dirck Tijsz.
- j mor.
Bruijct noch van Willem Dammasz. Schout tot Warmont
- xj½ hont
Cornelis Corn. Vechtersz. eijgen sijn hoffstede
Noch eijgen teelant voor Marij Jansdr.
Noch eijgen het telant daeraen
Noch eijgen opt Zweijlant Plas int Gat
Noch eijgen inde Boterhuijs Polder eijgen
Noch eijgen opte Nessloot
Noch eijgen op Swamburgersloot
Noch eijgen opte Diepe Leede

- iiij hont
- ij mor. iij½ hont
- iij hont
- xiij hont
- ij½ mor.
- ij mor. iij½ hont
- iiij mor. v hont
- xvj hont

(blz. 38)
Bruijct noch van Corn. Segersz. opte Leede
Bruijct noch vañ selve opte Groote Sloot genaemt de Bijl
Bruijct noch den Nicker
Bruijct noch vañ kerck van Warmont opte Leede

- ij mor. ij½ hont
- ij mor. ij½ hont
- iij hont
- ij mor.

Jacob Pietersz. Hartooch eijgen met meer andere op Arckerlede

- ij mor. ij hont
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Deselve bruijct vañ abdije van Rijnsburch bijde molen

- iij hont

Claes & Cors Jan Scheuren met Lijsbet haer suster eijgen haer hoffstede - ij½ hont
Claes Jansz. alleen eijgen gecomen vañ abdije van Egmondt

- ij morgen

Lijclaes Baertoutsz.’s hoffstede eijgen
Noch eijgen telant bijde Heulweijde

- v hont
- iiij½ hont

(blz. 39)
Noch eijgen Waertshorn op Zwamburgersloot
Noch eijgen bijde Monickensteech
Noch eijgen het telant voor Dirck Vrancken
Noch eijgen de Hogeweijde
Noch eijgen opte Horn van Swamburgersloot
Noch eijgen opte Leede gecomen vañ xj.M Maechden t Warmont
Bruijct vañ kercke van Warmont telant
Bruijct noch vañ Heere van Haserswoude telant
Bruijct noch provenlant van Pieter van Leeuwen opte Nessloot

- ij mor. iiij½ hont
- vij½ hont
- j mor.
- vij mor. iiij hont
- iiij mor. j½ hont
- iij½ mor.
- iij½ hont
- v hont
- xj hont

Tonis Jacobsz.’s hoffstede eijgen
Noch eijgen op Norremeer

- iiij hont
- iiij½ hont

(blz. 40)
Deselve bruijct noch vañ kerck van Warmont bij Sint Thonis huijsgen
Bruijct noch vañ selve bijde Monickensteech
Bruijct noch van Pieter P.r Jorisz. tot Leijden
Bruijct noch van tAgnieten clooster tot Leijden

- iiij hont
- ij hont
- xvj hont
- v½ hont

Vroutgen Lammen hoffstede eijgen

- j hont

Vechter Corn.z.’s hoffstede eijgen
Noch eijgen teelant voor Huijch Jacobsz.
Noch eijgen met Corn. Camerling
Noch eijgen mette kercke van Warmont
Noch eijgen met zijn broeder Corn. de croft
Noch eijgen alleen opte Groote Sloot

- j mor.
- ij mor. j½ hont
- vij½ mor.
- xiij hont
- ij mor. ½ hont
- iij mor.

(blz. 41)
De kinderen van Marie Jansdr. eijgen haer hofstede

- v½ hont

Dirck Corn.z. eijgen tmolencampgen achter de monicken
Deselve noch eijgen tGanseweijtgen
Bruijct met zijn broeder & swager van tcapittel ten Hogelande
Bruijct noch van Marij Louwen sijn schoonmoeder

- ij½ mor.
- x hont
- iij mor. iij½ hont
- iiij mor. j½ hont

De wed.e van Jacob Jansz. Scheur eijgen bijde Monickenlaen

- viij½ hont
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Deselve bruijct van Pieter van Leeuwen provenlant over Zijl
Bruijct noch vañ huisarmen tot Leiden opt Zweijlant
Bruijct noch vañ selve opte Laeck

- vij½ hont
- viij hont
- ix½ hont

(blz. 42)
Jan Heijmansz.’s hoffstede eijgen
- v hont
Noch eijgen het telant voor Jan Scheursz.
- vij½ hont
Noch eijgen telant mette kerck van Warmont
- iiij hont
Bruijct noch vañ voorß kercke opte Groote Sloot
- vij hont
Noch eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair op Wielmaeckers sloot - ij½ mor.
Noch eijgen op Norremeer
- iiij½ hont
Corn. Sachariasz. in plaets van Jan Heijmansz. bruijct vañ abdije van Rijnsburch opte Groote
Sloot
- vj mor. iiij½ hont
Jo.r Nijcolaes van Mathenesse Heere tot Haserswoude eijgen & wort bij hem gebruijct
- iij mor.
Noch eijgen opte Groote Sloot

- j½ mor.

(blz. 43)
Barbar Foijten hoffstede eijgen
Noch eijgen tSchoelant
Noch eijgen aen tvoorß Schoelant

- ij½ hont
- vj½ hont
- iiij½ hont

De voorß Heere van Haserwoude noch eijgen & Barbar Foijten voorn. bruijcxster
- xxj mor.
Deselve noch eijgen tHuijs te Lochorst daer van deselve Barbar tongelt is dragende
- v mor. v hont
Deselve Barbar Foijten noch eijgen opte Zijl
- x½ hont
Deselve bruijckt van S.te Catarijnengasthuijs tot Leijden opte Zijl de Tacken
- vij hont
Jacob Jansz. Rousch hoffstede eijgen
Noch eijgen teelant voor Lochorst
Noch eijgen teelant voor Sacharias Matijsz.

- iij½ mor.
- j mor.
- j mor.

(blz. 44)
Noch eijgen teelant voor Huijch Jacobsz.
- iij hont
Noch eijgen gecomen van Gerit Corn.z. genaemt Arent van Thollen Lant - xj½ hont
Noch eijgen opte Groote Sloot de Muijlcamp
- xj hont
Noch eijgen van Harman Jansz.
- iij mor. j½ hont
Noch eijgen opte Wielmaeckerssloot
- vij hont
Noch eijgen opte Laeck Hongervelt
- ij mor. j hont
Bruijct noch van Adam vañ Duijn
- viij mor. ij hont
Pieter Jansz. opt veer eijgen zijn hoffstede ende landen daeraen gelegen - vij mor. ½ hont
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Noch eijgen teelant van Neeltgen Segeren
Noch eijgen de Sutsen
Noch eijgen achter de polder
Bruijct noch van Jo.r Johan van Naeltwijck

- iij hont
- j mor. ij½ hont 25 r.
- ij½ mor.
- ij mor.

(blz. 45)
Dirck Heijmansz. bruijct vañ E Heere van Haserswoude

- iij mor.

Sacharias Matijsz.’s hoffstede die hij gebruijct vañ kinderen van Mr. Gerit vañ Laen
- iiij mor.
Noch eijgen voor tmonicken Convent
- ij mor.
Bruijct noch vañ voorß kinderen van Mr. Gerit vañ Laen
-vij hont
Noch eijgen telant int Cortelant
- iij hont
Noch achter zijn vß hoffstede soe eijgen als bruijckwair
- viij mor. iiij½ hont
Noch tlant over tWedde eijgen
- ix mor.
Jacob Corn.z. Costers hoffstede eijgen
- iij½ hont
Deselve bruijct vañ kerck van Warmont het tlant voor tcloosters croftgen - j hont
Bruijct noch vañ selve kerck
- j½ hont
Noch eijgen met zijn swager gecomen vañ xj.M Maechden tot Warmont - ij½ mor.
(blz. 46)
Maerten Jansz.’s zijn hofstede eijgen

- ij½ hont

Corn. Camerl. eijgen tlant achter de kerck, gecomen van Cornelis Pietersz. Voijs
- iiij½ mor.
Noch eijgen gecomen van Jacob Corn.z. Coster
- iij mor. iiij½ hont
Het Lagelandt
Tonis Corn.sz. bruijct vañ Abdije van Leeuwenhorst

- vj½ mor.

Jacob Pietersz. den Haen met meer andere de hoffstede genaemt Vogelscamp
- iij hont
Jonge Jan Jansz.’s hoffstede dewelcke hij mettet lant daeraen bruijct vañ Pastorie van
Warmont
- ij mor. v½ hont
Deselve eijgen half Hongervelt
- ij mor. j hont
(blz. 47)
Bruijct noch vañ abdije van Leeuwenhorst

- iij mor. ij hont

Willeboort Pietersz.’s hofstede eijgen met de Werffcamp
Deselve noch eijgen gecomen vañ xj.M Maechden tWarmont
Bruijct noch van Thonis Pieter Louwen

- xiiij hont
- ij mor. j½ hont
- iij mor. iiij hont

Pieter Maertsz.’s hoffstede eijgen

- Lxxv R.
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Noch de Werffcamp eijgen
- ij mor. ij½ hont
Noch eijgen bijde Werffcamp altans toebehoorende Heijman Bouman
- xiij hont
Noch eijgen opten houck van Norremeer altans toebehoorende den selven Bouman
- vij hont
(blz. 48)
Jonge Pieter Lammen eijgen sijn hoffstede
Noch eijgen gecomen vañ xj.M Maechden
Noch eijgen gecomen van Jacob Corn.z.
Bruijct noch vañ abdije van Leeuwenhorst
Noch van Griete Dircxdr. opten houck van Norremeer

- Lxxv R.
- ij mor. ½ hont
- viij½ hont
- ij mor.
- x hont

Jonge Jacob Tijsz. bruijct vañ abdije van Leeuwenhorst

- ij mor.

Corn. Jansz. bruijct vañ abdije van Leeuwenhorst
Noch eijgen gecomen van Pieter P.rsz. Lammetgen

- iiij mor.
- iij½ mor.

Corn. Thonisz. Backer eijgen bij Pieter Oom

- iij mor.

(blz. 49)
Noch eijgen over tSweijlant
Noch eijgen de Bouven camp
Noch eijgen gecomen van Lijclaes Baertoutsz.

- xiij hont
- ij½ mor.
- iiij mor.

Claes Claesz. opde Ade eijgen
Noch eijgen bij Pieter Dircxz.

- xj½ hont
- iij mor. v½ hont

Maerten Pietersz. eijgen op Norremeersgat
Noch eijgen over tSweijlant
Noch eijgen opt Zweijlant gecomen van Pieter Mourinsz.
Noch eijgen gecomen van Jan Strijckebaert

- ij mor. ij½ hont
- iij mor.
- iij mor.
- xiiij hont

Geertgen Corn.dr.’s haer hoffstede eijgen
Deselve bruijct noch vañ abdije vañ Lee

- vij hont
- iiij mor. ij hont

(blz. 50)
De wesen tot Leijden & Jan Corn.z. bruijcker

- iiij mor. ij hont

Henrick Dircxz. eijgen opt Zweijlant
Noch eijgen over tSweijlant

- xiij hont
- xvj hont

Pieter Mourinsz. eijgen zijn werfcamp
Noch eijgen over tSweijlant gecomen van Meijns Baertoutsdr.
Noch eijgen gecomen van Willem Dammasz.
Noch eijgen gecomen van Melten Huijgen

- vj mor. iij½ hont
- xiij½ hont
- ix½ hont
- iij½ mor.

Aris Willemsz. gecomen van sijn schoonmoeder
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Mees Dircxz. off zijn moeder eijgen

- ix½ hont

Willem W.msz. Does eijgen sijn woning

- xiij mor. v hont

(blz. 51)
Trijntgen Willemsdr. eijgen ende wort gebruijct bij Corn. Pietersz.

- iiij hont

Marij Jan Bouten haer hofstede eijgen
Deselve noch eijgen
Noch eijgen de Molencamp
Noch eijgen bij Harman Jansz.
Deselve bruijct van ß.te Michiels clooster

- j hont
- j½ mor.
- xiiij hont
- x½ hont
- iij mor. iiij hont

Jonge Marij Jansdr. eijgen haer weijtgen gecomen van Corffgen

- j½ mor.

Corn. Corn.z. mette voorß Jonge Marie Jansdr. eijgen
Deselve noch eijgen opt Zweijlant
Deselve noch eijgen opte Laeck

- iij mor. v½ hont
- ix½ hont
- vj hont

(blz. 52)
Corn. Willemsz. Visscher bruijct van Marij Jan Bouten
Deselve noch eijgen opt Wedde mette Zutsen
Noch eijgen opte Laeck gecomen van Henrick Huijgen
Noch eijgen teelant
Bruijckt noch van Jo.r Johan van Naeltwijck

- xj hont
- iiij mor. v½ hont xxv R.
- iij hont
- iij hont
- xvj hont

Doe Reijersz.’s hoffstede eijgen
Noch eijgen
Noch eijgen off bruijckwair
Bruijct noch vañ weesen tot Leijden

- een half hont
- j½ mor.
- xiiij hont
- ij mor. v½ hont

Harman Jansz. werf & zijn werffcamp eijgen

- iiij mor. v½ hont

(blz. 53)
Pieter Henricxz. eijgen met de kerck van Warmont zijn werff met tlant daer aen
- viij hont
Noch alleen eijgen opte Leede
- j½ hont
De hoffstede vañ siecken tot Leijden die de weduwe van Gerit Huijgen gebruijct is groot
- xviij mor. j hont
Deselve noch eijgen gecomen van Floris Pietersz.
- v mor.
Noch eijgen gecomen van Alphert Geritsz.
- vij hont
Noch eijgen gecomen van Harman Jansz.
- xj½ hont
Bruijct noch de vß wed.e vande Vrouwe van Baertwijck
- iij mor.
Jan Neel Oude Jansz. inde Vrije Bouchorst eijgen
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Deselve bruijct van Jannetgen Teesdr.

- ij mor. iiij½ hont

(blz. 54)
Bruijct noch van Marie van Poelgeest

- ij mor.

Corn. Corn.z. Knechgen eijgen
Deselve bruijct noch bij Gerit Huijgen vañ voorß Marie van Poelgeest

- vij½ hont
- ij mor.

Mees Claesz. gecomen van sijn schoonmoeder
Noch gecomen van Arijs Willemsz.

- ij mor. j hont Lxxv R.
- Lxxv.

Sacharias Claesz. bruijct vande abdije van Leeuwenhorst

- ij mor.

Foijt Pietersz. loco Pons Dammasz. bruijct vañ abdij vañ Lee

- ij mor.

Pieter W.m Jansz. eijgen

- vij½ hont

Jan Corn.z. Block eijgen

- iiij hont

(blz. 55)
Corn. Pietersz. Scheepmaeckers werff eijgen
Deselve bruijct van Pons Jansz.

- Lvj R.
- ij½ mor.

Jan Jacobsz. Strijckebaert eijgen inde Vrije Bouchorst
Noch eijgen tHoogevelt
Noch eijgen de Mannencamp
Deselve bruijct van Lubbert vañ Molen

- iij mor.
- ij mor. ij½ hont
- ij mor. iij hont
- iiij½ mor.

De hoffstede van (de) weesen tot Leijden die de wed.e van Dirck Matijsz. gebruijct is groot
- xxxv mor. ij hont
De hoffstede van Mr. Corn. tot Leijden die gebruijct wort bij Jacob Geritsz. is groot
- xxvj mor.
(blz. 56)
Inde Vrije Bouchorst
Pieter Jan Neel Roosen eijgen

- xj½ hont

Corn. Corn.z. eijgen

- viij½ hont

Anna Pieter Lijclaesz. eijgen

- ij mor.

Pieter Corn.z. Nijen wed.e eijgen

- ij mor.
Leijden
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De wed.e van Corn. Tijsz. eijgen
Deselve noch zijn erff daer zijn huijskens op staen

- xj½ hont
- Lxxv R.

(blz. 57)
Willem van Oij bruijct vande Vrouwe van Monceaulx

- xiiij mor.

Oestgeest
Foij van Brouchoven eijgen & Jan Adriaensz. bruijcker

- vj mor. j½ hont

Sijmon Sijmonsz. eijgen ende selfs bruijcker

- viij hont

Jan Huijgen gecomen van Willem int Hout

- vj hont
Sassenhem

Gerit Jacobsz. Coppen bruijct vañ Abdije van Leeuwenhorst

- xiiij mor. j hont

Jan Pieter Schouten eijgen

- x hont

Willempgen Claesdr. bruijct vañ abdijen vañ Lee off Rijnsburch

- iij mor.

(blz. 58)
Corn. Florisz. Jonge Cocq met bruijctwair

- ij½ mor.

De weduwe van Lenert Danielsz. bruijct vañ abdije vañ Lee off van Rijnsburch
- ij½ mor.
Willem Sijmonsz. bruijct vañ abdije van Leeuwenhorst

- v mor. v hont

De Caech
Willem Corn. Aelbertsz. eijgen tlant genaemt Den Ham

- viij hont

Corn. Corn.z eijgen Mattencamp

- iij mor.

Aelbert Corn.z. eijgen

- viij hont

Willeboort Corn.z eijgen

- xiiij hont

Huijch Maet eijgen

- x hont

(blz. 59)
Corn. Pancraesz. eijgen

- iij½ mor.

Jacob Corn.z. Croon bruijct vañ Abdije vañ Lee bij Thonis Beffen

- ij½ mor.
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Lenert Willemsz. Poock bruijct vañ Abdije van Leeuwenhorst of van Rijnsburch
- ix mor.
Willeboort Aelbertsz. gecomen van Thonis P.r Louwen eijgen

- xvj hont

Corn. Pietersz. Caesmaecker bruijct vañ Abdije vañ Lee

- (ij) mor. ½ hont

Foijt Anna Foijten eijgen gecomen van Jacob Teeusz.
Deselve bruijct vañ abdije van Leeuwenhorst
Noch eijgen opt Zweijlant

- j½ mor.
- iij mor.
- iij mor. ij½ hont

(blz. 60)
Tonis Pieter Louwen bijde schans eijgen

- ij mor. een ½ hont

Corn. Dircxz. Bruijn eijgen gecomen van Grijetgen Dircxdr.

- iij½ mor.

Corn. Lenertsz. Croijl gecomen van Pieter Maertsz.

- ij hont

Toorconde desen bijden ambachtsbew.rs van Warmont geteijckent den xv.en Feb.rij @° xvj.C
& vier
(w/t)

Cornelis Cornelisz.

bij mij Vechter Cornelisz.

Transcriptie door M.G.J. Kusse, Diemen, 2006

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

