Morgenboeken Warmond
Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b
Morgenboek Warmond 1624
(op omslag:)
Mergenbouck Warmont vañ schrickeljare 1624
Rj.a den iiij.en Ja.rij 1624
(folio 1)
Blaffaert ende morgenbouck van alle de landen ende gronden gelegen inden ambachte
van Warmont Begrijpende de namen vañ jegenwoordige eijgenaers ende bruijckers der selver
mitsgaders de groote der morgentalen daer mede ijder een inde ongelden gecontribueert
Beginnende van
T Oosteijnde
Willem Crijnsz. bruijct van Jo.r Sijbrant van Alckemade
Bruijct noch vanden selve loco Maerten Jansz. gelijcke
Bruijct noch vanden selven loco alsvooren de Doesen
Bruijct noch van tvrouwen Gasthuijs tot Leijden
Noch eijgen bij coop vande Heere van Monceaulx

- ix mor. v½ hont
- ix mor. v½ hont
- iiij½ mor.
- ij mor. iiij hont
- v½ hont

(folio 1v)
Heijman Pietersz. als getrout hebbende de wed.e van Lenaert Fransz.1 bruijct vanden Heere
Griffier van sijn Princ.e Ex.e
- v½ mor.
Den selven noch eijgen teellant bij coop van Alit Willemsdr. wed.e van Jan Sijmonsz.
- iij hont
Noch eijgen bij coop vañ selve gecomen vañ Deputaten tot Leijden
- xxxvj R.
(folio 2)
Alit Willemsdr. wed.e van Jan Sijmonsz. eijgen teellant aen t’suijtoosteijnde vañ Bredenwech
- j½ hont
Noch eijgen van outs gecomen vañ prelaet van Egmont
- j½ hont
Bruijct noch van abdije van Rijnsburch
- viij mor. j hont
Noch van Pieter Verhooch tlant genaempt de Does
- iiij mor. v½ hont
Noch van tBarberen Clooster tot Leijden
- j mor.
Noch vanden Heere van Warmont telant in haer hoffstede
- j hont
(folio 2v)
De weduwe van Oude Jan Jansz. bruijct in eijgen haer hoffstede groot
Bruijt noch in eijgen de werffcamp
Bruijct noch in eijgen op tMoolengat
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- xj hont
- ij mor. v½ hont
- ij mor. ½ hont
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Bruijct noch in eijgen op Hemmeer
Noch eijgen opde Zijl
Noch de croft gecomen van Jan Sijmonsz.
Noch op Warckerleede
Noch eijgen bij coop vañ Heere van Monceaulx opde Zijl

- iij½ hont
- ij mor. ij½ hont
- j mor.
- j½ mor.
- iij mor. ij½ hont

(folio 3)
De wed.e ende kinderen van Jan Jansz. onder de Linden in eijgen haerluijder hoffstede groot
- xj hont
Bruijcken noch in eijgen
- iij½ hont
Bruijcken noch in eijgen telant bijde moolen
- j mor.
Bruijcken noch in eijgen de Does
- iij mor.
Bruijcken noch in eijgen telant gecomen van Jan Sijmonsz.
- vj½ hont
Noch eijgen de woninge eertijts gecomen vande Notecraecker tot Delff - ix mor. iij½ hont
Noch eijgen mette kerck van Warmont op Arckerleede
- vj½ hont
Noch alleen eijgen op Arckerleede
- j mor.
Noch eijgen mette voorß kerck aen Warmonderdam
- v hont
(folio 3v)
Bruijct noch vañ selve kerck op Arckerleede
- viij½ hont
Bruijct noch vande pastorie van Warmont de Papencamp
- ij mor. j hont
Bruijct noch teellant van Louris Huijgensz. Gael burgemr. tot Leijden
- j½ hont
Noch eijgen Steijnshorn
- xj hont
Corn.s Tijsz. wonende in Haechambacht ende Pieter Dircxz. Molenaer t’samen eijgen de
hoffstede gecomen van Tijs Corn.sz. groot
- iiij mor. j hont xxv R.
Deselve noch eijgen halff den berch
- iiij hont
(folio 4)
D’selve noch telant gecomen van Mr. Corn.s van Alphen

- ij hont xxv R.

Den voorß Pieter Dircxz. noch alleen eijgen bij coop vañ Erffgen. van Henric Jansz. Cop de
helfte van viij½ hont
- iiij hont xxv R.
Noch de wederhelfte bij coop van W.m Jan Mourinsz.
- iiij hont xxv R.
Jan Jansz. oude Jan bruijct vande kerck van Warmont

-ij mor. v½ hont

(folio 4v)
Cornelis Willemsz. van Alphen bruijct van t’Gasthuijs tot Leijden
Bruijct noch van t’selve Gasthuijs halff den berch
Bruijct noch van t’selve gasthuijs
Noch van tselve Gasthuijs
Noch eijgen gecomen van sijn schoonvader
Pieter Maertsz. Rousch eijgen sijn hoffstede
Bruijct noch in eijgen telant voor sijn dam
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- iiij mor. j hont xxv R.
- iiij hont
- ij hont xxv R.
- vij hont Lxxv R.
- ij½ mor.
- xj hont
- viij½ hont
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(folio 5)
Bruijct noch eijgen op Norremeer
Noch eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair sijn crofte
Bruijct noch vañ abdije van Leeuwenhorst aen Warmonderdam
Bruijct noch vande Pastorie van W.t telant
Noch eijgen gecomen van Willem Jansz.
Bruijct noch van tBarberen susterhuijs

- iij½ mor.
- ix½ hont
- iij½ morgen
- iij hont
- j mor.
- v hont

Corn.s Claesz. eijgen daer sijn huijs op staet gecomen vuijte hoffstede van P.r Rousch
- j hont
(folio 5v)
De weduwe ende Erffgen. Corn.s Jansz. eijgen haer hoffstede
- vj mor. iij½ hont
Bruijcken noch vañ Heere van W.t
- j mor.
Bruijcken noch vanden selve Heere voorden Huijse van Warmont
- iij hont
Bruijcken noch in eijgen telant voorden selven huijse
- iiij½ hont
Bruijcken noch in eijgen achter de molen
- x hont
Bruijcken noch vañ kercke van Warmont
- ij mor. ij½ hont
Bruijcken noch van Gillis van Heussen
- iiij mor. v½ hont
Bruijcken noch in eijgen telant bij coop vañ erffgenamen van Jacob Adriaensz.
- iij hont
Bruijcken noch in eijgen telant bij coop van Jacob Adriaensz.
- iij hont
(folio 6)
Corn.s Florisz.’s hoffstede gecomen vuijten boedel van zijn ouders
- xiij hont
Noch eijgen telant bijde molenwateringe
- iij hont
Noch eijgen telant vande selve eertijts gecomen van Willem Barthoutsz. - vj½ hont
Noch eijgen telant van sijn ouders
- iij hont
Bruijct noch de Cruijscamp
- xj hont
Noch eijgen van sijn ouders op Hemmeer
- viij hont
Noch eijgen vañ selve achter de moolen
- ij mor. v½ hont
Noch eijgen ooc vande selve bijde molen
- x hont
Bruijct vañ kerck van Warmont voor t’hoff
- iij½ hont
Bruijct noch vañ selve kerck loco (folio 6v) Corn.s Claesz. opde molenwateringe
- ij½ morgen
Bruijct noch vañ selve kerck loco alsvooren de Cruijscamp
- vij hont
Bruijct noch vañ selve kerck loco alsvooren opt Sweijlant
- j mor.
Floris Maertsz. eijgen telant
Bruijct van Petronelle van Oostrum
Noch eijgen op Hemmeer
Bruijct noch vande arme weesen tot Leijden op Hemmeer

- iij hont
- vij½ hont
- v hont
- viij½ hont

(folio 7)
Jonge Pieter Florisz. eijgen telant gecomen van sijn ouders
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- iij hont
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Bruijct noch vañ kerc van Warm.t
Noch eijgen vuijten boedel van sijn ouders

- iij hont
- x hont

Corn.s Sijmonsz.’s hoffstede eijgen
Noch eijgen telant voor zijn dam
Bruijct noch vañ Heere van Warmont
Noch eijgen aen Warmonderdam
Noch eijgen mette kerck van Warm.t opden houc van tSweijlant

- xiij hont
- iij½ hont
- v hont
- iij mor.
- v hont

(folio 7v)
Noch eijgen met meer andere opt Molengat bij hem int geheel gebruijct wordende
- x½ hont
Noch eijgen voor opde Zijl
- xiiij½ hont
Bruijct noch vañ abdije ter Lee
- xiiij hont
Bruijct noch in eijgen bij coop vañ wed.e van Jan Sijmonsz.
- iiij mor.
Bruijct noch vañ kerc van Warmont voor t’hoff
- v hont
Bruijct noch in eijgen bij coop van Floris Maertsz. gecomen van Jacob Maertsz. sijn broeder
- ij½ hont
Noch eijgen op Arckerlede
- viij½ hont
(folio 8)
Den Eed. Heere van Warmont met sijn huijse ende hoff staet tot Warm.t - v mor. ij hont
Den selven noch eijgen achter den voorß huijse
- vij hont
Willeboort Sijmonsz. bruijct in eijgen opde Laeck
Bruijct noch vande Heere van Warmont telant
Bruijct noch vande kerck van Warmont opde Laeck
Bruijct noch vande voorß Heere van Warmont de Petcamp
Bruijct noch in eijgen opde Laeck eertijts gecomen van Henric Huijgen

- xj hont
- j mor
- xiij½ hont
- x½ hont
- j mor.

(folio 8v)
Noch eijgen bij coop van Barthout Willemsz. desselffs hoffstede

- j hont

Jacob Corn.sz. bruijct vañ Heere van Warmont
Bruijct noch vañ selven bijde Broucksteech
Noch eijgen op Norremeer
Noch eijgen bij Jeroen Dirc Henricxz.
Bruijct van Arent vañ Hooch
Noch eijgen telant gecomen van sijn moeder
Noch eijgen inde plaets van Corn.s Jonge Dircken

- vij½ mor.
- ij hont
- xiiij½ hont
- vj½ hont
- viij hont
- iiij hont
- j hont

(folio 9)
Bruijct noch vañ weeskinderen van Jacob Adriaensz. opde Nessloot

- xj hont

Frans Jansz. eijgen bij coop vande Erffgen. van Jan Lambrechtsz. Cop sijn hoffstede
- iij hont
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Bruijct noch vañ Heere van Warmont
Bruijct noch vañ selven de Hoofdenscamp
Bruijct noch vañ selven den grooten boomgaert

- xiij½ hont
- iij morgen
- ij morgen

(folio 9v)
Pieter Geritsz. bruijct vande Heere van Warmont tlant daer sijn huijs op staet
- xj hont
Bruijct noch vañ selven Heere de Hoffenne
- ij½ mor.
Bruijct noch opde Groote Sloot
- xvj½ hont
Bruijct noch van Pieter Verhooch
- iij½ hont
Bruijct noch op Hemmeer gecomen van Dirc Barten
- vij hont
Noch eijgen bij coop van Jan Jansz. opden Thuijn Hongervelt
- xiij hont
De wed.e ende kinderen van Corn.s Geritsz. Nachtegael eijgen telant bij Sint Anthonis
huijsgen
- iij hont
(folio 10)
Noch eijgen bij coop van Floris Maertsz.
Noch eijgen bij coop van Engel Corn.sz.
Noch eijgen bij coop van Willeboort Pietersz. Lammetgen
Noch eijgen terve eertijts gecomen van Pieter de Cuijper

- x hont
- j mor.
- x hont
- v R.

Jacob Jacobsz. Rousch als getrout hebbende Maritgen Corn.s Geritsz.’s Nachtegaelsdr. ende
Neeltgen Corn.sdr. desselfs suster bruijcken vañ Heere van Warmont telant
- j mor.
Bruijcken noch vanden selven Heere
- vj½ mor.
(folio 10v)
Bruijcken noch van Arent Verhooch op Hemmeer

- viij hont

De voorß Jacob Jacobsz. bruijct alleen in eijgen bij coop van Pieter Maertsz. Rousch telant
bijde molen
- v hont
Bruijct noch alleen vande heere van Warmont telant loco patris
- iij hont
Bart Maertsz. Rousch eijgen den Burch gecomen van Barthout Willemsz. - j hont
Bruijct noch vañ abdije ter Lee op Norremeer
- xvij½ hont
(folio 11)
Barthout Willems eijgen den Nicker
- iij hont
Noch eijgen opde Nessloot
- j mor.
Bruijct van Jacob de Jonge loco Willem Corn.sz. den Haen
- ij½ mor.
Bruijct noch inde plaets van Jacob Dirck Heijmansz. vañ Vrouwe van Haserswoude
- iij mor.
Bruijct noch vande selve bij t’Boterhuijs
- ix mor.
Noch eijgen met sijn broeder ende suster gecomen vuijten boedel van Oude Corn.s Corn.s
Vechtersz.
- xv½ hont
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Bruijct noch opde Nessloot van Pieter van Leeuwen
Bruijct noch vañ selven over Zijl
Bruijct noch vañ selven opde Nessloot

- j½ mor.
- vij½ hont
- viij hont

(folio 11v)
Bruijct noch vañ kinderen van Pons Jansz. tot Leijden Hoochaecken
- iij mor.
Bruijct noch van Gillis van Huessen x hont gemeen met ix hont liggende opde Diepe Leede
aencomende duniversiteijt tot Leijden
- x hont
Noch eijgen bij coop van P.r Willemsz. sijn huijsvr.en vader eertijts gecomen van Pieter
Pieter Jorisz. de helfte van xvj hont
Noch eijgen bij coop van Willem Pietersz. sijn hoffstede
- j hont
(folio 12)
Aris Jacobsz.’s wed.e ende haer dochter eijgen terve daer haer huijs op staet
- xxv R.
Gerit Foijten wed.e eijgen gecomen van Pieter Pietersz. Hans

- j hont xxv R.

Jan Claesz. eijgen sijn hoffstede daer hij op woont
- iij hont
Bruijct noch van Tonis Dammas sijn schoonvader de Strengen
- iij mor.
Bruijct noch vanden selven telant
- ij½ hont
Bruijct noch in eijgen bij erffenisse van sijn huijsvr.e moeder
- x hont xiij½ R.
Noch eijgen bij coop van Jan Sijmonsz. eertijts gecomen vañ depuataten tot Leijden
- v hont Lxiiij R.
(folio 12v)
Noch eijgen gecomen vuijten boedel van Seger Adriaensz. ende bij hem vañ voorß deputaten
gecoft
- viij hont Lxxv R.
Bruijct noch inde plaets van sijn huijsvr.en vader vañ abdije ter Lee weijlant bij tmoolentgen
- iij hont
Bruijct noch inde plaets vañ selve opde Diepe Leede
- ij hont
Bruijct noch vande Heere of de kerc van Warmont telant voor Grietgen Schouten
- iij hont xxv R.
Bruijct noch inde plaets van sijn schoonvader van Coolwijck ende Griffier de Jonge
- ix½ hont
Noch eijgen telant bij coop van Cornelis Pietersz. gecomen vuijten boedel van Sacharias
Mathijsz.
- j mor.
Noch eijgen bij coop van d’erffgenamen van Dieuwertgen Huijgendr. de helfte van xiiij hont
als
- vij hont
Bruijct noch van Adam vañ Duijn loco Jacob Tonisz.
- iij½ mor.
(folio 13)
Corn.s Tonisz. eijgen

- viij hont

Jan Tonisz. eijgen op tMolegat
Bruijct vañ Heere off de kerc van Warm.t voor Grietgen Schouten

- viij hont
- iij hont Lxxv R.
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Jonge Corn.s Jansz. Craen eijgen sijn hoffstede daer hij op woont
Noch eijgen op Swamburgersloot
Noch eijgen in Sijmons Polder
Noch eijgen op Swamburgersloot

- v hont
- xvj hont
- xiij½ hont
- vij½ hont

(folio 13v)
Noch eijgen op Hemmeer

- iii½ hont

Huijch Henricxz. eijgen terve daer sijn huijs op staet
- Lx R.
Noch eijgen telant bij coop van Pieter Jansz.
- j½ hont
Noch eijgen in Doen camp
- x hont
Bruijct noch vañ kerck & pastorie van Warmont twelc mette voorß tien hont gemeen leijt
- iij hont
Noch eijgen gecomen van Henrick Huijgen sijn vader
- j½ hont
Noch eijgen in Sijmons Polder
- xiiij hont
Bruijct noch inde Ridderscamp
- ij mor. ij hont Lxxv R.
(folio 14)
Noch eijgen gecomen vuijten boedel van Corn.s Corn.s Vechtersz. opde Diepe Leede
- xxj hont
Corn.s Sachariasz. eijgen sijn hooffstede daer hij op woont
- j mor. iiij R.
Noch eijgen bij erffenisse van sijn ouders
- xvj hont
Bruijct noch vañ kerck van Warmont loco Corn.s Corn.sz. bijde Doelsteech
- ij½ hont
Bruijct noch vande selve kerc de Sevenvalen
- ij mor. j½ hont
Bruijct noch van(de) abdije van Rijnsburch opde Groote Sloot
- vj mor. iiij½ hont
(folio 14v)
Phillips Sijmonsz.2 eijgen bij coop van Abraham Sachariasz. terve daer sijn huijs op staet
- xxxvj R.
Noch eijgen bij coop vañ wed.e van Willem Barthoutsz. telant
- viij hont
Jacob Pietersz. Hartooch eijgen met meer anderen op Arckerleede
Bruijct noch vañ abdije van Rijnsburch bijde molen

- xiiij hont
- iij hont

Dammas Claesz.’s kinderen eijgen haerl. hoffstede
- x½ hont
Bruijcken noch vañ vrouwe van Haserswoude bij Sint Anthonis Huijsgen - j hont
(folio 15)
Bruijcken noch vañ selve Hoochaken
Bruijcken noch van t’gasthuijs tot Leijden
Bruijcken noch van Pieter van Leeuwen de Binnenes
Bruijcken noch van Barthout Willemsz.
Bruijcken noch opde Zijl van tGasthuijs tot Leijden de Tacken
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- xiiij hont
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Jan Geritsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet bij coop van Corn.s Jonge Dircken
- xxxij R.
(folio 15v)
Pieter Florisz. ende anderen eijgen terve daer haerl. huijsen op staen
- j hont xx R.
Bruijct noch van Gillis van Heussen tot Leijden inde polder Hoochaken - xvij hont
Claes Jansz. Cop eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xvj R.

Tijs Sachariasz.’s hoffstede die hij vanden Heere van Warmont in erffpacht is hebbende
- j½ hondt
Bruijct noch vañ selven Heere telant voor thoff
- iij hont
Noch eijgen met seker persoon inden Hage opde Nessloot
- xv½ hont
(folio 16)
Bruijct noch provenlant opde Laeck
Noch eijgen bij erffenisse van sijn vader int Corte Lant
Bruijct noch van Jan IJsenoutsz. vañ Nes op Swamburch

- iiij mor. ½ hont
- iij hont
- iij mor. iiij hont

Dirck Corn.sz. Veltgraefs ende Corn.s Pietersz.’s hoffstede die sij van wegen den Heere van
Warm.t in erffpacht besitten
- iiij hont
Bruijcken noch vañ Pastorie van Warmont
- j½ mor.
Bruijcken noch vañ abdije van Rijnsburch
- viij mor. j hont
Bruijcken noch provenlant van P.r van Leeuwen gen.t de Nessen
- iiij mor.
(folio 16v)
De voorß Corn.s Pietersz. noch alleen eijgen vuijte hoffstede van Pieter Willemsz.
- xv R.
D’erffgenamen van Lijsbet Corsendr. eijgen haer hoffstede
- v hont
D’selve bruijcken van Heijligengeest tot Warmont
- j hont
Bruijcken noch van kerc van Warm.t telant
- j½ hont
Bruijcken noch vande selve kerck
- ij½ hont
Bruijcken noch provenlant genaempt de Loet vañ soon van Otto van Soolen
- xiij hont
Bruijcken noch provenlant gen.t de Nes van Pieter van Leeuwen
- xiij hont
(folio 17)
Bruijcken noch het Block op Swamburgersloot
- vij½ hont
Noch eijgen achter tmonnicken Clooster over tHoofden
- xvj hont
Bruijcken noch vande universiteijt tot Leijden opde Diepe Leede gemeen met x hont
toecomende Gillis van Heussen
- ix hont
Willem Cornelisz. eijgen terve daer thuijsken van Engeltgen Corn.sdr. sijn schoonmoeder op
staet
- iij R.
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(folio 17v)
Gijsbert Jacobsz. vañ Codden & sijn kinderen eijgen heur hoffstede daer sij op woonen
- j hont
Noch eijgen telant over de wech
- iij hont
Noch eijgen de Osseweijde achter tmonicken Clooster
- iij mor.
Noch eijgen over Zijl
- ij mor.
Noch eijgen in Sijmons Polder bij coop van Gerit Cornelisz.
- v½ hont
Noch eijgen gecomen van Lijclaes Barthoutsz.
- xvj½ hont
Noch eijgen gecomen van Claes Jansz. Scheur
- ij mor.
(folio 18)
Corn.s Corn.sz. bruijct in eijgen sijn hoffstede & is groot
- iij hont
Noch eijgen telant bij Sint Antonis Huijsgen gecomen van Willeboort Sijmonsz.
- iij hont
Noch eijgen op Swamburch
- vij mor. j hont
Noch eijgen over de Geest
- vij½ hont
Bruijct noch vañ kerc van Warmont
- ij½ hont
Noch eijgen telant bij coop van Jacob Cornelisz.
- ij hont
Davidt Jansz. Lijndraijer eijgen sijn lijnbaen

- xxxviij R.

(folio 18v)
Mourijn Jansz. ende Willem Jans eijgen heurl. hoffstede
- j hont Lxij R.
Noch eijgen gecomen van Jannetgen Pietersdr. daer inne de kerc ende de pastorie van
Warmont elcx een halff hont competeert
- ij hont
Noch eijgen telant bij Sint Antonis Huijsgen
- j hont Lxxv R.
Noch eijgen telant in tCortelant
- iij hont
Bruijcken noch telant bijden Heere van Warmont bij Sint Antonis Huijsgen
- j hont
Bruijcken noch vañ abdije van Rijnsburch bijde Roijwal
- j½ hont
Den voorß Willem noch alleen (folio 19) bij coop vande Erffgenamen. van Henric Jansz. Cop
- iiij hont xxv R.
Verbouct op P.r de Molenaer
Corn.s Jacobsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet gecomen van Jongebont
- ½ hont
Sijmon Huijbertsz. eijgen sijn hoffstede
Bruijct vande Heere van Warmont achter de kerc
Bruijct noch vanden selven heere
Bruijct noch van Jacob de Jonge bij Harman Jansz.

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

(folio 19v)
Jeroen Henricxz. eijgen terve daer sijn huijs op staet gecomen van Tonis Dircxz.
- ix R.
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Noch eensdeels eijgen bij coop van Frans Jansz. & d’erffgen. van Jan Lambertsz. Cop &
eensdeels bruijckwair vañ kerc van Warmont
- iij hont
Corn.s Corn.sz. Voijs eijgen terve daer sijn huijs op staet

- ½ hont

Jacob Huijgensz.’s erve eijgen

- xxiiij R.

Louris Jansz.’s erve eijgen

- vij R.

(folio 20)
David Josephsz. eijgen sijn erve

- xiij R.

Willeboort Jansz. Kittel eijgen sijn erve

- v R.

David Jansz. Lijndraijers erve erve

- xix R.

Barbera Henricxd.rs erve eijgen

- xviij R.

Dirck Geritsz. Voet eijgen sijn boomgaert gecomen van Mourijn Jansz. - j hont
Noch eijgen bij coop van Henric Willemsz. van Alphen op Hemmeer
- xiij hont
(folio 20v)
Noch eijgen bij coop vañ Bailliu van Warmont opde Zijl
Noch eijgen d’erven daer sijn huijsen op staen

- iij mor. j hont
- xxxix R.

Corn.s Corn.sz. Craens erve

- xiiij R.

Willem Jansz.’s erve

- xxiij R.

Jan Jansz. Linnewevers erve

- xvij R.

(folio 21)
Jan Willeboortsz.’s erve

- iiij R.

Tonis Jansz. Scheepmaker eijgen sijn werve over de Leede

- j½ hont

Sijmon Maertsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet
- xxx R.
Noch eijgen tcroffgen eertijts gecomen van Willem Dammasz. Schout tot Warmont
- CLxx R.
Dirck Josephsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xx R.

(folio 21v)
Dieuwertgen Huijgendr. wed.e van Willem Dammasz. in sijn leven Schout tot Warm.t eijgen
terve daer haer huijs op staet
- xxx R.
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Noch eijgen over Sijl bijt scheijt van Oestgeest achter de Booterhuijs Polder
- iij morgen iij½ hont
Noch eijgen opde Groote Sloot
- v mor. Lxxx R.
Noch eijgen voort Boterhuijs opde Zijl
- xj hont Lxxxij R.
Noch eijgen het Suddetgen over Zijl
- iij hont
Bouwen Corn.sz. eijgen sijn hoffstede
Noch eijgen tLangeweer

- j½ hont
- iiij mor. ij hont

(folio 22)
Bruijct noch vañ pastorie van Warm.t de halve Papencamp
- ij mor. ½ hont
Bruijct noch van Jacob de Jonge
- ij½ mor.
Noch eijgen achter tsusteren Closter (sic) gecomen van sijn huijsvr.en vader
- xvj hont
Bruijct noch vande Heere van Warmont telant
- iiij hont
Jan Geritsz. Beuckelair bruijct in eijgen sijn hoffstede
Bruijct noch van Jacob de Jonge over Zijl
Bruijct noch vanden Heere van Warm.t telant bijde Roijwalle

- iiij hont
- v mor.
- iiij hont

(folio 22v)
Bruijct noch vañ abdije van Rijnsb.

- x mor. iiij½ hont

Adriaen Willemsz. van Griecken Bailliu ende Schout tot Warmont eijgen sijn hoffstede
- j hont Lxxxvij R.
Noch eijgen gecomen van Corn.s Willemsz. den Haen sijn schoonvader - xvj hont
Noch eijgen bij coop vañ weduwe ende Erffgenamen van Willem Corn.sz. den Haen
- ij mor. iiij½ hont
Noch eijgen bij coop van Corn.s Camerlin
- xvij hont
Bruijct vande Heere van Warmont de Hoffenne
- iij mor. ½ hont
Bruijct noch vañ selven heere opde Leede
- j mor.
(folio 23)
Noch eijgen Oosthorn
Noch eijgen telant voor sijn dam
Bruijct noch van Adam vañ Duijn loco Jaep Rousch
Noch eijgen terve gecomen van Dirck Corn.sz. Cranenburch

- vij½ hont
- vij hont
- v mor. ij hont
- xxv R.

Henric Everts eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xiij R.

De kinderen van Geertgen Willemsdr. geteelt aen Jonge Cranenburch (sic, geen voornaam!)
eijgen teellant gecomen van Willem Dammasz. haer bestevader
- iiij hont
((folio 23v)
Jan Jacobsz. Cluft eijgen sijn hoffstede bij coop vañ kinderen van Dammas Willemsz.
- j hont Lxx R.
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Noch eijgen bij coop vañ selve telant
Noch eijgen eertijts gecomen vuijten boedel van Willem Jansz.
Bruijct noch van Jacob de Jonge

- v hont
- iij mor.
- iiij mor. iiij½ hont

Wouter Jansz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xxx R.

Pons Dircxz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xLviij R.

(folio 24)
De wed.e van Oude Dirck Corn.sz. eijgen terve daer haer huijs op staet

- xx R.

Daniel Jansz. Smit bij coop van Coen Lenaertsz. Smit terve daer sijn huijs op staet
- xxviij R.
Crijn Crijnsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet
- xx R.
Noch eijgen seker erve eertijts gecomen van Dirck Corn.sz. Cranenburch - viij R.
Den voorß Daniel de Smit eijgen terve daer t’braeckhuijs op staet
Noch eijgen sekere erve daer sijn huijs op staet

- xxv R.
- vij R.

(folio 24v)
Mr. Christiaen eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xij R.

Gerit Dircxz. van Sichem eijgen sijn erve

- Lxj R.

Jan Dircxz. eijgen sijn erve

- xxxvj R.

Hans Gijsbertsz. eijgen sijn erve daer sijn huijs opstaet

- xLiij R.

Neeltgen Willemsdr. alias Neel Alebuijers eijgen terve daer haer huijs op staet
- v R.
(folio 25)
Steven Jansz. eijgen vuijt terffgen van Stijnen

- ix R.

Beniamin Samtsonsz. eijgen vuijt terffgen van Stijnen

- xvj½ R

Harman Jansz. eijgen vuijt terffgen van Stijnen

- iiij½ R.

Oude ende Jonge Corn.s Jans zoonen Boon eijgen terve daer haerl. huijsen op staen
- j hont
Den voorß Oude Corn.s Jansz. noch alleen eijgen vuijte hoffstede van Henric Huijgen
- xv Roe.
(folio 25v)
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Dirck Corn.sz. Clinckenberch eijgen sijn hofstede
Bruijct noch vande Heere van Warmont het monicken clooster
Noch eijgen opde Zijl gecomen vuijten boedel van sijn ouders

- j½ hont xxv Roe.
- vj½ mor.
- xx hondt

Duijffgen Corn.sdr. eijgen gecomen vuijten boedel van haer ouders

- iiij mor.

De voorß Dirck Corn.sz. & Duijfgen Corn.sdr. tsamen met meer andere eijgen opde Zijl
Hoochaecken
- iiij mor. ij hont
(folio 26)
De wed.e van Gerit Corn.sz. den Haen bruijct van Jacob de Jonge

- ij mor.

Foijt Corn.sz. Timmerman eijgen mette kerc van Warmont op Swamburgersloot
- vij hont
Noch eijgen Jaep Vossen camp
- xj hont
Noch eijgen opde Groote Sloot
- iij mor. j½ hont
Noch eijgen bij coop van Foij van Brouchoven
- v hont xx R.
Noch eijgen bij coop van Aelbert Jeroensz.
- iij mor. ½ hont
Noch eijgen met de kerc van Warmont opde Zijl
- viij hont
Noch eijgen terve daer de herberge vañ Groene Valck op staet
- j hont xxv R.
Noch eijgen vuijte hoffstede van H.r Huijgen
- vj R.
(folio 26v)
Engel Pietersz. met sijn kinderen haerl. hoffstede
- ij½ hont
Noch eijgen bij coop van Foijt Corn.sz.
- vj½ hont
Noch eijgen bijde Doelsteech
- ij½ hont
Noch eijgen de Somerweij
- ij mor. v½ hont
Bruijct noch vande Heere van W.t bijde Doelsteech de Doelsteech daer inne begrepen
- ij½ hont
Bruijct noch vañ abdije ter Lee
- iij mor. ½ hont
Noch eijgen opde Ven
- iij mor.
(folio 27)
Corn.s Engelsz. eijgen bij erffenisse van sijn moeder
- iij mor. v hont
Noch eijgen bij erffenisse vande selve eertijts gecomen vañ xj.M Maechden
- x hont xiij½ R.
Noch eijgen bij erffenisse vañ selve eertijts gecomen van Steven van Heussen
- xiiij hont
Bruijct noch vañ pastorie van W.t ij hont vañ Heijligengeest van Warm.t ½ hont & vañ Heere
van Warmont v hont maeckende tsamen
- vij½ hont
Bruijct noch tusschen beijde de wegen in tCortelant
- j hont
(folio 27v)
Pieter Huijbertsz. eijgen over de Geest
Noch eijgen op Arckerlede
Noch eijgen op Arckerlede
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Noch eijgen vuijte hoffstede van H.r Huijgen

- xxviij R.

Pieter Tonisz. bij coop van Jacob sijn broeder gecomen vuijten boedel van sijn ouders
- ij½ hont
Corn.s Jacobsz. Costerneel eijgen telant bijde kerck
Noch eijgen in Sijmons Polder bij coop van Gerit Corn.sz.

- ij hont
- v½ hont

(folio 28)
Noch eijgen in Stijnen Werf
Bruijct noch van S.te Agnieten Clooster tot Leijden opde Grootesloot
Bruijct noch vande pastorie van Warmont
Noch eijgen vuijte hoffstede eertijts gecomen van Henric Huijgen

- xx R.
- xj hont
- j½ hont
- Liiij R.

Pieter Aertsz. Slingelant eijgen bij coop of naestinge van Corn.s Jonge Dircken
- xxxij R.
Pel Jacobsz. eijgen vuijte hoffstede van Henric Huijgen

- Cxij R.

(folio 28v)
Huijch Geritsz. eijgen vuijte voorß hoffstede

- xiij R.

Meijnsgen Jacobs vuijte selve hoffstede

- Cij R.

Corn.s Willemsz. Schoemaker vuijte voorn. hoffstede

- xxiij R.

Tonis de Cramer vuijte voorß hoffstede

- x R.

Willem Jansz. van t’Ent vuijte hoffstede van Henric Huijgen

- xvij R.

(folio 29)
Melsen Pietersz. vuijte hoffstede van Henric Huijgen

- xij R.

Pieter Dircxz. de Gaij vuijte voorß hoffstede

- xxvj R.

Joris Maertsz. Strijck vuijte selve hoffstede

- xxviij R.

Corn.s Dircxz. Zeeman vuijte selve hoffstede

- xLij R.

Huijch Jacobsz. vuijte voors hoffstede van H.r Huijgen
Noch eijgen gecomen van Lijsbet P.rsdr. sijn schoonmoeder

- xLj R.
- xviij½ R.

(folio 29v)
Adriaen Jacobsz. bruijct vañ abdije van Rijnsburch de helfte van iij mor. j½ hont
- ix hont Lxxv R.
Bruijct noch vañ kerck van Warm.t op Swamburgersloot
- v½ hont

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Noch eijgen achter de Polder
Noch eijgen vuijte hoffstede van H.r Huijgen sijn bestevader

- ij½ mor.
- L R.

Adriaen Segersz. eijgen bij coop van Cornelis Camerlin
Noch eijgen opde Leede bij coop van Jacob Meesz.
Noch eijgen vuijte hoffstede van Henric Huijgen

- x hont
- xj hont
- Lxxiiij R.

(folio 30)
Willemtgen Segersdr. eijgen haer erve eertijts gecomen vuijtet croffgen van Bontetas
- vij R.
Noch eijgen gecomen vuijte hoffstede van H.r Huijgen
- xLj R.
Noch eijgen bij coop van derffgen. van Dieuwertgen Huijgendr. de helfte van xiiij hont als
- vij hont
De wed.e van Willem Barthoutsz. eijgen haer hoffstede
Noch eijgen Vinckenhorn
Noch eijgen den Dremmelair
Noch eijgen bij Broeren
Noch eijgen opde Diepe Leede

- Lxxvj R.
- ij mor. ij½ hont
- iij mor.
- iij morgen v½ hont
- xiiij hont

(folio 30v)
Bruijckt noch vande kerck van W.t de Mercken
Bruijckt noch vande selve kerc telant

- iij mor. ½ hont
- j mor.

Jan de Cuijper eijgen vuijte hoffstede van P.r Willemsz.

- vij R.

Frans Willemsz. den Haen eijgen vuijte selve hoffstede

- xij R.

Jan Sijmonsz. eijgen sijn terve daer sijn huijs op staet

- xx R.

(folio 31)
Jacob Mathijsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xiiij R.

Jannetgen Corn.sdr. wed.e van Claes Henric Huijgen eijgen met meer anderen haer hoffstede
- xxj R.
D’selve Jannetgen bruijct vañ abdije van Rijnsburch de helfte van (i)ij mor. j½ hont als
- ix hont Lxxv R.
Bruijct noch de halve Ridderscamp over Zijl groot int geheel iiij mor. iiij½ hont
- ij mor. ij hont xxv R.
Jan Claesz. Metselair eijgen vuijte hoffstede vañ vß Jannetgen Corn.dr. xx R. & noch vuijte
hoffstede van P.r W.msz. xxj R. maeckende tsamen
- xLj R.
(folio 31v)
Corn.s Henricxz. Papou eijgen vuijte hoffstede vañ vß Jannetgen Corn.sdr. v R. ende vuijte
hoffstede van P.r W.msz. vij R. makende tß.n
- xij R.
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Corn.s Henricxz. Doesgen eijgen vuijte hoffstede vañ vß Jannetgen Corn.sdr. iiij R. & vuijte
hoffstede van P.r W.msz. vj R. makende tß.n
- x R.
Jacob Jansz. Scheur eijgen terve daer sijn huijs op staet

- j hont

Maessen Pietersz. eijgen terve daer sijn schuijer op staet

- vij R.

Aeltgen Tijssen eijgen terve gecomen (van) haer moeder

- xvij½ R.

(folio 32)
Corn.s Jansz. Croon eijgen gecomen van Lijsbet P.rsdr. sijn schoonmoeder
- xij R.
Jan Corn.sz. Vlaenderen eijgen vuijtet erve van Lijsbet Pietersdr.

- xj½ R.

De wed.e van Claes Soeten eijgen met meer andere daer haerl. huijsken op staet
- Lxxv R.
Noch eijgen vuijte hoffstede van Henric Huijgen
- ix Roe.
Jacob Tonisz. bruijct van P.r Florisz. op Hoochmade op Wielmakerssloot in Sijmons Polder
- xviij hont
(folio 32v)
Bruijct noch vande Eed: Heere of de kerc van Warmont bij St. Antonis Huijsgen
- iiij hont
Jan Willemsz. van Leeuwen eijgen terve daer sijn huijs op staet

- Lxxxviij R.

Mourijn Pietersz. eijgen terve daer sijn huijs op staet
Noch eijgen vuijte hoffstede van Henric Huijgen

- Lxxj R.
- ij R.

Geertgen Adriaensdr. eijgen terve daer haer huijsken op staet
- ix R.
Noch eijgen daer haer huijsken op staet eertijts gecomen vuijtet crofgen van Bontetas
- iiij R.
(folio 33)
Jan Aelbertsz. eijgen terve daer sijn huijsken op staet

- xiij R.

Geerte oude Neelen eijgen terve daer haer huijsken op staet

- vij R.

Egbert Evertsz. eijgen terve daer sijn huijsken op staet

- vj R.

Claes Heijmansz. met meer anderen eijgen d’erven daer haer huijsen op staen
- j hont
Aeltgen Schoonkint eijgen terve daer haer huijs op staet
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(folio 33v)
Cherles Verkinderen of sijn moeder eijgen terve daer sijn huijs op staet

- viij R.

Hans Gillisz. Beverleij inden name van Neeltgen Bonten (of: Bouten?) eijgen terve daer sijn
huijs op staet
- xxij R.
Melsen Pietersz. Cousemaker eijgen terve daer sijn huijs op staet

- iij R.

Grietgen Smitsdr. eijgen terve daer haer huijs op staet

- xj R.

Tobias de Cousemaker tot Leijden eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xiiij R.

(folio 34)
Vechter Willemsz. eijgen sijn hoffstede

- j½ hont

Gerit Jansz. Roos eijgen sijn hoffstede
D’selve bruijct vañ Erffgenamen van Huijch van Alckemade
Bruijct noch provenlant van Pieter van Leeuwen
Bruijct noch vañ vrou van Haserwoude bijt Boterhuijs
Noch eijgen bij coop van Cornelis Pietersz. Coning

- ½ hont
- xiiij hont
- ij½ mor.
- v½ mor.
- iij hont

(folio 34v)
Louris Jansz. eijgen terve daer sijn huijs op staet twelc hij selfs bewoont - xxiij R.
Noch eijgen terve gecomen van Meijnsgen Jacobsdr.
- xxviij R.
Jacob Verbouchorst eijgen terve daer sijn huijs op staet

- x R.

Tijs Geritsz. Tonder eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xxxiij R.

Maerten Adriaensz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xxxiij R.

(folio 35)
Corn.s Geritsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xxv R.

Egbert Geritsz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xxvj R.

Dirck Dammasz. Robol eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xxxix R.

Heijman Dircxz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- xxxix R.

Corn.s Geritsz. ende Dirck Geritsz. eijgen telant gecomen van Willem Barthoutsz.
- iiij hont
(folio 35v)
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De voorß Dirc Geritsz. noch alleen eijgen seker erve opde Leede gecomen vuijte hoffstede
van Marie Jansdr.
- xxx R.
Gerit Harmansz. Jongebont eijgen gecomen van Willem Jansz.
- j hont
Noch eijgen terve daer sijn huijs op staet
- xxv R.
Noch eijgen t(c)roffgen gecomen vuijte hoffstede van Marie Jansdr.
- j½ hont
Bruijct noch van tBarberen susterhuijs tot Leijden inde plaets van P.r Maertsz. Rousch
- v hont
Noch eijgen met P.r Aertsz. vuijte hoffstede van P.r Willemsz.
- x R.
(folio 36)
Willem Jansz. eijgen sijn hoffstede
Noch eijgen mette kerc van Warmont over de wech
Noch eijgen over de Leede de Petcamp
Noch eijgen eijgen (sic) op Swamburgersloot
Bruijct noch vañ kerc van Warmont achter tHuijs te Lochorst
Noch eijgen de Does
Noch eijgen opde Leede bij Oosthorn Floren Mor.

- vij hont
- iiij½ hont
- j mor.
- vj mor. iiij hont
- xiiij hont
- xvj hont
- v hont

Jan Willemsz. eijgen de hoffstede eertijts gecomen van sijn schoonmoeder
- ij hont
Bruijct noch de hoffstede van Gijsbert van Dam
- iiij hont
(folio 36v)
Bruijct noch vañ selve bij Broeren
- vij hont
Noch vañ selven op Wielmaeckersloot
- xvj hont
Bruijct noch vañ selven opde Groote Sloot
- j½ mor.
Noch eijgen inde Sutsen bij coop van Adriaen Jacobsz.
- ij hont xviij R.
Bruijct noch provenlant op Waertsloot
- xvj½ hont
Noch eijgen met Jan Jacobsz. Cluft & Barthout Willems bij coop van Corn. Lucq inden Hage
eertijts gecomen van Jo.r Johan van Naeltwijc
- xvj hont
Noch eijgen telant voor sijn hoffstede
- j mor.
Noch eijgen
- v mor. xxv R.
Bruijct noch van St. Elisabeths Gasthuijs tot Leijden
- xj hont
(folio 37)
Ermpgen Pietersd.rs hoffstede eijgen
- vij½ hont
Noch eijgen den Bac inde Polder
- iij mor. iiij hont
Noch eijgen telant voor Jongenelen
- xj hont
Noch eijgen bij coop van Dirc Corn.sz. Cranenburch
- j½ mor.
Noch eijgen met meer (anderen) de Waert die hij (sic) int geheel gebruijct
- iij½ mor.
(Bruijct noch van tgasthuijs tot Leijden op tMolengat
- ix½ hont)3
Bruijct noch van tselve gasthuijs opde Laeck
- j½ mor.
Bruijct noch vañ kerck van W.t telant
- j½ hont
(folio 37v)
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Pieter Corn.s Segersz. eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair van W.m Colf sijn swager
- j mor.
Overgebouct op Goeleen
Noch eijgen opde Groote Sloot de Bijl
- xiiij½ hont
Bruijct noch vañ vß Willem Colf opde Leede
- xiiij½ hont
De wed.e ende Erffgenamen van P.r Willemsz. eijgen telant voorde monicken muijer
- iij hont
Noch eijgen bij coop vañ Erffgenamen van P.r P.r Jorisz. de helfte van xvj hont, als
- viij hont
Noch eijgen gecomen van Tijs Jansz.
- xvij hont
(folio 38)
Noch eijgen bij tveer
Noch eijgen opt veer

- xvj hont xxv R.
- xiiij½ hont

Corn.s Vechtersz. de Jonge eijgen sijn hoffstede
D’selve bruijct van(de) kerc van Warm.t & d’a(b)dije van Rijnsburch
Noch eijgen over de Geest
Noch eijgen gecomen vuijten boedel van Oude Corn.s Vechtersz. telant

- iij hont
- ij mor.
- x½ hont
- iij hont

(folio 38v)
Oude Corn.s Vechtersz. eijgen sijn hoffstede

- j hont

Barbera Foijtendr. eijgen haer hoffstede
Noch eijgen het Schoelant
Noch eijgen aen t’vß Schoelant
Noch eijgen opde Zijl

- ij½ hont
- vj½ hont
- iiij½ hont
- x½ hont

Mathijs Jacobs Timmerman eijgen terve daer sijn huijs op staet twelc Jacob Corn.sz. sijn
swager gebruijct
- j hont
Bruijct noch vañ kerc van Warmont loco patris
- j½ hont
Noch eijgen op Swamburgersloodt
- xj½ hont
(folio 39)
Noch eijgen bij coop van Huijch Henricxz.

- vj½ hont

Willem Gijsbertsz. eijgen bij coop van Jeroen Sachariasz.
- ij hont xxv R.
Noch eijgen bij coop van Corn. P.rsz. gecomen vuijten boel van Sacharias Mathijsz.
- iij hont
Claes Jansz. Scheur eijgenaer off bruijcker van sijn erve

- ½ hont

Jan Geritsz. Snijder eijgen terve daer sijn huijs op staet

- j hont

(folio 39v)
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Lijclaes Barthoutsz. met sijn kinderen eijgen haer hoffstede
Noch eijgen telant bij Heulweijde
Noch eijgen bij coop van H.r Jansz. Cop ende Jacob Jansz. Rousch
Noch eijgen bijde Monicken steech
Noch eijgen telant voor Dirc Fransz.
Noch eijgen de Hogeweijde
Noch eijgen bij St. Antonis steech
Noch eijgen opten Horn van Swamburgersloot
Noch eijgen opde Leede gecomen vañ xj.M Maechden tot Warmont
Noch eijgen gecomen vañ deputaten tot Leijden

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

(folio 40)
Bruijct noch vande kerc van Warm.t telant
Bruijct noch provenlant van P.r van Leeuwen opde Nes-sloot
Noch eijgen vuijten boedel van Oude Corn.s Vechtersz. telant

- iij½ hont
- xj hont
- iij½ hont

Mourijn Heijmansz. eijgen sijn hoffstede bij coop van Tonis Jacobsz.
Bruijct vande kerc van Warmont bij Sint Antonis Huijsgen
Bruijct noch vande selve bijde Monicken steech
Bruijct noch vañ Vrouwe van Haserswoude

- iiij hont
- iiij hont
- ij hont
- iij½ mor.

(folio 40v)
Crijn Dircxz. eijgen terve daer sijn huijs op staet

- j hont

De wed.e & Erffgenamen van Vechter Cornelisz. eijgen haerl. hoffstede
Noch eijgen telant voor Huijch Jacobsz.
Noch eijgen de Hogeweijde
Noch eijgen mette kerc van Warm.t opde Groote Sloot
Noch eijgen mette selve kerc
Noch eijgen met sijn broeder de croft
Noch alleen eijgen opde Groote Sloot

- j mor.
- xiij½ hont
- vij½ mor.
- iij mor. iij½ hont
- xiij hont
- xij½ hont
- iij mor.

(folio 41)
Pieter Vechtersz., de wed.e van Jonge Corn.s Vechtersz. & Tijman Dircxz. eijgen bij
erffenisse van Oude Corn.s Corn.s Vechtersz. inde Booterhuijs Polder - xvj hont
Ende noch op Swamburgersloot
- iiij mor. v hont
Lenaert Corn.sz. eijgen inde hoffstede van Marie Jansdr. sijn moeder
Noch eijgen telant bij coop van Vechter Willemsz.
Noch eijgen gecomen van Jaep Costers sijn schoonvader
Noch eijgen bij coop van P.r Corn.sz. Segersz. ende Willem Colf

- j hont
- iiij½ hont
- ij½ mor.
- j mor.

(folio 41v)
Dirck Corn.sz. eijgen inde hoffstede gecomen van Marie Jansz.dr. (sic) sijn moeder
- j hont
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Noch eijgen achter de monicken het Molencampgen
Noch eijgen tGanseweijtgen
Bruijct noch met sijn broeder ende swagers van tcapittel ten Hoogelande
Bruijct noch vande Heere van Warm.t

- ij½ mor.
- x hont
- iiij mor. iij½ hont
- v hont

De weduwe van Jacob Jansz. Scheur eijgen inde hoffstede gecomen van Marie Jansdr. haer
moeder
- j hont
Noch eijgen bijde Monicken Laen
- viij½ hont
(folio 42)
Bruijct noch van Pieter van Leeuwen provenlant over Zijl

- vij½ hont

Jan Jacobsz. Scheur nomine uxoris over tWedde

- iiij mor. j hont

Foijt Sachariasz. eijgen loco Jan Heijmansz. eijgen sijn hoffstede
- j½ hont
Noch eijgen bij erffenisse van sijn ouders
- xiij hont
Noch eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair op Wielmakers sloot - ij½ mor.
(folio 42v)
Jacob Heijmansz. bruijct vande kerck van Warmont opde Grootesloot
- vij hont
Noch eijgen bij coop van Foijt Sachariasz. vuijte hoffstede van Jan Heijmansz.
- iij½ hont
Tonis Jacob Heijmansz. eijgen bij gifte van Tonis Jacobsz. sijn outoom een derdepaert inden
Ruijgen horn
- iij hont
Bruijct noch vande Heere van Warm.t
- j½ hont
De Vrouwe van Haserswoude eijgen haer Eed.ts Huijse van Outteijlingen - v mor. v hont
Noch eijgen opde Groote Sloot
- j½ mor.
(folio 43)
Noch eijgen telant dat Lijclaes Barthoutsz. plach te gebruijcken

- v hont

Pieter Gijsbertsz. bruijct vande vß vrouwe van Haserswoude
- xxj morgen
Bruijct noch vande selve telant eertijts gecomen van Oude Corn.s Corn.s Vechtersz.
- iij hont
Bruijct noch vande selven bij tmolentgen
- iij morgen
Jacob Jansz. Rousch met sijn kinderen eijgen sijn hoffstede

- iij½ mor.

(folio 43v)
Noch eijgen telant voor Lochorst
Noch eijgen over de Geest
Bruijct noch vande kerc van Warm.t over de Geest
Noch eijgen telant voor Sacharias Mathijsz.
Noch eijgen teellant voor Huijch Jacobsz.
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Noch eijgen Arent Tollen Lant gecomen van Gerit Cornelisz.
Noch eijgen bij coop van Jan Aelbertsz. over Zijl
Noch eijgen opde Groote Sloot de Muijlcamp
Noch eijgen eertijts gecomen van Fije Vechtersdr.
Noch eijgen op Wielmaeckerssloot

- xj½ hont
- xix hont
- xj hont
- xix½ hont
- vij hont

(folio 44)
Noch eijgen opde Laeck Hongervelt
- xiij hont
Noch eijgen telant bij coop van Jan Heijmansz.
- vij½ hont
Noch eijgen mette kerck van Warmont aen tvoorgaende telant bij coop ende oversettinge vañ
selve
- iiij hont
Noch eijgen bij coop vañ Erffgen. van Jan Lambertsz. Cop opde Leede - iij mor. iiij½ hont
Noch eijgen de hoffstede eertijts gecomen van Alphert Geritsz.
- viij½ hont
Bruijct noch inde plaets vañ selven Alphert vañ abdije van Rijnsburch - j½ hont
(folio 44v)
Pieter Jansz.’s hoffstede is groot
Noch eijgen telant
Noch eijgen inde Sutsen
Bruijct noch van Jr. Johan van Naeltwijck

- vij mor. ½ hont
- iij hont
- j mor. Lxxv R.
- ij mor.

Dirc Geritsz. Poelman eijgen telant gecomen vuijten boedel van Oude Cornelis Vechtersz.
- iij hont
Noch eijgen vuijte hoffstede van P.r Willemsz.
- xxij R.
(folio 45)
Jan Sachariasz. bruijct van Jr. Guislain vañ Laen
Bruijct noch vande selve
Bruijct noch vande selve
Bruijct noch vañ selve telant
Bruijct noch vande selve
Noch eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair achter de wooninge

- iiij mor.
- vij hont
- v½ hont
- iij hont
- iiij hont
- viij mor. iiij½ hont

Corn.s Jacobsz. van Heemskerck bode bruijct vañ pastorie van W.t
Bruijct noch vande kerc van W.t voor tC(l)oosters crofgen

- ij hont
- j hont

(folio 45v)
Bruijct noch vande Heere van Warm.t het croffgen bijde kerc

- j½ hont

Corn.s Camerlin eijgen achter sijn huijs
Noch eijgen terve van Couwenhorn
Noch eijgen gecomen vuijten boedel van Corn.s Corn.s Vechtersz.
Noch eijgen terve daer de huijsinge vanden Bonten Os op staet
Noch eijgen seker erve gecomen van Dirc Corn.sz. Cranenburch

- iij mor. iiij½ hont
- j hont
- xvj hont
- xiiij R.
- xxv R.

(folio 46)
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Hillegont ende Maritgen Maertensdr. eijgen heurl. boomgaert

- ij½ hont

(folio 46v)
T’Lagelant
Lenaert Tonisz. Troost bruijct vañ abdije van Leeuwenhorst

- vj½ mor.

Jacob Pietersz. den Haen eijgen met meer andere Vogelscamp

- iij hont

Jonge Jansz.’s hoffstede, mettet lant daer aen twelc hij vande pastorie van Warmont gebruijct
- ij mor. v½ hont
Bruijct noch vande abdije van Leeuwenhorst
- iij mor. ij hont
(folio 47)
Claes Maertsz. eijgen sijn werve ende werffcamp
Noch eijgen de werffcamp aende oversijde
Noch eijgen de Havercamp
Noch eijgen opden houc van Norremeer
Noch eijgen bij coop van Cornelis Lenaertsz. Croijl

- xiiij hont
- xiiij½ hont
- xiij hont
- vij hont
- ij hont

Willeboort Pietersz. Lammetgen eijgen eertijts gecomen vañ xj.M Maechden tot Warmont
- ij½ hont
Bruijct noch vande abdije ter Lee loco Jacob Tijsz. op Norremeer aende Nijeuwewechse sloot
- iiij mor. ½ hont
Noch eijgen eertijts gecomen vande (folio 47v) xj.M Maechden tot Warmont de helfte van
xij½ hont
- vj hont Lxxv R.
P.r Pietersz. de soon van P.r Lammen eijgen de hoffstede eertijts gecomen van Pieteroom
- Lxxv R.
Corn.s Geritsz. Boijtelair eijgen sijn hoffstede
- Lxxv R.
Noch eijgen eertijts gecomen vañ xj.M Maechden tot Warmont de helfte van xij½ hont is
- vj hont Lxxv R.
Bruijct noch vande abdije ter Lee
- xiij hont Lv R.
Bruijct noch vañ selve abdije loco Pons Dammasz.
- ij mor.
(folio 48)
Aelbert Cornelisz. Jonge Cock eijgen tlant daer sijn huijs op staet

- iij mor.

De weduwe van Corn.s Tonisz. inde Sevenhuijsen eijgen over tSweijlant - xiij hont
Noch eijgen
- ij mor. iiij½ hont
Tonis ende Jan Corn.ssoonen eijgen bij erffenisse van haer vader

- x hont

Maerten Pietersz. eijgen op Norremeersgat
Noch eijgen over tSweijlant

- xiiij½ hont
- iij mor.
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(folio 48v)
Noch eijgen gecomen van Henric Dircxz. sijn schoonvader
Noch eijgen gecomen van Jan Strijckebaert

- xiij hont
- xiiij hont

Pieter Jacobsz. eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair

- xiiij½ hont

De wed.e van Mourijn Henricxz. eijgen bij erffenisse vanhaer moeder

- ij mor.

Anna Pieter Lijclaesz.’s inde Vrije Bouchorst

- ij mor.

(folio 49)
De wed.e van Jacob Jansz. eijgen
Noch eijgen de Koij

- xvj½ hont
- xiij½ hont

Foijt Pietersz. eijgen op Norremeer bij coop van Griete Dircxdr.
Noch eijgen terve daer sijn huijs op staet inde Vrije Bouchorst

- x hont
- ½ hont

Corn.s Corn.sz. Trijnen eijgen inde Vrije Bouchorst

- viij½ hont

(folio 49v)
Dirck Henricxz. eijgen gecomen van sijn vader

- xvj hont

Jan Adriaensz. eijgen bij coop van Corn.s Corn.sz. opde Leede
Noch eijgen op Norremeer bij coop van Jan Sijmonsz.

- iij mor. ij½ hont
- ij mor.

Geertgen Corn.sd.rs hoffstede eijgen
Bruijct noch vande weesen tot Leijden
Noch vañ abdije ter Lee

- vij hont
- iiij mor. ij hont
- iiij mor. ij hont

(folio 50)
Tijs Corn.sz. eijgen bij coop van Pieter Mourijnsz.
Noch eijgen bij coop vande selve

- xiij½ hont
- ix½ hont

Mourijn Borritsz. eijgen bij erffenisse van sijn huijsvr.en vader

- ij½ mor.

Mourijn Pietersz. eijgen gecomen vuijten boedel van P.r Mourinsz. sijn vader
- vj½ mor. ½ hont
Noch eensdeels eijgen ende eensdeels bruijckwair van Burchgen P.rsdr. sijn suster gecomen
vuijten vß boedel
- iij½ mor.
(folio 50v)
Louris Corn.sz. eijgen sijn erve daer sijn huijs op staet

- j½ hont

Cornelis Aris eijgen vuijten boedel van sijn ouders

- ij mor. xxv R.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Jacob Meesz. eijgen opt Sweijlant

- xiij hont xxv R.

Mees Dircxz. Schipper eijgen sijn werve ende tlant daer aen gelegen
Bruijct noch van tconvent van Abcoude tot Leijden

- ix½ hont
- iiij½ mor.

(folio 51)
Willem Mathijsz. eijgen sijn werve
Noch eijgen opde Laeck
Bruijct van tconvent van Abcoude tot Leijden

- ½ hont
- ij mor. v hont
- ij mor. v hont

Willem Willemsz. Does eijgen sijn wooninge

- xiij mor. v hont

Aelbert Corn.sz. eijgen
Noch eijgen inde Vrije Bouchorst

- iiij hont
- xiij hont

(folio 51v)
Corn.s Corn.sz. Vangmeeu eijgen sijn hofstede
Noch eijgen de werffcamp
Noch eijgen gecomen van Henric Huijgen
Noch eijgen bijde moolen
Noch eijgen opt Sweijlant

- iij hont
- vij½ hont
- j½ mor.
- vij hont
- ix½ hont

Corn.s Willemsz. Visscher eijgen sijn hoffstede
- j hont
Noch eijgen de hoffstede gecomen van Marij Jan Bouten sijn schoonmoeder
- j hont
Noch eijgen bijde molen
- vij hont
(folio 52)
Noch eijgen de Werffcampe
Noch eijgen bijde selve Werfcampe
Noch eijgen opt Wedde mette Sutsen

- vij½ hont
- j½ mor.
- iiij mor. v hont Lxxv R.

Doe Reijersz. eijgen sijn erve opt Sweijlant
Noch eijgen
Noch eijgen off bruijckwair
Noch eijgen inde hoffstede van Marij Jansdr. sijn schoonmoeder
Bruijct noch vañ weesen tot Leijden

- ½ hont
- ix hont
- xiiij hont
- Lxx R.
- ij mor. v½ hont

(folio 52v)
Gerit Dircxz. bruijct vañ Eed: Heere van Warmont
Bruijct noch vande selve
Noch eijgen opt Sweijlant de helfte van iiij½ mor. is

- xv mor. j hont
- xj hont Lxv R.
- ij mor. j½ hont

Pieter ende Jan Geritssoonen bruijcken vande huijssittenen tot Leijden heurl. hoffstede groot
- xviij mor. j hont
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Bruijcken noch vande selve
Bruijcken noch vañ selve over tSweijlant
Bruijcken noch vañ selve opde Laeck
Bruijcken noch vande selve van Monceaulx Lant

- xvj½ hont
- viij hont
- ix½ hont
- iiij mor.

(folio 53)
Bruijcken noch vañ Vrouwe van Baertwijck

- iij mor.

Den vß Pieter Geritsz. alleen eijgen van Floris Pietersz.
Bruijct noch vande vß huijssittenen alleen

- ij½ mor.
- vij hont

Den voorß Jan Geritsz. alleen eijgen bij erffenisse van sijn huijsvr.en moeder bij Harman
Jansz.
- x½ hont
Noch eijgen eertijts gecomen van Floris Pietersz.
- ij½ mor.
Noch eijgen eertijts gecomen van Harman Jansz.
- xj½ hont
(folio 53v)
Noch eijgen de Havercamp
- ij mor. iij½ hont
Bruijct noch van tGasthuijs tot Leijden inde plaets van Ermpgen Pietersdr.
- ix½ hont
Jacob Geritsz. bruijct van d’erffgen. van Corn. Jan Barentsz. tot Leijden der selver hoffstede
groot
- xxvj mor.
Noch eijgen de hoffstede eertijts gecomen van Harman Jansz. opde Zijl - iiij mor. v½ hont
Noch eijgen op t’Sweijlant bij coop van Louris Corn.sz. cum socijs
- iiij mor.
Tijman Dircxz. bruijct vañ arme weesen tot Leijden heurl. hoffstede groot
- xxxv mor. ij hont
(folio 54)
Noch eijgen op tSweijlant de helfte van iiij½ mor. is

- ij mor. j½ hont

Pieter Arijsz. eijgen op Norremeer gecomen vuijten boedel van Jan Heijmansz.
- iiij½ hont
Jan Neel Oude Jansz. eijgen inde Vrije Bouchorst
Noch eijgen inde Vrije Bouchorst gecomen van Maritgen Sijmonsdr.
Bruijct noch van Maria van Poelgeest

- j½ mor.
- ij mor.
- ij mor.

(folio 54v)
Corn.s Corn.sz. Knechgen eijgen
Bruijct van Maria van Poelgeest

- vij½ hont
- ij mor.

D’erffgenamen van Mees Claesz. bruijcken vañ abdije ter Leede

- ij mor.

Sacharias Claesz. bruijct vañ abdije ter Lee

- ij mor.
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Pieter Willem Jansz. eijgen

- vij½ hont

Jan Corn.sz. Bloc eijgen

- iiij hont

(folio 55)
Bruijct van Heijman Bouman

- iij mor. ij½ hont

Corn.s P.rsz. Scheepmaker eijgen sijn erve
Bruijct van Pons Jansz.

- Lvj Roe.
- ij½ mor.

Jan Jacobsz. Strijckebaert eijgen inde Vrije Bouchorst
Noch eijgen tHoogevelt
Noch eijgen Mannencamp
Bruijct noch van Luwert vañ Meulen

- iij mor.
- xiiij½ hont
- ij½ mor.
- iiij½ mor.

(folio 55v)
Jan Corn.sz. opde Vrouwenven eijgen gecomen vuijten boedel van Pieter Mourinsz. sijn
bestevader
- j½ mor.
Tonis P.rsz. inde Vrije Bouchorst

- xj hont

(folio 56)
Leijden
Sint Michiels clooster tot Leijden twelc d’erffgen. van Marie Jan Bouten onder den anderen
gebruijcken
- iij mor. iiij hont
T’weeskint van Steffen van Heussen eijgen eertijts gecomen van Floris Maertsz. inde Polder
van Hoochaecken
- xvij hont
(in marge:)
Wort gebruijct bij Jonge P.r Florisz.
Oestgeest
Jan Adriaensz. bruijct van d’erffgen. van Foij van Brouchoven

- xvij hont Lxiiij R.

(folio 56v)
Jan Geritsz. eijgen

- viij hont

Jan Huijgen eijgen van Willem int Hout

- vj hont

Wouter Dircxz. van Claveren eijgen opde laeck, gecomen van sijn huijsvr.en ouders
- xj hont
(folio 57)
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Sassenhem
Jan Geritsz. Coppen bruijct vañ abdije ter Lee

- x mor.

Jan Jansz. Jonge Pronc eijgen op Hemmeer

- ij½ mor.

Jan Adriaensz. getrout hebbende de wed.e van Jan Florisz. eijgen

- x hont

Corn.s Pieter Hansen eijgen telant bij Sint Antonis Huijsgen

- j mor.

(folio 57v)
Jan Pietersz. Schouten bruijct vañ kerc tot Zassenhem

- ix½ hont

Jan ende Joris Willems zoonen eijgen bij coop vande Erffgenamen van Willempgen Claesdr.
- iij mor.
Pieter Florisz. inde plaets van Corn.s Florisz. Jonge Co(u)ck bruijct vande abdije ter Lee
- ij½ mor.
De wed.e van Lenaert Danielsz. bruijct vañ abdije ter Lee

- ij½ mor.

(folio 58)
Willem Sijmonsz. bruijct vañ abdije ter Lee

- v mor. v hont

Corn.s Jansz. aen Warmonderdam eijgen gecomen van Geerte Dircxdr. sijn schoonmoeder
- ij mor.
Noch eijgen bij coop van Maerten Jansz.
- ij mor.
(folio 58v)
Cage
Willem Corn.s Aelbertsz. bruijct eijgen den Hamcamp
Noch eijgen bij coop van Aeff Pieter Lammen over de Cager Cappelle

- viij hont
- j mor.

Tonis Corn.sz. eijgen bij erffenisse van Aelbert Corn.sz. Visscher sijn schoonvader
- viij hont
Willeboort Corn.sz. eijgen

- xiiij hont

Huijch Maet eijgen

- x hont

(folio 59)
Corn.s Pancraesz. Neleman eijgen

- iij½ mor.

Jacob Corn.sz. Croon bruijct vañ abdije ter Lee

- ij½ mor.
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Noch eijgen de helfte van iij mor.op Norremeer bij coop van Corn.s Sijmonsz.
- j½ mor.
(in marge:)
Wort gebruijct bij Corn. Sijmonsz.
Lenaert Willemsz. Pooc bruijct vañ abdije ter Lee

- ix mor.

(folio 59v)
Willeboort Aelbertsz. bruijct van Joachim vanden Heuvel

- xvj hont

Corn.s Pietersz. Caescooper bruijct vañ abdije ter Lee
Bruijct noch . . . . (sic) bijde schans

- xij½ hont
- xij½ hont

Jan Corn.sz. Corffgen eijgen gecomen vuijten boedel van Claes Maertsz. - ij hont
(folio 60)
Foijt Anna Foijten eijgen gecomen van Jacob Teeusz.
Bruijct noch vande abdije ter Lee bij tvoorgaende partije
Noch eijgen op t’Sweijlant

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

Corn.s Dircxz. Bruijn eijgen gecomen van Griete Dircxdr.
- iij½ mor.
Noch eijgen van Corn.s Sijmonsz. tot Warmont de helfte van iij mor. gelegen op Norremeer
- j½ mor.
(in marge:)
Bruijcker Corn.s Sijmonsz.
(folio 60v)
Corn.s Tonisz. eijgen gecomen vuijten boedel van Corn. Corn.sz. Corffgen
- vij hont
Cors Jansz. vuijten boel van Corn. Cornelisz. Corffgen

- xj hont

Ade
D’erffgen. van Corn.s Pancraesz. eijgen eijgen (sic) gecomen van Corn.s Corn. Vechtersz.
- xiij hont
(folio 61)
Louris Arisz. bruijct vañ abdij ter Lee

- ij morgen

De wed.e van Pieter W.msz. van Wieringen eijgen gecomen van haer vader
- xj½ hont
Noch eijgen bij erffenisse vañ selve
- iij½ mor.
(folio 61v)
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Rijpwateringe
Corn.s Jansz. opt Huijs te Banchem eijgen telant bij Sint Antonis Huijsgen

- iij hont

Alsoe volgende de keure van Dijckgrave ende Hooge Heemraiden van Rijnlant alle
schrickeljaren onder den Secretaris des voorß Lants, bijde ambachtsbewaerderen der dorpen
onder tHeemraetschap van Rijnlant gehoorende gelevert moet worden een perfect Register
begrijpende de oude namen ende meetingen sulcx die bij meesters Peter ende Jacob Sluijter
mitsgaders bij Sijmon Meesz. van Edam geswooren Lantmeters van Rijnlant, opde generale
meetinge, gemeeten ende aengeteijckent sijn, met verclaringe vañ eijgenaers ende bruijckers
der Landen opde oude namen staende ende dat de ambachtsbewaerders vañ voorß Ambachte
van Warmont tselve indier vougen niet en connen off en weeten te doen overmits de groote
veranderingen sedert de voorß generale meetinge door versterffenissen vercoopingen
permutatien ende meenichfuldige splisdelingen voorgevallen Soe hebben d’selve
ambachtsbewaerders willende de vß keure soe veel hun mogelick is (folio 62) achtervolgen
doen overschrijven heurluijder Ambachts morgenbouck waer nae dongelden gecollecteert
worden daer op met vuijtdoeninge ende verminderinge vañ eenen ende aenschrijvinge ende
verhooginge vañ anderen, alle verbouckingen sedert den lesten schrickeljare tot de verbouck
tijt des jegenwoordigen schrickeljaers xvj.C vierentwintich toe gedaen sijn, Omme te strecken
als naer behooren In welcx oorconde desen bijden Schout ende twee Ambachtsbewaerders es
geteijckent Opden xxvij.en Decembris @° vß
(w/t)

H. Bouman

Cornelijs Engelz.
Mouwerijng Heijmansz.

1

Moet zijn Lenaert Jansz. Hij was een zoon van Cuneertgen Fransdr., vanwaar hij wellicht het patroniem
“Fransz.” heeft gekregen in de morgenboeken. Zie ook noot 1 bij de transscriptie van het morgenboek van 1620.
2
Hij is een “Van Achthoven”.
3
Deze regel (overgenomen uit het morgenboek van 1620) staat er niet, maar gezien de volgende regel, waarin
verwezen wordt naar “tselve gasthuijs”, zal hij er wellicht hebben moeten staan. In het morgenboek van 1628
wordt deze bruikwaar echter niet meer genoemd op naam van Ermpgen Pietersdr.

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