Morgenboeken Warmond
Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a
Morgenboek Warmond 1608 (paginanummering van mezelf)
(blz. 1)
(boven)
R. a den xxxj.en Januarij 1609
(linksboven)
Warmont
1608
(rechtsboven)

Quoijer vande landen gelegen onder de heerlicheijt van Warmont, Begrijpende de namen
vande jegenwoordige Eijgenaers ende bruijckers der selver, mitsgaders de groote van elcx
morgentalen Van gelijcken oversettinge ende verbouckinge der partijen die sedert den
voorgaenden tot den jegenwoordigen schrickeljare toe vercoft ende vervreemt zijn Ende dit
om aenden Heeren Dijckgrave ende Hooge Heemraiden van Rijnlant overgelevert te worden
volgende de ij.C xj.e keure vande selve Dijckgrave ende Hooge Heemraiden, Beginnende van
T Oosteijnde
De hoffstede vande Vrouwe (blz. 2) van Monceaulx eijgen, ende wort gebruijct bijde wed.e
van Crijn Tijsz. is groot
- ix mor. v½ hont
T Vrouwen gasthuijs tot Leijden eijgen ende bruijcxster de wed.e van Crijn Tijsz. voorn.t
- ij mor. iiij hont
De deputaten tot Leijden eijgen ende bruijcxster de voorß wed.e
- vj½ hont
Overgeset op Henrick Jansz. Cop als bij hem in coope aangestaen zijnde
De kercke van Warmont eijgen (blz. 3) ende deselve weduwe bruijcxster - ij mor. v½ hont
Eijgen ende bruijcxster de voorß wed.e tlant genaempt Honger velt
Overgebouct op Jacob Jansz. Rous

-ij mor. j hont

De hoffstede vande Vrouwe van Monceaulx die gebruijct wort bij Willem Jansz. is groot
- ix mor. v½ hont
De deputaten tot Leijden eijgen & bruijcker de voorß Willem Jansz.
(blz. 4)
Dit overgeset op Seger Adriaensz. ende Dammas Claesz.
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Deselve eijgenaers ende bruijcker
Overgeset op Henrick Jansz. Cop

- v½ hont

De voorß Willem Jansz. met eijgen twelc hij selffs bruijct

- iij mor.

Deselve eijgen ende bruijcker opte Laeck

- xj hont

(blz. 5)
Deselve eijgen ende bruijcker de Doesen gecomen vande Vrouwe van Monceaulx
- iiij½ mor.
Noch deselve tlant gecomen van Cornelis Backer tot Oestgeest
Jan Sijmonsz.’s hofstede die hij bruijct van Andries Piggen

- vj hont

Deselve Jan Sijmonsz. eijgen & bruijcker Norremeer

- iiij mor.

- v mor. iij hont

(blz. 6)
Noch eijgen telant

- vj hont

Noch eijgen het telant van Jan Jansz.

- j½ hont

Noch eijgen op Norremeer gecomen van Jan Lambertsz.
Overgeset op Jan Adriaensz.

- xj hont

Noch eijgen opte Zijl gecomen vande abdije van Egmondt

- vij mor. ij hont

Dabdije van Rijnsburch eijgen & (blz. 7) Jan Sijmonsz. voorn.t bruijcker - viij mor. j hont
Pieter Verhooch eijgen ende deselve Jan Sijmonsz. bruijcker van tlant genaemt de Does
- iiij mor. v½ hont
T Barberen clooster tot Leijden eijgen ende Jan Sijmonsz. bruijcker

- j mor.

De deputaten tot Leijden eijgen ende Jan Sijmonsz. bruijcker
- j mor.
Hier inne heeft Jan Claesz. twelck op hem overgebouct es – v hont Lxiiij roeden Blijft zulcx
noch tot laste van Jan Sijmonsz.
- xxxvj R.
(blz. 8)
De Eed. Heere van Warmont eijgen telant ende Jan Sijmonsz. bruijcker leggende in zijn voorß
hoffstede
- j hont
Oude Jan Jansz. zijn hofstede eijgen ende selfs bruijcker

- xj hont

Noch eijgen de Werfcamp

- ij mor. v½ hont

Dezelve noch eijgen ende bruijcker op tMolengat
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Deselve noch eijgen ende bruijcker op Hemmeer

- iij½ hont

(blz. 9)
Noch opte Sijl

- ij mor. ij½ hont

Noch de croft van Jan Sijmonsz.

- j mor.

Noch op Warckerlede

- j½ mor.

Deselve bruijct noch vande Falidabagijnen tot Leijden

- x½ hont

Bruijct noch vande Vrouwe van Monceaulx

- xiiij morgen

(blz. 10)
Jan Jansz. onder de Linden hofstede eijgen ende selfs bruijcker

- xj hont

Deselve noch eijgen

- iij½ hont

De voorß Jan Lange Jannen noch eijgen het teelant bijde molen

- j mor.

Deselve eijgen met zijn broeders tlant genaemt de Does twelck hij gebruijct
- viij mor. ij hont
(in marge:) dit is in de legger staende fo. xxix recto ar.lo ultimo groot
- viij mor. ij½ hont
Hier vuijt verbouct op W.m Jansz.
- xvj hont
Ende op de weduwe van Jacob Jansz.
- xvj½ hont
Blijft sulcx noch
- iij mor.
(blz. 11)
Noch eijgen tlant gecomen van Jan Sijmonsz.

- vj½ hont

Noch eijgen de woninge vande Notecraecker tot Delft hem aengecomen bij coop van Willem
Baertoutsz.
- ix mor. iij½ hont
(in marge:) Na dat dese woninge groot is volgende de meetinge van Jacob Sluijter
- ix½ mor. Lxxxij R.
Noch eijgen mette kerck van Warmont op Arckerlede

- vj½ hont

Noch alleen eijgen op Arckerlede

- j mor.

Deselve noch alleen eijgen gecomen vande wed.e van Matijs Jansz. ende is telant
- iiij hont
Dese iiij hont is op Willem Baertoutsz. overgebouct
(blz. 12)
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Deselve noch eijgen mette kerck van Warmont aen Warmonderdam ende is gecomen van
Corn. Dircxz.
- v hont
Jacob Jansz. nu zijn zoon Pieter Jacobsz. inde Zevenhuijsen eijgen ende Jan Lange Jannen
bruijcker tlant genaemt de Waert
- ij mor. ij½ hont
Overgebouct op Pieter Jacobsz. inde Zevenhuijsen
De kerck van Warmont eijgen & Jan voorn. bruijcker op Arckerlede

- viij½ hont

Jacob Jansz. eijgen ende Jan Lange Jannen voorß zijn Jacobs broeder bruijcker vañ koij
- ij mor. j½ hont
(blz. 13)
overgebouct opde wed.e van Jacob Jansz.
De pastorie tot Warmont eijgen ende de voorß Jan bruijcker vañ Papen camp
- ij mor. j hont
De kinderen van Huijch Claesz. Gael ende Jan voorn. bruijcker teelant

- j½ hont

Noch gecomen van Trijntgen Willem Claesz. wed.e gelegen op Hemmeer gen.t Steijnshorn
- xj hont
(blz. 14)
Jan Maertsz. op Hemmeer eijgen ende selfs bruijcker
Overgeset op Dirck Barten

- vij hont

Pieter Maertsz. eijgen bijt Susteren clooster eertijts gecomen van Lijclaes Baertoutsz.
- ij morgen iij hont
Noch eijgen teellant hem aengecomen bij coop van Jan Mourinsz. erffgen.
- ij hont
Noch eijgen zijn crofte groot eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair - j mor. iij½ hont
(blz. 15)
De voorß Pieter Maertsz. bruijct vande abdie vañ Lee aen Warmonderdam
- iij½ hont
Bruijct noch van Sinte Elisabets gasthuijs tot Leijden op Norremeer
Overgebouct op Claes Jansz. Scheur

- xj hont

Bruijct noch vande voorß abdie vande Lee op Norremeer
Dit overgebouct op Baert Maertsz.

- ij mor. v½ hont

Bruijct noch vande Pastorie van Warmont teelant

- iij hont

(blz. 16)

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Cornelis Dircxz. eijgen op tMolengat
Overgebouct op Tonis Dammasz.

- viij hont

Deselve noch eijgen mette kercke van Warmont aen Warmonderdam
Overgeset op Jan Jansz.

- v hont

De hofstede van Alphert Geritsz. eijgen

- viij½ hont

Deselve noch eijgen op Hemmeer

- xiij hont

(blz. 17)
Noch eijgen opte Leede Oosthorn

- v hont

Deselve bruijct vande Abdije van Rijnsburch

- j½ hont

Bruijct noch vande Heere van Warmont het telant bijde molen
Bruijct noch vañ Vrouwe van Monceaulx

- iij hont
- v½ hont

(blz. 18)
Noch eijgen gecomen van Dirck Booten (sic) op Hemmeer

- vij hont

Thijs Cornelisz.’s hoffstede eijgen

- iiij mor. j hont

Noch eijgen half den berch

- iiij hont

Noch eijgen telant gecomen van Mr. Cornelisz. (sic) van Alphen

- ij hont xxv R.

Deselve bruijct noch vande (blz. 19) voorß Mourijn (sic; mogelijke foute interpretatie door
scribent van afkorting Mr.?) Cornelisz. van Alphen
- j mor. j½ hont xxv R.
De weduwe van Willem Claesz. haer hofstede eijgen die zij selfs bruijct
- iiij mor. j hont xxv R.
Noch eijgen telant voor thoff
Overgeset op Jacob Maertsz.

- ij½ hont

Noch eijgen halff den barch

- iiij hont

Deselve noch eijgen gecomen (blz. 20) vande voorß meester (sic) Corn. van Alphen
- ij hont xxv R.
Noch eijgen op Hemmeer

- iij mor. j hont

Noch eijgen Steijnshorn op Hemmeer
Overgeset op Jan Jansz. onder de Linden

- xj hont

Bruijct noch vande voorn. Mr. Corn. van Alphen

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

- j mor. j½ hont xxv R.

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Cornelis Jansz. eijgen & (blz. 21) selffs bruijcker vande hoffstede bijde molen
- vj mor. iij½ hont
Bruijct noch vande Eed. Heere van Warmont teelant

- j mor.

Bruijct vande selven Heere voor zijnen Huijse van Warmont telant

- iij hont

Cornelis Jansz. voorß eijgen & bruijcker het teelant voor tHuijs te Warmont
- iiij½ hont
(blz. 22)
Deselve bruijct noch in eijgendomme tlant achter de molen

- x hont

Bruijct noch vande kerck van Warmont

- ij mor. ij½ hont

Noch vande erffgen. van Machtelt Ambrosius

- iiij mor. v½ hont

Adriaen Jacobsz. eijgen de Bagijnen camp
Overgeset Dat lant wort gebruijct bij Jacob Adriaensz.

- xj hont

Noch eigen teelant voor thoff
Overgeset uts.

- iij hont

(blz. 23)
Aelbert Jeroensz. molenaer bruijcker eijgen Nijclaes vande Laen
- v½ hont
Dit ende naervolgende aengetogen partijen (dat zijn deze en de twee volgende) overgebouct
op Foijt Corn.z.
Noch bruijcker eijgen de kinderen van Mr. Nijcolaes vañ Laen teelant

- iij hont

Bruijct noch vande selve kinderen voor Lijclaes Baertoutsz. teellant
- iij½ hont
Na Dat is iiij hont bij bekentenisse van Foijt Corn.z. op wien dit overgebouct is
Aelbert Jeroensz. voorß eijgen opte Laeck
Overgebouct op Willem Tijsz. opt Zweijlant

- ij mor. v hont

(blz. 24)
Aelbert Jeroensz. eijgen bij Broer Sijtgens dat P.r Willemsz. bruijct
Overgebouct op Foijt Corn.z.

- iij mor. een half hont

Noch eijgen mette kerck van Warmont opte Groote Sloot
Overgebouct op Vechter Corn.z.

- iij mor. iij½ hont

Floris Maertsz. eijgen zijn hoffstede daer hij op woont

- ij mor. j hont

Deselve noch eijgen telant bijde weteringe

- iij hont
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Noch eijgen het teelant over de wech

- viij½ hont

(blz. 25)
Noch eijgen het teelant gecomen van Willem Baertoutsz.

- vj½ hont

Noch eijgen het teelant gecomen van Huijch Jacobsz.

- iij½ hont

De kerck van Warmont eijgen & Floris voorß bruijcker voor thof

- v hont

De voorß Floris Maertsz. bruijct noch van Pieter Nellen

- vij½ hont

Deselve bruijct noch de Cruijscamp

- xj hont

(blz. 26)
Bruijct noch van Jannetgen Pietersdr. zijn schoonmoeder

- v mor.

Floris Maertsz. voorß noch eijgen achter de molen

- ij mor. v½ hont

Deselve noch eijgen bijde molen

- x hont

Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Engel Corn.z.

- x hont

Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Jan Claesz.

- x hont

(blz. 27)
Bruijct noch in plaets vañ selven Jan Claesz. vañ huijssittenen tot Leijden
- viij½ hont
De hofstede van Cornelis Sijmonsz. eijgen

- ij mor. j hont

Deselve Cornelis noch eijgen het teelant voor zijn dam

- iij½ hont

Bruijct noch vande Eed. heere van Warmont

- v hont

Noch eijgen aen Warmonderdam

- iij mor.

(blz. 28)
Noch eijgen mette kerck van Warmont opten houck vant Sweijlant twelck bij hem gebruijct
wort
- v hont
Cornelis Sijmons zoon voorschreven noch eijgen met meer andere tlant op tMolengat twelck
bij hem gebruijct wort
- x½ hont
Noch eijgen alleen voor opte Zijll

- ij mor. ij½ hont

De voorß Cornelis Sijmonsz. bruijct noch vañ abdije van Leeuwenhorst - xiiij hont
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(blz. 29)
Noch eijgen gecomen van Pieter Pietersz. Lammetgen

- iij mor.

Willeboort Sijmonsz. eijgen opte Laeck

- xj hont

Deselve noch eijgen het teelant bij ß.t Thomas (sic) huijsgen
Overgeset op Corn. Anna Claes Mesz. (sic!) zijn swager

- iij hont

Bruijct noch vañ selven heere

- vj hont

(blz. 30)
Bruijct noch vande kerck van Warmont in plaets van Henrick Jansz. Cop, opte Laeck
- ij mor. j½ hont
Bruijct noch vande voorß Heere de Petcamp

- x½ hont

Noch eijgen opte Laeck van Henrick Huijgensz. gecomen

- j mor.

Den Eed. Heere van Warmonts hoff is groot

- v mor. ij hont

Deselve noch eijgen het crofgen bijde kerck

- j½ hont

(blz. 31)
Jacob Cornelisz. bruijct vande E Heere van Warmont de hofstede daer hij op woont
- vij½ mor.
Bruijct noch vanden selven Heere bijde Broucksteech

- ij hont

De voorß Jacob Cornelisz. bruijct noch van Pieter Verhooch teelant
Overgeset dese bruijckwair op P.r Geritsz.

- iij½ hont

Deselve noch eijgen op Norremeer

- ij morgen ij½ hont

(blz. 32)
Noch eijgen bij Jeroen Dirck Henricxz.

- vj½ hont

Noch bruijckwair Arent Verhooch voorn. eijgenaer

- viij hont

Noch eijgen teelant van Grieten Schouten zijn moeder

- iiij hont

Jan Lambertsz. eijgen sijn hofstede daer hij op woont

- iij hont

Noch eijgen opte Hoflede

- iij mor. iiij½ hont

(blz. 33)
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Noch eijgen het teelant van Grietgen Schouten

- iij hont

Bruijct noch vande E Heere van Warmont

- ij mor. j½ hont

Bruijct noch vañ selven Heere voor tHuijs te Lochorst
Overgebouct op Dirck Marij Jans

- v hont

Noch vañ selfden de Hoofdencamp

- iij mor.

Bruijct noch van voorß Heere den grooten boomgaert

- ij mor.

(blz. 34)
Pieter Geritsz. bruijct vañ Heere vanWarmont tlant daer zijn huijs op staet & is groot
- xj hont
Deselve noch eijgen opte Groote Sloot

- ij mor. iiij hont L R.

Bruijct noch vanden voorn. E Heere van Warmont de Hoffenne

- ij½ mor.

Noch in plaetse van Jacob Corn.z. zijn broeder met bruijcwair eijgen Pieter Verhooch
- iij½ hont
Grietgen Schouten over tpat eijgen

- iiij hont

(blz. 35)
Dit hoort Willem Jansz. tZoeterwoude haer swager
Cornelis Geritsz. bruijct vañ Eed. Heere van Warmont voorn. teelant

- j mor.

Bruijct noch vañ selven Heere

- vj½ mor.

Bruijct noch van Arent Verhooch op Hemmeer

- viij hont

Noch eijgen teelant bij Thonis huijsgen

- iij hont

(blz. 36)
Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Engel Corn.z.

- j mor.

Bruijct noch van tBarberen gasthuijs

- v hont

Engel Corn.z. met Jan Dircxz. zijn swager zijn hoffstede mettet lant daer aen eijgen
- iij mor.
Hier inne heeft Corn. Geritsz. Nachtegael gelijck op hem overgebouckt is - ½ mor.
Noch hier off op Gerit Corn. den Haen
- ij hont
Noch hier off op Floris Maertsz.
- x hont
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Pieter Pietersz. Hans eijgen zijn hoffstede bijde kerck

- j hont

(blz. 37)
Noch eijgen teelant bij ß.t Tonis huijsgen

- j mor.

Noch eijgen achter tmonicken clooster
Overgebouct op Claes Jansz. Scheur

- xvj hont

Noch eijgen teelant
Hier off op Arijs Jacobsz.
Blijft noch
Ende de rest op Gerit Foijten

- j½ hont
- xxv R.
- j hont xxv R.

Arijs Jacobsz. van Pieter Pietersz. Hans

- xxv R.

(blz. 38)
Gerit Foijten gecomen van Pieter Pietersz. Hans

- j hont xxv R.

Tonis Dammas zoons hooffstede eijgen gecomen van Jonge Cornelis Claes zoon groot
volgende de brieve van opdrachte
- iij hont
Thonis Dammasz. voorß noch eijgen de Strengen

- iij mor.

Noch eijgen gecomen van tsusteren Convent

- x hont xiij½ R.

(blz. 39)
Noch eijgen achter de polder

- viij hont

Deselve bruijct noch vande Abdie vande Lee

- iij hont

Noch eijgen op tMolengat gecomen van Corn. Dircxz. den Vroomen

- viij hont

Bruijct noch opte Diepe Leede

- ij hont

Bruijct noch vande kerck van Warmont int Corte lant

- ½ hont

(blz. 40)
Bruijct noch vande E Heere van Warmont het teelant voor Griete Schouten
- vij hont
Noch eijgen het teelant bijde Brouckesteech

- ij½ hont

Bruijct noch vande voorß Heere van Warmont bijde Doelsteech

(geen maat)

Bruijct noch loco Henrick Jansz. Cop de Strengen

- ix½ hont
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Bruijct noch bij Sint Anthonis huijsgen

- ij hont

(blz. 41)
Bruijct noch van Jan Aelbertsz. vuijte Cage bij tBoterhuijs

- iij mor. j hont

Jonge Cornelis Jansz. Craen met Jonge Cornelis Claesz. sijn huijsvrouwen vader eijgen de
hofstede daer hij Cornelis op woont
- vijff hont
Deselve noch eijgen het teelant voor thoff

- iij½ hont

Noch eijgen tLange weer op Zwamburgersloot

- iiij mor. ij hont

Noch eijgen op Swamburgersloot voorn.

- vij½ hont

(blz. 42)
Noch eijgen op Hemmeer

- iij½ hont

Noch eijgen op Arckerlede

- viij½ hont

Huijch Henricxz. eijgen daer zijn huijs op staet gecomen vuijte hoffstede van Cornelis
Sacharias zoon
- Lx R.
Noch eijgen op Swamburgersloot

- vj½ hont

Deselve noch eijgen

- x hont

(blz. 43)
Bruijct noch vande kerck & de pastorie tot Warmont twelc mette voorß x hont gemeen leijt
- iij hont
Noch eijgen teelant gecomen van Henrick Huijgen zijn vader

- j½ hont

Noch eijgen in Sijmonspolder

- xv hont

Noch bruijcker ende Marie van Poelgeest vande Riddercamp over Zijl

- iiij mor. iiij½ hont

(blz. 44)
Corn. Sachariasz. hem aengecomen bij coope Gerit Corn.z. de hoffstede daer hij op woont
- vij hont
Hier off bebouct op Huijch Henricxz.
- Lx R.
Noch op Joris Maertsz. Strijck
- xxxvj R.
Blijft noch
- j mor. iiij hont
Noch eijgen in Sijmonspolder
(geen maat)
Overgebouct op Corn. Jacobsz. & Gijsbert Jacobsz. vañ Codden elcx de helfte
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Bruijct noch in plaetse vañ voorß Gerit Cornelisz. vañ kerck van Warmont voor Schout
Hansz. over
- ij½ hont
(blz. 45)
Bruijct noch in plaetse van Gerit Cornelisz. voorn. vande selve kerck opte Hofflede
- ij mor. een half hont
Bruijct noch in plaetse vande voorß Gerit Cornelisz. vande voorn. kerck de Zevenvalen
- ij mor. j½ hont
Bruijct noch vande abdije van Rijnsburch opde Groote Sloot in plaetse van Jan Heijmansz.
- vj mor. iiij½ hont
Joris Maertsz. Strijck eijgen gecomen vuijte hoffstede van Corn. Sachariasz.
- xxxvj R.
(blz. 46)
Dammas Claesz. hofstede die hij gebruijct van Jo.r Nijclaes van Mathenesse
- x½ hont
Deselve bruijct noch vande voorn. Mathenesse bij Thonis huijsgen

- j hont

Bruijct noch vanden selven Hooch Aecken

- vij½ hont

Bruijct noch van tgasthuijs tot Leijden

- iiij mor. iiij½ hont

Noch eijgen twelc hij (blz. 47) selfs bruijct gecomen van Huijbert Aelwijnsz.
- ij mor. ij½ hont
Noch eijgen hen aengecomen bij coope vañ deputaten tot Leijden

- viij hont

Corn. Jonge Dircken loco Henrick Jansz. Cop bruijct bijde Broucksteech - j hont
Noch daer zijn huijs op staet

- Lxiiij R.

Henrick Jansz. eijgen zijn hoffstede daer hij op wonende is
Hier van is overgebouct op Corn. Jonge Dircken
Op Jan Claesz.
& op Claes Jan Coppen
ergo dese ij hont hier door

- ij hont
- Lxiiij R.
- j hont xx R.
- xvj R.

(blz. 48)
Henrick Jansz. eijgen gecomen van Jonge Pieter P.rsz. Lammetgen

- viij½ hont

Deselve Henrick Jansz. bruijct bijde Brouckesteech
Overgebouct op Corn. Jonge Dircken

- j hont
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Noch eijgen hem aengecomen bij coope vande Deputaten tot Leijden
Dit overgebouct op Lijclaes Baertoutsz. & Jaep Rous

- ij mor. j hont

Noch eijgen gecomen van Pieter P.rsz. Lammetgen

- viij½ hont

Deselve Henrick Jansz. bruijct noch de Strengen
Dese bruijckwair is overgeset op Tonis Dammasz.

- ix½ hont

(blz. 49)
Bruijct noch van Adriaen Jacobsz. zijn vader de Bagijnen camp is groot - xj hont
Bruijct noch vande selve teelant voor thoff

- ij hont

Henrick Jansz. voorß bruijct vande kerck van Warmont

- ij mor. j½ hont

Jan Claesz. bruijct van tgasthuijs tot Leijden in plaetse van Barbar Foijten ende Marij Jan
Bouten opde Zijl de Tacken
- xiiij hont
(blz. 50)
Noch van Willem Baertoutsz.

- vij R.

Noch hem aengecomen bij coop van Jan Sijmonsz. ende is eertijts gecomen vande Deputaten
(geen maat)
Noch daer zijn huijs op staet gecomen van Henrick Jansz. Cop

(geen maat)

Adriaen Jacobsz. eijgen bruijcker Oude Cornelis Jansz. Craen

- xj hont

(blz. 51)
Den selven eijgenaer ende bruijcker teelant voor thoff

- iij hont

Claes Jansz. daer zijn huijs op staet

- xvj R.

Tijs Sachariasz. bruijcker van zijn hoffstede eijgen den Eed. Heere van Warmont
- j½ hont
Den selven bruijcker ende eijgenaer het teelant voor thoff

- iij hont

Noch eijgen met seecker (blz. 52) persoon inden Hage op Nessloot

- ij mor. iij½ hont

Bruijct noch van Pieter Sijmonsz. opte Laeck ende is proven lant

- iiij mor. j half hont

Dirck Cornelisz. Veltgraeff ende Cornelis Pietersz. sijn swager de hoffstede daer sij op wonen
die zij bruijcken vande Eed. Heere van Warmont
- iiij hont
Bruijcken noch vande pastorie van Warmont
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(blz. 53)
Bruijcken noch vande abdije van Rijnsburch

- viij mor. j hont

Bruijcken noch tProvenlant van Pieter van Leeuwen van Utrecht genaemt de Nessen
- iiij mor.
Noch eijgen het telant voor tSusteren Convent
Overgeset op Corn. Jacobsz. Coster Neel

- ij hont

Lijsbet Corssen weduwe van Cornelis Corssen eijgen haer hoffsede daer zij op woont
- v hont
(blz. 54)
Deselve bruijct vanden Heijligengeest tot Warmont

- j hont

Bruijct noch vande kerck van Warmont telant

- j½ hont

Bruijct noch vande kerck van Warmont voorß

- ij½ hont

Bruijct noch tprovenlant genaemt de Loet van den soon van Otto van Solen t Utrecht
(geen maat)
Bruijct noch het provenlant (blz. 55) van Pieter van Leeuwen genaemt de Nes
- xiij hont
Noch vande Pastorie tot Warmont opte Vijf Honts sloot

- j mor.

Bruijct noch het Block op Swamburgersloot

- vij½ hont

Jan Pietersz. eijgen achter het monicken clooster twelck hij selffs bruijct - xvj hont
Jacob Gerits zoons hofstede (blz. 56) eijgen die hij selffs bewoont

- j hont

Noch eijgen het teelant onder de wech

- iij hont

Noch eijgen achter tmonicken convent de Osse Weijde

- iij mor.

Deselve noch eijgen over Zijl

- ij mor.

Bruijct noch van Adriaen Pietersz. sijn swager
Staet op Jonge . . . . (geen voornaam genoemd!) Tijsz.

- ij mor. j half hont

(blz. 57)
Bruijct noch van ß.t Agnieten Clooster tot Leijden opte Groote Sloot

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

- v½ hont

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Gijsbert Jacobsz. vañ Codden de helfte van xj hont gelegen in Sijmons Polder hem
aengecomen bij coope van Gerit Cornelisz. waer van de wederhelfte toecompt Cornelis
Jacobs zoon metselaer
- v½ hont
Deselve noch eijgen gecomen van Lijclaes Baertoutsz.

- ij mor. iiij½ hont

Noch eijgen gecomen van Claes Jansz. Scheur

- ij mor.

(blz. 58)
Cornelis Cornelis zoons hoffstede die hij selffs bewoont is groot

- iij hont

Noch eijgen telant bij ß.t Thonis huijsgen gecomen van Willeboort Sijmonsz. sijn swager
- iij hont
Noch eijgen op Swamburgersloot

- vij mor. j hont

Noch eijgen over de Leede
Overgebouct op Willem Jansz.

- j mor.

Noch eijgen over de Geest

- vij½ hont

(blz. 59)
Bruijcker van tlant bijde Doelsteech eijgen de kerck van Warmont

- ij½ hont

Mourijn Jansz. Willem Jansz. in plaets van Jan Mourinsz. haer vader de hoffstede eijgen
- iij½ hont
Hier vuijt overgebouct op Dirck Geritsz. Voet
- CL R.
Deselve noch eijgen het telant bij Thonis huijsgen
Hier vuijt gebouct op Jeroen Sacharias zoon ij hont xxv R. blijft noch

- iiij hont
- j hont Lxxv R.

Noch eijgen bij Tonis huijsgen
Op Lijclaes Baertoutsz. verbouct

- ij hont

(blz. 60)
Noch eijgen van Jannitgen Pietersdr. daer in de kercke ende de pastorie van Warmont elcx
een ½ hont competeert
- ij hont
Noch eijgen het teelant van Anna Claes Meesz.
Overgebouct op Pieter Maertsz.

- ij hont

Deselve noch eijgen het teelant int Cortelant

- iij hont

Noch eijgen over de Geest
Overgebouct op Cornelis Dircxz. Clijnckenberch

- x½ hont

(blz. 61)
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Noch eijgen met meer andere twelck hij int geheel bruijct bijde Zijl genaemt de Zijl camp
- iiij mor. ij hont
Overgebouct op Corn. Dircxz. Clinckenberch
Noch eijgen mette kinderen van Willem Vrancken over de Leede twelck hij ooc bruijct
- ij mor.
Dit compt de kinderen van Willem Vrancken int geheel ende wort gebruijct bij Dirck
Vrancken Ergo hier
- ij mor.
Bruijcken noch bij tButterhuijs (blz. 62) van Jo.r Nijcolaes van Mathenesse
- ix mor.
Bruijcken noch op Swamburgersloot van Geerte Dircxdr. opde Rijpwateringe
- ij mor. j½ hont
Bruijcken noch vande Eed. Heere van Warmont het teelant bij Thonis huijsgen
- j hont
Bruijcken noch vañ abdije van Rijnsburch teelant bijde Roijwalle

- j½ hont

(blz. 63)
De kinderen van Willem Vrancken

- ij mor.

Thijs Geritsz. Backers hoffstede eijgen

- j hont

Deselve bruijct vande Eed. Heere van Warmont bijde kerck

- ij mor. j½ hont

Bruijct noch vañ selven heere

- j mor.

Bruijct noch bij Harman Jansz. van Jacob de Jonge

- x½ hont

(blz. 64)
Cornelis Pietersz. Voijs hoffstede eijgen

- een half hont

Noch eijgen achter de kerck
Overgeset op Corn. Camerling

- iiij½ mor.

Deselve bruijct bij Thijs Borlair twelc hij vande Rentmr. vande conventen gehuijert heeft
- ix mor.
Bruijct noch vande Vrouwe van Monceaulx de Doesen
Overgeset op Willem Jansz. int Oosteijnde

- iiij½ mor.

Willeboort Jansz. hofstede eijgen met meer andere

- j hont

(blz. 65)
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Nu eijgen den Heer van Poelgeest bruijcker Willeboort Jansz.

(geen maat)

Sijmon Jansz. hofstede eijgen met meer andere
Overgeset op Corn. Dircxz. Clijnckenberch

- j hont

Dirck Geritsz. Voet eijgen gecomen van Mourijn Jansz.

- CL R.

Sijmon Maertsz. eijgen sijn hofstede

- een half hont

(blz. 66)
Willem Foijt Dammasz. Schout eijgen ende selfs bruijcker vañ Havercamp
- ij mor. iij½ hont
Deselve daer sijn huijsinge op staet

- ij hont

Noch eijgen over Sijl twelc hij ooc selffs bruijct

- ij½ mor.

Noch eijgen telant

- j½ mor.

Noch eijgen gecomen van Foij van Brouchoven

- iij hont j R.

(blz. 67)
Bruijct van Pieter van Leeuwen over Sijl

- vij½ hont

Bruijct noch van Pieter van Leeuwen gen.t de Nessen

- iij mor.

Bruijct noch vande E Heere van Warmont bijde Roijwalle

- ij hont

Noch eijgen met Arien zijn zoon twelck sij tsamen gebruijcken

- j mor.

Bruijct noch de voorß Willem (blz. 68) Foijt van Sinte Catrijnen gesthuijs tot Leijden
Oosthorn
- vij½ mor.
Noch

- xiiij hont

Bouwen Corn.z. eijgen zijn hoffstede

- j½ hont

Deselve bruijct noch van Corn. Claesz. zijn vader op Zwamburgersloot

- ij mor. iiij hont

Bruijct noch van sijn vader voorn. in Sijmons polder

- ij mor. j hont

(blz. 69)
Bruijct noch de halve Papen camp die de pastorie van Warmont toebehoort
- ij mor. een half hont
Bruijct noch van Jacob de Jonge inden Hage
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Overgeset op Adriaen Willemsz.
Bruijct noch van Jacob de Jonge

- ij½ mor.

Noch eijgen achter tsusteren clooster gecomen van Cornelis Willemsz. den Haen zijn
huijsvrouwen vader
- ij mor. iiij½ hont
(blz. 70)
Adriaen Willemsz.’s hoffstede

- ij hont

Bruijct noch van Jacob de Jonge bij Dirck Tijsz.
Overgeset op Gerit Corn.z. den Haen

- j mor.

Bruijct noch vanden voorß Heere van Warmont de Hofenne
Bruijct noch vañ selven Heere opte Leede

- iij mor. een half hont
- j mor.

Noch eensdeels eijgen ende (blz. 71) eensdeels bruijckwair opte Nessloot twelck hij van sijn
vader Willem Dammasz. is huijerende
- ij mor. ij½ hont
Noch eijgen met Neel den Haen zijn schoonvader twelc bij Arien voorn. gebruijct wort op
Swamburgersloot
- iij mor. ij½ hont
Overgeset op Willem Corn. den Haen
Noch eijgen gecomen van Corn. Willemsz. den Haen zijn huijsvrouwen vader gelegen achter
tsusteren clooster
- xvj hont
Jan Geritsz. Beuckelairs hofstede eijgen

- iiij hont

(blz. 72)
Deselve bruijckt van Jacob de Jonge over Zijl

- v mor.

Bruijckt noch vanden E Heere van Warmont het telant bijde Roijwalle

- iiij hont

Deselve bruijct noch vande Abdije van Rijnsburch

- x mor. iiij½ hont

Jacob Maertsz. eijgen het teelant voor thoff twelck hij selffs bruijct

- ij½ hont

Noch gecomen van Trijntgen Willem Claesz. wed.e

- ij½ hont

(blz. 73)
Cornelis Jansz. getrout hebbende de wed.e van Pieter Maertsz. bij ß.t Tonis huijsgen telant
eijgen
- iij hont
Dammas Willemsz. hoffstede die hij bruijct van Willem Foijt Dammasz. sijn vader
- ij hont
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Bruijct noch vanden selven Willem Foijt Dammasz. zijn vader het teelant over de wech
- vi hont
Bruijct noch vanden selven
Overgeset op Dirck Corn.z.

- xiiij hont

(blz. 74)
Bruijct noch vande selve opte Groote Sloot

- v mor. v½ hont

Bruijct noch van Jacob de Jonge

- iiij mor. iiij½ hont

Oude Dirck ende Jonge Dirck Cornelis zoonen eijgen hare hofstede

- een half hont

Dirck Cornelisz. Timmerman eijgen zijn twee hoffsteden die hij selfs beijde selffs bruijct met
de werff van Geerte Jonckers
- iij½ hont
Deselve noch eijgen het werffgen van Stijnen

- een half hont

(blz. 75)
Noch eijgen opte Drooge Leede
Overgeset op Ermpgen Pieters

- j½ mor.

Cornelis Pietersz. Scheepmaeckers hoffstede eijgen

- j hont

Cornelis Dircxz. Clijnckenberchs hofstede eijgen

- ij½ hont

Noch de hoffstede gecomen van Sijmon Jansz. eijgen met meer andere

- j hont

Bruijct noch deselve vande heere (blz. 76) van Warmont tlant daer tmonicken clooster op
plach te staen
- vj½ mor.
Noch eijgen met meer andere gecomen van Jan Mourinsz. opte Zijl de Zijlcamp twelc hij int
geheel gebruijct
- iiij mor. ij hont
Noch eijgen gecomen van Jan Mourinsz. leggende over de Geest

- x½ hont

Foijt Cornelisz. Timman eijgen mette kerck van Warmont op Swamburgersloot
- vij hont
Deselve noch eijgen Jaep Vossen camp

- xj hont

(blz. 77)
Noch eijgen opte Groot Sloot

- iij mor. j½ hont

Noch eijgen opte Leede
Overgebouct op Engel Pietersz. Coninck

- vj½ hont
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Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Aelbert Jeroensz.

- iij mor. ½ hont

Bruijct noch in plaets vande voorß Aelbert Jeroensz. vañ kinderen van mr. Nijcolaes vañ Laen
- v½ hont
(blz. 78)
Bruijct noch vande selve telant

- iij hont

Bruijct noch vande selve

- iiij hont

Noch eijgen met de kerck van Warmont twelck hij int geheel gebruijct zijn werve ende tlant
daer aen leggende opde Zijle gecomen van Pieter Henricxz.
- viij hont
Engel Pieters zoon zijn hoffstede eijgen die hij selfs bewoont

- ij½ hont

(blz. 79)
Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Foijt Cornelisz.

- vj½ hont

Deselve noch eijgen bijder Doelsteech

- ij½ hont

Deselve noch eijgen de Somerweij

- ij mor. v½ hont

Noch eijgen buijten de polder

- iij mor. v hont

Noch eijgen gecomen vande Elff Duijsent Maechden

- x hont xiij½ R.

(blz. 80)
Noch eijgen gecomen van Steven van Heussen

- xiiij hont

Bruijct noch vande kerck van Warmont int Corte Lant

- een half hont

Bruijct noch vande voorß kercke voor Grietgen Schouten

- vij hont

Bruijct noch vande Eed. Heere van Warmont bij Sint Anthonis huijsgen - ij hont
Bruijct noch vande Abdije vade Lee

- iij mor. een half hont

(blz. 81)
Bruijct noch vande weeskinderen van Cornelis Cornelisz. opte Ven

- xj hont

Pieter Huijberts zoon eijgen over de Geest twelck hij selfs gebruijct

- iiij mor. j½ hont

Deselve noch eijgen op Arckerleede

- x½ hont

Noch eijgen op Arckerleede

- v hont
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Seger Adriaensz. hem aengecomen bij coope vande Deputaten tot Leijden
- viij hont Lxxv R.
(blz. 82)
Jan Jansz. Swaeck eijgen over de Geest

- vij½ hont

Deselve bruijct vande kerck van Warmont over de Geest

- j mor.

Bruijct noch van Cornelis Pietersz. Voijs
Overgeset op Voijs (sic)

- iiij½ mor.

Cornelis Jacobsz. coster eijgen gecomen van Cornelis Pietersz. ende Dirck Cornelisz.
Veltgraeff
- ij hont
(blz. 83)
Noch eijgen in Sijmons Polder de helfte van xj hont waer van de wederhelfte toecompt
Gijsbert Jacobsz. vander Codden gecomen van Gerit Cornelisz.
- v½ hont
Claes Henricxz.’s hoffstede gecomen van Henrick Huijgen zijn vader met meer andere eijgen
- vij hont
Vuijt dese vij hont afgebouct op Adriaen Zegersz.
- xxxiiij R.
Deselve noch alleen telant over de wech
Dese j½ hont overgebouct op P.r Jansz.

- j½ hont

Deselve Henrick met zijn kinderen over de wech

- iij hont

(blz. 84)
De voornoemde Claes Henricxz. bruijct vande kerck van Warmont op Swamburgersloot
- v½ hont
Bruijct noch van Marij van Poelgeest over Zijl
Overgeset op Huijch Henricxz.

- iiij mor. iiij½ hont

De voorn. Claes Henricxz. bruijct noch vande Abdie van Rijnsburch

- iij mor. j½ hont

Bruijct noch vande Heere van Warmont hem aengecomen bij coope van Foij van Brouchoven
- j mor. v hont Lxv R.
(blz. 85)
Adriaen Segersz. vuijte hoffstede van Henrick Huijgen

- xxxiiij R.

Adriaen Jacobsz. eijgen achter de polder

- ij½ mor.

Noch inde Zutsen die groot es j mor. ij½ hont xxv R. daer van tvorder staet op P.r Jansz.
- ij hont
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Noch eijgen in Sijmons Polder
Overgebouct op Huijch Henricxz.

- xiiij hont

Noch eijgen opte Laeck

- ij½ mor.

(blz. 86)
Dit staet eensdeels op Willeboort Sijmonsz. eensdeels op Cornelis Corn.z. ende eensdeels op
Cornelis Willemsz. Visscher
Willem Baertoutsz. eijgen zijn hofstede
Dit is niet meer als iij hont
Hier off op Jan Claesz.
Noch hier off op Jan Sijmonsz.
Blijft noch

- iij½ hont
- iij hont
- vij R.
- xx R.
- ij hont Lxxiij R.

Deselve noch eijgen de hoffstede gecomen vande Notecraecker tot Delft - ix mor. iij½ hont
Overgebouct op Jan Jansz. onder de Linden
(blz. 87)
Noch eijgen het teelant voor Gerit Lange Neelen

- viij hont

Noch eijgen teelant hem aengecomen bij roijlinge off coop van Jan Jansz. onder de Linden
- iiij hont
Noch eijgen Vijnckenhorn

- ij mor. ij½ hont

Noch eijgen den Drummelaer

- iij mor.

Noch eijgen bij Broeren

- iij morgen v½ hont

(blz. 88)
Noch eijgen opte Diepe Leede
Bruijct noch vande kerck van Warmont vañ Mercken

- xiiij hont
- iij mor. een half hont

Bruijct noch vande voorß kerck teelant

- j mor.

Jan Sijmonsz. gecomen van Willem Baertoutsz.

- xx R.

Cornelis Willemsz. den Haens hoffstede eijgen
Overgebouct op P.r Willemsz.

- j hont

(blz. 89)
Gerit Cornelisz. den Haen bruijct van Jacob de Lange
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Deselve noch eijgen achter tsusteren clooster van Cornelis Willemsz. den Haen zijn vader
- ij mor. iiij½ hont
Gerit Cornelisz. den Haen heeft noch in eijgen sijn hoffstede gecomen van Engel Corn.z.
- ij hont
(in marge bij volgende partijen, die ik heb aangemerkt met een asteriks:)
Dit ende de naevolgende aengetoogen partijen worden nu in plaetse van Maritgen Gijssen
gebruijct bij Trijntgen Henricxdr. haer zoons dochter
*Maritgen Gijssen bruijct vande kerck opte molenwatering

- ij½ mor.

*Bruijct noch vande kerck de Cruijscamp

- vij hont

(blz. 90)
*Bruijct noch vande kerck opt Zweijlant

- j mor.

Jan Geritsz. Roos zijn hoffstede eijgen met meer anderen

- een half hont

Deselve bruijct vande weduwe van Huijch van Alckemade

- xiiij hont

Bruijct noch t(p)rovenlant met Dirck Geritsz. van P.r van Leeuwen

- ij½ mor.

Cornelis Cornelisz. Waert eijgen sijn hoffstede

- j hont

(blz. 91)
Maessen Pietersz. met sijn suster eijgen haer hoffstede

- Lxxv R.

Claes Soeten cum socijs

- Lxxv R.

Mourijn Pietersz.’s hoffstede eijgen
Hier off op Geertgen Adriaensdr.
Noch hier off op Jacob Lucasz.
Noch hier off op Gerit Roelen
Noch hier off op Geerte oude Neelen
Noch hier op Jan Willemsz.
Blijft noch

- ij hont
- ix R.
- vj R.
- xiij R.
- vij R.
- Lxxxviij R.
- Lxxvij R.

(blz.92)
Deselve bruijct noch opte Diepe Leede
Overgeset op Corn. Corn.z. Macx

- iij mor. j hont

Jan Willemsz. eijgen gecomen van Mourijn Pietersz.

- Lxxxviij R.

Geertgen Adriaensdr.

- ix R.

Jacob Lucasz.

- vj R.
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Jan Aelbertsz.

- xiij R.

Geerte oude Neelen

- vij R.

(blz. 93)
Cornelis Corn.z. Mackemoer eijgen opt Sweijlant
Overgebouct op Jan Adriaensz. inde Zevenhuijsen

- iij mor. ij½ hont

Cornelis Cornelisz. opde Leede eijgen hem aengecomen bij coope van Ermpgen Pietersdr. off
de voochden van hare kinderen
- x hont
Overgebouct op Jan Claesz.
Cornelis Cornelisz. eijgen op Wielmaeckers sloot is groot in Sijmons polder
- xvij hont
Noch in plaets van Jacob Jansz. Rousch met bruijckwair eijgen Adam vañ Duijn
- iij½ mor.
(blz. 94)
Noch in plaets van Mourijn Pietersz.

- iij mor. j hont

Bruijct noch op Hemmeer inde plaets van Ermpgen Pietersdr.
Overgebout op Jan Claesz.

- viij½ hont

Harman Adriaensz. Snijder met zijn consoorten haer hoffstede eijgen
Hier off op Hans de Wever xx R. blijft noch

- j hont
- Lxxx R.

Claes Heijmansz. inde plaets van Pieter Willemsz. met meer anderen hofstede eijgen
- j hont
(blz. 95)
Pieter Willemsz.’s hoffstede eijgen gecomen van Cornelis Willemsz. den Haen
- j hont
Noch eijgen het telant voorde monicken muijer

- iij hont

Noch eijgen gecomen van Thijs Jansz.

- ij mor. v hont

Noch eijgen bij tveer

- xvj hont xxv R.

Noch eijgen op tveer

- xiiij½ hont

(blz. 96)
Vechter Willemsz. sijn hoffstede eijgen
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Noch eijgen teelant voorde monicken muijer
Overgebouct op Lenaert Cornelisz. alias Goe Leen

- iiij½ hont

Trijn Mouris hofstede eijgen

- een half hont

Deselve bruijct noch van Jo.r Nijclaes van Mathenesse bij tBoterhuijs

- ix mor.

Willem Willemsz. (blz. 97) brouwer tot Leijden met meer andere zijn hoffstede
- iij hont
Hier van moet Dirck Dammasz. Robol geven
- Lxxviij R.
Vuijt dese Lxxviij R. sal Heijman Dircxz. betalen
- xxxix R.
Willem Jansz. sijn hofstede eijgen

- viij hont

Noch eijgen mette kerck van Warmont het telant over de wech

- iiij½ hont

Noch eijgen gestaen hebbende op Corn. Cornelisz. de Petcamp over de Leede groot
- j mor.
(blz. 98)
Deselve noch eijgen op Swamburgersloot

- vj mor. iiij hont

Deselve bruijct vande kerck achter tHuijs te Lochorst

- xiiij hont

Noch eijgen de Does gestaen hebbende op Jan Jansz. zijn broeder

- xvj hont

Bruijct noch vande huijsarmen tot Leijden opt Sweijlant
Overgeset op Jacob Jansz. Scheur

- viij hont

Bruijct noch vande selve opte Laeck
Overgeset uts.

- ix½ hont

(blz. 99)
IJsbrant Pancraesz. hofstede eijgen

- ij hont

Jan Willemsz. hoffstede bruijckwair eijgen Gijsbert van Dam tot Leijden - iiij hont
Bruijct noch vande selven bij Broeren

- vij hont

Noch vande selven op Wielmaeckersloot

- xvj hont

Bruijct noch vande selven opte Groote Sloot

- j½ mor.

(blz. 100)
Bruijct noch opde Waertsloot ende is provenlant

- ij mor. iiij½ hont

Noch eijgen

- v mor. xxv R.
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Ermpgen Pieters hoffstede eijgen

- vij½ hont

Noch eijgen genaemt den Back inde Polder

- iij mor. iiij hont

Noch eijgen over tSweijlant

- iiij½ mor.

(blz. 101)
Noch eijgen het teelant voor Jonge Neelen

- xj hont

Noch eijgen op Arckerlede
Overgebouct op Corn. Corn.z. opde Leede

- x hont

Noch eijgen gecomen van Dirck Cornelisz. Cranenburch

- j½ mor.

Noch eijgen met meer andere de Waert twelck sij int geheel bruijct

- iij½ hont

Deselve bruijct noch van tgasthuijs te Leijden op tMolengat

- j mor. iij½ hont

(blz. 102)
Bruijct noch van tselve gasthuijs opte Laeck

- j½ mor.

Bruijct noch op Hemmeer
- viij½ hont
Dit wort nu gebruijct bij Corn. Corn.z. opde Leede op wiens tselve overgeset es
Bruijct noch vañ kerck van Warmont teelant

- j½ hont

Jonge Jacob Mathijsz. bruijct vande abdije van Leeuwenhorst

- ij mor.

Bruijct noch van Adriaen Pietersz.

- ij mor. ½ hont

(blz. 103)
Willem Corn.z. den Haen eijgen zijn hofstede

- j hont

Noch eijgen op Swamburgersloot gen.t Voshem

- iij mor. ij½ hont

Deselve bruijct van mr. Jacob de Jonge bij Dirck Tijsz.

- ij½ mor.

Willem Corn. voorß bruijct van Jacob de Jonge bij Dirck Tijsz.
Overgeset op Gerit Corn. sijn broeder

- j mor.

Deselve bruijct noch van Willem Foijt Dammasz. schout tot Warmont

- xj½ hont

(blz. 104)
Cornelis Cornelis Vechtersz. eijgen zijn hoffstede
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Noch eijgen teelant voor Marij Jans

- ij mor. iij½ hont

Noch eijgen het teelant daer aen

- iij hont

Noch eijgen opt Zweijlant Plas int Gat
Overgebouct op Corn. Pancraesz. opde Ade

- xiij hont

Noch eijgen inde Boterhuijs Polder

- ij½ mor.

(blz. 105)
Noch eijgen opte Nessloot

- ij mor. iij½ hont

Noch eijgen op Swamburgersloot

- iiij mor. v hont

Noch eijgen opte Diepe Leede

- xvj hont

Bruijct noch van Corn. Segersz. opte Leede

- ij mor. ij½ hont

Bruijct noch vande selve opte Groote Sloot genaemt de Bijl

- ij mor. ij½ hont

(blz. 106)
Bruijct noch den Nicker

- iij hont

Bruijct noch vande kerck van Warmont opte Leede

- ij mor.

Jacob Pietersz. Hartooch eijgen met meer andere op Arckerlede

- ij mor. ij hont

Deselve bruijct vande abdije van Rijnsburch bijde molen

- iij hont

Claes Jansz. Scheur ende (blz. 107) Cors sijn broeder ende Lijsbet sijn suster eijgen hare
hoffstede eijgen
- ij½ hont
Claes Jansz. alleen eijgen gecomen vañ Abdije van Egmond
Dese ij mor. overgebouct op Gijsbert Jacobsz. vañ Codden

- ij mor.

Den vß Claes Jansz. alleen noch eijgen hem aengecomen bij coope van Pieter Pietersz. Hans
- xvj hont
Bruijct noch van ß.te Elijsabeths gasthuijs

- xj hont

Lijclaes Baertoutsz. sijn hofstede eijgen

- v hont

(blz. 108)
Noch eijgen telant bijde Heulweijde

- iiij½ hont

Noch eijgen Waertshorn op Swamburgersloot
Dit overgebouct op Gijsbert Jacobsz. vañ Codden

- ij mor. iiij½ hont

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Henrick Jansz. Cop zijnde de helfte van ij mor. j
hont, daer van de wederhelfte staende is op Lijclaes Baertoutsz.
- j mor. L R.
Noch eijgen bijde Monickensteech

- vij½ hont

(blz. 109)
Noch eijgen het telant voor Dirck Vrancken

- j mor.

Noch eijgen de Hoge Weijde

- vij mor. iiij hont

Noch eijgen bij Sint Anthonis steech hem aengecomen bij coope vande weduwe ende de
kinderen van Jan Mourinsz.
- ij hont
Noch eijgen opte Horn van Swamburgersloot

- iiij mor. j½ hont

Noch eijgen bij Pieter Dircxz.
Overgeset op Cornelis Tonisz.

- iiij mor.

(blz. 110)
Noch eijgen opte Leede gecomen vande xj.M Maechden t Warmont

- iij½ mor.

Bruijct noch vande kerck van Warmont telant

- iij½ hont

Bruijct noch van Jo.r Nijcolaes van Mathenesse telant
Overgeset opden heere van Hasersw.e

- v hont

Bruijct noch provenlant van Pieter van Leeuwen opte Nessloot

- xj hont

Bruijct noch vande Vrouwe van Monceaulx
Dit op W.m van Oij

- iiij mor.

(blz. 111)
Tonis Jacobsz.’s hoffstede eijgen

- iiij hont

Noch eijgen op Norremeer

- iiij½ hont

Deselve bruijct vande kerck van Warmont bij ß.t Tonis huijsgen

- iiij hont

Bruijct noch vande selve bijde Monicken steech

- ij hont

Bruijct noch van Pieter Pieter Jorisz. tot Leijden

- xvj hont

(blz. 112)
Bruijct noch van tAgnieten clooster tot Leijden
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Vroutgen Lammen hoffstede eijgen

- j hont

Vechter Cornelisz. zijn hoffstede ende is eijgen

- j mor.

Noch eijgen teelant voor Huijch Jacobsz.

- ij mor. j½ hont

Noch eijgen met Cornelis Camerling twelc bij hem wort gebruijct

- vij½ mor.

(blz. 113)
Noch eijgen mette kerck van Warmont opte Groote Sloot hem aengecomen bij coope van
Aelbert Jeroensz.
- iij mor. iij½ hont
Noch eijgen mette kerck van Warmont

- xiij hont

Noch eijgen met sijn broeder Corn. de croft

- ij mor. een half hont

Noch eijgen alleen opte Groote Sloot

- iij mor.

Noch de bruijckwairen opte Zijl eijgen de Vrouwe van Monceaulx
Overgeset op Dirck Jansz. Smit tot Leijden ergo hier geroijeert

- iij mor.

(blz. 114)
Lenert Cornelisz. eijgen inde hoffstede van Marij Jansdr. zijn moeder zaliger
- j hont
Noch eijgen teelant hem aengecomen bij coope van Vechter Willemsz.

- iiij½ hont

Marij Jansdr. met haer kinderen eijgen haer hoffstede
Nu haer kinderen op wiens dit verbouct es aen diverse pertijen

- v½ hont

Dirck Cornelisz. eijgen tmolencamptgen achter de monicken

- ij½ mor.

Noch eijgen inde hoffstede van Marij Jansdr. zijn moeder

- j hont

(blz. 115)
Deselve noch eijgen tGanseweijtgen

- x hont

Bruijct met sijn broeders & swager van tcapittel ten Hogelande

- iij mor. iij½ hont

Bruijct noch in plaets van Jan Lambrechtsz. vande Heere van Warmont - v hont
Bruijct noch van Marij Louwen zijn schoonmoeder
Overgeset op Louris Corn.z.

- iiij mor. j½ hont

De weduwe van Jacob Jansz. (blz. 116) Scheur eijgen bijde Monicken Laen
- viij½ hont
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Noch eijgen inde hofstede van Marij Jansdr. haer moeder

- j hont

Deselve bruijct van Pieter van Leeuwen provenlant over Sijl

- vij½ hont

Jan Heijmansz. sijn hoffstede ende is eijgen

- v hont

Noch eijgen het telant voor Jan Scheursen

- vij½ hont

(blz. 117)
Noch eijgen mette kerck van Warmont aen tvoorgaende telant

- iiij hont

Deselve bruijct noch vande voorß kerck opte Groote Sloot

- vij hont

Bruijct noch vande Abdie van Rijnsburch opte Groote Sloot
Overgeset dese bruijckwair op Corn. Sachariasz.

- vj mor. iiij½ hont

Noch eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair opde Wijelmaeckers sloot
- ij½ mor.
Noch eijgen op Norremeer

- iiij½ hont

(blz. 118)
Joncheer Nijcolaes van Mathenesse eijgen ende wort bij hem selfs gebruijct
- iij mor.
Noch eijgen opte Groote Sloot twelck hij ooc selfs bruijct

- j½ mor.

Noch eijgen teellant twelck Lijclaes Baertoutsz. plach te gebruijcken

- v hont

Barbar Foijten hofstede eijgen

- ij½ hont

Noch eijgen het Schoelant

- vj½ hont

(blz. 119)
Noch eijgen aen tvoorß Schoelant

- iiij½ hont

De voorß Jo.r Nijcolaes van Mathenesse eijgen ende voorß Barber Foijten voorß bruijckster
- xxj mor.
Deselve noch eijgen tHuijs te Lochorst daer van de voorß Barber tongelt geven moet
- v mor. v hont
Noch eijgen de voorß Barber Foijten opte Zijl

- x½ hont

(blz. 120)
Deselve bruijct van ß.t Catrijnen gasthuijs tot Leiden opte Zijl de Tacken - vij hont
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Dit wort nu gebruijct bij Jan Claesz. gel. op hem overgebouct is
Jacob Jansz. Rousch hofstede ende is eijgen

- iij½ mor.

Noch eijgen het telant voor Lochorst eijgen

- j mor.

Noch eijgen teellant voor Sacharias Matijsz.

- j mor.

(N.B. De volgende 4 bladen zijn in onjuiste volgorde ingebonden. Ik heb de juiste volgorde
hier in ere hersteld, doch volg met de paginanummering de volgorde waarin de bladen
momenteel (in 2006) in het boek zijn ingebonden.)
(blz. 123)
Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Henrick Jansz. zijnde de helfte van ij morgen j
hont daer van de wederhelfte staet op Lijclaes Baertoutsz.
- j mor. L R.
Noch eijgen het telant voor Huijch Jacobsz.

- iij hont

Noch eijgen van Gerit Corn.z. genaemt Arent van Tollen Lant

- xj½ hont

Noch eijgen opte Groote Sloot gen.t de Muijlcamp

- xj hont

(blz. 124)
Noch eijgen van Harman Jansz. gecomen van Fijtgen Vechtersdr.

- iij mor. j½ hont

Noch eijgen opte Wielmaeckers sloot

- vij hont

Noch eijgen ende selfs bruijcker opte Laeck gen.t Hongervelt gecomen van Trijn Tijsz.
- ij mor. j hont

Bruijct noch van Adam vañ Duijn
Van dese bruijckwair gestelt op Corn. Cornelisz. Macx
Zulcx zoo blijft Jacob Rousch van Adam vañ Duijn noch bruijckende

- viij mor. v hont
- iij½ mor.
- v mor. ij hont

(blz. 121)
Pieter Jansz. opt Veer eijgen sijn hoffstede ende tlant daer omtrent gelegen tsamen groot
- vij mor. een half hont
Noch eijgen het telant van Neeltgen Zegeren

- iij hont

Noch eijgen telant tot noch toe gestaen hebbende op Claes Henrick Huijgen
- j½ hont
Noch eijgen de Sutsen
Hier inne heeft Adriaen Japen
Blijft hier noch
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(blz. 122)
Noch eijgen achter de polder
Overgebouct op Adriaen Jacobsz.

- ij½ mor.

Deselve bruijct noch van Joncheer Johan van Naeltwijck

- ij mor.

Dirck Heijmansz. bruijct van Jo.r Nijcolaes van Mathenesse

- iij mor.

Sacharias Matijsz. hofstede die hij bruijct vande kinderen van Mr. Nijcolaes vañ Laen
- iiij mor.
Noch eijgen voor tmonicken Convent

- ij mor.

(blz. 127)
Bruijct noch vande voorß kinderen van Nijcolaes vander Laen

- vij hont

Noch eijgen teelant in tCortelant

- iij hont

Noch achter sijn voorß hoffstede soe eijgen als bruijckwair

- viij mor. iiij½ hont

Noch telant over tWedde eijgen

- ix mor.

Jeroen Sachariasz. hem aengecomen bij coope van derfgenamen van Jan Mourinsz.
- ij hont Lxxv R.
(blz. 128)
Jacob Cornelisz. Coster zijn hoffstede eijgen

- iij½ hont

Deselve bruijct vande kerck van Warmont het lant voor tcloosters croffgen
- j hont
Bruijct noch vande voorß kercke

- j½ hont

Noch eijgen achter sijn hoffstede

- iij mor. iiij½ hont

Noch eijgen met sijn swager gecomen vande xj.M Maechden tWarmont - ij½ mor.
(blz. 125)
Maerten Jansz. zij(n) hoffstede ende is eijgen

- ij½ hont

Cornelis Camerlijn eijgen telant achter de kerck gecomen van Corn. Pietersz. Voijs
- iiij½ mor.
Noch eijgen gecomen van Jacob Cornelisz. Coster
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(blz. 126)
Het Lagelandt
Tonis Cornelisz. bruijct vande Abdije van Leeuwenhorst

- vj½ mor.

Jacob den Haen Pietersz. met meer andere eijgen de hofstede genaemt Vogelscamp
- iij hont
Jonge Jan Jansz. hoffstede dewelcke hij mettet lant daer aen bruijct vande pastorie tot
Warmont
- ij mor. v½ hont
Deselve eijgen half Hongervelt

- ij mor. j hont

Deselve bruijct vande abdije van Leeuwenhorst

- iij mor. ij hont

(blz. 129)
Willeboort Pietersz.’s hoffstede met de Werfcamp eijgen
Overgebouct op Pel Ja (sic)

- xiiij hont

Willeboort Pietersz.’s werve & werfcamp groot

- xiiij hont

Deselve noch eijgen gecomen vañ xj.M Maechden tot Warmont

- ij mor. j half hont

Deselve bruijct noch van Thonis Pier Louwen
Overgeset op Pieter Pietersz. Lammetgen

- iij mor.

Pieter Maertsz.’s hofstede eijgen (blz. 130) nu in eijgendomme toebehoorende Jonge Pieter
Pietersz. de soon van Pieter Lammen
- Lxxv R.
Noch de Werfcamp eijgen
Staet hier achter op Claes Maertsz.

- ij mor. ij½ hont

Claes Maertsz. eijgen de Werffcamp groot

- ij mor. ij½ hont

Noch eijgen bijde selve Werffcamp

- xiij hont

Noch eijgen opten houck van Norremeer

- vij hont

(blz. 131)
Noch eijgen de Benninck
Overgeset op Corn. Lenaertsz. Croijl

- ij hont

Pieter Lammen eijgen sijn hoffstede

- Lxxv R.

Noch eijgen gecomen vande xj.M Maechden
Bruijct noch vande abdije van Leeuwenhorst
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Dit sal voortaan contribueren met ij mor. ij hont & Lv R. daer op tselve verlicht is mits de
affspoelinge des waters inden jare 1605
(blz. 132)
Noch eijgen gecomen van Dammas Jonge Japen kinderen
- iij mor.
Overgeset op Cornelis Jansz. zijn swager ergo hier geroieert den eijgendom over geset op
Corn. Sijmonsz.
Noch eijgen gecomen van Jacob Cornelisz.
Overgeset op Henrick Jacobsz. Cop

- viij½ hont

Bruijct noch vañ abdije van Leeuwenhorst

- ij mor.

Noch eijgen gecomen van Jan de Roos
Overgeset op Aeffgen P.rsdr. off Corn. Jansz. haer man

- j½ mor.

(blz. 133)
Deselve bruijct van Griete Dircx de Houvencamp
Overgeset op Corn. Dircxz. Bruijn inde Cage

- iij½ mor.

Bruijct noch opten houck van Norremeer vande selve Griete

- x hont

Cornelis Jansz. als man ende voocht van Aefgen Pietersdr. gecomen van P.r P.rsz.
Lammetgen zijn huijsvrouwen vader
- iij½ mor.
Cornelis Jansz. bruijct van Pons Dammasz. tot Leijden als huijerder vande abdie van
Leeuwenhorst
- iiij mor.
(blz. 134)
Deselve bruijct noch van zijn schoonvader Pieter Pietersz. Lammetgen
Overgeset op Corn. Sijmonsz.

- iij mor.

Deselve noch gecomen van P.r Pietersz. Lammetgen

- j½ mor.

Cornelis Thonisz. Backer eijgen bij Pieter Oom
Overgebouct op Thonis Cornelisz.

- iij mor.

Tonis Cornelisz. Backer inde Zevenhuijsen eijgen hem aengecomen bij erffenisse van zijn
vader
- iij mor.
(blz. 135)
De wed.e van Cornelis Anthonisz. eijgen over tSweijlant

- xiij hont

Noch eijgen gecomen van Lijclaes Baertoutsz.
- iiij mor.
Dese iiij mor. sal voortaen contribueren met iiij mor. ij½ hont met welcke ij½ hont Pieter
Willemsz. opde Ade is verlicht hier
- iiij mor. ij½ hont
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Noch eijgen de Bovencamp
Overgeset op Mourijn Borritsz.

- ij½ mor.

Noch eijgen gecomen van Lijclaes Baertoutsz.

- iiij mor.

Pieter Willemsz. Ade loco (blz. 136) zijn schoonvader Claes Claesz. opte Ade eijgen
- xj½ hont
Noch eijgen bij Pieter Dircxz.
- iij mor. v½ hont
Met dese iij mor. v½ hont zal Pieter Willemsz. voort aen contribueren met
- iij mor. iij hont
als zijnde de vordere ij½ hont overgeset op Corn. Thonisz. wed.e off haer kinderen
Pieter Jacobsz. eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair tlant genaemt de Waert groot
- ij mor. ij½ hont
De weduwe van Jacob Jansz. (blz. 137) eijgen twelck jegenwoordich gebruijct wort bij Dirck
Corn.z. Veltgraeff
- xvj½ hont
Noch eijgen de Koij die gebruijct wort bijden selven Veltgraeff ende Jan Pietersz.
- ij mor. j½ hont
Maerten Pietersz. eijgen op Norremeersgat

- iij mor.

Noch eijgen over tSweijlant

- iij mor.

Noch eijgen gecomen van P.r Mourinsz.

- iij mor.

(blz. 138)
Noch eijgen gecomen van Jan Strijckebaert

- xiiij hont

Geertgen Cornelisdr.’s hofstede eijgen

- vij hont

Bruijt noch inde plaets van Jan Cornelisz. haer broeder vande weesen tot Leijden
- iiij mor. ij hont
Deselve bruijct noch vande Abdije vañ Lee

- iiij mor. ij hont

Tijs Corn.z. hem aengecomen bij coop van Pieter Mourinsz.

- xiij½ hont

(blz. 139)
Noch eijgen hem aengecomen bij coop als vooren

- ix½ hont

Mourijn Borritsz. hem aengecomen bij erffenisse van zijn huijsvrouwen vader
- ij½ mor.
Henrick Dircxz. eijgen opt Sweijlant
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Noch eijgen over tSweijlant

- xvj hont

Pieter Mourinsz. eijgen zijn werf camp

- vj mor. iij½ hont

(blz. 140)
Noch eijgen over tZweijlant gecomen van Meijnsgen Baertoutsdr.
Overgeset op Tijs Cornelisz.

- xiij½ hont

Noch eijgen bij Meltens opt Sweijlant
Overgeset op Maerten Pietersz.

- iij mor.

Deselve noch eijgen gecomen van Melten voorß

- iij½ mor.

Louris Cornelisz. bruijct van Marij Louwen zijn moeder

- iiij mor. j½ hont

Mees Dircxz. off zijn moeder eijgen

- iiij mor.

Aris Willemsz. gecomen (blz. 141) van zijn schoonmoeder
Hier off Lxxv R. op Mees Claesz. blijft noch

- j mor. v hont Lxxv R.
- j mor. v hont

Willem Matijsz. mette werve gecomen van sijn moeder

- ½ hont

Bruijct van tconvent van Abcoude tot Leijden

- iiij½ mor.

Noch eijgen opte Laeck hem aengecomen bij coope van Aelbert Jeroensz.
- ij mor. v hont
Mees Dircxz. met zijn werve (blz. 142) ten tlant daer aen gelegen gecomen van zijn
schoonmoeder
- ix½ hont
Bruijct noch van tconvent van Abcoude tot Leijden

- iiij½ mor.

Willem Willemsz. Does eijgen aen sijn woninge
Hier off iiij hont op Trijntgen Willems dochter zijn suster blijft noch

- xiiij½ mor.
- xiij mor. v hont

Aelbert Cornelisz. als getrout hebbende Trijntgen Willems dochter eijgen
- iiij hont
(blz. 143)
Marij Jan Bouten haer hofstede & is eijgen

- j hont

Deselve noch eijgen

- j½ mor.

Noch eijgen de Molencamp

- xiiij hont

Noch eijgen bij Harman Jansz.

- x½ hont
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Deselve bruijct van S.te Michiels clooster

- iij mor. iiij hont

Jonge Marij Jansdr. eijgen (blz. 144) haer weijtgen gecomen van Corffgen
- j½ mor.
Cornelis Cornelisz. mette voorß Jonge Marij Jansdr. eijgen
- iij mor. v½ hont
Alsoe hier inne begrepen is vij hont bruijckwairs eijgen Sinte Catharijnen gasthuis tot Leijden
ende dat deselve vij hont jegenwoordich gebruijct wort bij Jan Claesz. daeromme hier noch
- ij mor. iiij½ hont
Deselve noch eijgen op tSweijlant

- ix½ hont

Deselve noch van Henrick Huijgen opte Laeck

- vj hont

(blz. 145)
Cornelis Willemsz. Visser bruijct van Marij Jan Bouten

- xj hont

Deselve noch eijgen opt Wedde mette Zutsen

- iiij mor. v½ hont xxv R.

Noch eijgen opte Laeck gecomen van Henrick Huijgen

- iij hont

Noch eijgen teelant

- iij hont

Deselve noch als bruijcker eijgen Jo.r Johan van Naeltwijck

- xvj hont

(blz. 146)
Doe Reijersz. eijgen sijn hofstede die hij selfs bruijct

- een half hont

Noch eijgen

- j½ mor.

Noch eijgen off bruijckwair

- xiiij hont

Noch inde hoffstede van Marij Jansz. zijn schoonmoeder zaliger

- ij½ hont

Bruijct deselve noch vande wesen tot Leijden

- ij mor. v½ hont

(blz. 147)
Harman Jansz. sijn werff met sijn werffcamp eijgen

- iiij mor. v½ hont

Pieter Henricxz. eijgen met de kerck van Warmont sijn werff met tlant daer aen twelck hij P.r
gebruijct
- vij½ hont
Noch alleen eijgen opte Leede

- j½ hont

Adriaen Gijssen woninge bruijckwair eijgen . . . . (spatie) groot
- xv mor. j hont
Hier van is jegenwoordich eijgen.r mijñ E. Heere van Warmont ende bruijcker Claes
Henricxz.
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(blz. 148)
De weduwe van Gerit Huijgen bruijct met hare kinderen vande huijssittenen tot Leijden de
hofstede
- xviij mor. j hont
Bruijcker noch vande selve huijssittenen

- ij mor. iiij½ hont

Bruijcker noch vande selve over tSweijlant

- viij hont

Noch opte Laeck bruijck wair vande selve

- ix½ hont

Deselve noch eijgen gecomen van Floris Pietersz.

- v mor.

(blz. 149)
Noch eijgen gecomen van Alphert Geritsz.

- vij hont

Noch eijgen gecomen van Harman Jansz.

- xj½ hont

Deselve bruijcker noch vande Vrouwe van Baertwijck

- iij mor.

Jan Neel Ouwe Jansz. inde Vrije Bouchorst eijgen

- j½ mor.

Deselve noch eijgen inde Vrije Bouchorst gecomen van Maritgen Sijmonsdr.
- ij mor.
(blz. 150)
Deselve bruijct noch van Jannetgen Tesz.
Affgebouct opde weduwe van Gerit Huijgen

- ij mor. iiij½ hont

Bruijct noch hij van Marie van Poelgeest

- ij mor.

Cornelis Corn.z. Knechgen eijgen

- vij½ hont

Deselve bruijct noch bij Gerit Huijgen vande voorß Marie van Poelgeest - ij mor.
Jan Adriaensz. inde Zevenhuijsen (blz.151) hem aengecomen vij coope van Corn. Cornelisz.
opde Leede
- iij mor. ij½ hont
Deselve noch hem aengecomen bij coop van Jan Sijmonsz. leggende op Norremeer
- xj hont
Bruijct noch vande Vrouwe van Monceaulx opte Sijl
Overgeset op Willem van Oij
Mees Claesz. gecomen van sijn schoonvader
Noch gecomen van Arijs Willemsz.
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In als (sic)

- ij mor. ij½ hont

(blz. 152)
Sacharias Claesz. bruijct vañ Abdie van Leeuwenhorst

- ij mor.

Jacob Meesz. loco Foijt Pietersz. inde Zevenhuijsen bruijct van Pons Dammasz. tot Leijden
als huijerder vande abdie vañ Lee
- ij mor.
Pieter Willem Jansz. eijgen

- vij½ hont

Jan Cornelisz. Block eijgen

- iiij hont

Cornelis Pietersz. Scheepmaecker (blz. 153) zijn werff eijgen gecomen vande voorß Jan
Block
- Lvj R.
Deselve bruijct van Pons Jansz.

- ij½ mor.

Jan Jacobsz. Strijckebaert eijgen inde Vrije Bouchorst

- iij mor.

Noch eijgen tlant genaempt het Hooge Velt

- ij mor. ij½ hont

Noch eijgen de Mannen camp

- ij½ mor.

(blz. 154)
Deselve bruijct van Lubbert vañ Molen

- iiij½ mor.

Bruijct noch vande Vrouwe van Monceaulx
Overgeset op Willem van Oij

- iij mor.

Dirck Matijsz. bruijct zijn hofstede mettet lant daerom leggende vande weesen tot Leijden
- xxxv mor. ij hont
Jacob Geritsz. bruijct van mr. Cornelis . . . . (spatie) tot Leijden sijn hofstede mettet lant daer
omtrent gelegen
- xxvj mor.
(blz. 155)
Inde Vrije Bouchorst
Pieter Neel Jan Roosen eijgen

- xj½ hont

Cornelis Cornelisz. zijn broeder

- viij½ hont

Cornelis Pietersz. zwager vande vß P.r Neel Jan Roosen eijgen ende Aelbert Corn. bruijcker
- xiij hont
Anna Pieter Lijclaesz. eijgen
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Pieter Cornelisz. Nijen wed.e eijgen
Overgebouct op Jan Neel Oude Jansz. opde Vrouwenven

- ij mor.

(blz. 156)
Leijden
De weduwe van Tijs Jansz. tot Leijden eijgen ende selfs bruijcker
Overgeset op Jan Lange Jannen

- iiij hont

De wed.e van Cornelis Tijsz. eijgen

- xj½ hont

Pons Jansz. tot Leijden eijgen Hooch Aecken

- iij mor.

Pons Jansz. tot Leijden
Overgeset op Floris Maertsz.

- iij mor.

Deselve noch eijgen daer sijn huijskens op staen

- Lxxv R.

(blz. 157)
Dirck Jansz. Smit tot Leijden bruijct vande Vrouwe van Monceaulx
Op Willem van Oij geset

- iij mor.

Pons Dammasz. bruijckwair eijgen dabdije van Leeuwenhorst
Overgeset op Corn. Jansz. voorde Cage ergo hier geroieert

- iiij mor.

Pieter van Heussen eijgen ende selfs bruijcker
Overgeset op Jan Willemsz.

- xvj hont

Willem van Oij eijgen de Vrou van Monceaulx
Overgeset op Oude Jan Jansz.

- xiiij mor.

(blz. 158)
Oestgeest
Foij van Brouchoven eijgen & Jan Adriaensz. bruijcker
Hier off op Foijt Cornelisz. Timmerman
Noch hier off op Willem Dammasz.
Noch hier off opden Heere van Warmont
Blijft noch

- vj mor. j½ hont
- v hont xx R.
- iij hont j R.
- j mor. v hont Lxv R.
- ij mor. v hont Lxiiij R.

Sijmon Sijmonsz. eijgen

- viij hont

Jan Huijgen gecomen van Willem int Hout

- vj hont

(blz. 159)
Sassenhem
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Gerit Jacobsz. Coppen bruijct vande Abdije vande Lee

- xiiij mor. j hont

Bart Maertsz. loco matris bruijct vande abdije vande Lee op Norremeer - ij mor. v½ hont
Jan Pier Schouten eijgen ende selfs bruijcker
Is volgens Sluijters metinge grooter als ix½ hont

- x hont

Willempgen Claesdr. bruijct vande Abdije vande Lee of Rijnsburch

- iij mor.

(blz. 160)
Pieter Florisz. Jonge Cocq bruijct vande abdije vañ Lee

- ij½ mor.

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

- v mor. v hont

De Caech
Cornelis Cornelisz. eijgen Matten camp

- iij mor.

(blz. 161)
Aelbert Cornelisz. eijgen

- viij hont

Willeboort Cornelisz. eijgen

- xiiij hont

Huijch Maet eijgen

- x hont

Cornelis Pancraesz. Neeleman eijgen

- iij½ mor.

Jacob Cornelisz. Croon bruijct vande abdije vande Lee bij Thonis Beffen - ij½ mor.
(blz. 162)
Lenaert Willemsz. Poock bruijct vande Abdijen van Rijnsburch off van Leeuwenhorst
- ix mor.
Willeboort Aelbertsz. gecomen van Thonis Pier Louwen

- xvj hont

Cornelis Pietersz. Caescooper bruijct noch vande abdije vande Lee

- ij mor. een half hont

Bruijct noch van . . . . (sic) bijde schans

- ij mor. ½ hont

Foijt Anna Anna Foijten (sic!) eijgen gecomen van Jacob Teeusz.

- j½ mor.

(blz. 163)

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Deselve noch besijden tvoorß lant twelck hij bruijct vañ Abdije van Leeuwenhorst
- iij mor.
Noch eijgen opt Sweijlant

- iij mor. ij½ hont

Thonis Pier Louwen bij de schans eijgen
Dit overgeset op Corn. Pietersz. Caescooper

- ij mor. een half hont

Cornelis Dircxz. Bruijn eijgen gecomen van Grietgen Dircxdr.

- iij½ mor.

Cornelis Lenertsz. Croijl gecomen van Pieter Maertsz.

- ij hont

(blz. 164)
Ade
Cornelis Pancraesz. hem aengecomen bij coope van Corn. Cornelis Vechtersz.
- xiij hont
Alsoe volgens de ij.C xj.e keure van Dijckgrave ende Hooge Heemraiden van Rijnlant, alle
schrickel jaren onder den Secretaris des voorß lants, bijden ambachtsbewaerderen der dorpen,
onder tHeemraetschap van Rijnlant gehoorende, gelevert moet worden, een perfect register,
begrijpende de oude namen ende meetingen, sulcx die bij mr.s Pieter & Jacob Sluijter,
mitsgaders bij Sijmon Meesz. van Edam gesworen Lantmeters van Rijnlant, opde generale
meetinge, gemeeten ende aengeteijckent zijn, Met verclaringe vande eijgenaers ende
bruijckers der landen, opde oude namen staende, Ende dat de ambachtsbewaerders vanden
voorß Ambachte van Warmont tzelve indier vougen nijet en connen off en weeten te doen,
overmits de groote veranderingen, sedert de voorß generale meetinge, Door versterffenissen,
vercoopingen, permutatien ende meenichfuldige splisdeelingen, voorgevallen, Soo hebben
(blz. 165) de selve ambachtsbewaerders, willende de voorß keure soe veel hun mogelick is
achtervolgen, doen overschrijven haerluijder Ambachts morgenbouck, waer nae hare
ongelden gecollecteert worden, daer op, met vuijtdoeninge ende verminderinge vanden eenen,
ende aenschrijvinge vanden anderen, alle verbouckingen, sedert den lesten schrickel jare tot
den jegenwoordigen schrickel jare toe, gedaen zijn, Om hem te strecken als naer behooren, In
oorconde van twelck desen es geteijckent, Opten xxvij.e Januarij @no xvj.C ende negen /
(w/t)

bij mijn Cornelis Jacobsz.
bij mij Willem Jansz. Endestraet

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