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Inleiding
Op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) staan scans van een groot aantal
notaris-protocollen van Leiden. Het oudste stuk bestaat uit fragmenten van het protocol van
notaris Pieter Adriaensz. Storm en bestrijkt de jaren 1564 tot en met 1568. Sommige folio’s
zijn beschadigd en ook ontbreken er veel folio’s. De inventaris vermeldt:
ona Leiden inv. 1 (not. Pieter Adriaensz. Storm, 1564-1568)
N.B. Op microfiche F 77. Volledige klapper in klapperblok H of I. De akten zijn zeer
gehavend en grotendeels slechts fragmentarisch over: 1564, 1 akte uit februari en 26
oktober- 10 november. 1565, 6 februari -31 maart. 1566, 10 mei- 24 juli. 1567, 6 september7 november, gedeelte van een protocol. 1568, 7 januari- 11 april, gedeelte van een protocol.
Het protocol is in 205 scans (linker en rechter blad op 1 scan) op internet gezet. Voorin is er
een index op comparanten (scan 1-11). Verder bestaat het uit de volgende onderdelen:
A=1564 (begint bij scan 12)
B=1565 (begint bij scan 51)
C=1566 (begint bij scan 81)
D=1567 (begint bij scan 117)
E=1568 (begint bij scan 174)
Folio- of akte-nummering (al dan niet authentiek) is per deel en soms wel en soms niet
aanwezig. Deze bewerking bestaat uit korte regesten van alle akten uit dit protocol, waarbij
met name de voor genealogisch onderzoek relevante informatie is overgenomen. Na elk
regest is tussen ( en ) het nummer van de scan opgenomen waarop de akte begint, zodat
deze snel terug te vinden zijn.
Van de heren W. van Duijn en H.M. Kuypers ontving ik nuttige opmerkingen die ik bij de
betreffende akten heb toegevoegd tussen [ en ].
Ten opzichte van eerdere versie zijn in deze versie 4.0. een klein aantal type-fouten en
leesfouten gecorrigeerd.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@ziggo.nl).

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Bewerking
Deel A (1564)
no. 1 f. 1 d.d. 23-10-1564: Comp. Vranck Claesz. wonende in Achthoven in Leiderdorp en
verklaarde dat op zaterdag 21-10-1564 ene Maerten Sijmonsz. Dou poorter van Leiden ten
behoeve van hem comparant gehuurd heeft van Joost Jacobsz. burgemeester in Den Haag
14 morgen land gelegen in Achthoven genaamd Daniel Bruijnen weer, hetwelk hij comparant
laatst gebruikt heeft, behorende tot een zekere vicarie waar nu kwestie om is. En alzo Claes
Oom Jansz. mede poorter tot Leiden zijn comparants oom onder zijn eigen handschrift hem
zelf ter goeder trouw jegens de voorn. Maerten Sijmonsz. Dou verbonden en verobligeert
heeft, zo is het dat hij comparant belooft met deze de voorn. Claes Oom Jansz. zijn oom te
garanderen kosteloos en schadeloos te houden jegens de voorn. Maerten Sijmonsz. Dou.
(13)
no. 2 f. 2 d.d. 24-10-1564: Comp. de eerzame Willem Quijrijnsz. goutsmidt met Quijrijn
Jansz. juwelierder en Anna Jansdr. zijn vader en moeder ter eenre en Maritgen Jacobsdr.
geasisteerd met Jacob Dircxsz. int Claverbladt haar vader en Dirck Jacobsz. coorncoper
haar broeder ter andere zijde, en maken huwelijkse voorwaarden. (14)
no. 3 f. 4 d.d. 25-10-1564: De eerzame Dirck Willemsz. olijslager binnen de stad van Leiden
constitueert Willem van Baersdorp en Pouwels van Hove procureurs voor het Hof van
Holland. (16)
no. 4 f. 5 d.d. 26-10-1564: Jan Heijnricxsz. bostelman, poorter van Leiden, constitueert
Jacob Bruijneel Jansz., Cornelis van Nijeuwenhoven Gerrijtsz., Claes Gangolfsz. Vool alle
wonende tot Noordwijk, Gerijt van den Bosch Gielisz., Jan van Velsen Woutersz. tot Alphen,
Cornelis Luijtensz., Jan Dammasz. in de Kaag, Adriaen Sijmonsz. goudsmid tot Leiden en
Claes van Raephorst en van Dijck Mourijsz. (17)
no. 5 f. 6 d.d. 26-10-1564: Comp. Louris Willemsz. alias Lickebier oud ca. 84 jr., Dirc Jansz.
Coster oud ca. 67 jr., Thijman Adriaensz. oud ca. 64 jr., Quijrijn Michielsz. oud ca. 62 jr. en
Claes Korssen oud 54 of 55 jr. alle wonende in het ambacht van Zoeterwoude, en verklaren
ten verzoeke van Roelof Adriaensz. secretaris tot Hazerswoude als gemachtigde van de
molenmeesters en ingelanden van de Groote en Brouckmolenpolders beide staande in
Zoeterwoude. Vermeld hun eed afgelegd voor Jan Cornelisz. van Nierop schout van
Zoeterwoude. Gedaan tot Zoeterwoude ten huize en woonplaats van Jacob de Woest Jansz.
secretaris aldaar, ter presentie van Jacob de Woest voorn. en Pieter Korstensz. bode van
Zoeterwoude als getuigen. (18)
no. 6 f. 8 d.d. 26-10-1564: Comp. Gerijt Cornelisz. baljuwsbode van Rijnland oud 35 jaar en
verklaarde ten verzoek van Jacob Sproncxsz. van Alphen waarachtig te wezen dat de
voorsz. Jacob Sprongsz. zekere jaren gelegen bij de tegenwoordige baljuw van Rijnland
zekere tijd gevangen lag en dat hij deposant als dienaar van de voorsz. baljuw daar mede bij
present was met Pieter Cornelisz. mede dienaar van dezelve baljuw en met Lenaert
Adriaensz. schout tot Koudekerk, dat de voorn. Jacob Sproncxsz. bij Adriaen Vrancken als
substituut van de voorsz. baljuw uit de gevangenis ontslagen is zonder dat wijlen Adriaen
Jacobsz. Voirspraecke wonende binnen Leiden ten zelve tijde daarbij aanwezig was. (21)
no. 7 f. 9 d.d. 27-10-1564: H. Cornelis Jansz. priester en cureit van Onze Lieve Vrouwe Kerk
binnen Leiden als beneficient van het beneficum Magdalena de Lecca gelegen in de
parochiekerk binnen de stad Rotterdam constitueert Appelonis Pietersz. priester pastor tot
Hillegersberg. (23)
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no. 8 f. 9v d.d. [niet gedateerd]: Comp. Louris Willemsz. alias Lickebier oud ca. 84 jr., Dirc
Jansz. Coster oud ca. 67 jr., Thijman Adriaensz. oud ca. 64 jr., Quijrijn Michielsz. oud ca. 62
jr. en Claes Korssen oud 54 of 55 jr. alle wonende in het ambacht van Zoeterwoude en
verklaren ten verzoeke van Roelof Adriaensz. secretaris tot Hazerswoude als gemachtigde
van de molenmeesters en ingelanden van de Groote en Brouckmolenpolders beide staande
in [hier stopt dit briefje plotseling. Vgl. no. 5.] (22)
no. 9 f. 9v d.d. 28-10-1564: Comp. Joris Jansz. talman of [door beschading stuk verdwenen]
stad van Leiden en Willemtgen Baerntsdr. zijn wettige huisvrouw, beiden gezond van
lichaam, en maken hun testament. Als Joris Jansz. als eerste sterft krijgt zijn vrouw voor uit
de boedel hun huis en erve staande en gelegen binnen Leiden in de Zonneveltsteeg met alle
huisraad en inboedel. De andere goederen moet ze half en half delen met zijn testateurs
erfgenamen. Tot zijn universele erfgenaam Katrijn [onleesbaar door beschadiging] zijn
moeder. Als Willemtgen Baerntsdr. als eerste overlijdt dan zullen haar erfgenamen haar
kleren, linnen en wollen tot haar lijve krijgen, en zal haar man hen betalen een som van 50
gld. Haar man krijgt alle andere goederen. (23)
no. 9 f. 11 d.d. 28-10-1564: Comp. de eerbare Marigen Jansdr. de Roos wonende in het
Butterhuijs in het ambacht van Warmond, nog gezond van lichaam, en maakt haar
testament. Wil dat Matheus Jansz. Roos haar broeder, of bij zijn overlijden zijn kinderen te
samen, voor uit zullen krijgen de som van 400 car. gld. ter voldoening van al hetgeen de
voorn. Matheus Jansz. ter zake van zijn overleden vaders, moeder, zusters en broeders erve
op haar goederen te eisen had. De rest van haar goederen succederen 1/6 deel op Matheus
Jansz. haar broeder voorsz., 1/6 deel Gerrijt Jansz. Roos haar broeder, 1/6 deel op Michiel
Jansz. Roos haar broeder, 1/6 deel op de kinderen van Cornelis Jansz. Roos haar broeder,
item 1/6 deel op de kinderen van wijlen Jans Jansz. Roos haar overleden broeder in haar
vaders plaats, en 1/6 deel op de kinderen van wijlen Alijdt Jansdr. Roos haar overleden
zuster in plaats van haar overleden moeder. (24)
no. 10 f. 13 d.d. 28-10-1564: De eerzame Cornelis Claes Lambrechtsz. wonende binnen de
stad Leiden constitueert mr. Cornelis Hamelroet procureur binnen de stad van Amsterdam
om van zijns wege te ageren op Jan Baerntsz. backer binnen dezelve stad. (25)
no. 11 f. 14 d.d. 28-10-1564: Comp. de eerbare Cunera Wolphertsdr. wonende binnen de
stad Leiden wezende ziek van lichaam en maakt haar testament. Wil begraven worden in
Onse Lieve Vrouwenkerk bij het vont. Institueert tot haar enige en universele erfgenaam
Pietertgen Dircxsdr. weduwe van Lucas Gerrijtsz. copersloager binnen Leiden. Bespreekt
Fop Wolphertsz. haar broeder de som van 9 gld. Voorts scheld ze kwijt elk van haar vrienden
wonende in Friesland hetgeen zij dezelve geleend heeft. Bespreekt verder Geertgen
Heijnicxsdr. weduwe Jacob Jacobsz. wonende op Steenschuijer haar testatrices ‘ghitte
vijftichgen met witte teijckentgens ende een cruijs daer aen hangende’. Item legaten aan
Barbara Jacobsdr., Neeltgen Jacobsdr., Trijntgen Jacobsdr. en Joosgen Jacobsdr., alle
kinderen van Geertgen Heijnricxsdr. voornoemd. Item bespreekt Grijete Paeds haar naaste
buurwijf en Aeltgen Florisdr. wonende met de voorn. Griete Paeds. Idem nog Maritgen
Fransdr. de schuijtvoerders huisvrouw wonende in St. Stevensklooster. Gedaan te Leiden
ten woonplaats van de voorn. testante staande in Marendorp bij St. Barbaren Gasthuijs. (26)
no. 12 f. 16 d.d. 29-10-1564: Comp. de eerzame en zeer voorzienige mr. Cornelis van Veen
Jansz. doctor in de rechten residerende binnen de stad Leiden en Geertruijt Sijmonsdr. zijn
wettige huisvrouw, beiden gezond, en maken hun testament. Erfgenamen zijn de kinderen
die ze bij elkaar gewonnen hebben, bij namen Sijmon, Elijsabeth, Jan, Otto, Maritgen,
Ghijsbrecht en Pieter. (29)
no. 13 f. 18 d.d. 1-11-1564: Comp. de eerzame Pieter Cornelis Foppensz. oud omtrent 36
jaar en Gerrijt Cornelisz. oud omtrent mede 36 jaar beide baljuwsboden van Rijnland en
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verklaren ten verzoek van de gemeen erfgenamen van wijlen IJde Wolphertsdr. tot
Zoetermeer dat omtrent pinksteren lestleden geweest zijn tot Zoetermeer tot Lenaert
Willemsz. eertijds schout van Zoeterwoude, en alzo Gerrijt Cornelisz. deposant voorsz. ter
zelver tijd door verzoek en vanwege de gemeen erfgenamen voorn. als baljuwsbode terzelve
tijd gehad zou hebben ene Jan Gorisz. talman wonende in Zegwaart voor zekere som van
penningen daar hij bij de voorn. erfgenamen daar te voeren om was doen panden. Is aldaar
ter zelver tijd de voorsz. Jan Gorisz. gekomen bij de voorn. Lenaert Willemsz. en Lenaert
Adriaensz. mede-erfgenamen van IJde Wolphertsdr. voorsz. en heeft in presentie van hen
deposanten aan dezelfde erfgenamen gebeden met ‘schreijende oogen’ dat zij de schatting
onverminderd haar recht de tijd van 14 dagen wilden uitstellen. Hij zou henluiden alsdan van
haar achterwezen voldoen, bekennende zulks genoeg de penningen schuldig te wezen. (31)
no. 14 f. 19 d.d. 3-11-1564: Comp. de eerbare Daniel Willemsz. van Rijn en Lijsbeth
Pietersdr. zijn huisvrouw wonende binnen de stad Leiden, gaande en staande, en maken
hun testament. Adriane Danielsdr. haarluider dochter die tegenwoordig met hen woont, mag
na hun overlijden haar levenlang in het huis en erve blijven wonen dat zij testanten nu zelf
bewonen, gelegen alhier op Rapenburg naast de weduwe van Jan van Oostrum, voor haar
trouwe diensten. Institueren hun vijf kinderen, te weten Willem, Philips, Louris, Adriane en
Barbara tot hun erfgenaam in alle goederen. (32)
no.15 f. 20 d.d. 3-11-1564: Comp. de eerzame Jan Willemsz. Munt verwer inwonende
poorter van Leiden wezende nog gezond van lichaam gaande en staande, en maakt zijn
testament. Benoemt tot zijn erfgenamen zijn vier kinderen bij gelijke porties, te weten Gerrijt,
Jordijn, Willem en Marie elke een vijfde deel, en de kinderen van zal. Griete Jansdr. zijn
overleden dochter te samen ook een vijfde deel. (33)
no. 16 f. 21 d.d. 4-11-1564: Maerten Pietersz. wonende op Hoogmade constitueert Adriaen
Willemsz. Criep, Jacob van Couwenhoven, Pouwels van Hene alle procureurs voor het Hof
van Holland, Jan Woutersz. van Velsen, Baernt Aertsz. van Standingen beide wonende tot
Alphen, Cornelis Luijtensz. tot Rijnsaterswoude en Dirc Lourisz. tot Koudekerk. (34)
no. 17 f. 22 d.d. 5-11-1564: Comp. de eerzame Adriaen IJsbrantsz. inwonende poorter der
stad Leiden en heeft hemzelf geconstitueerd appellant of reformant van zekere sententie op
30-10-1564 tot zijn achterdeel en ten voordele van Oude Garbrant Meesz. tot Leiden bij
schepenen derzelve stad gepronencieerd. (35)
no. 18 f. 23 d.d. 6-11-1564: Comp. de eerzame Gerrijt Jansz. waert in den Boom binnen de
stad Leiden oud omtrent 37 jaar dewelke ten verzoek van Joost van Zonnevelt brouwer
binnen de voorsz. stad getuigde waarachtig te wezen dat hij deposant in de maand februari
lestelden aanwezig is geweest en gehoord en gezien heeft tot zijn huize dat ene Lenaert
Roeloffsz. hopcoper van ’s Hertogenbosch en Joost van Zonnevelt voorn. tegen elkaar
zekere woorden hadden. (36)
no. 19 f. 24 d.d. 7-11-1564: Comp. de eerzame Cornelis Lambrechtsz. hoppemeter oud
omtrent 36 jaar dewelke ten verzoek van Joost van Zonnevelt brouwer binnen de stad
Leiden deposeerde dat waarachtig is dat Joost van Zonnevelt voorsz. op 11-3-1564 met
twee of drie brouwersknechts is gekomen ten huize van Lenaert Roelofsz. hoppecoper
(aldaar Lenaert voorsz. en hij deposant mede waren). (37)
no. 20 f. 26 d.d. 8-11-1564: Nicolaes van Berendrecht schout der stad Leiden constitueert
Franschoij van Couwenhoven procureur voor het Hof van Holland contra ene Floris van
Griepskercke tot Mechelen. (39)
no. 21 f. 27 d.d. 8-11-1564: Comp. de eerzame en discrete Nicolaes van Berendrecht schout
der stad Leiden als man en voogd van juffrouw Josijna van Haemstede en dezelve juffrouw
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Josijna met haar voorn. man en voogd en constitueren de eerzame en voorzienige jonkheer
Adriaen van Haemstede en van Moermant, broeder van de voorsz. juffrouw Josina, mr.
Johan Berodt advocaat voor de Grote Raad tot Mechelen de voorsz. Nicolaes van
Berendrecht dochters man, en Jacob de Roij burger en inwoner tot Utrecht, om uit de naam
van de voorsz. constituanten te mogen procederen tot loting of kaveling van alle goederen,
erfenis en besterfenis als hen constituanten volgens het testament en door het overlijden van
wijlen heer Willem Le Tourneur in zijn leven amptman tot Brussel aanbestorven mogen
wezen. (39)
no. 22 f. 28 d.d. 8-11-1564: Cornelis Pietersz. van Nucoop tegenwoodig wonende tot Lopsen
buiten Leiden constitueert Adriaen Adriaensz. wonende tot Noorden?! (40)
no. 23 f. 29 d.d. 9-11-1564: Comp. de eerzame Cornelis Lambrechtsz. gezworen hopmeter
binnen de stad Leiden oud omtrent 36 jaar en deposeerde ten verzoek van Lenaert Roelofsz.
hopcoper van ’s Hertogenbosch hoe dat waarachtig is dat hij deposant tot verscheidene
tijden zekere kwantiteit van hop gemeten heeft binnen deze stad die de voorn. Lenaert
Roelofsz. verkocht had en leverde Joost van Zonnevelt browuer binnen Leiden en dat
dezelve Joost altijd zelf persoonlijk daarbij geweest is als Lenaert hem enige hop leverde.
(41)
no. 24 f. 30 d.d. 9-11-1564: Comp. de eerzame Cornelis Ghijsbrechtsz. Scaeck, bode met de
roede der stad Leiden, oud omtrent 41 jaar en Dirck Gherrijtsz. van Kessel waard in de Drie
Cronen binnen de stad Leiden oud omtrent 25 jaar en deposeerden ten verzoek van Joost
van Zonnevelt brouwer binnen de voorsz. stad hetgeen hierna staat. Over hoplevering
tussen Joost van Zonnevelt en Lenaert Roelofsz. hopcoper van ’s Hertogenbosch. (42)
no. 25 f. 31 d.d. 9-11-1564: Comp. de eerzame Reijer Adriaensz. wantsnijder, poorter der
stad Leiden, en heeft hem geconstitueerd appellant van zekere sententie op 31-10-1564 tot
zijn achterdeel en ten voordeel van ene Joris Pietersz. zijdelakencoper tot Leiden bij
schepenen van Leiden gepronuncieerd. (43)
no. 26 f. 32 d.d. 9-11-1564: Comp. Dirck Jansz. brouwersknecht wonende binnen de stad
Leiden oud omtrent 34 jaar dewelke ten verzoek van Joost van Zonnevelt brouwer binnen de
voorsz. stad deposeerde waarachtig te wezen hoe dat hij deposant zekere tijd geleden met
twee van de voorn. Joost van Zonnevelts brouwersknechten, te weten Baernt Jansz. en
Cornelis Garbrantsz. beide tot zijn huis wonende, gegaan is ten huize van Lenaert Roelofsz.
hopcoper staande op de Hogewoert daar de voorsz. Van Zonnevelt mede was. Over de
levering van hop. (44)
no. 27 f. 33 d.d. 10-11-1564: Mathijs Claesz. wonende tot Rijnsburg aan de Oude Vliet in het
ambacht van Oegsgeest constitueert Govert Dircxsz. Thoen, Wouter Fransz. beide wonende
tot Rotterdam, Jan Maertensz. tot Waddinxveen en Machtelt Meesdr. zijn constituants
huisvrouw. (45)
no. 28 f. 34 d.d. 10-11-1564: Comp. de eerzame Frans van Leeuwen brouwer oud omtrent
26 jaar dewelke ten verzoek van Joost van Zonnevelt mede brouwer binnen de stad Leiden
deposeerde hoe dat omtrent Sint Jansmis in de zomer lestleden Joost van Zonnevelt voorsz.
tot hem deposants huis gekomen is, hem biddende dat hij toch zoude willen komen ten huize
van Claes in de Roos om te wezen een middelaar tussen hem en Lenaert Roelofsz.
aangaande zekere kwestie tussen henluiden uitstaande. (46)
no. 29 f. 35 d.d. 11-11-1564: Comp. Cornelia Claesdr. nagelaten weduwe van mr. Jan Jansz.
Caga in zijn leven organist wonende binnen de stad Leiden met Gerrijt Godscalcxsz. snijder
haar gecoren voogd in deze zaak, verklarende hoe dat zij comparante en haar zal. man
eertijds na het overlijden van wijlen Aefgen Claesdr. Jan van Honthorst weduwe tot haar last
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genomen hebben en neemt alsnog tot haar last een jaarlijkse rente van 3 car. gld.
bedragende het hoofdgeld vandien 48 car. gld. die de erfgenamen van wijlen Felix Claes
Almoten dochter sprekende had op de voorsz. Aefgen Claesdr. als principaal, Wouter
Dircxsz. Stien als borg en dat in betaling van gelijke som van 48 car. gld. die de voorn.
Aefgen van Honthorst ten dage haar overlijdens nog resteerde aan haar comparante en haar
zal. man, uit zaak van de custingen van haar huis en erve staande en gelegen alhier aan de
Bredestrate omtrent de Blaeue Steen genaamd De Gulden Canne. (47)
no. 30 f. 36 d.d. 12-11-1564: Willem IJsbrantsz. wonende in het ambacht van Zoeterwoude
constitueert Jan Vos Claesz., Pouwels van Hove, Claes Jansz., Vincent van Wieringen en
Jacob van Couwenhoven, alle procureurs voor het Hof van Holland. (48)
no. 31 f. 37 d.d. 12-11-1564: Comp. de eerbare Pieter Jansz. Bosschert van Linschoten
tegenwoordig wonende binnen de stad van Leiden en Appolonia Zierendr. zijn wettige
huisvrouw, beiden nog gezond van lichaam, en maken hun testament. Doen voorgaande
testament te niet, in het bijzonder hetgeen hij eertijds zittende tot Leiderdorp in de herberg
zijn zusterszoon genaamd Lenaert Aelbrechtsz. gemaakt of besproken mag hebben zekere
cedulle geschreven bij Cornelis Brunensz. talman. Hij stelt, als hij als eerste overlijdt, zijn
huisvrouw tot zijn enige universele erfgenaam. Zij stelt Magdalena Dircxsdr. haar dochter tot
haar enige universele erfgenaam, en bespreekt haar man voorsz. met de som van 8 ponden
groot Vlaams. (49)
Deel B (1565)
no. 1 f. 38 d.d. 8-1-1565: Comp. de eerbare Jaspar Molenhoff (….) geboren binnen de stad
Munster tegenwoordig burger te Rije?! oud omtrent 38 jaar en verklaarde ten verzoek van
Zijbrant van der Schelling woonachtig binnen Leiden hoe waarachtig is dat in het jaar 1560 in
de maand juli of daar omtrent ene Gerijt Cornelisz. wonende binnen de stad Amsterdam op
de Nijeuwendijck vanwege ene Claes Cornelisz. van Broek in Waterland gescheept heeft
gehad buiten Rhije aan de Boldera in het schip hem deposant toebehorende zekere som of
menigte van wagenschot toekomende de voorn. Claes Cornelisz. om hetzelve met zijn
deposants schip te voeren aan dezelve Claes Cornelisz. schip leggende terzelvertijd buiten
in de zee. (53)
no. 2 f. 40 d.d. 8-1-1565: Comp. de eerzame en discrete heer Cornelis Jansz. pastoor van
Onze Lieve Vrouwenkerk binnen Leiden oud omtrent 49 jaar, Claes Jansz. de Goede
schepen van Leiden oud omtrent 50 jaar en Pouwels Willemsz. int Gulden Cantoor poorter
van Leiden oud omtrent 44 jaar, en deposeerden ten verzoek van Nicolaes van Berendrecht
schout van Leiden respectievelijk hetgeen hierna beschreven staat. Ene Aernt Gerrijt
Eeuwoutsz. wonende binnen binnen Leiden zei tegen de voorsz. schout dat hij enige actie of
penningen gekocht had spruitende uit de verkochte huising en erve van Anthonis Fransz.
brouwer, bij dezelve Berendrecht bij decreet gekocht. Vermeld Pouwels Willemsz. en Quijrijn
Claesz. als voogden van de kinderen van Quijrijn Claes Garbransz. (55)
no. 3 f. 42 d.d. ..-2-1565: Comp. Cornelis Dircxsz. van Hazerswoude als man en voogd van
Alijdt Thomas Willemszdr. en Cornelis Claesz. wonende in Jacobswoude zoon van wijlen
Claes Sijmonsz. in zijn leven getrouwd hebbende Griete Thomas Willemszdr., als
erfgenamen van dezelve Thomas Willemsz. en hebben getransporteerd aan de heer
Cornelis Pietersz. priester van Wieringen tegenwoordig kapelaan in het convent van Roma
binnen de stad Leiden een losrentebrief sprekende op Gerrijt Heijnricxsz. en Huijch
Willemsz. inhoudende de som van 21 gouden car. gld. ’s jaars verschijnende jaarlijkse op de
eerste dag van mei of binnen de meimaand wel betaald, breder blijkende bij de inhoud van
de voorsz. rentebrief beginnende ‘Ick Bouwen Jansz. baljuw en schout van de Vrijenhove’
zijnde d.d. 2-6-1551. (57)
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no. 4 f. 43 d.d. 5-2-1565: Comp. Jan Aelbrechtsz. drapier wonende binnen de stad Leiden op
de Hoijgraft en bekent dat hij comparant bijna vijf jaar geleden geprocreerd heeft aan ene
Jaepgen Cornelisdr. toendertijd als dienstmaagd wonende met hem en zijn huisvrouw
Aechte Frans Golendr., een kind hetwelk dezelve Jaepgen daarna als nu in september 1564
vier jaar geleden gebaard heeft wezende een meisje genaamd Geertruijt en dat de voorn.
Jaepgen tegenwoordig weder bij hem comparant bevrucht is en een kind draagt. Hij erkent
de vader van de twee kinderen te zijn, en belooft ze te onderhouden. (58)
no. 5 f. 44: Franchoijs Messagier tafelhouder binnen Leiden presenteert u deurwaarder de
som van 10 ponden groten Vlaams mits bij u vanwege Maritgen Anthonisdr. leveren
gejustificeerde cautie en verklaart dat hij met de cautie bij u hem gepresenteerd niet
tevreden is. Eenedeels overmits hij niet weet of mr. Lambrecht wezende in Den Haag geen
poorter en geen onroerende goederen aldaar of elders hebbende en eensdeels om dat
dezelve mr. Lambrecht met de voorn. Maritgen in een huis woont en met haar lange tijd
gewoond heeft zonder iets te betalen, dat hij weet, en dat dezelve mr. Lambrecht genoeg
voor haar man in Den Haag werd geacht, al lang zijn domicilie als de stad van Gouda heeft
verlaten.
Op 6-2-1565 heb ik notaris ten verzoek van de voorn. Franchoijs Messagier wonende binnen
Leiden mij zelf genomen ten huize en woonplaats van dezelve Franchoijs aldaar ik gevonden
heb Willem Sprongsz. deurwaarder van het Hof dewelke gekomen was om, na zekere
voorgaande sommatie, dezelve Franchoijs te executeren vanwege ene Maritgen Anthonisdr.
wonende in Den Haag voor de som van 10 ponden groten Vlaams. (59)
no. 6 f. 45 d.d. 6-2-1565: Comp. de eerbare Aechte Goossensdr. inwonende poorteresse van
Leiden wezende wat ziekelijk van lichaam en maakt haar testament. Vermaakt diverse
spullen aan Katrijne Goossendr. haar zuster, aan Alijdt Goossendr. haar zuster, aan
Gerrijtgen haar zuster, aan Neeltgen Goossendr., aan Orm Claesdr. haar zal. broeders
dochter, aan Jan Claesz. haar voorsz. broeders zoon, aan Alijtgen Claesdr. en Maritgen
Claesdr. haar voorn. broeders kinderen, en aan Dignum Cornelisdr. haar overleden broeders
dochter. Stelt tot enige universele erfgenaam Henrick Goossensz. haar broeder. Benoemt tot
testamenteurs Pouwels Willemsz. int Gulden Contoir en Baernt Lambertsz. kistemaker
poorters van de stad Leiden. (60)
no. 7 f. 46 d.d. 7-2-1565: De eerzame Anthonis Meesz., Willem Ghijsbertsz., Jacop Pietersz.
en Dirck Cornelisz. alle buurlieden in het ambacht van Oegstgeest als gezworen taxateurs
en mede collecteurs van de laatste 10e penning omgeslagen over het jaar 1561 in het
ambacht voorsz. constitueren Dammas Willemsz. poorter van Leiden om te ontvangen
alzulke penningen en restanten als henlieden nog competeren ter cause van de 10 e penning
voorsz. (61)
no. 8 f. 47 d.d. 8-2-1565: Comp. de eerzame mr. Claes Cornelisz. apotheker wonende
binnen de stad Leiden en Geertruijt Hugendr. zijn wettige huisvrouw, de voorsz. mr. Claes
wezende ziekelijk van lichaam en de voorn. Geertruijt gaan en staande gezond van lichaam,
en maken een testament op de langstlevende. Aangaande haar beider gemeen kinderen
verklaarden zij dat haar twee oudste zonen als Jan Claesz. en Matheus Claesz. zichzelf
uitgehuwelijkt hebben buiten raad en consent van hen testanten en dat zij dezelve elk ten
huwelijk gegeven hebben de som van 100 gld., en is daarom haar testanten uiterste wil dat
haar voorn. twee zonen hen daarmee contenteren zullen, en hun kindsgedeelte gaat naar de
kinderen van de voorsz. twee zonen. De langstlevende zal gehouden zijn hun andere vijf
kinderen als Cornelis, Jan, Henrick, Margriete en Elijsabeth elk wanneer zijn ten huwelijkse
staat gekomen zij uitreiken de som van 300 gld. of meer indien de langstlevende goeddunkt.
Als deze kinderen echter ongehoorzaam zijn of anderszins rebelleren dan krijgen ze slechts
100 gld. (62)
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no. 9 f. 49 d.d. 9-2-1565: Cornelis Willemsz. waard in de Gulden Hoorn constitueert
Franchoijs van Couwenhoven procureur voor het Hof van Holland in zaak tegen Dirck
Aelbrechtsz. (64)
no. 10 f. 50 d.d. 10-2-1565: Comp. de eerbare Aechte Goossendr. wonende binnen de stad
Leiden ziekelijk van lichaam nochtans gaande en staande en verklaarde zij op 6-2-1565 voor
mij notaris gemaakt heeft haar testament waarbij zij tot haar universel erfgenaam
geïnstitueerd heeft Henrick Goossensz. haar broeder, mits haar vier zusters toevoegende
alleen zekere haar klederen als legaten. Welk testament ze bij deze alsnog approbeert, en
maakt ‘om alle vredes wille’ nog aan haar vier zusters te samen de som van 50 gld. (65)
no. 11 f. 51 d.d. 11-2-1565: Comp. Gerijt Cornelisz. baljuwsbode van Rijnland oud 36 jaar en
verklaarde ten verzoek van de gasthuismeesters van Onze Lieve Vrouwen gasthuis binnen
Leiden dat hij deposant in 1564 zekere tijd voor St. Pieter ad Cathedram door bevel van
enige van de meesters van het voorsz. gasthuize hemzelf genomen heeft ter woonplaats en
aan de persoon van ene Willem Jansz. bouman wonende in Alpherhoorn in het ambacht van
Alphen en heeft hem verboden het gasthuis land dat hij gebruikt te ‘beslaen’ met beesten of
verder te gebruiken eer hij met de meesters huur gemaakt zou hebben. Getuigde verder dat
hij deposant op 18-4 daaraanvolgende wezende rechtdag van de baljuw van Rijnland
namiddags als bode met twee van de meesters van het voorsz. gasthuis gevaren is tot
Alphen ten huize van de voorn. Willem Jansz. bouman alwaar hij deposant met nog twee
buren als Claes Noensz. en Goverts Cornelisz., die hij daartoe rechtelijk citeerde om kennis
van de zaak te dragen, gezien heeft dat er in de weide van het voorsz. gasthuis gelegen
achter de huising van de voorn. Willem Jansz. bouwman gingen weiden 7 koebeesten die
dezelve Willem openlijk bekende daarin gedaan te hebben. (66)
no. 12 f. 52 d.d. 17-2-1565: Comp. …. van wijlen Egbert …. en Clara Dir… .. lijndraeijer oud
…. der stad Leiden …. ten verzoek van ….. van Machtelt Cornelisdr. Jonge Gerrijt Mathijsz.
weduwe mede wonende binnen Leiden met haar consorten als … dat zij zeer wel gekend
hebben …. wonende op de Nieuwe Rijn in de huij(sing)… woont Claes Pietersz. juwelierder
en dat zij wel weten uit de mond van de voorn. Weijntgen gehoord hebben dat zij Weijntgen
maagschap was jegens heer Ghijsbert Cuijck priester, Louris Coenensz., Katrijn Coenendr.,
Marie Coenen en Hadewij Coenendr. gebroeders en zusters, maar hoe na dat de voorsz.
Weijntgen en heer Ghijsbert Cijck met zijn broeder en zuster malkander in bloede bestonden
wisten zij deposanten voor zeker niet te verklaren. Zeiden voorts henluiden wel kennelijk te
wezen dat de voorsz. Louris Coenensz. achtergelaten heeft een zoon genaamd Aelbrecht
die deze wereld overleden is achterlatende een enige dochter genaamd Claesgen
Aelbrechtsdr. nog in levende lijve wezende, en dat de voorn. Marie Coenen achtergelaten
heeft twee dochters, de ene genaamd Katrijn Cornelisdr. die mede overleden is daarvan
gebleven zijn drie kinderen als Cornelis en Adriaen Lambrechtsz. en Katrijn Lambrechtsdr.
huisvrouw van Hobben Jansz. poirtier en de andere dochter van de voorn. Marie Coenen is
genaamd Margriete Cornelisdr. wonende tot Lopsen buiten Leiden. Zeiden mede dat de
voorsz. Hadewij Coenendr. dezer wereld overleden achtergelaten heeft zekere kinderen die
alle gestorven zijn uitgezonderd de voorn. Machtelt Cornelisdr. mede requirante alhier die
nog in levende lijve is wonende binnen Leiden .. huis genaamd Schoo(n)verdriet. Daar voorts
bij verklarende dat de voorn. Cornelis Coenen met zijn zusters en haarlieder descendenten
bovengenoemd alle gekomen zijn uit wettelijke bedde en in echtelijke staat geprocreerd zijn.
(67)
no. 13 f. 53 d.d. 18-2-1565: Mr. Pieter Dircxsz. chirurgijn der … poorter derzelver stede als
Oo… (Vranck) Mathijsz. slotemaecker mede poorter …. bij de grond van Leiden ….
gevangenis van de … van alle kosten, schaden en interesten .. daarop gelopen zijn en nog
daarop komen en vallen mogen tot ontslaging van de voorn. Vranck Mathijsz. uit zijn
tegenwoordige gevangenis. (68)
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Op 18-2-1565 heb ik notaris ten verzoek van mr. Pieter Dircsz. en Anthonis Thijmansz.
voorsz. met henluiden mij zelf gevonden eerst ter woonplaats en aan de persoon van
Nicolaes van Berendrecht schout van Leiden en van daar ten huize en aan de persoon van
Pouwels Willemsz. zijn subsituut en heb henluiden de voorsz. protestatie gedaan.
no. 14 f. 54 d.d. 21-2-1565: Comp. Pieter van Leeuwen oud omtrent 24 jaar en deposeerde
ten verzoek van Frans van Leeuwen zijn broeder hoe dat waarachtig is dat omtrent een jaar
of wat langer geleden omtrent voor de middag de voorn. Frans van Leeuwen gekomen is ten
huize van zijn moeder juffrouw Anna Ruijchrocx daar ten zelven tijde mede persoonlijk
geweest zijn Adriaen Duijck baljuw van Noordwijk en Noordwijkerhout en Narcistus
Frischarhusz.? zijn zwager, en heeft zijn deposants moeder tegen hen gezegd ‘wilt gij luiden
gaan tot mr. Gerijt Melisz. om te laten maken het contract’, menende het contract of accoord
tussen haar en de voorn. Frans van Leeuwen haar zoon. Frans van Leeuwen wilde
uiteindelijk dit contract toen niet tekenen. Vermeld Ghijsbert Duijck broeder van voorsz.
Adriaen Duijck. Uiteindelijk heeft Frans van Leeuwen een andere versie wel getekend. (69)
no. 15 f. 56 d.d. 22-2-1565: De eerbare Rijckelant Jansdr. nagelaten weduwe en
boedelhoudster van Jan Fransz. brouwer tot Leiden constitueert Joost Jacobsz. de Bije en
Gerijt van Korsbergen procureurs voor het Hof van Holland. (73)
no. 16 f. 57 d.d. 23-2-1565: Comp. de eerzame … Willemsz. Thou zeijlmaker wonende tot
Delft .. en transporteert ten behoeve van ..lijtgen Willemsdr. zijn zuster wonende binnen
Leiden de som van alzulke 29 gld. als hem competeren en ontbreken van ene Engeltgen
Willem Hugen wonende tot Katwijk aan Zee ter cause van mondkosten bij haar
broederszoon tot zijn huis verteerd en bij haar hem aanbesteed, constituerende zijn voorn.
zuster in zijn plaats. (71)
no. 17 f. 58 d.d. 24-2-1565: Comp. …. Aerntsdr. wonende in Levendaal binnen de stad
Leiden gezond van lichaam gaande en staande. Verklaarde zo zijn geen descendenten en
ascendenten meer in leven heeft te willen disponeren van haar goederen. Institueert tot haar
universele erfgenamen in al haar goederen, te weten de vijf kinderen van wijlen Dirck
Aerntsz. volre haar neef te samen in een derde part, item Wouter Dircxsz. snijder en
Maritgen Dircxsdr. kinderen van zal. Dirc Jansz. haar oom in zijn leven wonende buiten de
Zijlpoort van Leiden te samen mede in een derde part, en de kinderen van Margriete Jansdr.
haar nicht die zij gewonnen heeft bij wijlen Jacob Jacobsz. Vroumoer ook in een derde part.
(73)
no. 18 f. 59 d.d. 10-3-1565: Comp. de eerzame Pouwels Cornelisz. en Isaac Cornelisz.
gebroeders wonende binnen de stad Leiden voor hem zelf en te samen vervangende
haarluider zusters als erfgenamen (zo zij assereerden) van wijlen Alijtgen Jansdr. haarluider
overleden zusters dochter, en hebben geconstitueerd Claes Rembrantsz. wonende mede
binnen Leiden en de voorn. Pouwels constitueerde voorts de voorn. IJsaac zijn broeder, om
van haar wege in de voorgaande kwaliteit te ageren en rechts te plegen voor het gerecht van
Alphen en voor alle andere rechters en vierscharen in al haar zaken op en tegen Jan
Adriaensz. Wairdeijn binnen de stad Leiden, vader van de voorn Alijtgen Jansdr. (74)
no. 19 f. 60 d.d. 10-3-1565: Comp. Gerrijt Pietersz. oud omtrent 44 jaar en Jan Pietersz. oud
omtrent 32 jaar, gebroeders, beide wonende in Voorschoten op de woning van Pieter
Gerrijtsz. Smaling poorter der stad Leiden, en deposeerden ten verzoek van de voorn. Pieter
Gerrijtsz. Smaling hoe dat zij deposanten van jongsaf altijd gewoond hebben en alsnog
wonen op de voorn. Pieter Gerrijtsz. woning gelegen bij de Papewech in het ambacht voorsz.
en dat zij daardoor zeer wel kennelijk is als dat de voorn. Pieter Gerrijtsz. bij zijn voorsz.
woning leggende heeft een stuk teelland (groot 4 hond) belend aan de zuidzijde jonkheer
Jacob heer van Wijngaerden en oost-, west- en noordzijde Cornelis Vranckensz. tot
Voorschoten, en dat haarluider vader in zijn leven en daarna Gerrijt Pietersz. mede deposant

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

voorsz. zo lang zij geheugen kunnen het voorsz. stuk teelland, onder andere landen,
gehuurd en altijd vreedzaam gebruikt hebben van de voorsz. Pieter Gerrijtsz. Smaling of zijn
voorzaten. (75)
no. 20 f. 61 d.d. 13-3-1565: Dirck Willemsz. coman poorter der stad Leiden constitueert
Gerrijt Claesz. Verbordt zijn schoonvader, Gerrijt Gerrijtsz. Verbordt zijn zwager, Floris van
Abbenbrouck Gerrijtsz., Cornelis Adriaensz. tot Hazerswoude, Cornelis Aelwijnsz. van Thol
tot Benthuizen, Vranck Jansz. tot Zoetermeer, Gerrijt van den Bosch Gielisz. en Cornelis
Bruijnensz. van Leiderdorp. (76)
no. 20 f. 61 d.d. 13-3-1565: De eerbare Alijdt Dircxsdr. wonende binnen de stad Leiden
constitueert Belie Jansdr. weduwe van Gerrijt Dircxsz. rietdecker binnen de voorsz. stad, Jan
van Heusden schout tot Noordwijk, Cornelis van Nijeuwenhoven, Isaac van der Berch
Goossensz. en Claes Vool Gangolffsz., voor het gerecht of de vierschaar van Noordwijk
contra Gerrijt Jansz. de Wijs. (76)
no. 21 f. 62 d.d. 31-3-1565: Comp. heer Adriaen van Duvenvoirde dekaan van Onze Lieve
Vrouwen collegiale kerk binnen Dordrecht, staande en gaande, en maakt zijn testament.
Vertoond een octrooi bij hem van de Koninklijke Majesteit verkregen daarvan de teneur
hierna is geïncorporeerd ‘Philips etc. ‘(op de plooi stond geschreven bij de koning in zijn raad
onder getekend De La Torre). En heeft tot zijn universele erfgenaam in al zijn goederen,
hetzij lenen of eigen, geïnstitueerd jonkheer Aernt van Duivenvoirde zijn broeders zoon, mits
gehouden de legaten die hij doet uit te keren. Want hij testateur voorziet dat zijn zeven
kinderen bij hem in priesterdom geprocreerd bij Elijsabeth Gerijtsdr. mitsgaders haarluider
descendenten na zijn overlijden tot grote oneer van de stam en bloede van die van
Duivenvoirde tot armoede en oneerbaar lenen zouden mogen geraken, zo heeft hij testateur
om hetzelve te verhoeden elk van dezelve kinderen tot haar alimentatie, dotatie, staat en
onderhoud in pure almoes gegeven of gelegateerd alzulke lijfrentenbrieven als op elks lijf
van zijn kinderen alreeds gekocht en bovendien nog de som van 20 ponden ‘s jaars
ingaande na zijn overlijden. Met diverse aanvullende bepalingen, o.a. voor Elijsabeth
Gerijtsdr. die hem sinds 1549 getrouwelijk heeft gediend. Stelt tot voogd en administrateur
van zijn voorsz. kinderen jonkheer Jacob heer van Wijngaerden. (77)
Deel C (1566)
f. 65 d.d. 10-5-1566: Comp. de eerzame Adriaen Willemsz. backer als man en (voogd) van
Cornelie Claesdr., Cornelis Barentsz. coman als man (en voogd) van Zijburch Claesdr. in die
kwaliteit voor haar zelf en v(erder?) als geordonneerde voogden over Margriete Claesdr.
haar schoon(zuster?), mitsgaders Floris van Oij als mede voogd over dezelve Margriete
(ges?)teld bij testament van wijlen Aechte Florisdr. haar grootmoeder, en constitueren Floris
Claesz. vleijschouwer broeder van Cornelie, Sijburch en Margriete voorn., alle wonende
binnen de stad van … op en tegen Dirck Henricxsz. … aldaar. (83)
f. 65 d.d. 10-5-1566: Comp. Jan Gerrijtsz. wiellmaecker poorter der stad Leiden en heeft
geconstitueerd Cornelis Dirck Mouwerijnsz. scoemaker mede poorter der voorsz. stad, om te
mogen beuren en ontvangen uit handen van mijnheer de griffier van Holland de som van
ponden groten Vlaams die hem comparant als mede crediteur van ene Maerten Jansz.,
eertijds wagenair tot Leiden, bij preferentie van de penningen van de verkochte goederen
van de voorsz. Maerten Jansz. bij het voorsz. hof ge(komen?) of gevonden zijn. (83)
f. 65v d.d. [niet gedateerd]: De eerzame mannen Reijmer Mathijsz. stoeldraeijer en Cornelis
A(…) cleermaker, poorters van Leiden, als getuigen hiertoe verzocht heb ik notaris met de
voorn. Allert Claesz. (de?) Bruijn deposant voorn. mijzelf getransporteerd in S. Pancraes
kerk voorsz. en bij consent van de kerkmeesters in dezelve kerk kamer of comptoiren alwaar
bij een van de kerkmeesters ons vertoond en geopend werd een oud register van franchine
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groot 135 gequoteerde bladen aldaar berustende in zwart leer gebonden, beginnende
hetzelve register aldus ‘Dit bouck van graven is begonnen etc. ‘ en stond in hetzelve register
onder de titel ‘In den ommeganck’ folio ? geschreven onder andere aldus:
ii Alijdt Foeijtgens
VP? Dirck Foeijtgensz.
heer Alleert de Bruijn
nu Katherijn die Bruijnendr.
nu Allert Claesz. die Bruijn anno 52
Foeijtgen Jacobsz.
VP? Dirck Foeijtgensz.
VP? heer Allert Claesz. die Bruijn anno 52
Nog onder de titel ‘Heijlige Cruijs Capelle’ fol. 107 lat? 1 stond geschreven aldus A(echgen)
Dirck die Brunen wijff
Up? Pieter Dirck Dircxsz. de Bru(ijn)
nu Kathrijn Dirck de Brunendr.
nu Pieter Jansz.
nu Jan Pietersz.
nu Allert Claesz. de Bruijn anno 52 quod manu et signo me(..) prijs ita esse attestor.
(84)
[ Notitie W. van Duijn: Ik ken deze reeks, en gebruikte die grafovergangen in een parenteel
"De Bruyn", die start vroeg in de 14de eeuw (!) (generatie II: Ave Foytgen overlijdt 1383) en
eindigt ca. 1630. Eén van de dingen die ik ontdekte bij die vroege grafovergangen: het
oudste kind erft het graf.]
f. 65v d.d. 10-5-1566: Comp. de eerzame Dirc van Montfort Jacobsz. residerende binnen de
stad Leiden als voogd van de nagelaten weeskinderen van wijlen Floris van Montfordt zijn
broeder was, en heeft geconstitueerd Claes Jacobsz. wonende in het Cruijsland onder
Steenbergen contra ene Hans van Lille vorstier? of bode van het dorp genaamd Halteren
onder Bergen. (84)
f. 66 d.d. : Comp. Reijer Jansz. oud omtrent 22 jaar beiden(!) wonende tot Katwijk op de Rijn
en deposeerden ten verzoek van Lenaert Dircksz. en Pieter Ghijsbrechtsz. beiden wonende
tot Katwijk hoe dat waarachtig is dat omtrent Vastenavond lestleden zij getuigen gezien
hebben dat ene Jan Jansz. uit de Kaag met een schuit vis van Noorwijk kwam varen langs
Katwijk op de Rijn en die te voeren (als zij verstonden) tot ’s Hertogenbosch, en zagen mede
dat Maerten Cornelisz. thollenaer met zijn huisvrouw en Egbert haar zoon gedaan zijn op het
water aan de schuit van de voorn. Jan Jansz., dewelke Jan Jansz. de voorn. thollenaer
vroeg of hij door mocht varen. (84)
f. 66v d.d. 12-5-1566: Heb ik notaris ten verzoek van Michiel Gerrijtsz. glaesmaeckers met
dezelve Michiel en met de getuigen nabeschreven mij getransporteerd ten huize van
Anthonis Clementsz. appelcoper binnen Leiden op de Hogewoert aan de persoon van
dezelve Anthonis, en heeft de voorsz. Michiel bij mij notaris gedaan presenteren Anthonis
Clementsz. voorn. in promptis te betalen de som van 10 gld. (85)
f. 67 d.d. 12-5-1566: Comp. de eerzame Dirck Hillebrantsz., Roelof Hillebrantsz. en Jacob
Hillebrantsz., Volpert Hillebrantsz., Henrick Brunensz. als man en voogd van Alijt
Hillebrantsdr. en Jan Jansz. als man en voogd van Katherine Hillebransdr., Maritgen,
Geertruijt en Margriete Hillebrantsdrs. met Pieter Willemsz. van Thol witmaecker haar
gekoren voogd in deze zaak, en Jan Willemsz. als man en voogd van Margriete Cornelis
Hillebranszdr. in die kwaliteit voor hem zelf en vervangende de broeders en zusters van
dezelve Margriete, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hillebrant
Willemsz. en bekenden in vriendschap veraccordeerd te zijn beroerende de scheiding en
deling van de erfenis van wijlen Hillebrant Willemsz. voorn. (85)
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f. 68 d.d. 12-5-1566: Comp. de eerzame Roelof Hillebrantsz., Jacob Hillebrantsz., Volckert
Hillebrantsz. gebroeders, en Henric Brunensz. als man en voogd van Alijdt Hillebrantsdr., elk
voor hem zelf, en de voorn. Roeloff Hillebrantsz. voorts vervangende Mariten Hillebrantsdr.
zijn zuster, alle mede erfgenamen van Hillebrant Willemsz. haar vader en schoonvader
respectievelijk en hebben geconstitueerd Willem Hillebrant Willemsz. haarluider broeder
speciaal om te mogen verkopen haarluider porties, als van elk het 11 e deel, van de huising
en erve bij de voorn. wijlen Hillebrant Willemsz. met de dood achtergelaten, staande en
gelegen binnen Leiden op de Hoijgraft. (86)
[ Blijkbaar ontbreekt Willem in de akte van f. 67. ]
f. 68v d.d. 12-5-1566: Comp. de eerzame Henrick Pietersz. lakenbereijder binnen Leiden en
constitueert Pouwels Hove van Hollandt (sic!). (87)
f. 69 d.d. d.d. 12-5-1566: Comp. de eerzame en discrete Nanne Paeds residerende binnen
de stad Leiden als voogd van Nijesgen Pieters Maertsz. van Catwijcx onmondig weeskind
gewonnen bij Dircgen Ulrixdr. zijn huisvrouw vervangende Cornelis Hugensz. poorter van
Leiden als mede-voogd van de voorn. Niesgen Pietersdr. en constitueert Cornelis Gerrijtsz.
van Nijeuwenhoven. (87)
f. 69 d.d. 14-5-1566: Comp. Merchelis Jansz. van Nuweveen nu ter tijd wonende tot
Romburch buiten Leiden en heeft geconstitueerd Baerent Aertsz. tot Alphen, Mairten
Harmansz. tot Zevenhoven, Cornelis Lutensz., Cornelis Jansz. Cas op Nieuweveen, Cornelis
Brunensz. tot Leiderdorp en Pieter Cornelisz. baljuwsbode van Rijnland. (87)
f. 69v d.d. 16-5-1566: Comp. de eerzame en discrete Jan van Doorn residerende binnen de
stad Leiden en wederroepen alzulke procuratie als hij eertijds voor schout en schepenen van
Leiden gepasseerd heeft op Keterine Jansdr. zijn huisvrouw wezende d.d. 30-4-1565. (88)
f. 69v d.d. 17-5-1566: Comp. de eerzame Gerrit Jonisz. wonende binnen de stad Leiden en
constitueert Mairten Willemsz. wonende tot Oudewater en Maritgen Meeusdr. zijn huisvrouw
om te ontvangen alzulke renten, penningen en credieten als men hem comparant schuldig is,
zowel binnen de stad Oudewater als daarbuiten. (88)
f. 70 d.d. 18-5-1566: Comp. de eerzame Adriaen Jansz. backer van Hazerswoude en Gerrijt
Jansz. de Mundt verwer binnen de stad Leiden en verklaren hoe dat zij comparanten enige
jaren geleden bij het Hof van Holland geordineerd zijn als curatoren over Dirck Gerrijtsz. Vos
wonende op de Oude Wateringen in de ban van Alkemade overmits hij ten dien tijde
krankzinnig en ‘metten hoofde nijet wel bewaert en was’, verklaren dat de voorsz. Dirck
Gerrijtsz. Vos een tijd van twee jaar geleden of daar omtrent zijn zinnen, memorie en
verstand wel machtig geweest heeft en dat hij nu weer bekwaam is zijn goederen zelf te
regeren en administratie vandien te hebben. Verzoek aan het Hof van Holland hiervan te
ontslaan. (88)
f. 70v d.d. 19-5-1566: Comp. de eerzame Claes Aelbrechtsz. wonende tot Hazerswoude en
heeft geconstitueerd Govert Dircxsz. en Fop Jansz. beide wonende tot Rotterdam, Daem
Jansz., Adriaen Plonen en Jan Ghijsbrechtsz. tot Zevenhuizen, Dirck Willemsz. tot Pijnacker
en Roelof Adriaensz. secretaris tot Hazerswoude. (89)
f. 71 d.d. 19-5-1566: Comp. de eerbare Alijdt Egbertsdr. falie baghijn binnen de stad van
Leiden, staande en gaande, en maakt haar testament. Bespreekt Jan Egbertsz. haar broeder
feme?, Anne en Zwaentgen Egbertsdr. haar zusters elk 10 stuivers, Anna Lucasdr. haar
nicht 24 car. gld., Maritgen Lucasdr. de zuster van Anna Lucasdr. voorsz. 6 car. gld. ’s jaars
losrenten haar levenlang gedurende. Daarna moet deze komen en erven de ene helft aan
Engeltgen Aelbrechtsdr. haar testatrices broeders dochter en de andere helft aan Stijntgen
Lucasdr. of bij haar overlijden aan de voorn. Anna Lucasdr. haar zuster. Institueert voorts tot
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haar universele erfgenamen de voorn. Maritgen Lucasdr. en Stijntgen Lucasdr. gezusters
wonende met haar op het voorsz. bagijnhof bij gelijke porties. (89)
f. 72 d.d. 21-5-1566: Comp. de eerzame Cornelis Gerrijtsz. snijder oud omtrent 28 jaar en
Michiel Sivertsz. wijelmaecker oud omtrent 24 jaar, beiden poorters van Leiden, en
verklaarden ten verzoek van Adriaen Ponsz. wielmaker mede poorter van Leiden hoe
waaarachtig is dat zij deposanten goede kennis hebben van de voorsz. Adriaen Ponsz.
overmits zij van jongs af altijd in ene buurt gewoond hebben buiten de Reijnsburge poort van
Leiden, en dat zij daardoor wel weten dat dezelve Adriaen Ponsz. hem zelf tot nog toe altijd
eerlijk gehad en gedragen heeft in zijn handeling en conversatie. (90)
f. 72v d.d. 21-5-1566: Comp. de eerzame Cornelis Jansz. backer nu wonende tot
Nieuweveen en heeft geconstitueerd Gerrijt Doedesz. en Adriaen Willemsz. Criep procureurs
voor het Hof van Holland, Aerent Janz. Broeder poorter der stad Leiden en Roelof Adriaensz.
secretaris tot Hazerswoude. (91)
f. 72v d.d. 21-5-1566: Comp. de eerzame Henrijck van Sijl Claesz. poorter der stad Leiden
en constitueerde hemzelf borg voor S. Ursulen convent binnen Leiden op en tegen Marijtgen
Vranckendr. van Alcemade wonende tot Haarlem, enige zuster en erfgename van wijlen
Alijdt Vranckendr. van Alckemade die in de voorleden winter omtrent kersmis in het voorsz.
convent gestorven is, en dat voor alzulke legaten als hierna gespecificeerd staat bij de voorn.
Alijdt van Alcemade het voorsz. convent en de conventuelen nagenoemd gemaakt, blijkende
bij zekere haar uiterste wille daar van zijde. Vermeld legaten aan Phillipsgen Arentsdr. van
der Bouchorst, Ermgaert Dircxsdr. beide conventualen in het voorsz. convent die de voorn.
Alijft Vranckendr. van Alcemade in haar ziekte dienden. (91)
f. 73 d.d. 22-5-1566: Comp. de eerzame Gerrijt Claesz. wonende binnen de stad Leiden en
heeft geconstitueerd Cornelis Brunen voor het gerecht van Zoeterwoude en andere
gerechten op en tegen Cornelis Claesz. zijn broeder. (91)
f. 73v d.d. 24-5-1566: Comp. de eerzame Adriaen Dirck Ottensz. brouwer binnen de stad
Leiden en constitueerde Willem van Baersdorp procureur voor het Hof van Holland om voor
het voorsz. hof te compareren en te zweren dat hem deugdelijk competeren en ontbreken
van ene Cornelis Cornelisz. schout tot Nieuweveen de som van 3 gld. 11 st. volgens zijn
register. (92)
f. 74 d.d. 24-5-1566: Heb ik Pieter Adriaensz. Storm notaris ten verzoek van Oude
Gerrebrant Meesz. poorter der stad van Leiden mijzelf met een getuige laten vinden ten
huize en aan de persoon van Jacob van Loo, schepen van Leiden, om dezelve te insinueren
vanwege de voorn. Gerbrant Meesz. zekere presentatie en protestatie hierna geinsereerd,
luidende aldus: ‘Oude Gerbrant Meesz. doet met deze insinueren Jacob van Loo dat hij
tevreden is dezelve Jacob van Loo (als borg voor Floris Pietersz. zijn zwager) tot zijn
vermaning te passeren acte onder zijn hand of schepenbrief van Leiden etc.’ (92)
f. 74v d.d. 25-5-1566: Comp. de eerzame Cornelis Vrancken van den Berge voorspraicke
binnen de stad Leiden oud omtrent 53 jaar en deposeerde ten verzoek van Cornelis
Cornelisz. schout tot Alsmeer hoe dat hij deposant op huiden met dezelve Cornelis
Cornelisz. geweest is ten huize en aan de persoon van Adriaen Dircxsz. brouwer binnen
Leiden, dewelke Adriaen de voorn. schout heeft doen dagvaarden voor het Hof van Holland
om betaling te hebben van de som van 3 gld. 11 st. (93)
f. 75v d.d. 25-5-1566: Comp. de eerzame Willem Cornelisz. wonende tot Noordwijkerhout ter
eenre en Adriaen Cornelisz. coman wonende binnen Noordwijk ter andere zijde, en bekende
voorsz. Willem Cornelisz. aan de voorn. Adriaen Cornelisz. verkocht te hebben en schuldig
te wezen een losrente van 18 car. gld. ’s jaars. (94)
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f. 76 d.d. 25-5-1566: Comp. de eerbare Maritgen Jansdr. huisvrouw van Zevert Henricxsz.
wonende tot Aarlanderveen, gaande en staande, en maakt haar testament. Stelt tot haar
enige universele erfgenamen Andries Jansz. en Neeltgen Jansdr. haar broeder en zuster in
al haar goederen. Legaten aan de kerk van Aarlanderveen, aan Jan Andriesz. de zoon van
haar voorn. broeder, aan Jannetgen Jacob Janszdr. haar broeders jongste dochter, en al
haar andere overleden broeders en zusters kinderen die ten dage van haar overlijden nog in
levende lijve zullen wezen. (94)
f. 77 d.d. 27-5-1566: Comp. de eerzame en discrete Jan Willemsz. wantsnijder poorter van
de stad Gouda wezende nog gezond van lichaam gaande en staande, en verklaarde dat hij
comparant en Aechte Jansdr. zijn huisvrouw op 5-6-1565 voor mij notaris gepasseerd
hebben zekere haar beider dispositie testamentair, die hij bij deze approbeert. Maar omdat
hij comparant naderhand verstaan heeft datzijn vader Willem Harmansz. voor zijn overlijden
bij zijn uiterste wil gedisponeerd zoude hebben dat alzulke erfenis als zijn kinderen van hem
zouden erven, na het overlijden van zijn kinderen (zonder wettelijk blijknende geboorte
stervende) wederom keren zouden aan de naaste vrienden of magen van de voorn. Willem
Harmansz. die dan in levende leven zouden wezen, ordonneert daarom dat indien dit het
geval is, comparants moeder indien zij nog leeft gehouden zal wezen 24 ponden groten
Vlaams uit te keren aan zijn broeders en zusters die daartoe gerechtigd zouden zijn. (95)
f. 78 d.d. 27-5-1566: Comp. de eerzame Ghijsbert Sijmonsz. van Thol wonende tot
Aarlanderveen wezende oud van dagen niettemin gaande en staande, en maakt zijn
testament. Prelegaat aan Hagen Ghijsbertsz. zijn zoon 2 morgen van het beste land dat hij
met de dood zal achterlaten en die de voorn. Hagen mag verkiezen. Institueert tot zijn
universele erfgenamen zijn vijf (kinderen) als Sijmon Ghijsbertsz., Hagen Ghijsbertsz. voorn.,
Neeltgen, D?.... en Marijtgen Ghijsbertsdr. elke een gerecht vijfde part. (96)
f. 79 d.d. 28-5-1566: Heb ik Pieter Adriaensz. Storm notaris binnen Leiden ten verzoek van
Claes Willemsz. verwer binnen derzelve stad vanwege en uit naam van ene Jan Crieke
deurwaarder van de raad geordinneerd in Brabant mijzelf getransporteerd aan de persoon
van Jacob Pietersz. verwer binnen de voorsz. stad van Leiden woonachtig, wezende mede
crediteur van Gielis Opstaele coopman tot Antwerpen. (97)
f. 80 d.d. 28-6-1566: Comp. de eerzame Pieter Adriaensz. zeemtouwer out 37 jaar, Pieter …
lijndraijer oud omtrent 33 jaar en Barthelmes Sijmonsz. zeemtouwer oud omtrent 24 jaar, alle
wonende binnen de stad Leiden, en deposeerden ten verzoek van Cornelis Dirck Mourijnsz.
scoemaker binnen de voorsz. stad hoe dat zij geweest waren in het S. Katerinen Gasthuis
binnen Leiden alwaar zij gehoord en gezien hadden dat de voorn. Cornelis Dircxz. zekere
woorden had en gebruikte met een oud landman, die dezelve Cornelis diverse keren noemde
Govert Claesz. Deze had aan de gasthuismeesters gegeven 2 halve boter omdat de oude
brieven zouden blijven zoals zij waren. Ook had hij gezegd nog wel duizend gulden te hebben
om te verpleiten, en zoals bleek uit de woorden van de voorn. Cornelis Dicxsz. en Govert
Claesz. hadden zij tegen elkaar gepleit en alsnog pleiten. Tevens had hij nog gezegd dat zijn
moeder de voorn. Cornelis Dircxz. vader gehuwd had in het jaar 1517 en dat hij Cornelis toen
maar drie vierendeel jaar oud was. (98)
f. 80v d.d. 4-7-1566: Comp. de eerzame Philips Jansz. wonende aan de Swartendijck in het
ambacht van Naaldwijk en is schuldig aan Joosgen Aerentsdr. zijn moeder de som van 500
gld. ter zake van geleende penningen, die deels ontvangen heeft uit handen van zijn moeder
en deels van Claes Jacobsz. haar man. Tot zekerheid transporteert hij hiervoor aan zijn
moeder ten eerste 12 koeien hem comparant tegenwoordig toebehorende. Nog 4 tweejarige
ossen, 4 éénwinter beesten, 5 merrie paarden en veulens, met nog 28 schapen, en voorts al
zijn huisraad en inboedel met al zijn andere goederen. Gedaan ten huize van de voorsz. Philips
Jansz. (99)
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f. 81 d.d. 4-7-1566: Comp. de eerzame Adriaen Heeren sceepmaecker binnen de stad Leiden
en constitueert Michiel Florisz. van Hougaerden ta(lman?) binnen de stad Amsterdam om uit
zijn naam te innen alzulke 6 car. gld. 9 stuivers als hem constituant nog ontbreken van ene
Jacob Ja(nsz.?) van Hazerswoude, ter cause van een schip volgens zekere obligatie onder de
voorn. Michiel berustende. (99)
f. 81v d.d. 8-7-1566: Comp. Gerrijt Willemsz. eertijds brouwer binnen de stad Leiden en
constitueerde hemzelf appellant of reformant aan het Hof van Holland van zeker vonnis of
verklaring provisionaal bij schepenen van Leiden op 3-7-1566 ten voordeel van Cornelis van
der Graft en tot zijn comparants nadeel gepronuncieerd. (100)
f. 81v d.d. (1566): Comp. de eerzame Steffen van Heussen wonende binnen de stad Leiden
en heeft geconstitueerd Louff Gerrijtsz. talman residerende binnen de stad van Haarlem op
en jegens ene Jan der Verwer beroerende de zaak uitstaande tussen constituant en Jacob
Willemsz. zwager van de voorn. [niet afgemaakt; stop aan het einde van een folio, zodat
mogelijk een blad ontbreekt] (100)
f. 82 d.d. 12-7-1566: Comp. de eerzame Willem van Florij Nicasiusz. wonende binnen Leiden
in de Cadt en heeft geconstitueerd Jan van Florij Anthonisz. en Frans van Couwenhoven
procureurs voor het Hof van Holland contra Dirck Lourisz. van Koudekerk. (100)
f. 82 d.d. 12-7-1566: Comp. Alijt Gerrijtsdr. en Neeltgen Gerrijtsdr. gezusters wonende
binnen de stad Leiden, kinderen van wijlen Gerrijt Jansz. alias Gerrijt Molenaer, en heeft de
voorsz. Neeltgen Gerrijtsdr. getransporteerd aan voorn. Alijt Gerrijtsdr. haar zuster alle
alzulke erfenis haar comparanten opgekomen door het overlijden van haar voorsz. vader, die
Jannetgen Riphertsdr. haar moeder heeft blijven bezitten en gebruiken na het overlijden van
haar voorsz. vader. (100)
f. 82v d.d. 12-7-1566: Comp. de eerzame Jan Joachimsz. poorter der stad Haarlem voor
hem zelf en vervangende Dirck Jacobsz. zijn zwager als man en voogd van Lijsbeth
Joachimsdr., mitsgaders Alijt en Machtelt Joachimsdr. zijn zusters en heeft geconstitueerd
Vincent Fransz. van Wiering(en) en Jacob van Couwenhoven procureurs voor het Hof van
Holland. (101)
f. 82v d.d. 13-7-1566: Alzo Daniel van Barlair deurwaarder van het Hof van Holland van
wegen Pieter Dircxsz. (wonende?) in ’t Lagelant gegijzeld heeft Cornelis Ouwe Jan om ….
vonnis … van Warmond … Zaak over zekere bezegelde schoutenbrief van Alkemade
inhoudende de som van 1200 car. gld. en 12 ponden Vlaams ten behoeve van de voorn.
Pieter Dircxsz. bij hem comparant gepasseerd d.d. 10-7-1566. (101)
f. 82v d.d. : Comp. (Huijch Sijmonsz.). .. emer oud omtrent 43 jaar en Sijmon Hugensz.
linnewever oud omtrent 20 jaar, poorters der stad Leiden, en deposeerden ten verzoek van
Cornelis Dircxsz. scoemaker binnen de voorsz. stad, respectievelijk hetgeen hierna
beschreven staat. Eerst Huijch Sijmonsz. voorn. hoe dat hij wel kent het land in kwestie
geweest hebbende tussen de voorsz. Cornelis ter ene zijde gelegen in het ambacht van
Zoeterwoude, de voorn. Cornelis zo hij deposant verstaat bij sententie aangewezen en dat
hij deposant op 10-5-1566 op het voorsz. land erbij geweest is met meer anderen dat
hetzelve land bij een landmeter uit Den Haag genaamd Oel Coenen in gelijke delen
afgemeten en gescheiden werd dwars doorgaande zuiden en noorden, welk land strekkende
is doorgaande uit het westen uit de Oude Swedt oostwaarts tot aan de Zoeterwoudse
Zuijtwech en voorts over de weg naar de Weijpoort toe daar nu de nieuwe Scheijtsloot ligt en
zulks afgemeten zijnde heeft hij deposant de sceijsloot in het voorsz. land helpen schieten.
Voorts getuigden de voorn. deposanten te samen dat zij daarna als op St. Pieter en
Pouwelsavond ten verzoek van de voorn. Cornelis Dircxsz. gegaan zijn geweest op de
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voorsz. Suijtwech neffens het land van Cornelis voorn. leggende tussen dezelve weg en de
voorsz. Oude Swedt groot 2 morgen om te bezien of enige beesten in zijn land gingen of
niet, en zagen dat terzelve tijd op de voorsz. 2 morgen land gingen weiden twee rode koeien
en een ‘bijsde’ koe. (101)
f. 84 d.d. 14-7-1566: Comp. Anna Willemsdr. weduwe Cornelis Woutersz. alias Peetoom
wonende in Zoeterwoude met Claes Willemsz. buijrman in Zoeterwoude haar broeder en
gekoren voogd in deze zaak ter eenre en Cornelis Barthelmeesz. alias Cornelis Jansz.
coorencooper binnen Leiden als patroon en collator van zekere vicarie gelegen op St.
Marthijnsaltair in St. Pieterskerk binnen de stad Leiden, en als vader en curator van Jan
Cornelisz. zijn zoon tegenwoordige possesseur van de voorsz. vicarie en mede dezelve Jan
Cornelisz. bij autoriteit van zijn voorn. vader te samen ter andere zijde, verklarendee hoe dat
eertijds ene Kerstine Dirck Meesz. weduwe als moeder van Cornelis Dircxsz. in zijn tijd
bezitter der voorsz. vicarie na zekere voorgaande consent van de eerwaarde heer
Fredericus de Baden bisschop van Urecht, blijkende bij zekere akte beginnende ‘Fridericus
Marchio De Baden etc.’ van datum anno ‘duj. aj CCCCCo quarto die nona mensis maij’ in
erfpacht uitgegeven heeft gehad ene Wouter Gerrijtsz. de voorn. Cornelis Woutersz. vader 7
morgen land tot de voorsz. vicarie behorende leggende in een weer land van 11 morgen in
het ambacht van Zoeterwoude blijkende bij de brieven daarvan zijnde beginnende ‘Ik Huge
Hugensz. van Swieten schout in het ambacht van Zoeterwoude etc.’ d.d. 25-10-1504. En
alzo dezelve landen zulks uitgegeven waren zonder consent van de patroon en collator der
voorsz. vicarie in die tijd wezende alzo de voorn. Kerstine geen collatoresse of gifster was, is
daardoor naderhand tussen de voorn. Cornelis Meesz. in kwaliteit als boven en de voorn.
wijlen Cornelis Woutersz. Peetoom zekere kwestie en proces gerezen, geweest voor mijne
heren provisoor en deken van Rijnland alwaar de voorsz. Cornelis Meesz. in hetzelve proces
heeft geobtineerd sententie tot zijn voordeel. Zijn comparanten met elkaar in de voorsz.
kwestie met elkaar veraccordeerd. [stopt plots aan het einde van de folio en loopt niet door
op de volgende, zodat er blijkbaar een folio ontbreekt] (102)
f. 85 d.d. (1566): [van deze akte ontbreekt het begin] Het is een testament van mr. Cornelis
van der Hooch en zijn huisvrouw Katerina Jacobsdr. De langstlevende zal hun kinderen
opvoeden en onderhouden. Verwijst naar eerder gemaakte huwelijkse voorwaarden. Gedaan
in zekere tuin die de voorn. testateuren gebruiken gelegen buiten de Coepoorte van Leiden
in Zoeterwoude. (103)
f. 86v d.d. 15-7-1566: Comp. Louris Adriaensz. glaesscrijver van Delft vergezelschapt met
Balthasar Pietersz. zijn oom ter eenre en Maritgen Jacobsdr. met Dieuwertgen Jansdr. haar
moeder, heer Jan Jacobsz. priester en Cornelis Jacobsz. haar broeders, Cornelis Michielsz.,
Claes Quijrijnsz. en Cornelis Aelbrechtsz. haar zwagers ter andere zijde, en maken
huwelijkse voorwaarden. Maritgen Jacobsdr. heeft drie zusters. Gedaan te Leiden ten huize
van de voor. Dieuwertgen Jansdr. (105)
f. 88 d.d. 15-7-1566: Heb ik Pieter Adriaensz. Storm notaris ten verzoek van de vier
huijssitten meesters van de Hooge Lande binnen Leiden met dezelve meesters mij laten
vinden aan de persoon van Claes Mathijs schuijtvoerder die zekere tijd geleden aan de
voorsz. huijssitten meesters had verzocht hem met zijn huisvrouw een woonplaats gegund te
worden in St. Jansklooster binnen de voorsz. stad blijkende akte daarvan zijnde. Dewelke
Claes Mathijsz. van de voorsz. huijssittenmeesters de sleutel van een van de kamertjes of
huiskens staande in St. Jansklooster heeft gekregen, om tot zijn believen met zijn huisvrouw
daar in te trekken en blijven wonen, mits voldoende aan de ordonnantie hieromtrent door
wijlen Jan Stoop Kerstantsz. en Claersgen zijn huisvrouw gemaakt en daarna nog door mr.
Gerrijt van der Laen. (106)
f. 88 d.d. 17-7-1566: Comp. Engebrecht Joostensz. backer wonende binnen de stad Leiden
op de Vliet en constitueert hemzelf borg voor Joost IJewoutsz. molenaer wonende buiten de
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Coepoorte van Leiden in het ambacht van Zoeterwoude op en jegens de vrouw van Opmeer
voor de som van 28 car. gld., vanwege een losrente waarvoor dezelve vrouwe van Opmeer
dezelve Joost IJeuwoutsz. heeft doen dagvaarden voor het Hof van Holland. (106)
f. 88v d.d. 18-7-1566: Comp. de eerzame en discrete mr. Gerrijt Heermansz. zo voor hem
zelf als uit de naam van zijn broeder en Claes Oom Jansz. als man en voogd van zijn
huisvrouw voor hemzelf en uit naam van Cornelis Dapne? wezende van de naaste vrienden
en magen van wijlen Kerstant Michielsz. van Leeuwen en zij te samen vervangende al de
andere naaste vrienden en magen van dezelve Kerstant Michielsz. van Leeuwen en
verklaren dat zij alsnog niet van mening waren zich te funderen erfgenaam van de voorsz.
Kerstant overmits henluiden de staat van de goederen niet bekend is. (107)
f. 89 d.d. 19-7-1566: Comp. de eerbare Maritgen Ghijsbrechtsdr. weduwe van Cornelis
Adriaensz. wonende tot Koudekerk wezende nog gezond van lichaam gaande en staande en
maakt haar testament. Stelt tot haar erfgenamen haar vier kinderen als [voornaam niet
vermeld] Cornelisz., Adriaen Cornelisz., Claes Cornelisz. en Grietgen Cornelisdr. elk in een
gerecht vierde part, en bij vooroverlijden hun kinderen in hun ouders plaats. Gedaan ter
presentie van o.a. Cornelis Hugensz. wonende in Koudekerk. (107)
f. 90 d.d. 20-7-1566: Comp. Jan Gerrijtsz. brouwer binnen de stad Leiden en constitueerde
hemzelf borg voor Gerrijt Willemsz. zijn zwager eertijds mede brouwer wonende binnen de
vorsz. stad, voor de som van 5 ponden Groten Vlaams als wezende de boete daarin de
voorn. Gerrijt Willemsz. gecondempneerd zoude mogen wezen in de zaak die hij als
appellant voor het Hof van Holland hangende heeft tegen Cornelis Jacobsz. van der Graft.
(108)
f. 90v d.d. 20-7-1566: Comp. de eerbare heer Henrick Anthonisz. Paeds priester pater van
St. Barbaren convent binnen Leiden, Anna Jansdr. mater, Katherina Anthonisdr., Marie
Joostendr. en Jacoba Jacobsdr. geprofesside conventualen in dezelfde conventualen, en
verklaarden hoe dat waarachtig is dat Niesgen Otho Slingelantsdr., in haar leven mede
geprofesside conventuale in het voorsz. convent, overleden is op de Octane van St. Agniete
als op 28-1-1566 in presentie van hen comparanten bovengenoemd en meer anderen in het
convent voorsz. (109)
f. 90v d.d. 20-7-1566: Comp. de eerzame en discrete mr. Gerrijt Heerman zo voor hem zelf
als uit naam van zijn broeder en Claes Oom Jansz. als man en voogd van zijn huisvrouw
voor hem zelf en uit naam van Cornelis Damensz. wezende van de naaste vrienden en
magen van Kerstant Michielsz. van Leeuwen en zijn te samen vervangende al de andere
naaste vrienden en magen van dezelve Kerstant Michielsz. van Leeuwen en hebben onder
zekere voorgaande protestatie bij henluiden op 18-7-1566 gedaan en onverminderd dezelve
geconstitueerd Joost Jacobsz. tijmerman, Baerent Lambrechtsz. kistemaker en IJsbrant
Jacobsz. coster in St. Jacobsgasthuis, om namens henluiden constituanten hem zelf te
vinden in het sterfhuis van de voorn. Kerstant van Leeuwen en aldaar possessie te nemen
van de nagelaten goederen en erfenis van dezelve Kerstant. (109)
f. 91 d.d. 20-7-1566: Comp. Willem Jansz. wonende tot Warmond als oom en voogd van
Barbara Soetendr. weeskind van wijlen Aechte Jansdr. zijn zuster was en constitueert Dielof
Adriaensz. en Adriaen van Crimpen residerende binnen de stad Leiden. (109)
f. 91v d.d. 20-7-1566: Comp. de eerzame Jan Gerrijtsz. wijelmaecker out omtrent 50 jaar en
Jan Jansz. van Berendrecht smidt oud omtrent 39 jaar, poorters der stad Leiden, en
deposeerden ten verzoek van Huijch Claesz. Gael wonende binnen Leiden uit naam van
Machtelt Claesdr. zijn zuster tot Haarlem hoe dat zij deposanten, te weten de voorsz. Jan
Gerrijtsz. voor hem zelf en de voorn. Jan Jansz. uit naam van zijn huisvrouw Kerstine
Jansdr. met haar consorten als erfgenamen van wijlen Katherine Robbrechtsdr. Gerrijt
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Cornelisz. wagenaers weduwe, ten achteren geweest zijn aan Maerten Jansz. Clickert
wagenaer zekere som van penningen, als Jan Gerrijtsz. voorsz. de som van 30 ponden 3
stuivers voor arbeidsloon en de voorn. erfgenamen als rest 97 gld. 4 stuivers van zekere
bezegelde custingbrief spruitende uit de koop van de voorsz. Maerten Jansz. huising en erve
gelegen binnen Leiden. (110; slot op 111)
f. 92v d.d. 21-7-1566: Comp. Cornelis Adriaensz. [moet zijn: Andriesz.] de Bruijn ter eenre en
Jan Jansz. wonende in Den Spiegel binnen de stad Leiden en Frans Reijersz. snijder binnen
dezelve stad ter andere zijde, en heeft de voorsz. Cornelis Andriesz. de Bruijn
getransporteerd aan voorn. Jan Jansz. en Frans Reijersz. alzulk recht en toezeggen als hem
comparant voor zijn portie en deel enigszins maag competeren aan de goederen en erfenis
van wijlen Dirck Andriesz. zijn broeder (die zekere jaren uitlandig geweest is en nog is), zoals
die nagelaten heeft of nog nalaten zal indien hij nog in leven is, mitsgaders zijn portie en deel
van de goederen en erfenis van zal. Cornelis Gerrijtsz. goutsmidt zijn grootvader was. (111;
slot op 110)
f. 92v d.d. : Comp. de edele en welgeboren heer heer Charles van Bourgoingien, heer van
Sommelsdijk, Sint Annaland etc. en jonkvrouw Johanna van Culenborch zijn wettige gezellin
en verklaarden hoe dat omtrent drie of vier jaar geleden Ghijsbrecht Dircxsz. cruijenier,
Bartelmes Cornelisz. drapier, beide wonende binnen Leiden, en Jacob Pietersz. wonende in
het ambacht Oegstgeest henzelf te goeder trouw voor de voorn. heer van Sommelsdijk
geconstitueerd hebben borgen jegens ene Margriete Pouwelsdr. Kerstant Roelofsz. weduwe
wonende binnen de stad Amsterdam voor een jaarlijkse losrente van 150 car. gld.
bedragende in hoofdsom 2400 car. gld. De voorn. heer van Sommelsdijk had beloofd binnen
zekere tijd van jaren, die nu verstreken zijn, deze rente af te lossen en zijn borgen van hun
borgtocht te bevrijden, hetgeen echter nog niet gebeurd is. [het laatste deel van de akte
ontbreekt en loopt niet door op f. 93] (110)
f. 93 d.d. [geen datering; 1566]: [Het begin van deze akte en de datering ontbreekt; het heeft
betrekking op de nalatenschap van Kerstant Michielsz., die ook in eerdere akten voorkomt]
…..….. Willemsdr., Kerstant Willemsz. van Alphen droochscerier, Jan Bronen(!) wonende tot
Koudekerk voor hem zelf en vervangende Annetge Brunendr. zijn zuster en Jonesie
Jacobsdr. wonende tot Alphen. Waar op de voorn. Kerstant Willemsz. en Haesgen
Willemsdr. gaven voor antwoord zeggende dat zij luiden met de voorsz. zaak hen niet
begeerden te bemoeien, maar dat zij de voorn. Jacop Woutersz. met de voorsz. goederen
laten en dat zijluiden van hetgeen bij de voorn. drie personen uit de naam van de naaste
vrienden en magen van de voorn. Kerstant gedaan mag wezen niet gestand te doen. De
voorn. Jan Brunensz. en Jonesie Jacobsdr. gaven voor antwoord zeggende dat Kerstant
Michielsz. gedaan heeft daar begeren wij niets tegen te doen. Daarna ons vinden aan de
personen van Jan Willemsz. Munt en Vranck Willemsz. zijn broeder, die gaven als antwoord
dat zijluiden geen moeite begeerden te maken om de voorn. Kerstant Michielsz. goed en
wisten ook niet van de voorn. drie personen die in het sterfhuis van Cors Michielsz. of tot Jan
Woutersz. geweest waren en wat bij henluiden gedaan mocht wezen, en dat zij hetzelve ook
geen gestand doen. Daarna zijn ten huize van mij notaris gecompareerd Gerrijt Kerstansz.
en Cornelis Lambrechtsz. backer als man en voogd van Alijdt Cornelisdr., de voorsz.
insinuatie en protestatie gehoord en wel verstaan hebbende, verzochten te hebben kopie tot
haar kosten uit het testament van de voorn. Kerstant Michielsz. om te weten waar zij zich
naar reguleren zullen en daarna op hetgeen voorsz. staat antwoord te mogen geven. Ten
laatste heb ik notaris voorsz. met de getuigen mij zelf laten vinden ten huize en woonplaats
van Claes Oom Jansz. op de Volregraft aldaar bij elkaar vergaderd waren dezelve Claes
Oom Jansz. als man en voogd van zijn huisvrouw en uit naam van Cornelis Damen zijn
zwager, mr. Gerrijt Heerman ook voor hem zelf en uit de naam van Jan Jacobsz. zijn
broeder,heer Dirck Lourisz. priester en Gerrijt Lourisz. zijn broeder, Cornelis …sz., Dirck
Claesz. Ket, Adriaen Andriesz., Joost Willemsz. Porsman, Mourijn Claesz., Jan Gerrijtsz.,
Heijnrick Jansz. aan de Groenendijck, Jan Dircksz. Mijn Lieve Neve, Cornelis Willemsz.
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schout van Sassenheim voor hem zelf en vervangende Cornelis Aelbrechtsz. zijn zwager,
Michiel Gerrijtsz., Ghijsbrecht Matheusz., Jacob Pietersz., Dirck Cornelisz., Willem Dircksz.
Verhouff, Adriaen Cornelisz. tot Noordwijk als man en voogd van zijn huisvrouw, Clement
Ingensz., Alijdt Dircxsdr. Cornelis Jansz. tijmmermans weduwe en Dircgen Dircxsdr. en
hebben gelijkelijk verklaard op de voorsz. insinuatie en protestatie, en ontkennen dat voorsz.
Jan Woutersz. ook maar enigszins erfgenaam zou kunnen zijn van Kerstant Michielsz. Dan
aangaande het verzoek van de voorsz. verklaring zeiden de voorn. mr. Gerrijdt Heerman en
Claes Oom Jansz. dat zijluiden in de kwaliteit als boven en uit de naam van alle andere
naaste vrienden en magen van Kerstant Michielsz. voorn. de voorsz. Joost Jacobsz. en
Baerent Lambrechtsz. en IJsbrant Claesz. speciale procuratie en bevel gegeven hebben, om
uit naam van de naaste vrienden en magen voorsz. in het sterfhuis van de voorsz. Kerstant
te treden en aldaar te blijven en possessie te nemen, en ratificeren de voorsz. procuratie. En
Jan Woutersz. voorsz. verzocht van al hetgeen voorsz. staat hem geleverd te worden akte.
(111)
[Het lijkt erop dat dit folioblad 93/93v tussengelegd is of dat het voorliggende blad ontbreekt.]
f. 94 d.d. 23-7-1566: Comp. de eerzame Pieter Joosten wantsnijder binnen Leiden en heeft
geconstitueerd Cornelis Adriaensz. tot Hazerswoude, Jan Woutersz. tot Alphen, Cornelis
Aelwinsz. van Thol tot Benthuizen, Vranck Jansz. op Zegwaart, Adriaen van Crimpen, Floris
van Abbenbrouck, Claes Mourijnsz. van Dijck, Cornelis Gerrijtsz. van Nijeuwenhoven en
Claes Cornelisz. droochscerier zijn dienaar. (112)
f. 94 d.d. 24-7-1566: Comp. Engeltgen Gerrijtsdr. weduwe mr. Dirck van (Crim?)pen met
Gerrijt Andriesz. van Eijck haar vader en gekoren voogd in deze zaak en heeft
geconstitueerd Jan Daemsz. en Pieter de Soos residerende binnen de stad Gouda. (112)
f. 94v d.d. 24-7-1566: Comp. de eerbare Rusgen Claesdr. Jacob Garbrantsz. weduwe
poorteresse der stad Leiden wezende nog gezond van lichaam maar oud van dagen, gaande
en staande, en maakt haar testament. Vermaakt diverse legaten aan instellingen. Vermaakt
legaat aan Elijsabeth Willemsdr. dienstmaagd zoverre die bij haar blijft wonen. Het is haar
uiterste wil dat Neeltgen Claesdr. haar zuster jaarlijks haar leven lang genieten zal de som
van 100 car. gld. die zij testatrice wil dat haar nabeschreven erfgenamen dezelve haar zuster
alle jaren zo lang zij leeft uit haar nagelaten goederen en erfenis uitreiken zullen. Bespreekt
Jacob Hugensz. zoon van Huijch Claesz. Gael wantsnijder gewonnen bij Maritgen Cornelis
Claeszdr. haar broeders dochter de huising en erve die zij tegenwoordig bewoont en gebruikt
gelegen op Rapenburg met nog een huisgen daar achteraan staande op de Papengraft daar
ene Meijns Thijssen inwoont. Wil dat haar na te laten goederen erven zullen, te weten een
derde deel op Maritgen Cornelis Claesz. wantsnijder haar broeders dochter voorsz., een
derde deel op de kinderen van wijlen Adriane Claesdr. haar zuster, en een derde deel op de
kinderen van wijlen Dirck Claesz. haar broeder als volgt Gerrijt Dircxsz., Marijtgen Dircsdr. en
de kinderen van Neeltgen Dircxsdr. die zij nu heeft en nog zal mogen procureren elk een
derde deel in het voorsz. derde deel, waarbij voorsz. Neeltgen Dircxsdr. het vruchtgebruik
krijgt. Stelt tot voogden en executeurs voorsz. Gerrijt Dircxsz. en Cornelis Gerrijtsz. en voorts
de voorn. Huijch Claesz. Gael als toeziende voogd. [stopt onderaan f. 95v en loopt niet door
op f. 96] (113)
f. 96 d.d. [geen datering; 1566]: [akte waarvan het begin en de datering ontbreekt] …. voor
de voorn. Cornelis Jacobsz. zijn zwager constitueert hem borg voor .. van 7 morgen land
gelegen in Zoeterwoude toebehorende de twee delen die van Lochorst voorsz. en het derde
part Dirck van der Does met zijn zusters, bij de voorsz. Cornelis Jacobsz. voor de tijd van vijf
jaren gehuurd van Claes Oom Jansz. als rentmeester voorn., breder blijkende bij de
huurcedulle d.d. 14-8-1564. Welke penningen de voorsz. Cornelis Sijmonsz. comparant
beloofde getrouwelijk te betalen. Cornelis Jacobsz. belooft onder gelijk verband de voorn.
Cornelis Sijmonsz. zijn zwager hiervan te indemneren. (114)
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f. 96v d.d. 29-7-1566: Heb ik Pieter Adriaensz. Storm notaris ten verzoek van Cornelis van
der Laen als man en voogd van Beatris van Montfordt Jacobsdr. mijzelf getransporteerd in
het convent van S. Marienpoel gelegen buiten Leiden aan de persoon van broeder Thomas
Harmansz. pater van hetzelve convent over betaling van de som van 7 car. gld. 15 st. en 13
pen en te ondertekenen zekere kwitantie bij de hand van de voorn. Van der Laen luidende
aldus ‘Wij broeder Thomas Harmansz. rectoor, zuster Grietgen Jansdr. procuratrix van het
convent van St. Marienpoel buiten Leiden bekennen ontvangen te hebben van Cornelis van
der Laen als man en voogd van Beatris van Montfoort Jacobsdr. de som van 7 gld. 15 st. en
13 pen. staande op de boomgaard in de waert in het ambacht Leiderdorp en zulks
verschenen St. Lambrechts lestleden, ondertekend 29-7-1566.’ (115)
f. 97 d.d. [ongedateerd; 1566]: [akte waarvan het begin en de datering ontbreekt; volgens
bijschrift in potlood is dit testament van Haesgen Cornelis Claes Garbrantsdr. vrouw van
Willem Willemsz.] … ….. Testatrice institueert tot haar universele erfgenamen de kinderen
die zij nog eventueel winnen zal. Als zij zonder kinderen achter te laten overlijden, dan wil zij
dat al haar goederen komen aan haar halve broeder Cornelis Arentsz. en aan Duijfgen en
Mariten Arentsdrs. haar halve zusters, mitsgaders aan de andere kinderen die haar moeder
Gerrijtgen Jansdr. nog procureren zal mogen. Legaat voor voorsz. Cornelis Arentsz. en voor
haar man Willem Willemsz. Idem voor Quijrijn Claesz. haar oom en Katerine Claesdr. haar
moeije. Idem voor de kinderen van wijlen Adriaen Claes Garbrantsz. haar oom zal. Zij
herroept haar huwelijkse voorwaarden voor zover die in strijd zijn met dit testament. (115)
Deel D (1567)
f. 131 d.d. 6-9-1567: [er ontbreekt een klein stuk aan het begin] Comp. de eerbare Geertruijt
Claesdr. falie bagijn wonende binnen de stad Leiden en Aechtgen Claesdr. haar zuster
wonende tot Rijnsburg, gaande en staande, en maken testament. Als een van hen overlijdt
zonder nageslacht na te laten dan is Claesgen Woutersdr. haar moeder haar erfgenaam in
de lijftocht. Het eigendom gaat voor de helft naar de langstlevende van hen beiden en voor
de andere helft naar de kinderen van Maritgen Claesdr. haar zuster. (119)
f. 132 d.d. 7-9-1567: Heb ik notaris ter requisitie van Lenaert de Haccuria als gemachtigde
van mijn eerwaarde heer Burcho de Montzuma proost van St. Johans te Utrecht vanwege
zijn prepositure en als heer van Zevenhoven, zo voor hem zelf en als hem ook adjunct
makende met de gemene buren of ingelanden van Zevenhoven, met de voorn. Lenardt de
Haccuria mijzelf getransporteerd ter woonplaats en aan de persoon van Joost van Zonnevelt
brouwer wonende binnen de stad Leiden als tegenwoordige pachter van de turfmaat in
Rijnland. (120)
f. 133 d.d. 7-9-1567: Comp. de eerzame Heijnrick Allertsz. deurwaerder van de Grote Raad
te Mechelen en Meijnsgen Willemsdr. zijn gerechte huisvrouw en constitueren Gerrijt Ball en
Jan Heijman procureurs voor het gerecht van Den Haag in hun zaak tegen de baljuw van
Den Haag. (121)
f. 133v d.d. 8-9-1567: Comp. Maritgen Bouwensdr. wonende binnen Leiden met Mourijn
Bouwensz. wonende in Leiderdorp haar broeder en gekoren voogd in deze zaak en heeft
geconstitueerd Cornelis Brunensz. en Cornelis Aelwijnsz. van Thol. (122)
f. 134 d.d. 7-9-1567: Comp. Wollebrant Aerntsz. van Leeuwen wonende in het ambacht van
Voorschoten en heeft geconstitueerd Lenaert Claesz., Adriaen Plonisz., Daem Jansz. tot
Zevenhoven en Job Jansz. tot Rotterdam. (122)
f. 134 d.d. 8-9-1567: Comp. Wollebrant Aerntsz. voorsz. oud omtrent 48 jaar en verklaarde
ten verzoek van Lenaert Claesz. wonende tot Zevenhuizen [in de aanhef staat: tot
Zevenhoven] hoe dat waarachtig is dat hij comparant omtrent acht jaar geleden van de
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voorn. Lenaert Claesz. gekocht heeft gehad omtrent 2 morgen land gelegen in het
Moereijnde in Zevenhuizen ’t einde aan de woning van Jan Heije Daemsz. wonende tot
Gouda en dat hij comparant hetzelve land naderhand weder verkocht heeft ene Govert van
Proijen wonende binnen de stad Gouda, met alzulke belasting daarop staande als de voorsz.
Lenaert hem hetzelve land mee verkocht had, te weten met 6 ponden Hollands ’s jaars en
nog met 5 ponden groten eens op vijf jaar te betalen die hij de voorn. Lenaert schuldig was.
(122)
f. 134v d.d. 13-9-1567: Comp. de eerzame Pieter van Buten Cornelisz. en verklaarde hoe dat
minder dan tien dagen geleden tot zijn kennis gekomen is dat op 8-8-1567 bij het Hof van
Holland ten voordeel van ene mr. Willem van Dalen wonende binnen Delft en tot nadeel van
hem comparant zeker esententie gepronenchieerd is. Hij constitueert hemzelf appellant en
appelleert met deze aan de Grote Raad tot Mechelen. (123)
f. 135v d.d. 9-9-1567: Comp. Cornelis Thomasz. wonende in het ambacht van Zoeterwoude
voor hem zelf en Adriaen Cornelisz. wonende in Benthuizen als man en voogd van Maritgen
Thomasdr. vervangende te samen haar broeders en zusters, en hebben geconstitueerd
Cornelis Brunensz., Pieter Cornelisz. baljuwsbode van Rijnland, Roelof Adriaensz. tot
Zoeterwoude, Cornelis Aelwijnsz. van Thol en Huijch Pietersz. tot Benthuizen. (123)
f. 135v d.d. 8-9-1567: Comp. de eerzame Luijt Roelofsz. oud omtrent 82 jaar, Cornelis
Garbrantsz. oud omtrent 56 jaar en Jaspar Gerrijtsz. oud omtrent 38 jaar, alle buurlieden in
het ambacht van Leiderdorp, en deposeerden ten verzoek van mr. Gerrijt Hoochstraten
wonende binnen Leiden hoe dat waarachtig is dat zijluiden over de tijd van 16 jaar wel
gekend hebben Willem van Boschuijsen Coenensz. tot Leiden de voorn. mr. Gerrit
Hoochstraten huisvrouwen vader en zijn hofstede genaamd Ter Mije met 12 morgen land
daartoe behorende, mitsgaders nog een perceel hooiland geheten Den Cleijne Bosche
gelegen in het ambacht voorsz. etc. Gedaan tot Leiderdorp ten huize van Luijt Roelofsz.
voorn., ter presentie van Lenaert Willemsz. van Thol en Jacob Gerrijtsz. Verbast inwoners
van Leiderdorp. (123)
f. 136v d.d. 9-9-1567: Mees Havicxsz. poorter der stad Leiden doet met deze infirmeren
Dirck Stien zijn zwager om te rekenen beroerende de boedel en nagelaten goederen van
wijlen Alijdt Cornelisdr. Havick Meesz. thinneghieters weduwe, haar moeder en
schoonmoeder respectievelijk, hetgeen bij slot van rekening bevonden zal worden, naar
aanleiding van arbitrage in hun kwestie gedaan. (125)
f. 137v d.d. 1567: Comp. de eerzame Gerrijt Cornelisz. wonende in de Weipoort in het
ambacht van Zoeterwoude, Cornelis Woutersz. wonende in het ambacht van Romenburch
zijn vader en Aefgen Dircxsdr. zijn huisvrouwen moeder wonende in de Weipoort met Dirck
Cornelisz. haar zoon en gekoren voogd in deze zaak, en de voorsz. Gerrijt Cornelisz.
bekende schuldig te zijn aan Jacob Lambrechtsz. ande Capelle in het ambacht van
Voorschoten de som van 400 car. gld. in kwijtschelding van een hoofdsom van een
losrentebrief van 24 gld. ’s jaars die Jacob Lambrechtsz. voorsz. sprekende gehad heeft op
Gerrijt Cornelisz. alias Coster wonende aan de Houtenbrugge tot Leiderdorp die Gerrijt
Cornelisz. comparant voorschreven nu jaarlijks gehouden was te betalen. (126)
f. 138v d.d. 9-9-1567: Comp. Gerrijt Cornelisz. voorsz. en belooft Aefgen Dircxsdr. zijn
huisvrouwen moeder te indempneren. (127)
f. 139 d.d. 9-9-1567: Comp. Gerrijt Cornelisz. voorsz. en belooft Cornelis Woutersz. wonende
in het ambacht van Romenburch zijn vader te indempneren. (127)
f. 139v d.d. 11-9-1567: Comp. de eerzame Manne Jan Claesz. oud omtrent 67 jaar en
Cornelis Claesz. zijn broeder oud omtrent 50 jaar houtcopers wonende binnen de stad
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Leiden en deposeerden ten verzoek van Cock Gerrijtsz. wonende in Maasland hoe dat zij
depodanten, noch niemand van hen beiden, sedert de dood van Willem Cornelisz.
tijmmerman in Maasland nooit enige penningen ontvangen hebben uit zaak van enige
molens in Maasland daar de voorschreven Willem Cornelisz. in zijn leven ‘aen gewrocht
moich hebben’, van iemand van de molenmeesters aldaar, noch van iemand anders hetzij
met Willem Jansz. Thoen noch ook uit zijn handen of anderszins. (128)
f. 139v d.d. 12-9-1567: Comp. Gerrijt Cornelisz. buurman in het ambacht van Leiderdorp
wonende bezijden naast de hofstede Van der Meije oud omtrent 63 jaar, Cornelis Brunensz.
wonende in de parochie van Leiderdorp oud omtrent 54 jaar en Joost van Zonnevelt brouwer
binnen de stad Leiden oud omtrent 42 jaar, en verklaarden ten verzoek van mr. Gerrijt
Hoochstraten wonende binnen de stad Leiden respectievelijk hetgeen hierna staat.
Verklaringen over de bovengenoemde hofstede en transport door Willem van Bosschuijsen
Coenensz. als verkoper en Dirck Jacobsz. van Montfoort als koper. (128)
f. 141v d.d. 13-9-1567: Comp. de eerbare Alijdt van Roen Jansdr. weduwe Pieter Gerrijtsz. in
zijn leven rentmeester van de edele en welgeboren heer Philips van Hamal en van Alderen
tot Moncheau etc. met Jan Jansz. van Berendrecht haar gekoren voogd in deze en heeft
geconstitueerd mr. Anthonis van Dijck haar advocaat, Willem van Baersdorp haar procureur
residerende in Den Haag en mr. Pieter van Eijck tot Leiden, in haar zaak tegen vrouw
Margarita van Culemburch weduwe en douagiere van de voorn. heer van Monchaeu. (130)
f. 142 d.d. 13-9-1567: Comp. de eerzame Pieter Pietersz. Outen en heeft geconstitueerd
Adriaen Willemsz. Criep, Claes Jansz. en Frans van Couwenhoven procureurs voor het Hof
van Holland. (130)
f. 142v d.d. 13-9-1567: Comp. de eerzame Willem Sijmonsz. lijmzieder poorter van de stad
Leiden als geordonneerde voogd over Lucia Wouter Govertszdr. onmondig weeskind nut ter
tijd wonende in het convent van Rodenburcg buiten Leiden en heeft geconstitueerd Roelof
Adriaensz. secretaris tot Hazerswoude. (131)
f. 142v d.d. 13-9-1567: Comp. de eerbare Aechte Gerrijtsdr. weduwe Jacob Jansz. van der
Graft poorteresse van de stad Leiden en heeft geconstitueerd Joost Jacobsz. van der Bie en
Gerrijt van Korsberge procureurs voor he Hof van Holland. (131)
f. 143 d.d. 13-9-1567: Comp. Foock Woutersz. wonende op de steenplaats achtergelaten bij
wijlen Nicolaes van Berendrecht in zijn leven schout van de stad Leiden gelegen in
Achthoven en Harman Rutgertsz. heemraadsbode van Rijnland, verklarende de voorn.
Foock Woutersz. hoe dat nu onlangs ene Dirck Jacobsz. sceepmaker wonende binnen
Leiden op de Vliet hem comparant binnen dezelve stad heeft gedaan arresteren en dat ten
zelve tijde de voorn. Harman Rutgertsz. hemzelf ter goedertrouw constitueerde borg om hem
comparant te recht te leveren, en dat volgende dien de voorsz. Harman overmits hij
commparant ten dage dienende niet compareerde maar te laat kwam verwonnen en in de eis
van voorn. Dirck Jacobsz. en bij schepenen vonnis van Leiden gecondemneerd is etc.
Comparant belooft de voorsz. Harman Rutgertsz. ter cause van voorsz. borgtocht en het
voorsz. vonnis te indemneren. (131)
f. 143v d.d. 14-9-1567: Comp. de eerzame Aernt Jansz. Broeder poorter van de stad Leiden
oud omtrent 50 jaar en verklaarde ten verzoek van Cornelis Gerrijtsz. appelcoper mede
poorter van de stad Leiden hoe dat waarachtig is dat hij deposant op 27-2-1567 ten verzoek
van de van Cornelis Gerrijtsz. voorsz. en van Abraham Pietersz. scoemaecker tot Leiden,
zijn neven, vergaderd is geweest ten huizen van Abraham Pietersz. toendertijd wonende op
de Hogewoert daar mede was de voorsz. Cornelis Gerrijtsz. en ene Claes Pietersz. van
Camerick bij Woerden (nu overleden), en alzo de voorsz. Cornelis Gerrijtsz. en Abraham
Pietersz. te samen zekere kwestie hadden spruitende uit zekere obligatie van 218 gld. die de
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voorsz. Cornelis Gerrijtsz. door de voorn. Abraham had moeten betalen aan de weduwe van
Jan Jansz. Coman binnen Leiden etc. (132)
f. 144v d.d. 17-9-1567: Comp. de eerbare Maritgen Claesdr. dienstmaagd van heer Aernt
Thou Willemsz. priester wonende binnen de stad Leiden, wezende ziekelijk van lichaam, en
maakt haar testament. Legaat aan Pietertgen Pietersdr. conventuale in het convent van St.
Ursulen binnen Leiden, haar testatrices overleden broeders dochter 3 car. gld. ’s jaars
lijfrenten. Institueert tot haar universele erfgenamen bij gelijke porties Cornelis Claesz. en
Annetgen Claesdr. haar broeder en zuster, mitsgaders de andere drie nagelaten kinderen
van haar overleden broeder Pieter Claesz., te weten Cornelis en Jacob Pietersz. en
Claesgen Pietersdr., als elk van de voorn. vijf personen in een gerecht vijfde part. Tot
testamentairs de eerbare heren Dirck Adriaensz. pater van de falie baghijnen binnen Leiden
en Aernt Thou Willemsz. voorn. (133)
f. 146 d.d. 18-9-1567: Comp. de eerbare Claertgen Claesdr. Jacob Mathijsz. Cupers weduwe
wonende binnen de stad Leiden en heeft geconstitueerd Jan Vos procureur voor het Hof van
Holland. (134)
f. 146 d.d. 19-9-1567: Comp. Alijdt Gerrijtsdr. Claes Cornelisz. van Banckens weduwe,
poorteresse van de stad Leiden, gaande en staande, en maakt testament. Verklaarde dat zij
twee kinderen heeft, een zoon genaamd Mathijs van Bancken Claesz. en een dochter
geheten Lucia Claesdr. huisvrouw van mr. Jan Meesz. [akte stopt onder aan de folio en
vervolg ontbreekt] (134)
f. 163 [de tussenliggende folio’s ontbreken] d.d. 25-9-1567: [eerste stukje van de akte
ontbreekt] Comp. de eerbare Jannetgen Cornelisdr. Coman Jacob Jansz. weduwe,
poorteresse van de stad Leiden, gaande en staande, en maakt haar testament. Tot
erfgenamen bij gelijke porties haar drie dochters als Marie, Katharine en Annetgen elk in een
gerecht derde part. (135)
f. 163v d.d. 25-9-1567: Comp. de eerbare Machtelt Dircxsdr. en Heijltgen Dircxsdr. gezusters
falie baghijnen binnen de stad Leiden, gaande en staande, en maken testament. De
langstlevende van hen beiden is erfgenaam en is wel gehouden Grietgen Ghijsbrechtsdr.,
indien zijn nog leeft en het begeert, haar een legitieme portie uit te keren. (136)
f. 164v d.d. 26-9-1567: Comp. de eerbare Jannetgen Jorisdr. priorinne in het convent van St.
Agnieten binnen de stad Leiden oud omtrent 58 jaar, Machtelt Pietersdr. subpriorinne oud
omtrent 67 jaar, Margriete Jacobsdr. procuratrix oud 27 jaar, Alijdt Pietersdr. oud omtrent 70
jaar en Maritgen Jansdr. oud omtrent 67 jaar, geprofesside conventualen in het voorsz.
convent en deposeerden ten verzoek van Adriaen Jacobsz. en Gerrijt Jorisz. wonende
beiden in Hillegerberg, elk voor hem zelf en de voorn. Adriaen Jacobsz. als gekoren voogd
en uit naam van Grietgen Adriaensdr. zijn huisvrouwen zuster, hoe dat waarachtig is dat ene
Barbara Adriaensdr. dochter van wijlen Adriaen Jansz. tot Hillegersberg op St. Jacobs
apostelsdag in de zomer van 1552 in het voorsz. convent haar professie gedaan heeft en dat
met haar vrije wil zo zij te dien tijde zelf verklaarde. Zij is toen in de orde opgenomen. (137)
f. 165v d.d. 26-9-1567: Comp. de eerbare heer Dirck Lourisz. priester wonende binnen de
stad Leiden, gaande en staande, en maakt zijn testament. Met diverse bepalingen omtrent
zijn begrafenis en legaten aan instellingen. Bespreekt nog Gerrijt Lourisz. zijn enige broeder
de zilveren kroes waardig wezende 7,5 gulden met drie zilveren lepels waardig wezende
omtrent 5 gld. met zijn beste tabberd. Item bespreekt Machtelt Florisdr. weduwe van Willem
Lourisz. zijn testateurs broeder was eeuwige en erfelijke 2 morgen land die dezelve Machtelt
van hem testateur gebruikt leggende in haar huisweer in het ambacht van Koudekerk, met
last dat Machtelt voorn. daar tegen gehouden zal wezen te betalen een half jaar na zijn
testateurs overlijden Jan Lourisz. zijn broeders kinderen, met de kinderen van Thomas
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Jansz. backer tot Leiden met ene hand in haar vaders plaats te samen 150 car. gld. Item de
kinderen van Willem Lourisz. haar zal. man voorn. zowel voor zijn voorkinderen als die hij bij
haar geprocreerd heeft te samen ook 150 gld., en de kinderen van Gerrijt Lourisz. zijn
broeder voorn. 100 gld. Voorts bespreekt hij de kinderen van Pieter Lourisz. zijn broeder een
0,5 morgenland leggende in het westweer achter Willem Lourisz. zijn broeders huis tot
Koudekerk waarvan 1,5 morgen hem zelf competeer. Voorts is het zijn wil dat Eemsgen
Quijrijnsdr. zijn zusters dochter ten vrij eigen hebben en behouden zal zijn testateurs huis en
erve waar hij nu ter tijd in woont staande en gelegen op de Hogelantse Kerckgraft met de
huisraad en inboedel. Met diverse aanvullende bepalingen. Verwijst ook nog naar de
kinderen van zijn broeder Dirck Lourisz. wonende in Friesland. Stelt tot executeurs de
eerbare mannen en heren meesters Gerrijt Heerman prior in Roma en Aelbert Jansz. de
Man wonende binnen Leiden, mitsgaders Michiel Gerrijtsz. zijn neef wonende tot Koudekerk.
(138)
f. 168 d.d. 26-9-1567: Comp. de eerzame Adriaen Pieter Garbrantsz. poorter van de stad
Leiden en Barbara Jacobsdr. zijn wettige huisvrouw, gaande en staande, en maken hun
testament. Hebben op 13-7-1563 voor dezelfde notaris haar uiterste wil gemaakt, waarbij
onder andere de langstlevende van hen beiden in lijftocht tot de dood van de laatste toe
behouden zal de huising en erve die zij te samen bewonen en gebruiken, staanden en
gelegen op de Hogewoert met al de huisraad en inboedel. Deze approberen ze, behoudens
dat Barbara Jacobsdr., om zekere pregnante redenen haar daartoe bewegende, haar
voorsz. dispositie op een punt begeerde te muteren, te weten dat zij niet wil dat Anna
Hugendr. wonende tot Gouda haar nicht (die zij bij haar voorsz. uiterste wil voor een zesde
part mede-erfgenaam geïnstitueerd heeft) met haar andere erfgenamen delen zal, maar is
haar uiterste wil dat de kinderen van dezelve Anna zullen wezen te samen met een hand
erfgenaam in de plaats van de voorn. Anna. De kinderen moet Anna daarvan wel jaarlijks
uitkeren de som van 6 ponden Vlaams. (140)
f. 169v d.d. 28-9-1567: Comp. de eerbare Beatricx Pietersdr. Sijmon Jansz. Bogertmans
huisvrouw, poorteresse van de stad Leiden, gaande en staande, en maakt haar testament.
Bespreekt Adriaen Pietersz. haar halve broeder de som van 25 gld. en de kinderen van
wijlen Jan Pietersz. haar overleden broeder te samen mede 25gld. Institueert tot haar
universele erfgenamen Jan Pietersz. en Adriana Pietersdr. haar broeder en zuster elk in een
gerecht derde part, en de kinderen van wijlen Neeltgen Pietersdr. haar zuster te samen in
haar moeders plaats in het andere derde part. Behoudende alzo Willem Gerrijtsz. een van de
kinderen van de voorn. Neeltgen Pietersdr. hem zelf niet zo goed gedraagd, daarom zal hij
geen administratie van zijn goederen krijgen. Jan Pietersz. haar broeder zal deze in
bewaring nemen. (142)
f. 170v d.d. 26-9-1567: Comp. de eerbare Dircgen Jansdr. Mees Jansz. weduwe (op de)
Morsch wonende nu ter tijd aan de Nieuwe Herberg in de … van Oegsgeest, gaande en
staande, en maakt haar testament. Institueert tot haar erfgenamen haar twee kinderen als
Dirck Maertensz. en Maritgen Maertensdr., waarbij Dirck Maertensz. als prelegaat o.a. de
som van 100 car. gld. krijgt., in het bijzonder omdat Maritgen en haar man testatrice niet
goed behandeld hebben en haar ‘liever zijn gaan dan komen’. Verder bespreekt zij de twee
kinderen van wijlen Cornelis Maertsz. haar zoon, als Maerten Cornelisz. en Meijnsgen
Cornelisdr. elk 50 gld. en de kinderen van wijlen Niesgen Maertensdr. haar dochter als
Cornelis, Maerten, Jutgen en Lijsbeth gewonnen bij Adriaen Cornelisz. haar man elk mede
50 gld. (143)
f. 172 d.d. 26-9-1567: Comp. de eerzame Pieter Sijmonsz. Dou poorter van de stad Leiden
en constitueerde hemzelf borg voor Philips van Noorde Philipsz. mede poorter van de stad
Leiden jegens ene Jacob Pieter Aertsz. drapier binnen dezelve stad ter som van 246
goudgulden, in welke som de voorsz. Philips van Noorde op 20-9-1567 ten behoeve van
Jacob Pietersz. bij het Hof van Holland gecondemneerd is. (144)
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f. 172v d.d. 27-9-1567: Comp. de eerzame Cornelis Hugensz. wonende op Roucoop in het
ambacht van Voorschoten en heeft geconstitueerd Adriaen Willemsz. Criep, Pouwels van
Hove en Vincent Fransz. van Wieringen procureurs voor het Hof van Holland contra Claes
Pietersz. Roos waert in ’t Hart binnen Leiden. (145)
f. 173 d.d. 30-9-1567: Comp. de eerbare Maritgen Aelbrechtsdr. huisvrouw van Jan Jansz.
cuper poorteresse van de stad Leiden, gaande en staande, en maakt haar testament.
Legateert de kinderen van Cornelis Aelbrechtsz. haar broeder met de kinderen van Willem
Aelbrechtsz. haar broeder en Maritgen Heijnricxsdr. haar halve broeders dochter te samen
een losrentebrief van 9 car. gld. ’s jaars sprekende op Cornelis Ghijsbrechtsz. Scaeck, bode
met de roede van Leiden, gepasseerd op de naam van haar testatrices zuster Geertruijt
Aelbrechtsdr. bedragende in hoofdsom 150 car. gld., als elk van de voorn. kinderen een
negende part. Institueert tot haar universele erfgenamen voor haar resterende na te laten
goederen. bij egale porties haar voorn. twee broeders als Cornelis en Willem en haar zuster
Geertruijt Aelbrechtsdr. elk in een gerecht derde deel. (145)
f. 174 d.d. 30-9-1567: Comp. de eerbare Geertruijt Aelbrechtsdr. poorteresse van de stad
Leiden verklarende dat haar zuster Maritgen Aelbrechtsdr. huisvrouw van Jan Jansz. Cuper
met penningen gekomen uit de gemene boedel van haar en haar voorn. man gekocht heeft
een losrente van 9 car. gld. ’s jaars te lossen met 150 gld. in hoofdsom, sprekende op ene
Cornelis Ghijsbrechtsz. Scaeck. (146)
f. 175 d.d. 30-9-1567: Comp. Machtelt Aerntsdr. Claes Quijrijnsz. weduwe wonende aan de
Hoge Rijndijk buiten de Hogewoertse poort van Leiden oud omtrent 40 jaar en deposeerde
ten verzoek van Claertgen Heijnricxsdr. (wonende met haar zuster Celijtgen Heijnricxsdr. in
het achterhuis van haar deposante) hoe dat waarachtig is dat gisteren ter woonplaats van de
voorn. Claertgen en haar zuster als in haar deposants achterhuis gekomen zijnde ene
Lijsbeth Gerrijtsdr. haarluider buurwijf de huisvrouw van Willem Gerrijtsz. colfmaker, zij
deposante bij de voorn. Celijtgen geroepen te worden om achter te willen komen en
aanhoren welke woorden de voorn. Lijsbeth en Claertgen te samen gebruiken. (147)
f. 176 d.d. 2-10-1567: Comp. de eerzame Dammas Quijrijnsz. volre poorter van de stad
Leiden ter eenre en Diever Egbertsdr. Rombout Romboutsz. cammakers weduwe wonende
binnen dezelve stad ter andere zijde, en de voorsz. Dammas Quirijnsz. bekende te
transporteren aan Diever Egbertsdr. voorn. de som van 18 car. gld. als rest van 25 car. gld.
hem comparant voor zijn portie aangekomen en opbestorven door het overlijden van Aefgen
Claesdr. zijn moeder zal. en dat aan een schepenenschuldbrief van Leiden houdende in het
geheel 300 car. gld. sprekende op Maritgen Fransdr. Cornelis Adriaensz. weduwe tot Leiden,
daar nu ter tijd 125 gld. op betaald zijn, berustende dezelve brief onder Quijrijn Claesz. zijn
vader wonende in de Zegersstege. (148)
f. 176v d.d.2 -10-1567: Comp. de eerzame Anthonis Jacobsz. houtcoper poorter van de stad
Leiden en Wijvetgen Jansdr. zijn wettige huisvrouw, beide gaande en staande, en maken
hun testament. Voorsz. Anthonis Jacobsz. vertoont octrooi van de keizerlijke majesteit om
naar believen van leengoederen te disponeren, d.d. 3-8-1556. Met diverse condities voor zijn
kinderen rondom de vererving van de leengoederen. Verwijst verder naar hun huwelijkse
voorwaarden voor schepenen van Leiden gepasseerd, beginnende ‘Wij Gerrijt Fransz. Doe
etc. “ d.d. 24-4-1560. [het laatste stuk van akte ontbreekt] (149)
f. 196(!) [de tussenliggende folio’s ontbreken] d.d. 14-10-1567: [het begin van deze akte
ontbreekt] Comp. …… en maken hun testament. (151)
f. 196v d.d. 14-10-1567: Comp. de eerzame Joost van Zonnevelt brouwer en Dirck Dircxsz.
Stien olijslager, poorters van de stad Leiden, en de voorsz. Joost van Zonnevelt
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constitueerde hemzelf borg voor Dirck Stien voorn. op en jegens de heer van Schoot voor
alzulke kwitantie of menigte van turf als de voorsz. Dirck Stien in het ambacht van de Schoot
op het veld staande heeft en van daar zal mogen door vervoeren. Dit volgens zekere eis en
conclusie op 7-8-1567 bij Jan Woutersz. als gesubstitueerd van jonkheer Pieter van der
Bouckhorst als gemachtigde van de heer Van der Schoot voorsz. zijn broeder voor baljuw en
mannen aldaar gedaan en genomen. Ven gelijke constitueerde de voorn. Dirck Stien hemzelf
borg onder gelijk verband alsboven voor Joost van Zonnevelt mitsgaders voor Pieter en
Adriaen Adriaensz. zeemtouwers gebroeders mede poorters binnen de stad Leiden op en
jegens de heer Van der Schoot voorn. voor alzulke turf als de voorn. Joost, Adriaen en Pieter
respectievelijk op het veld staande hebben in Schoot voorsz. en vandaar zullen moeten doen
vervoeren. (152)
f. 197 d.d. 14-10-1567: Comp. de eerzame Jan Adriaensz. eertijds schout van Benthuizen
oud omtrent 68 jaar en verklaarde ten verzoek van Aernt IJeuwoutsz. wonende in de
Benthoorn hoe dat waarachtig is dat in de winter lestleden ten huize en bij de persoon van
hem deposant gekomen is Lenaert Adriaensz. zijn halve broeder zeggende tot hem
deposant (als wezende gemachtigd van de weduwe van Cornelis Lange Willemen) ‘broeder,
gij zijt gemt. van de weduwe en Cornelis Sijmonsz. en ik moeten Aernt IJeuwoutsz. jegens
de weduwe vrijhouden ter som toe van 12 gld. die wij aangenomen hebben te betalen. Wilt
gij ons dag geven tot Sint Jacob toe. Wij zullen haar daar een handtekening van verlijden.’
Waarna hij deposant geweest is tot de schout van Benthuizen Huijch Jacobsz. genaamd
alwaar hij de voorn. Cornelis Sijmonsz. vindende hem verhaald heeft zoals Lenaert zijn
broeder jegens hem deposant gezegd had. (152)
f. 198 d.d. 14-10-1567: Comp. de eerzame Dammas Willemsz. poorter van de stad Leiden
als gemachtigde van het klooster en convent van Romenburchbuiten Leiden, volgens
procuratie d.d. 15-4-1567, en heeft in zijn plaats gesubstitueerd Pieter Cornelisz. en Gerrijt
Cornelisz. baljuwsbodes van Rijnland. (153)
f. 198v 15-10-1567: Comp. de eerzame Jacob Anthonisz. backer binnen de stad Leiden en
heeft geconstitueerd Jan van Velsen Woutersz., Baernt Aertsz. van Standingen wonende tot
Alphen, Pieter Cornelisz. en Gerrijt Cornelisz. baljuwsbodes van Rijnland, Floris van
Abbenbrouck Gerrijtsz. asing, Adriaen van Crimpen tot Leiden, Jan Goriz. en Vranck Jansz.
tot Zegwaart, Ghijsbrecht Aertsz. de Bastert schout tot Bleiswijk, Cornelis Aelwijnsz. van Thol
tot Benthuizen, Cornelis Gerrijtsz. van Nijeuwenhoven tot Noordwijk, Claes van Dijck
Mourijnsz. tot Katwijk en Dirck Lourisz. van Koudekerk. (154)
f. 199 d.d. 16-10-1567: Comp. de eerzame Pieter Oom Pietersz. wantsnijder binnen de stad
Leiden en heeft geconstitueerd Claes Anthonisz. tot Rijnsaterswoude. (154)
f. 199 d.d. 16-10-1567: Comp. de eerbare Maritgen Baerntsdr. nagelaten weduwe van
Geerlof Pietersz. pottebacker, poorteresse van de stad Leiden, wezende oud van dagen en
ziekelijk van lichaam, en maakt haar testament. Doet diverse legaten aan instellingen.
Bespreekt Kathrine van Crimpen 4 gld. Item bespreekt Anna Pietersdr. Lambrecht Baerntsz.
backer haar overleden broeders weduwe drie zilveren koppen en nog een riem met letteren
van haar zal. moeder gekomen, mits dat dezelve riem na het overlijden van de voorn. Anna
Pietersdr. gaan en erven zal aan Maritgen Meesdr. haar testatrices pille gewonnen bij
Duijfgen Lambrechtsdr. haar zal. broeders dochter. Bespreekt voorts de kinderen van
Alijtgen Lambrechtsdr. en de kinderen van Ermgaert Lambrechtsdr. haar voorn. zaliger
broeders dochters o.a. de penningen als haar testante ten dage van haar overlijden resteren
te ontvangen van Jan Jacobsz. coorncoper uit zaak der custingen van haar helft van de
huising en erve daar zij in placht te wonen bij haar zal. man achtergelaten staande en
gelegen op de Rijn naast Willem Aerntsz. brouwer. Nog aan Duijfgen Lambrechtsdr. haar
nicht voorsz. een jaarlijkse lijfrente van 10 ponden groot Vlaams. Zij stelt tot universele
erfgenamen in de rest van haar na telaten goederen de kinderen van de voorn. Duijfgen
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Lambrechtsdr. haar nicht. Stelt tot testamenteurs en executeurs de eerbare mannen Jacob
Jacobsz. Goetcoop en Claes Cornelisz. Vergeijl poorters van de stad Leiden. Gedaan ter
woonplaats van testatrice staande op de Hogewoert. (154)
f. 201v d.d. 17-10-1567: Comp. de eerzame Dirck Pietersz. schipper poorter van de stad
Leiden en Jaspar Cornelisz. backer zijn zwager mede poorter van voorsz. stad, en de
voorsz. Dirc Pietersz. bekende verkocht te hebben aan Jaspar Cornelisz. voorn. een kerveel
schip met al zijn gewand en toebehoren zulks als het ‘rijdt en zeijlt’. (157)
f. 202v d.d. 18-10-1567: Comp. de eerbare heer Gerrijt Gerrijtsz. priester van Gouda
tegenwoordig kapellaan van St. Pancraeskerk binnen Leiden en heeft geconstitueerd Claes
Jansz. procureur voor het Hof van Holland. (158)
f. 202v d.d. 18-10-1567: Comp. de eerzame Willem Jansz. Lou wonende tot Alphen en
bekende verkocht te hebben Adriaen Jansz. alias Den Moijen wonende mede in het ambacht
van Alphen al zijn comparants kemp die hij dit haar geteld heeft bedragende bij raming
omtrent 800 ponden met een roede roe en alle alzuke tarwe als hij comparant in zijn huis
leggende heeft om te dorsen en dit al voor de som van 75 car. gld. (158)
f. 203 d.d. 18-10-1567: Idem als boven bekende verkocht te hebben Pieter Jansz. Lou zijn
broeder wonende tot Bodegraven een nieuwe wagen met diverse koeien. (158)
f. 203 d.d. 18-10-1567: Comp. de eerbare Anna van der Bouckhorst Cornelisdr. wonende
binnen de stad Leiden wezende ziekelijk van lichaam, en maakt haar testament. Legaten
aan St. Pieterskerk binnen Leiden, St. Katerinengasthuis binnen Leiden, Neeltgen Jacobsdr.
haar minne moeder wonend tot Noordwijk en Beatricx haar bastaard zuster, Agatha van der
Bouckhorst haar moeije. Institueert tot haar universele erfgenamen in de rest van haar
goederen Cornelis van der Bouckhorst haar vader, en indien hij zonder wettelijke kinderen
overlijdt dat dan haar goederen alsdan wedergaan erven aan haar naaste vrienden en
erfgenamen van haar moederszijde dar die vandaan gekomen zijn. (158)
f. 204 d.d. 18-10-1567: Comp. de eerzame Cornelis Claesz. van Aken goudtsmidt binnen
Leiden en heeft geconstitueerd Franchois van Couwenhoven, Jacob van Couwenhoven, en
Jan van Florij procureurs voor het Hof van Holland. (159)
f. 204v d.d. 20-10-1567: Comp. de eerzame Jan Jansz. snijder in Den Spiegel binnen de
stad Leiden en heeft geconstitueer Mathijs Roelofsz. wonende tot Swammerdam, Floris van
Abbenbrouck, Adriaen van Crimpen, Claes van Dijck Mourijnsz., Cornelis Gerrijtsz. van
Nijeuwenhoven, Cornelis Aelwijnsz. van Thol, Jan Gorisz. tot Zoetermeer, Cornelis Lutensz.,
Roelof Adriaensz., Jan van Velsen Woutersz. en Barent Aertsz. van Standingen. (160)
f. 204v d.d. 20-10-1567: Comp. de eerzame Dirck van Montfoort Jacobsz. residerende
binnen de stad Leiden en heeft geconstitueerd Pieter Backer en Outgerf Cornelisz.
procureurs of voorspraken binnen de stad Amsterdam. (160)
f. 205 d.d. 21-10-1567: Comp. de eerzame Aernt Jansz. drapier en Govert Heijnricxsz.
Coman als regeerders van het armenhuis van Jerusalem staande binnen Leiden op de
Cellebroedersgraft en hebben geconstitueerd Pieter Jansz. Kinderen en Gerrijt Doedesz.
procureurs voor het Hof van Holland. (160)
f. 205 d.d. 21-10-1567: Comp. Huge van Alckemade Hugensz. poorter van de stad Leiden en
heeft geconstitueerd Adriaen van Crimpen voor het gerecht of vierschaar van Oegstgeest op
en jegens jonkvrouw Geertruijt van Liere vrouwe van Opdam. (160)
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f. 205v d.d. 21-10-1567: Comp. de eerbare Hillegont Hugendr. poorteresse van de stad
Leiden, wezende ziek van lichaam, en maakt haar testament. Institueert tot haar universele
erfgenamen in gelijke delen Maritgen Cornelisdr. haar moeder, Willem Hugensz. haar
broeder en Maritgen Hugendr.haar zusters, als elk in een gerecht derde part. Aldus gedaan
buiten de Hogewoertse poort van Leiden aan het Minrebroederspad in het ambacht van
Leiderdorp daar de voorn. testante ziek lag. (161)
f. 206 d.d. 22-10-1567: Comp. de eerzame Jan Gerrijtsz. en Michiel Arijsz. als kerkmeesters
van Rijnsaterswoude vervangende Bruijn Cornelisz. haar mede broeder, en hebben
geconstitueerd Dirck van Diemen residerende binnen de stad Leiden. (161)
f. 206v d.d. 22-10-1567: Comp. de eerzame Oude Garbrant Meesz. en Sijmon Dirck
Hobbensz. poorters van de stad Leiden, en de voorsz. Sijmon Dircxsz. constitueerde
hemzelf borg voor Garbrant Meesz. voorn. op en jegens Floris Pietersz. van Cralingen mede
poorter van Leiden voor alzulke percelen van goederen en penningen als ene Aelbrechts van
Beest deurwaerder van het Hof van Holland op 8-8-1567 ten verzoek van de voorn. Floris
Pietersz. ter presentie van Huijch Claesz. Gael en Mourijn Claesz. schepenen van Leiden in
arrest genomen heeft contra Garbrant Meesz.voorsz. volgens zekere inventaris daarvan
zijnde. (162)
f. 207 d.d. 25-10-1567: Daarna heb ik notaris ten verzoek als voren mijzelf gevonden aan de
persoon van Floris Pietersz. van Cralingen voorn. staande aan de Breede Straet voor het
huis van Huijch Jansz. Cock wonende in de Clock en heb hem hetgeen voorsz. is
geïnsinueerd. (162)
f. 207v d.d. 25-10-1567: Comp. Kerstant Cornelisz. gezworen bode van Oegstgeest oud
omtrent 50 jaar en deposeerde ten verzoek van de Getijdenmeesters van St. Pieterskerk
binnen de stad Leiden hoe dat waarachtig is dat hij deposant in het jaar 1565 door last en
bevel van Jacob Claesz. Colff wonende tot Rijnsburg als bruiker van zeker land gelegen in
het ambacht van Oegstgeest toebehorende de Getijdenmeesters voorsz. en uit naam van
dezelve Getijden rechtelijk verboden heeft ene Coen Woutersz. mede wonende tot Rijnsburg
als getrouwd hebbende een dochter van wijlen Louris Cornelisz. alias Loutgen van Nierop in
zijn leven wonende tot Rijnsburg met nog een van de zonen van dezelve Louris Cornelisz.,
niet te rijden over het voorsz. land van de Getijden. Vermeld ook Cornelis Lourisz. als zoon
van de voorn. Louris Cornelisz. (163)
f. 208 d.d. 24-10-1567: Comp. de eerzame Aernt Jansz. wonende in het ambacht van
Leiderdorp met Geertruijt Aerntsdr. weduwe Jan Dircxsz. zijn moeder, Dirck Dircxsz. alias
Dirck Jansz. en Willem Dircksz. van Rijnsburg zijn omen en Jan Aertsz. van Homade
wonende binnen Leiden ter eenre en Gerrijtgen Thomasdr. geassisteerd met Thomas
Lambrechtsz. haar vader, Jacob Thomasz. en Cornelis Thomasz. haar broeders, Adriaen
Cornelisz. haar zwager, Jacob Lambrechtsz., Jacob Pietersz. en Dirck Cornelisz. haar omen
ter andere zijde, en maken huwelijkse voorwaarden. Gedaan binnen de stad Leiden ten
huize van Thomas Lambrechtsz. voorn. (163)
f. 209 d.d. 5-10-1567: Comp. de eerbare Volcgen Jansdr. weduwe Pons Dammasz. met
Cornelis Dammasz. haar voogd in dezelve Cornelis als oom en voogd over de nagelaten
weeskinderen van Pons Dammasz. voorn. en heeft geconstitueerd Adriaen Willemsz. Criep
en Jan van Florij procureurs voor het Hof van Holland, Jan van Velsen Woutersz., Baernt
Aertsz. van Standingen, Roeloff Adriaensz., Adriaen van Crimpen en Cornelis Gerrijtsz. van
Nijeuwenhoven. (164)
f. 209 d.d. 25-10-1567: Comp. de eerzame Daniel Jansz. Coman poorter van de stad Leiden
en Jannetgen Willemsdr. zijn geechte huisvrouw, gaande en staande, en maken testament
op de langstlevende. [het laatse deel van de akte ontbreekt] (164)
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f. 210 [de folionummers zijn vanaf hier met potlood later aangebracht, maar er ontbreken een
of meer tussenliggende folio’s] d.d. 26-10-1567: [het begin van de akte ontbreekt; constitutie
waarbij de essentie niet te achterhalen is] (165)
f. 210 d.d. 26-10-1567: Comp. de eerzame Jan Claesz. oud omtrent 67 jaar en Cornelis
Claesz. zijn broeder oud omtrent 50 jaar houtcopers wonende binnen de stad van Leiden en
verklaarden ten verzoek van Cock Gerrijtsz. wonende in Maasland hoe dat waarachtig is dat
zijluiden in het leven van ene Willem Cornelisz. tijmmerman in Maasland zal. dikwijls met
dezelve Willem Cornelisz. gecontraheerd en gecomanschapt hebben en dat van zeker hout
bij henluiden aan dezelve Willem verkocht. (165)
f. 210v d.d. 27-10-1567: [alleen de eerste paar regels zijn bewaard gebleven] (166)
f. 211 d.d. [niet gedateerd]: [akte waarvan alleen het einde bewaard is gebleven] Betreft
protestatie en bezoek van de notaris aan Ghijsbrecht Dircksz. op verzoek van een schout in
verband met betaling. Vergelijk de volgende akte. (166)
f. 211 d.d. 3-11-1567: Heb ik notaris op verzoek van Kerstant Cornelisz. bode van
Oegstgeest uit de naam van Cornelis Willemsz. schout aldaar mij gevonden ten huize en aan
de persoon van Ghijsbrecht Dircxsz. voorn. en heb hem geïnsinueerd als dat de voorn.
schout op woensdag naastkomende wezende rechtdag tot Oegstgeest willig was aldaar zijn
eed te doen nopende de naasting van de woning en landen voorsz. en dat de voorn.
Ghijsbert indien hem beliefde ten zelve dage aldaar mocht komen de voorsz. eed te zien en
horen doen. (166)
f. 211v d.d. [niet gedateerd]: Comp. de eerzame Jan van Eeck als rentmeester van St.
Barbaren Ghilde tot Rijnsburg en heeft geconstitueerd Pouwels van Hove en Willem van
Bansdorp procureurs voor het Hof van Holland. [het laatste deel ontbreekt] (167)
f. 212 d.d. 4-11-1567: Comp. Cornelis Jansz. volre oud omtren 33 jaar en Heijnricgen
Adriaensdr. zijn huisvrouw oud omtrent 35 jaar wonende binnen de stad Leiden en
verklaarden ten verzoek van Cornelis Govertsz. vanwege en uit de naam van Olivier
Philipsz. drapier binnen de voorsz. stad, zijn oom respectievelijk, hetgeen hierna beschreven
staat. Over vernielingen in het Minnebroedersklooster en een vrouwspersoon die hierbij
linnewerk en een deken wegnam. (167)
f. 213 d.d. 6-11-1567: Comp. de eerbare Hillegondt Pietersdr. wettige dochter van wijlen
Pieter Maertsz. van Haerlem, gaande en staande, en maakt haar testament. Stelt tot
erfgenaamen haar vier zusters Jannetgen, Cornelia, Ermgaert en Diwurch of bij overlijden
hun kinderen in hun plaats. Legaat aan Heijnricgen Jacobsdr. haar moeder van 2 ponden
groten Vlaams ’s jaars lijfrente. Idem aan de kinderen van wijlen Alijdt Pietersdr. haar
overleden zuster te samen 200 gld. (168)
f. 214 d.d. 6-11-1567: [door beschadiging aan de bovenzijde ontbreken de namen van de
comparanten] Comp. de eerzame … onlangs genaast hebbende …. leggende in hetzelve
ambacht aan de Ma… . bij Ghijsbrecht Dirxsz.cruijenierder wo)nende) …. in het voorleden
jaar 1566 gekocht van St. K?... binnen dezelve stad daar bruiker van was Wou(ter) Jacobsz.
tot Oegstgeest en verklaarde hoe dat hij comparant gisteren willig was in openbare
vierschaar tot Oegstgeest zin eed te doen nopende de voorsz. naasting waarover hij de
voorsz. Ghijsbrecht Dircxsz. te voren bij notaris had gedaan informeren. Omdat Ghijsbrecht
Dircxsz. er niet was heeft hij de eed niet gedaan. Ter presentie van Anthonis Meesz. en
Jacop Pietersz. buurlieden van Oegstgeest. [laatste deel van de akte ontbreekt] [vergelijk
verwante akten hiervoor] (169)
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[ Notitie H.M. Kuypers: “leggende in hetzelve ambacht aan de Ma ..”, dat Ma .. zou weleens
de Marendijck kunnen zijn, waar Wouter Jacobsz. (een voorvader van mij) woonde. Dat “in
het voorleden jaar 1566 gekocht van St K ..” moet zeer waarschijnlijk zijn St Katryne
susterhuys/gasthuys tot Leyden, waarvan volgens de 10 e penningen van Oegstgeest van
1555 en 1558 Wouter Jacobsz. 12 m. land resp. 11½ m. land “met dat huys daer hy in
woont” huurde. ]
f. 215 d.d. [ongedateerd]: [begin van de akte ontbreekt] Testament van …? Als zij testatrice
overlijdt zonder kinderen na te laten dan zullen Jacob Gerrijtsz. en Maritgen Jacobsdr. haar
broeder en zuster mogen behouden al hetgeen wat na het overlijden van Maritgen
Sijmonsdr. haar moeder zal. uit de nagelaten goederen en erfenis van dezelve haar moeder
gekomen is. Legaat aan Reijer Jacobsz. haar beminde man van 800 gld. Idem aan heer
Heijnrick Anthonisz. Paeds haar neef 1 pond groot Vlaams lijfrenten. Stelt tot universele
erfgenamen de naaste vrienden en magen van haar moeders zijde. Gedaan ten huize van
de voorsz. testatrice staande aan de Breede Strate. (170)
f. 215v d.d. [ongedateerd]: Comp. de eerbare Katerine Adriaensdr. wonende binnen de stad
van Leiden [het vervolg ontbreekt] (171)
f. 216 d.d. [ongedateerd]: [het begin van de akte ontbreekt]: … de eerzame Cornelis
Pietersz. wonende tot Rijnsburg en Jacob Pietersz. wonende achter de Nijeuwe Herberge in
het ambacht van Oegstgeest gebroeders als omen en voogden over de drie nagelaten
weeskinderen van wijlen Adriaen Maertsz. van Katwijk, als Gerrijt, Hubert en Wijventgen
geprocreerd bij Maritgen Gerrijtsdr. zijn andere huisvrouw zal. en hebben uit naam van de
voorn. weeskinderen, ter presentie en tussenspreken van Jacob Gerrijtsz. snijder wonende
tot Noordwijk als getrouwd hebbende Elijsabeth Adriaensdr. halve zuster van dezelve
weeskinderen, te samen bij loting of kaveling van elkaar geschift en gescheiden de
achtergelaten goederen van wijlen Katerine Pietersdr., de voorsz. kinderen grootmoeder,
mitsgaders de portie van zekere woning en landen achtergelaten bij de voorsz. Adriaen
Maertsz. gelegen in het ambacht van Noordwijkerhout, onlangs geleden bij de voorsz.
voogden ten behoeve van de voorsz. kinderen gekocht van de weduwe en de andere
kinderen en erfgenamen van de voorn. Adriaen Maertsz. [het einde van de akte ontbreekt]
(171)
f. 217 d.d. [ongedateerd]: [het begin van de akte ontbreekt] Comp. de eerzame en discrete
mannen Claes Oom Jansz., Joost Jacobsz. en Dirck Jacobsz. als gasthuismeesters van St.
Katerinen gasthuis binnen de stad Leiden ter eenre en de eerbare Fijtgen Florisdr. eertijds
moeder tot Lopsen ter andere zijde, en zijn veraccordeerd over het onderhoud van de voorn.
Fijtgen Florisdr. die in het gasthuis opgenomen zal worden. (172)
f. 217v d.d. 7-11-1567: Comp. de eerbare Anna Pietersdr. weduwe van Lambrecht Baerntsz.
backer poorteresse van de stad Leiden, gaande en staande, en maakt haar testament. [het
vervolg ontbreekt] (173)
Deel E (1568)
f. 1 d.d. [ongedateerd; 1568]: [het begin ontbreekt] Comp. …. en deposeerden ten verzoek
van Cornelis Jansz. thinneghieter binnen de stad van Leiden hoe dat zij deposanten in het
jaar 1567 lestleden en in ander voorgaande jaren dikwijls gezien hebben dat Crijn Willemsz.
wonende in het voorsz. ambacht aan de Afterwech gevaard of bij zijn kinderen doen varen
zekere schepen geladen met zand zonder te weten hoeveel brengende hetzelve zand op en
over zijn land leggende aan de vorsz. Achterwech groot omtrent 14 hond. Welk land in het
voorleden jaar 1567 te Hazerswoude verkocht is en bij de voorn. requirant gekocht is. (176)

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

f. 1 d.d. ..-1-1568: Comp. Jannetgen Lourisdr. Cornelis Sijmonsz. weduwe wonende in Onze
Vrouwen gasthuis binnen de stad Leiden oud omtrent 70 jaar en deposeerde ten verzoek
van Claes Jansz. Ouwe Jan wonende binnen de stad Delft als gemachtigde en uit de naam
van Katrine Anthonisdr. weduwe van Zeger Jansz. Spangiert wonende binnen de stad Delft,
hoedat zij deposante eertijds binnen dezelve stad wel gewoond heeft in de huising van zal.
Jan Spangiert, met haar ook inwonende, en dat zij dezelve Jan Spangiert wel eer heeft
horen zeggen dat Zeger Jansz. zijn zoon hebben en behouden zou alzulke goederen als hij
hem bij zijn testament gemaakt had, en dat hij te dien einde aan Marie Dircxsdr. uitdraagster
binnen Delft moeije van de voorn. Zeger begeert had als dat men dezelve Zeger Jansz. doen
legitimeren zoude. (176)
f. 1v d.d. 7-1-1568: Comp. de eerzame Ghijsbrecht Adriaensz. wonende tot Katwijk op de
Zee voor hem zelf en vervangende Maerten Adriaensz. zijn broeder, Garbrant Jacobsz. tot
Egmont als man en voogd van Aefgen Adriaensdr. en Jacob Gerrijtsz. snijder tot Noordwijk
als man en voogd van Lijsbeth Adriaensdr., voorkinderen van wijlen Adriaen Maertsz.
Olijslager tot Delft, en Cornelis Pietersz. wonende tot Rijnsburg vervangende Jacob Pietersz.
zijn broeder wonende in het ambacht van Oegstgeest als omen en voogden van de
onbejaarde kinderen van de voorn. Adriaen Maertesz. geprocreerd bij wijlen Marie Gerrijtsdr.
zijn andere huisvrouw was, en hebben geconstitueerd Adriaen Willemsz. Criep, Vincent van
Wieringen en Gerrijt Doedesz. van Medenblick procureurs voor het Hof van Holland. (177)
f. 2 d.d. 10-1-1568: Comp. de eerbare Neeltgen Hugendr. weduwe van Cornelis Claesz.
warmoesman wonende binnen de stad Leiden en heeft geconstitueerd Jan Cornelisz.
warmoesman haar zoon, Jan Hobbijn, Pieter Jansz. Kinderen, Gerrijt Doesz., Vincent van
Wieringen, Pouwels van Hove en Jacob van Couwenhoven procureurs voor het Hof van
Holland. (177)
f. 2 d.d. 10-1-1568: Comp. de eerzame Adriaen Pietersz. houtcoper inwonende poorter van
de stad Leiden en Elijsabeth Heijnricxsdr. zijn wettige huisvrouw, beide gaande en staande,
en maken een testament op de langstlevende. Die moet aan hun beider gemeen kinderen
als Pieter, Heijnrick en Cornelis Adriaensz. en Claesgen Adriaensdr. betalen vier jaar na het
overlijden van de eerst overledene de som van 400 car. gld. als legitieme portie. (177)
f. 3v d.d. 10-1-1568: Comp. de eerbare Aechte Claesdr. Adriaen Roelensz. weduwe
wonende tot Aarlanderveen, gaande en staande, en maakt haar testament. Verklaart haar
uiterste wl te wezen dat Weijntgen Adriaensdr. haar dochter huisvrouw van Cornelis Dircxsz.
wonende Nucoop, om haar moverende redenen, niet meer mag hebben dan de som van 250
gld., waarbij ze zich tevrende stellen moet met het vruchtgebruik, en de hoofdsom zal komen
en blijven ten behoeve van de kinderen van Weijntgen. Stelt tot haar erfgenamen bij gelijke
porties haar andere zes kinderen te weten Roelof, Claes, Jan, Pieter, Neeltgen en Maritgen
als elk in een gerecht zesde deel. Als Cornelis Dircxsz. voorsz. overlijdt voor haar testatrice
dan wil zij dat voorsz. Weijntgen gelijkelijk meedeelt met haar broeders en zusters. (179)
f. 4v d.d. 10-1-1568: Comp. Cornelis Adriaensz. alias ’t Grau wonende buiten Leiden aan de
Wadding en verklaart hoe dat zekere som van penningen schuldig is aan ene Adriaen
Arlewijnsz. brouwer tot Delft naar uitwijzen van zijn register en ook volgens zekere brieven
en obligatie daarvan zijnde, te samen monterende ter som van 28 ponden groten Vlaams,
welke som hij comparant bij deze getrouwelijk beloofd heeft te betalen en overzulks zijn
voorn. schoonvader daarvan te vrijen en te ontheffen, ten langste tussen nu en meidag
eerstkomende. Consenteert en geeft over met deze aan handen van de notaris als dat Claes
van Dijck Mourijnsz. als gemachtigde van de voorn. Claes Claesz. Snaphaen [niet eerder
genoemd!] tot ontlasting van zijn voorsz. borgtocht van 24 ponden meidag voorsz.
oversteken zijnde, alsdan terstond zal mogen procederen bij executie van verkoping van zijn
comparants huising en erve staande en gelegen aan de Wadding in het ambacht van
Zoeterwoude. (180)
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f. 5 d.d. 10-1-1568: Comp. de eerzame Huijch Gerrijtsz. Vroonman wonende in het ambacht
van Valkenburg en bekende verkocht te hebben en schuldig te wezen Jacob Willemsz.
scoemaecker wonende tot Rijnsburg zijn zwager een rente van 12 car. gld. per jaar. (180)
[ Notitie H.M. Kuypers: Huyg Gerritsz. Vroonman was getrouwd met oude Maritgen Jan
Lyclaeszdr. en Jacob Willems.z (van der Codde, geb. ca. 1529) met jonge Maritgen Jan
Lyclaeszdr. en dus zo zwagers. ]
f. 5v d.d. 11-1-1568: Comp. Mees Adriaensz. als tegenwoordige heiligegeestmeester tot
Leiderdorp vervangende Jan Jacobsz. Backer zijn mede-broedere ter eenre, Hubert
Heijnricxsz. tot Leiderdorp voor hem zelf en Adriaen Adriaensz. steenplaetser binnen Leiden
als voogd en uit de naam van Marie Claesdr. zijn moeder als naaste vrienden en magen van
Thoontgen Andriesdr. wonende aan de Hoge Rijndijk neffens Leiderdorp ter andere zijde, en
verklaarden hoe dat de voorn. Thoontgen omtrent de tijd van drie jaar terug tot haar
alimentatie en onderhoud ontvangen heeft van de heiligegeestmeesters van Leiderdorp
indertijd 5 stuivers per week blijkende bij zeker register berustende in de kerk van
Leiderdorp, en dat die nu ook nog elke week uitgereikt worden zodat ze niet van armoede en
gebrek zou vergaan in haar oude dagen. Maken afspraken over de na te laten erfenis van
voorn. Thoontgen. (181)
f. 6v d.d. 12-1-1568: Comp. de eerzame Gerrijt Jansz. Munt verwer en Jan Pietersz. alias
Scoudt osseweijer wonende binnen de stad Leiden als voogden van de twee onmondige
weeskinderen van wijlen Pieter Paedts Jansz. gewonnen bij Geertruijt Roelofsdr. zijn eerste
huisvrouw als Jacob en Maritgen, en hebben geconstitueerd Jan van Florij procureur voor
het Hof van Holland. (182)
f. 6v d.d. 12-1-1568: Comp. de eerzame mr. Floris Schuijt organist van St. Pieterskerk
binnen Leiden, poorter derzelve stad oud omtrent 38 jaar en deposeerde ten verzoek van
Jan Dircxsz. wonende tot Aalsmeer uit de naam van Huijch Claesz. scodtgaerder mitsgaders
van de ambachtsbewaarders van Aalsmeer hoe dat hij deposant zekere jaren geleden in de
ban van Aalsmeer leggende gehad heeft een perceel land groot 7,5 morgen en ‘drie scaer
scodts’ hetwelk hij naderhand verkocht heeft. Toen het land hem toebehoorde heeft hij het
hooi van het land verkocht aan ene Cornelis Adriaensz. brouwer binnen Leiden. Verklaarde
voorts hij deposant dat hoewel hij poorter van Leiden was hij toch alle ongelden betaald
heeft, zoals schot- en morgengeld. (182)
f. 7 d.d. 11-1-1568: Jan Florisz. van Zoeterwoude als bloed en voogd van vaders(zijde) van de
weeskinderen van wijlen Neeltgen Jacobsdr. in haar leven huisvrouw van Cornelis Lourisz.
alias Quant wonende in het voorsz. ambacht van Zoeterwoude gewonnen bij dezelve Cornelis
Lourijsz. in die kwaliteit voor hem zelf en vervangende Govert Claesz. wonende op de
Hogeveen als oudoom en mede voogd van de voorsz. weeskinderen van haar moeders zijde,
verzoekt bij deze met vriendschap aan de voorn. Cornelis Lourisz. dat hij op korter termijn voor
zijn voorn. kinderen behoorlijke bewijs of uitkoop wil doen van haar moeders erfenis, of bij
gebreke van dien dat hij schuldig en gehouden zal wezen den voorn. voogden te leveren
behoorlijke inventaris zijn boedel zulks die was ten tijde van het overlijden van de voorn.
Neeltgen Jacobsdr. de voorsz. kinderen moeder, en dien achtervolgende te procederen tot
schifting, scheiding en deelinge van de voorsz. boedel en goederen bij zijn voorn. huisvrouw
met de dood achtergelaten en zijn voorn. kinderen daar van te laten volgen zulks als naar
rechten. En bij weigering van hetgeen voorsz. staat zullen de voorn. voogden genoodzaakt
wezen hem daar verder in te voorzien bij justitie of anderszins daar zij zich over beraden zullen.
Verzoekende hierop antwoord en te hebben acte. (182)
f. 7v d.d. 13-1-1568: Heb ik Pieter Adriaensz. Storm notaris ten verzoek als voren hetgeen
voorsz. staat, de voorn. Cornelis Lourijsz. komende tot mijn huis voorgelezen, daar dezelve
Cornelis Lourisz. op antwoordde, zeggende ‘Ick hoor ende ick zie’. (183)
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f. 7v d.d. 14-1-1568: Comp. de eerzame Jan Aertsz. van Hoochmade tegenwoordig wonende
binnen de stad Leiden en IJmmetgen IJsbrantsdr. zijn geechte huisvrouw, wezende beide
gezond van lichaam gaande en staande, en maken een testament. Ze hebben geen
descenten in leven. Voorn. Jan Aertsz. approbeeert zijn uiterste wil als hij op 18-3-1548 voor
notaris Philips Vranckensz. gemaakt heeft, beroerende als dat zijn broeder en zusters en
haar descendenten zullen erven in al zijn na te laten goederen. Met diverse aanvullende
bepalingen. IJmmetgen IJsbrantsdr. institueert haar man tot haar enige universele
erfgenaam, met bespreek voor haar naaste magen en vrienden. (183)
f. 9v d.d. 14-1-1568: Heb ik notaris ten verzoek van Cornelis Cornelisz. als capelmeester van
Wilsveen, Claes Pietersz. Colen, Dirck Dircxsz., Sijmon Dircxsz. en Cornelis Hubrechtsz. alle
buren of ingezetenen van Wilsveen met dezelve personen mij zelf laten vinden ter
woonplaats en aan de persoon van mr. Amelis van Oij deken van Rijnland en canonick van
de Hogelande binnen Leiden als possesseur van zeker vicarie of capelrie gelegen in de
capelle van Wilsveen, en hebben de voorsz. Cornelis Cornelisz. en zijn consorten jegens de
voorn. mr. Amelis geproponeerd en verhaald hoe dat zij nu zekere tijd gezeten hebben
zonder enige kapelaan of priester te Wilsveene en dat er ook geen missen of andere
diensten aldaar gedaan zijn geweest binnen de tijd van een maand of langer geleden,
verzoekende daarom aan de voorn. mr .Amelis dat hij tot zijn kosten henluiden van een goed
priester of kapelaan zoude voorzien om de diensten aldaar te doen naar behoren alzo hij de
voorsz. vicarie possideert en de profijten daarvan geniet, of zouden anders genoodzaakt zijn
hem daarvoor in te voorzien, daarbij voegende dat de voorsz. mr. Amelis volgens het concili
van Trente gehouden zoude zijn de voorsz. vicarie zelf te bedienen. Deze vicarie is slechts
belast met twee missen per week. (184)
f. 10 d.d. 16-1-1568: Comp. Alijdt Gerrijtsdr. Claes Cornelisz. van Banckens weduwe
poorteresse van der stad Leiden, gaande en staande, en verklaarde dat zij op 19-9-1567
voor mij notaris gemaakt en gepasseerd heeft zekere haar dispositie testamentair
begrijpende onder andere exheredatie?! van haar zoon Mathijs Claesz. van Bancken om
zekere zaken en redenen. Zij annuleert deze dispositie volledig. Gedaan ten huize van de
comparante staande op de Hoijgraft. (185)
f. 10v d.d. 16-1-1567: Comp. de eerzame en discrete Jan van Brouchoven secretaris van
Rijnland oud omtrent 54 jaar en deposeerde ten verzoek van Cornelis Adriaesz. brouwer
binnen de stad Leiden dat hij deposant zeker veenland leggende heeft in de ban van
Aalsmeer hetwelk hem omtrent vier jaren toebehoord heeft en dat hij hetzelve land
gedurende de voorsz. tijd zelf gebruikt en aan hem gehad heeft, doende daaruit slagturven
zonder dat hij ooit enig schot van het voorsz. land betaald heeft. (186)
f. 11 d.d. [niet gedateerd]: Adriaen van Crimpen als gemachtigde van Jacob de Woest Jansz.
schout tot Zoeterwoude proponeert dat hij op 7-1-1568 uit de naam en vanwege de voorn.
Jacob de Woest aan Willem van Palensteijn baljuw van Rijnland zittende ter vierschaar om
recht en justitie te administreren, verzoekt alsnog dat hij als baljuw op de voorn. schout, die
op de voorsz. dag aldaar present stond en bij hem onlangs geleden geapprehendeerd
daarna op cautie van 1000 gld. en tot vermaning te recht te komen ontslagen was, eis wilde
doen zulks hij te rade vinden zoude. Etc. (186)
f. 11 d.d. 17-1-1568: Heb ik Pieter Adriaensz. Storm notaris ter requisitie van Adriaen van
Crimpen als gemachtigde alsboven mij zelf gevonden aan de persoon van Willem van
Palensteijn baljuw van Rijnland en heb hem van hetgeen voorsz. staat (hetwelk ik daags te
voren tot zijn huis ten verzoek als boven hem geïnformeerd en voorgelezen had) kopie
geleverd. Etc. (186)
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f. 11v d.d. 17-1-1568: Comp. Huge van Alckemade Jansz. wonende binnen de stad Leiden
en bekende schuldig te wezen aan Adriaen Jansz. Knotter poorter van de voorsz. stad een
som van 850 ponden ter cause van zekere lakens en goede berekende schulden zulks zij
met elkaar afgerekend hebben. (187)
f. 12v d.d. 17-1-1568: Comp. de eerzame Quijrijn Claesz. Waerdeijn binnen de stad Leiden
voor hem zelf en vervangende Jan Claesz. tot Gorinchem, Joost Willemsz. Porsman, Hubert
Aelwijnsz., Jan Jansz. vervangende zijn broeders als erfgenamen van Hillegont Willemsdr.
haar moeder en Ghijsbert Dircxsz. Gool als erfgenaam van Neeltgen Jansdr. zijn moeder
zal., allen poorters van de stad Leiden, en hebben geconstitueerd Pieter Jansz. Kinderen,
Gerrijt Doedesz., Adriaen Willemsz. Criep en Pouwels van Hove alle procureurs voor het Hof
van Holland. (188)
f. 12v d.d. 17-1-1568: Comp. Jan Lucasz. en Cornelis Jacobsz. bouman binnen de stad
Leiden als gemachtigde van Alijdt Woutersdr. huisvrouw van Jan Jansz. Backer binnen
dezelve stad blijkende bij procuratie voor mij notaris d.d. 7-1-1568 substituerende Jacob van
Couwenhoven, Joost Jacobsz. van der Bije, Vincent van Wieringen, Gerrijt Doedesz. en
Pouwels van Hove procureurs voor het hof van Holland contra de voorn. Jan Jansz. (188)
f. 13 d.d. 17-1-1568: Comp. de eerzame en discrete Adriaen van Zwieten en heeft
geconstitueerd Jan van Brouckhoven om uit zijn naam te verheffen en verheerwaarden
alzulke percelen van lenen als bij de voorsz. Van Zwieten te leen gehouden zijn geweest van
de Graaf van Holland gelegen in het ambacht van Lisse genaamd de Kooteweeren. (188)
f. 13 d.d. 18-1-1568: Comp. de eerbare Maritgen Heijnricxsdr. weduwe van Thomas Jansz.
Backer wonende binnen de stad Leiden oud omtrent 33 jaar en deposeerde ten verzoek van
Jan Heijnricxsz. Backer poorter van de stad Leiden als dat waarachtig is dat Cornelis
Cornelisz. in de Bock binnen dezelve stad in de heilige week voor Pasen lestleden verkocht
heeft zekere klederen van haar en haar zal. man voorn. met nog zekere percelen van
huisraad en inboedel onlangs daarvoor uit de lommert gehaald en gelost bij de huisvrouw
van de voorn. Cornelis Cornelisz. genaamd Marie Jansdr. in presentie van haar deposante.
(188)
f. 13v d.d. 18-1-1568: Comp. Lenaert Mathijsz. oud 50 jaar, Willem Jansz. oud omtrent 45
jaar, Cornelis Adriaensz. oud omtrent 42 jaar, Louris Cornelisz. oud 39 jaar, Cornelis
Cornelisz. oud mede 39 jaar, Matheus Ghijsbrechtsz. oud 36 jaar en Pieter Cornelisz. oud 34
jaar, alle steenplaetsers, en deposeerden ten verzoek van Dirck van Montfoirt Jacobsz.
wonende binnen de stad Leiden, over de kwaliteit van baksteen. (189)
f. 14 d.d. 19-1-1568: Comp. Dirck Jacobsz. van Montfoirt inwoner van deze stad en
verklaarde dat hij uit naam en als procuratie hebbende van Sebastiaen van Utrecht coopman
tot Antwerpen van Jacob Pietersz. verwer tot Leiden in betaling van zijn schulden en interest
vandien dewelke de voorsz. Sebastiaen van dezelve Jacob Pietersz. ter cause van zekere
balen ‘wers’ resteert en alle actie en toezeggen dat dezelfde Jacob Pietersz. mag
competeren uit de resterende custingpenningen begrepen in een custingbrief die hij
sprekende heeft op Dirck Cornelisz. Gardeijn en Jan Jansz. van Bancken zijn borg d.d. 30-91566. (189)
f. 14v d.d. 20-1-1568: Volgende welk voorsz. verzoek ik notaris ten zelve dage mij laten
vinden hebben ter woonplaats en aan de persoon van Dirck Cornelisz. Gardijn voorn. en heb
hem hetgeen voorsz. staat gepresenteerd en geinsinueerd. (190)
f. 15 [er ontbreken echter tussenliggende folio’s] d.d. 19-3-1568: [begin akte ontbreekt] ….
[Testament van Jan Splintersz. en Machtelt Jansdr. ] Verklaarde hij testateur zijn uiterste wil
te wezen dat Machtelt Jansdr. zijn beminde huisvrouw voorn. als legaat haar leven lang
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gedurende als lijftocht zal behouden en blijven bezitten zijn testateurs helft van de huising en
erve die te samen bewonen en gebruiken, staande en gelegen op de Rijn bij de
Coorenbrugge, waarvan zij de wederhelft bezit. Bespreekt nog Neeltgen Florisdr. huisvrouw
van Aernt Sijmonsz. volre de som van 50 gld. en al de kinderen van wijlen Fijtgen Florisdr.
haar zuster, elk kind 100 gld. Stelt tot zijn enige universele erfgenaam Gerrijt Splintersz. zijn
broeder, met conditie dat al zijn goederen na het overlijden van zijn broeder zullen
succederen op de kinderen van de voorn. Neeltgen Florisdr. en op de kinderen van wijlen
Fijtgen Florisdr. voorsz. Voorts ordonneerde de voorn. Machtelt Jansdr. haar uiterste wil te
wezen dat Jan Splintersz. haar man voorsz. in lijftocht zal behouden haar helft van de
voorsz. huising en erve. Herroepen de gemaakte huwelijkse voorwaarden. Verder
approbeert zij haar testament gemaakt op 2-9-1567 voor deze notaris gemaakt. Gedaan te
Leiden ten huize of woonplaats van de voorn. testateuren staande alsvoren. (190)
f. 16 d.d. 19-3-1568: Comp. Cornelis Lourisz. van Voorscoten wonende binnen Leiden en
heeft geconstitueerd Jan Pietersz. wonende tot Valkenburg, Louris Pietersz. in Stompwijk en
Sijmon Pietersz. tot Zoetermeer zijn ‘broeders ende kinderen’. (191)
f. 16 d.d. 20-3-1568: Comp. de eerzame Jacob Willemsz. poorter van de stad Leiden en
heeft geconstitueerd Pouwels van Hove en Jacob van Couwenhoven procureurs voor het
Hof van Holland en Jan Heijmansz. procureur of talman voor het gerecht of vierschaar van
Den Haag. (191)
f. 16 d.d. 22-3-1568: In het openbaar twee maal opgelezen zijnde de voorwaarden van de
verhuring van de woning en landen achtergelaten bij zal. Gerrijt Aerntsz. Vos en zijn
huisvrouw gelegen op de Oude Wetering in het ambacht van Alkemade, zo is aldaar onder
andere gecompareerd Sijmon Jansz. schout van het voorsz. ambacht met vele woorden
sustinerende als dat de voogden van het nagelaten weeskind van de voorn. Gerrijt Aerntsz.
en zijn huisvrouw hem schuldig zouden zijn van de penningen dewelke bij de huurlieden voor
de voorsz. woning en landen in huur beloofd zouden worden mitsgaders ook van de
penningen komende van de verkochte inboedel en beesten, hem te laten volgen en in de
voorwaarden te stellen ponden geld naar costumen van Rijnland etc. Gedaan ten huize van
de weduwe van wijlen Aelbert Borritsz. op de Oude Wetering. Ter presentie van Jan Jansz.
wonende tot Warmond en Cornelis Jansz. cuper binnen Leiden als getuigen. (191)
f. 17 d.d. 26-3-1568: Comp. de eerzame Pieter Jacobsz. de Haes en Mees Jansz.
wantsnijder als regeerders en toezienders van het armenhuis genaamd Sijon staande binnen
de stad Leiden op de Papegraft ter eenre en Lijsbeth Dircxsdr. weduwe Mees Heijmansz.
eertijds wagenaer die met dezelve haar man (nu overleden zijnde) in het voorsz. armenhuis
tot zijn overlijden toe gewoond heeft en aldaar onderhouden is, met Jan Jansz. van
Berendrecht smist haar gekoren voogd in deze zaak ter andere zijde, en verklaren te samen
met vriendschap veraccordeerd te wezen beroerende de scheiding en deling van de
nagelaten goederen van Mees Heijmansz. voorn., die hij en zijn vrouw tot zijn overlijden toe
tesamen bezeten hebben. (192)
f. 17v d.d. 27-3-1568: Comp. Ripper Cornelisz. molenaer buiten Leiden en constitueerde
hemzelf borg voor Jonge Jan Jansz. van Scagen molenaer buiten de voorsz. stad, voor de
som van 10 car. gld. en 10 stuivers als ene Balthen Sijmonsz. wonende tot Rotterdam
vanwege Oude Jan Jansz. van Scagen mede molenaer heeft doen arresteren onder ene
Bartout Pietersz. molenaer en daarop verkregen zeker verwin. (193)
f. 17v d.d. 27-3-1568: Comp. Baertgen Jansdr. weduwe wonende tot Woubrugge en heeft
geconstitueerd Vincent Fransz. van Wieringen procureur voor het Hof van Holland speciaal
in verband met 4 gld. die haar nog competeert van Dirck IJsbrantsz. mede wonende tot
Woubrugge als rest van meerder som, vanwege mondkosten tot haar huis verteerd. (193)
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f. 18 d.d. 26-3-1568: Comp. de eerzame Dirck Allertsz. van Reijnsburch en Anna
Eeuwoutsdr. zijn geechte huisvrouw, inwoners van de stad Leiden, gaande en staande, en
maken hun testament. Dirck Allertsz. verklaart dat hij in de boedel van hem en Anna
Eeuwoutsdr. niet meer gebracht heeft, en van zijn zijde niet meer gekomen is, zo van zijn
huwelijke goederen als van zijn moederlijke erve, dan de som van 400 car. gld. Verklaarde
zijn uiterste wil te zijn dat indien hij als eerste en zonder kinderen overlijdt, dat zijn huisvrouw
als legaat de som van 100 car. gld. zal genieten, en zijn erfgenamen de resterende 300 car.
gld. Voorn. Anna Eeuwoutsdr. verklaart haar uiterste wil te wezen, indien zij voor haar man
overlijdt, dan zal haar voorsz. man de gerechte helft van al haar na te laten goederen krijgen,
en tot erfgenaam van de andere helft institueert zij Maritgen Michielsdr. haar dochter.
Testateuren doen hun huwelijke voorwaarden te niet. (193)
f. 19 d.d. 27-3-1568: Comp. de eerbare juffrouw Marie van Cadts wettige dochter van
jonkheer Jacob van Catds, gaande en staande, en exhibeerde zeker instrument van making
of gifte uit zaak des doods bij haar comaprante op 10-10-1564 ten huize van haar voorn.
vader genaamd de Proostie staande in het convent van de Witte Heeren tot Haarlem voor
Jacob Jansz. van Velsen notaris, Jan Willemsz. poorter en Jan van achtenvelt Jansz.
inwoner van dezelve stad als getuigen gepasseerd, waarbij ze haar vader besproken heeft
een jaarlijkse losrente van 200 car. gld. gekomen uit de goederen van wijlen juffrouw Marie
van Egmont haar zal. moeder en heer Jan van Huchtenbrouck. Etc. (194)
f. 20 d.d. 27-3-1568: Comp. de eerbare Alijdt Dircxsdr. Sijmon Govertsz. weduwe
poorteresse van de stad Leiden wezende ziek van lichaam en verklaarde dat in 1654 Joost
Jacobsz. wantsnijder binnen de stad Leiden aan haar comparante achter zijnde de som van
35 car. gld. 16 stuivers haar in rechte getrokken had voor de vierschaar van Leiden alwaar zij
geobtineerd en verkregen had zekere sententie waarbij haar huis verkocht zou worden wat
Claes van Lindenburch Jacobsz. belet heeft en aan Joost Jacobsz. de penningen betaald.
Daarbij heeft voorsz. Claes van Lindenburch haar huis opgeknapt. Wat zij hem schuldig is
heeft hij overgedragen aan haar dochter Lijsbeth Sijmonsdr., die zij echter niet kan terug
betalen. Daarom krijgt Lijsbeth Sijmonsdr. uit haar na te laten goederen als eerste deze
schuld vergoed, en verder krijgt ze nog een legaat voor haar trouwe zorg die Lijsbeth haar
comparante (die van niemand ander van haar kinderen enige troost, hulp of bijstand heeft)
geeft. Ze approbeert verder haar uiterste wil als zij voor deze notaris op 21-12-1562 gemaakt
en gepasseerd heeft. Gedaan ten huize van de voorn. Alijdt Dircxsdr. staande in St. Pieters
Kercstege. (195)
f. 21 d.d. 28-3-1568: Comp. de eerzame Willem Jansz. scoemaecker wonende in het dorp
van Rijnsburg en Maritgen Jansdr. zijn wettige huisvrouw, wezende oud van dagen niettemin
gaande en staande, en maken hun testament. Stellen tot hun universele erfgenamen al haar
beider gemeen kinderen. Willen dat Lijsbeth Willemsdr. haar dochter huisvrouw van Quijrijn
Fransz. wielmaecker mede wonende tot Rijnsburg de lijftocht krijgt van haar portie en het
eigendom zal aan haar kinderen komen. Gedaan binnen het dorp van Rijnsburg ten huize en
woonplaats van de voorn. testanten. Ter presentie van Lambert Heijnricxsz. linnewever
wonende tot Rijnsburg en IJsbrant Jacobsz. poorter van Leiden als getuigen. (196)
[ Notitie H.M. Kuypers: Willem Jansz. schoenmaker te Rijnsburg is de stamvader van één
van de Rijnlandse geslachten Van der Codde en o.a. de vader van Jacob Willemsz. van der
Codde, ook schoenmaker te Rijnsburg, genoemd in de akte d.d. 10-1-1568 hierboven. ]
f. 22 d.d. 29-3-1568: Comp. de eerzame Jacob Adriaensz. steenplaetser oud omtrent 52 jaar
en Griete Hugendr. zijn huisvrouw oud omtrent 51 of 52 jaar en deposeerden ten verzoek
van Dirck van Monfoirt Jacobsz. wonende binnen de stad Leiden hoe dat waarachtig is dat
omtrent 16 jaar geleden Huijch Willemsz. brouwer zal. haarluider meester in die tijd, gekocht
heeft gehad van Cornelis Willem Ottensz. tot Leiden vier ‘oenijs’ aarde voor de som van 20
ponden groten Vlaams. (197)
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f. 22v d.d. 29-3-1568: Comp. Willem Jansz. bouman wonende tot Alphen en heeft
geconstitueerd Joris Jansz. van Bremen voorspraak binnen de stad Leiden. (198)
f. 22v d.d. 30-3-1568: Comp. de eerzame Pieter Jacobsz. geboren tot Leiden wonende tot
Sassenheim en Geertruijt Dircxsdr. zijn geechte huisvrouw, gaande en staande, en maken
een testament op de langstlevende. Met conditie met betrekking tot Lijsbeth Claesdr. moeder
van Pieter Jacobsz. voorn., als die haar zoon overleeft, krijgt zij een legitieme portij na het
overlijden van haar zoon. (198)
[De scan van Deel E f. 23v/24 ontbreekt op internet. ELO heeft in 2013, bij het gereedkomen
van versie 1.0. van deze bewerking, toegezegd deze scans toe te veoegen. Helaas is dat bij
het uitkomen van versie 4.0 in augustus 2018 nog steeds niet gebeurd.]
f. 23v d.d. 30-3-1568: Comp. de eerzame Maerten Hugensz. verwer binnen Leiden en heeft
geconstitueerd Huijch Pietersz. Cuper en Cornelis Aelwijnsz. van Thool wonende tot
Benthuizen, Vranck Jansz. en Jan Gorisz. tot Zoetermeer. (-)
f. 24 d.d. 30-3-1568: Comp. Cornelis Cornelisz. scheepmaecker wonende binnen de stad
Leiden in de Blaeuwe Stege en bekende met de meesters van St. Katerinen Gasthuis binnen
dezelve stad veraccordeerd te wezen als dat dezelve meesters zullen ontvangen Ermgaert
Gerrijtsdr. zijn comparants huisvrouw om aldaad haar leven lang gedurende gealimenteerd
en onderhouden te worden als alle andere miserabele personen in hetzelve gasthuis
wezende. Met conditie dat hetzelve gasthuis krijgen zal het huisje en erve hetwelk hij
tegenwoordig bewoont staande en gelegen in de Blaeuwe Stege met alle huisraad en
inboedel. (-)
f. 24v d.d. 30-3-1568: Comp. Kerstant Cornelisz. bode van Oegstgeest en heeft
geconstitueerd Vincent Fransz. van Wieringen procureur voor het Hof van Holland. ter
presentie van Gerrijt Gerrijtsz. en Jan Jacobsz. buren van Oegstgeest als getuigen. (199)
f. 24v d.d. 30-3-1568: Comp. de eerzame Mees Adriaensz. wonende in het ambacht van
Zoeterwoude en constitueerde hemzelf met deze appellant of reformant aan het Hof van
Holland van alzulk vonnis als op maandag 22-3-1568 bij Jan Ghijsbertsz., Willem Pieter
Joostensz., Jan Jacobsz., Willem IJsbrantsz. en Cornelis Gerritsz. Lijn als kroosheemraden
van Zoeterwoude ter instantie en ten voordeel van de schout aldaar en tot nadeel van hem
comparant gepronunchieerd en gewezen is op een hofwech in het ambacht van
Zoeterwoude.
f. 25 d.d. 2-4-1568: Comp. de eerzame Mr. Andries Allertsz. poorter van de stad Leiden voor
hem zelf en vervangende Vranck Jansz. wonende tot Zegwaart als curatoren bij de baljuw
van Rijnland geordonneerd over de goederen van Pieter Heijnricxsz. van Noort A en zijn
huisvrouw, en heeft geconstitueerd Jan van Florij procureur voor het Hof van Holland. (199)
f. 25v d.d. 2-4-1568: Comp. de eerzame en discrete heer mr. Willem Radbodi priester en
pater van St. Michielsconvent binnen de stad Leiden oud 71 jaar en deposeerde ten verzoek
van IJde Dircxsdr. weduwe Floris van Montfoirt Jacobsz. dat waarachtig is dat op 9-11-1547
of daar omtrent in het voorsz. convent gekomen is geweest Beatrix Gerrijtsdr. Steenevelt te
dien tijde huisvrouw van Jonge Dirck Reijersz. vader van de voorn. requirante en dat hij
deposant als pater en uit naam van het voorschreven convent dezelve Beatrix toegeteld
heeft de som van 540 car. gld. en dat over en in betaling van de hoofdsom van een jaarlijkse
losrente van 30 car. gld. die Sijmon Jan Reijersz. brouwer als principaal en de voorn. Jonge
Dirck Jansz. zijn broeder als borg het voorn. convent geconstitueerd en gepasseerd hebben,
breder blijkende bij de brief van constitutie d.d. 3-11-1547 daar hij deze aangaande hem toe
refereert. (200)
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f. 25v d.d. 2-4-1568: Comp. de eerbare Aechte Fransdr. poorteresse van de stad Leiden [in
de aanhef: weduwe van Abraham Jacobsz.], gaande en staande, en maakt haar testament.
Stelt tot erfgenaam al haar kinderen, behoudens dat Belijtgen haar dochter haar tevreden zal
moeten stellen met alleen de lijftocht en het eigendom zal gaan naar haar kinderen. Ze
verbiedt dat voorsz. Belijtgen en Cornelis Adriaensz. haar tegenwoordige man de voorsz.
haar kinderen goederen zullen verkopen of transporteren. (200)
f. 27 d.d. 5-4-1568: Comp. Adriaen Pietersz. wonende in Maasland binnen de stad Leiden
[dit laatste zal een abusievelijke toevoeging zijn] ter eenre en Sijmon Dirck Hobbensz.
poorter van Leiden ter andere zijde, en de voorsz. Adriaen Pietersz. bekende
getransporteerd te hebben Sijmon Dircxsz. voorn. al zulke penningen en schulden als hem
comparant competeren tot Katwijk en Noordwijk op Zee en ook mede tot Katwijk op de Rijn
van verscheiden personen bij wijlen Barbara Huijtgesdr. zijn huisvrouw in haar leven
uitgeborgd. Adriaen Pietersz. belooft Sijmon Dircxsz. te vrijen en waren van alle actien die bij
iemand van zijn kinderen of bij zijn zwager aan dezelve schulden gepretendeerd zouden
mogen worden. (201)
f. 27v d.d. 6-4-1568: Comp. Aelbert Dircxsz. oud omtrent 67 jaar en Jan Willemsz. oud 66
jaar beide wonende tot Leiderdorp en deposeerden ten verzoek van Dirck van Montfoirt
Jacobsz. wonende binnen de stad Leiden hoe dat waarachtig is en zij ook gezien hebben dat
in de geren van de hofstede Van der Meije gelegen in het ambacht van Leiderdorp
uitgegraven was anderhalve ‘ripps’ of daaromtrent lopende doorgaans bij de boomgaard
heen, voordat de voorn. Dirck van Montfoirt de voorsz. hofstede van Willem van
Bosschuijsen gekocht had, enige aarde uit dezelve geer deed vletten en dat de petten niet
toegemaakt en desolaat waren blijven liggen. Daar voorts bij voegende dat zij deposanten
om haar arbeidsloon door bevel van Dirck van Montfoirt voorn. dezelve petten hebben helen
toemaken. Ter presentie van Cornelis Jansz. bode van Leiderdorp. (202)
f. 28 d.d. 6-4-1568: Comp. de eerzame Claes van Lindenburch Jacobsz. wonende binnen de
stad Leiden en bekende getransporteerd te hebben aan Cornelis Willemsz. waert in de
Gulden Hoorn poorter van de stad Leiden, daar ik notaris wettelijk voor stipuleerde en
hetzelve accepteerde, de helft van een jaarlijkse losrente van 6 ponden 6 st. verschijnende
19 juli, sprekende op de voorsz. stad van Leiden op delzelfde stad gekocht in het jaar 1489
staande te register op de naam van Gerrijt Hovesz. onder het capiter van Delft ter voorsz.
som. Ter presentie van Pieter van Buten Cornelisz. baljuw van Woerden en IJsbrant
Jacobsz. poorter van de stad Leiden. (202)
f. 28v d.d. 8-4-1568: Comp. Gerrijt Heijnricxsz. backer in ’t Saeck [Scaeck?!] binnen de stad
Leiden en heeft geconstitueerd Jan van Velsen Woutersz. (203)
f. 28v d.d. 8-4-1568: Heb ik notaris ten verzoek van Willeboert Jacobsz. buurman in het
ambacht van Oegstgeest geassisteerd met Jacob Meesz. van Valkenburg zijn vader mijzelf
laten vinden ten huize of woonplaats van Kerstant Cornelisz. bode van Oegstgeest wonende
bij de Vooskuijl alwaar dezelve bode de voorn. Willeboort Jacobsz. gerestitueerd heeft
zekere zijn schapen en lammeren onlangs bij de bode geschut en gedreven uit zekere weide
in kwestie behorende aan de hofstede daar de voorsz. Willeboort Jacobsz. op woont gelegen
in het ambacht van Oegstgeest, bij hem ingehuurd van Ghijsbrecht Dircxsz. Cruij(denier?) tot
Leiden. Zijn buurman Aernt Maertsz. buurman van Oegstgeest is getuige. (203)
f. 29 d.d. 8-4-1568: Comp. Steven van Heussen wonende tot Leiden en verklaarde voor
antwoord op de protestatie en verklaring bij of vanwage mr. Jan van Treslong als
testamentaire voogd van Dirck Adriaensz. van Leeuwen op maandag lestleden ten huize van
hem comparant in zijn absentie dat hij op zondag lestleden overmits hem de akten van
executie die bij de heer van St. Johans tot Utrecht aan zekere 7,5 morgen land in Alphen
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gelegen en gebruikt bij ene Govert Cornelisz. gedaan mogen zijn, niet worden vertoond etc.
(203)
f. 29v d.d. 9-4-1568: Comp. Jan Willemsz. oud omtrent 66 jaar en Cornelis Jansz. … oud
omtrent 25 jaar of 26 jaar beide wonende tot Leiderdorp en deposeerden ten verzoek van
(Dirck) van Montfoirt Jacobsz. wonende binnen de stad Leiden hoe dat waarachtig is dat zij
deposanten omtrent de tijd van vier jaren te samen gevlet hebben uit het voorland van de
hofstede van der Mije strekkende van de boomgaard naar de weg tot de Derssloot toe al de
aarde die binnen dezelve tijd eerst bij Cornelis Jansz. Maes omtrent 3 jaren en na dezes
overlijden bij Cornelis Cornelisz. zijn zoon in het laatste jaar verwrocht en steen van
gebakken zijn. (204)
f. 30 d.d. 10-4-1568: Comp. de eerzame Jan Mathijsz. bouckdrucker binnen de stad van
Leiden en heeft geconstitueerd IJeuwout Jansz. houtvercoper of schipbreecker wonende
buiten de Vuijlpoort van de stad Dordrecht voor de vierschaar aldaar en om te mogen innen
van de weduwe van Dirck Fransz. bouckvercoper tot Dordrecht de som van 8 car. gld. 18 st.
1 blanc die hem constituant competeren ter cause van boeken de voorn. Dirck Fransz. in zijn
leven geleverd volgens zijn register daarvan zijnde en mij notaris vertoond. (204)
f. 30v d.d. 11-4-1568: Comp. de eerzame Roeloff Aelwijnsz. wonende in het ambacht van
Leiderdorp en heeft geconstitueerd Jan van Velsen Woutersz., Baernt Aertsz. van
Standingen, Roeloff Adriaensz., Floris van Abbenbrouck Gerrijtsz., Adriaen van Crimpen en
Pieter Cornelisz. baljuwsbode van Rijnland. (205)
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