OUD RECHTERLIJK ARCHIEF HAZERSWOUDE 1580-1588
door
H.J. van der Waag

Inleiding
Het betreft inv.nr. 19 van het Oud Rechterlijk Archief van Hazerswoude. De bewerker heeft de
pagina's van dit deel genummerd. Het deel begint met een katern van september 1580 - januari
1581, wat eigenlijk in het vorige deel thuishoort. Zoveel mogelijk is een zelfde spelling
aangehouden. Raadplegers dienen dus voor de spelling in het origineel het boek zelf in te zien.
Regesten
fol. 1. 19-9-1580. Pieter Hendrickszn. en Cornelis Hendrickszn. broers en Jacob Corstenszn.
omen en naaste voogden van de 3 weeskinderen van za Willem Hendrickszn. en Adriaen
Corssendr. verkopen namens de weeskinderen aan Pieter Janszn. en Cornelis Janszn. zonen van
jonge Jan Corneliszn. Craen 7 hond land gelegen boven weg, belend O Jan Corneliszn. Craen, W
Cornelis Adriaenszn. Lodder en Hendrick Joachimszn., Z de landscheiding en N Jacob Pieterszn.
Craen.
fol. 1v. 9-10-1580. Salomon Joriszn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Dirck Joriszn.
Schoeneman zijn broer wonende te Coudekerck 200 KG voor diens moederlijk erfdeel waarvoor
hij per jr aan rente zal betalen 12 KG 10 st, met hypotheek op de helft van 25 morgen 22 hond 34
roe land met de gehele huizinge, barg en schuur, strekkende uit de Rijn zuidwaarts over de
Slingerka in de Oude Wilck, belend O Wouter Janszn., Jan Adriaenszn. en Gijs Floriszn. en W
Cornelis Joriszn. hun broer met de wederhelft, een delf camp van 22 morgen 68 roe, belend O
Crijn Aertszn. en W Aert Willem Eeuwoutszn. zwager, strekkende van de dwarswetering
zuidwaarts tot Jan Louriszn. land toe.
fol. 2v. 28-8-1580 (sic) Dirck Pieterszn. en Dammas Dirckszn. zijn zoon zijn schuldig aan Dirck
van Ruyven tot Delft 12 KG per jr wegens koop van een huis en erf groot 1 hond, gekomen van
Adriaen Dirckszn. coman, belend N de Rijndijk, Z de schuldeiser, O Jan Janszn. voor Vuyt tot
Rijnsburg, W Appollonia Aertsdr. wede Jan Jacobszn., met hypotheek op het gekochte en op 4
morgen land strekkende van de pooten van Rijnenburger woning en landen zuidwaarts tot de
dwarswetering toe, belend O Jacob Wittebols wede en W de schuldenaars. Gecasseert marty
1595.
fol. 3v. 11-10-1580. Dirck Hendrickszn. en Leendert Crijnenzn. zijn schuldig aan Baernt N
onleesbaar wegens koop van een derde gedeelte van 4 morgen 22 h land gelegen binnen weg,
belend O Cornelis Willem Jan Aertsznzn. en W Adriaen Claeszn., Jacob Jacobszn., Gerrit N,
strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, met waarborg een derde gedeelte van
het perceel en door Dirck Hendrickszn. van een derde gedeelte van een huis en erf, belend O
Walich Janszn., W en N Cornelis Corneliszn. alias jonge Soontgen, Z de Voorweg en door
Leendert Crijnen van een derde gedeelte van 14 hond land gelegen binnen weg, belend O Adriaen
Claeszn., Jacob Jacobszn. en Gerrit Janszn. en W Adriaen Willemszn. tot Leiden, strekkende van
de huiswerf van de voorsz. Leendert zuidwaarts tot de Achterweg toe.
fol. 4v. 12-10-1580. Nyclaes Lambrechtszn. molenaar is schuldig aan Jan Thoniszn. timmerman
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71 KG met hypotheek op de helft van de korenmolen en van het molenaarshuisje zoals gekocht
van Jan Thoniszn. en de wederhelft gekocht van Jan Beerenszn., staande op erfpachtsgrond van
Jan Beerenszn. tegen 35 st per jr.
fol. 5. 12-10-1580. Roelof Adriaenszn. als curator op eigen verzoek van Jan Ponszn. over 3
morgen 12 hond land gelegen aan de boven weg met het huis daarop staande, belend O en Z
Huych Janszn. en zijn kinderen, W het weeskind van Hendrick Egbertszn. en N de Achterweg.
Gemijnd door Adriaen Jacobszn. alias Adriaen Broer voor 441 KG en schepenen hebben Jan
Ponszn onterfd. Adriaen Jacobszn. had gemijn voor Claes Dirckszn. van Montfoort.
fol. 6v. 20-10-1580 Opschrift Schuldbrief Jacob Jacobszn. tbv Crijn Pieterszn. onleesbaar 32
hond slagturfland, belast met de helft van 10 st per jr onleesbaar, belend O Gerrit Ger ritszn.
Koeyt, W onleesbaar, N Aelwijn Pieterszn. en Z de landscheiding schuldig aan Crijn Pieterszn. 54
KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 7. -10-1580. Schatting. Roelof Adriaenszn. als curator op het verzoek van Hillegont
Cornelisdr. wede Cornelis Willemszn. van Hout onleesbaar Claes molenaers wede en N Corsz. en
W Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn., strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de
nieuwe vaart tbv haar crediteuren van 21-6-1579 het huis en erf blijkt belend te zijn O Maritje
Dircksdr. wede Claes Adriaenszn. molenaer en W Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn.,
Aelbert Bruynenzn. bakkers kinderen, belast met een lijfrente van 6 KG per jr tbv Harman
Pieterszn. en Maritje Pietersdr., gemijnd door Mees Willemszn. voor 202 KG.
fol. 9. 31-10-1580. Roelof Adriaenszn. secretaris alhier stelt op verzoek van Melten Aelbertszn.
en Anna Govert Jacobszn. wede en Pieter Adriaen Reyersznzn. op 12-1-1579 als hypothecaire
crediteuren van een woning en land bij Cornelis Jacob Hugenznzn. alias van Dorp achtergelaten
in het openbaar te verkopen en wordt verkocht een weer daarop een woning gestaan heeft met 2
morgen 2 hond land gelegen binnen weg, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de
Achterweg toe, belend O Dirck Corneliszn. butterman en W de wede van Andries Claeszn., belast
met 3 KG per jr losbaar met 50 KG en geboden door Adriaen Jacobsn. op 225 KG. Hij heeft
gemijnd voor Pieter Adriaen Reyersznzn.
fol. 11. 31-10-1580. Roelof Adriaenszn. curator van de desolaten boedelvan Bruyn Ponszn. heeft
tvv Vincent van Wyeringen, Mr Gerrit van Hogeveen als bewindhebber van de boedel van Symon
Jan Reyersznzn. en Maritje Symonsdr. wede Adriaen Roelofszn. crediteuren van de boedel met
consent van Soetje Jansdr. wede van Bruyn Ponszn. verkocht 6 morgen 2 hond land aan elkander
beoosten de landen van Claes Dirckszn. van Montfoort, zijnde zowel het land dat Bruyn Ponszn.
gekocht had van Govert Jacobszn. als het land en de woning die hij gedurende lange jaren bezeten
heeft en er wordt nu verkocht 3 morgen 4 hond land met timmerage gelegen boven weg, belend O
Adriaen Roelofszn. wede, Adriaen Symonszn., IJsbrant Corneliszn. en Hubert Pieterszn. alsmede
de boedel van Bruyn Ponszn. zelf en W Claes Dirckszn. van Montfoort tot Leiden en Jan
Mattheuszn., N de Achterweg en Z Wouter Corneliszn. belast met de helft van 4 st 1 blanc
daarvan Wouter Corneliszn. de wederhelft betaald als eeuwige erfpacht tbv de heer van
Cruyningen en gekocht door Pieter Claesz. Tas voor 202 KG.
fol. 12v. 31-10-1580. Heyltje Adriaensdr. wede Jacob Aelbrechtszn. met Mees Willemszn. haar
voogd en Melten Aelbertszn. als oom en voogd van haar weeskind verkoopt Maritje Cornelisdr.
onleesbaar gelegen binnen weg onleesbaar, W Claes onleesbaar Huych Gerritszn. strekkende
onleesbaar Aelbert Bruynenzn. erfgenamen, te verongelden voor 102 hond, belast met 6 pond
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hollands per jr en 75 KG als vaderlijk erfdeel van Maritje voorsz. en Jacob Corneliszn. haar broer
welke op het gehele weer waren verzekerd en nog meer penningen van interest; de koopster wordt
gevrijwaard van de verdere renten daarmede het gehele weer is bezwaard tot laste van de gemene
erfgenamen van Aelbrecht Bruynenzn., met waarborg 152 hond land gelegen binnen weg, belend
O de weeskinderen van Wouter Corneliszn. en W Melten Aelbertszn., strekkende van de
Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg.
fol. 14. 22-10-1580 met schepenen van Benthuizen. Cornelis Claeszn. voor hem zelve en als
voogd over Symon Claeszn. weeskind, Huych Claeszn. en Lambrecht Claeszn., allen kinderen en
erfgenamen van Claes Lambrechtszn. brouwer hun vader verkopen Dirck Hendrickszn. Losch een
bezegelde brief beginnende Ick Zweer Harmanszn. van der Poll van 29-1-1566 van 4 morgen land
in Benthuizen, strekkende uit de nieuwe wilck tot de Hogeveense vaartscant toe, belend N
Adriaen Adriaenszn. en Z Gabriel Adriaenszn.; 2 morgen land in Benthuizen strekkende mede
van de nieuwe wilck tot de Hogeveense vaartscant, belend N de erfgenamen van Huych Claeszn.
Gael en Z Gabriel Adriaenszn.; 1 2 morgenland in Benthuizen strekkende van de oude wilck
westwaarts tot Eggert Corneliszn. land toe, belend N Willem Aerntszn. en Joachim Adriaenszn.,
Z Eggert Corneliszn. voorsz 12 onleesbaar tot Willem Aertszn. land toe, belend N en Z Willem
onleesbaar, nog 2 morgen land in Benthuizen, belend N de Benthuizer en Benthoornse Heerweg
en Z Adriaen Corneliszn. Vogelaer; 4 morgen land met huis en barg in Hazerswoude, strekkende
van de Hogeveense Heerweg noordwaarts tot de Otweg, belend W Joachim Adriaenszn. en
SymonGerritszn. en O de Heerweg die men noemt de westzijde, belast met 64 KG 10 st erfpacht
per jr tbv de erfgenamen van de Heer van Alkemade; 1 morgen land in Benthuizen, belend O en Z
Dirck Hendrickszn. Losch met t voorsz. pachtland, W de Wilck en N de Hogeveensche
vaartscant.
fol. 15. 30-10-1580. Claes Andrieszn. man en voogd van Maritje Cornelisdr., Maritje Adriaensdr.
wede Gerrit Adriaenszn. en Nanna Cornelisdr. wede Jacob Dirckszn. Wittebol ter ene zijde voor
de helft met Cornelis Hugenzn. hun gekoren voogd en onleesbaar zijn broer onleesbaar
Corneliszn. als man en voogd van onleesbaar vervangende onleesbaar Neeltje Willemsdr hun
broer en zuster voor de andere helft verkopen Bertha Gijs brechtdr. wede Jan Engebrechtszn. en
Cornelis Joostenszn. haar zwager 7 morgen land gelegen buiten weg, belend O Hendrick
Corneliszn. Croeswijck en de erfgenamen van Jan van Rossum en W Jacob Vos, Jacob Wittebols
wede, Symon Dirckszn. en de erfgenamen van Gerrit Koey, strekkende van de Voorweg
noordwaarts tot de dwarswetering toe, onder overhandiging van de oude brief van 15-8-1575.
fol. 16. 30-10-1580. Maritje Adriaensdr. wede van Eeuwout Corneliszn. Schoeneman met Roelof
Adriaenszn. haar gekoren voogd heeft op 2-9-1579 verkocht en draagt nu over aan Jan Maertenszn. backer 4 morgen 32 hond land gelegen buiten weg, belend O Wouter Hugenzn. en Crijn
Aertszn., W Jacob Pieterszn. Craen, N Leendert Adriaenszn. en Z de Voorweg, belast met 20 KG
per jr te weten 14 KG tbv Heyltje Joostendr. en 6 KG tbv de Kerk van Hazerswoude met
waarborg 9 morgen land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Nijss wede en IJsbrant Claeszn.,
W Daem Corneliszn., O de oude dwerswetering en Z de nieuwe vaart.
fol. 17. 2-11-1580. Volgt schuldbrief van 342 KG onder vrijwaring van de koper van de voorsz.
belasting met hypotheek op het gekochte en op zijn huis en erf gelegen binnen weg, belend O
Gerrit Foeytszn., W Willem Pieterszn., N de Voorweg en Z de nieuwe vaart.
fol. 17v. 1580. Meyns Cornelisdr. wede Adriaen Willemszn. Craen met Mees Willemszn. haar
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gekoren voogd verkoopt Claes Andrieszn. een huis en erf belend O de verkoopster, de laan en
Aert Pieter Gerritsznzn. en W Joachim Aelbertszn. smid, Mees Willemszn. en Adriana Symonsdr.
zoals Huych Gerritszn. haar stiefvader met haar moeder te andere tijde had bezeten met het land
daarachter gelegen over de nieuwe vaart, belend W IJsbrant Claeszn. en O Aernt Pieter
Gerritsznzn., strekkende voor van de Voorweg tot de nieuwe vaart toe en dan het land van de
nieuwe vaart tot de dwerssloot toe bij het onleesbaar, strekkende van onleesbaar IJsbrant Claeszn.
onleesbaar; de koper neemt tot zijn laste een derde gedeelte van 8 KG 72 st per jr tbv St
Katahrynen gasthuis; een derde gedeelte van 9 KG per jr tbv Claes Hugenzn.; 1/3 gedeelte van het
ongeld van de gehele woning tot de dwerswetering toe; "Item alsoe de geheele woning van Huych
Gerritszn. verbonden is voor zekere renten bij Jasper Eymbrechtszn. te anderen tijde
geconstitueert soe sullen de voorsz. Meyns en Claes Andries dyes aengaende malcandere bystant
doen om daeraf bevryt ende geindempneert te worden etc" met waarborg het voorsz. huis.
fol. 18v. 14-11-1580. Mees Willemszn., Floris Reyerszn. en Jacob Doeszn. curatoren van de
achtergelaten boedel van Jan Adriaenszn. z.g. en verbonden op zeker huis en erf omtrent de
verlaten binnenweg omtrent de westvaart, belend W en N Mees Willemszn., Z de Achterweg en
O Jacob Symonszn., belast met 31 st per jr losrente tbv Floris Reyerszn. en 15 st eeuwige erfpacht
tbv Mees Willemszn. Verkocht aan Floris Reyerszn.
fol. 19v. 13-11-1580. Bertha Gijsbrechtsdr. wede Jan Engebrechtszn. met Mees Willemszn. haar
gekoren voogd en Cornelis Joostenszn. haar zwager is schuldig onleesbaar broer voor 2 handen,
Symon Willemszn. en N Corneliszn man en voogd van Maritje Willemsdr., Neeltje Willemsdr.
wede Dirck Corneliszn. tezamen voor de helft wegens koop van 7 morgen land gelegen buiten
weg, belend O Hendrick Corneliszn. Croeswijck en de erfgenamen van Jan van Rossum en W
Jacob Vaszn., Jacob Wittebols wede en de kinderen van Gerrit Koey, strekkende van de Voorweg
noordwaarts tot de dwarswetering toe, voor 756 KG.
fol. 20. 6-11-1580. Engel Danielsdr. wede Jan Jacobszn. te Voorburg voor 3/10 en Dirck
Corneliszn. butterman voor 2/10 delen en Claes Joostenszn. man en voogd van Trijn Claesdr.
wonende te Nootdorp voor de helft, verkopen Joost Claeszn. de Blindt de voorsz. Claes
Joostenszn. vader 2 morgen 5 hond land gelegen binnen weg, belend O Hendrick Bouwenszn. en
W Claes Andrieszn. en Wouter Hugenzn., strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de
Achterweg toe.
fol. 20v. 26-11-1580. Jan Hugenzn. is wegens koop van 2 morgen 3 hond 27 roe land met huis
gelegen binnen weg, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belend O Claes
Pieterszn., Cornelis Corneliszn. Bestereen en ouwe Neel Joostenszn. en W de erfgenamen van Mr
Hubrecht de Jonge doctor in de medicijnen te Leiden schuldig aan Jr Johan van Mathenesse 7 KG
per jr met hypotheek op het gekochte en op een perceel weiland onleesbaar Leendert Dirckszn.
onleesbaar hem comparanten zwager onleesbaar, Willem Corneliszn., Z de Achterweg, N Crijn
Pieterszn. groot 12 morgen, niet verder belast dan met 3 KG tbv Joris Corneliszn. Schoeneman
volgens de boedelscheidingsbrief van zijn huisvrouwen ouders van 22-2-1580.
fol. 22. 1580. Mr Johan van Mathenesse wonende Leiden verkoopt Jan Hugenzn. de voorsz. 2
morgen 3 hond 27 roe met huis.
fol. 23. 26-11-1580. Volgt schuldbrief van 125 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 23v. 26-11-1580. Mattheus Gijsbertszn. wonende Leiderdorp verkoopt Cornelis Adriaenszn.
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een huis met barg gelegen binnen weg, belend O Floris Adriaenszn., W en Z Grietje Bruyn
Willemszn. wede wonende Waddinxveen en N de Voorweg, betaald met een schuldbrief van 330
KG.
fol. 24v. 26-11-1580. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 25. 26-11-1580. Dirck van Huessen wonende Leiden verkoopt Dirck Jacobszn. Rijck 22
morgen slagturfland met huis in de Vrijen Oock, belend O de koper, Z Cornelis Corneliszn. actie
hebbende van Adriaen Philipszn. erfgenamen c.s. en W de erfgenamen van Adriaen Willemszn.
Pollandt, zoals hij het gekocht heeft bij decreetbrief van de Vierschaar van Hazerswoude op 14-71578 met copie authentiek getekend 13-2-1580, betaald met een obligatie.
fol. 25v. 26-11-1580. Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden is wegens koop van 3
morgen 12 hond land met huis gelegen bovenweg, belend O en Z Huych Janszn. met zijn
kinderen, W het weeskind van Hendrick Engbertszn. en N de Achterweg schuldig aan Roelof
Adriaenszn. namens de gemene crediteuren van Jan Ponsz. hypothecarissen van het voorsz. land
440 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 26. 26-11-1580. Jan Hendrickszn. Koey verkoopt Hendrick Gerritszn. alias Liefste 10 hond
land gelegen buiten weg, belend O de wede van Pieter Thomaszn., W de boedel van ouwe
Adriaen Corneliszn. en Symon Hendrickszn., Z Cornelis Corneliszn. jonge Coninck en N de
dwarswetering, belast met 5 KG 5 st tbv Gerrit Bueckelszn. erfgenamen, in mindering van 9 KG,
daarvan de rest wordt betaald door Joachim Janszn. als possesseur van 7 morgen land, met
waarborg 22 morgen land gelegen in de Geeren, belend O de heer van Swieten en W de heer van
Cruyningen, Jan Paets en Eeuwout Gerritszn., des Eeuwout Gerritszn. en Willem Corneliszn.
bruikers, strekkende van Aernt Corneliszn. land zuidwaarts tot meer anderen toe, betaald
onleesbaar.
fol. 27. 26-11-1580. Volgt schuldbrief, waarbij koper verkoper schadeloos houdt van de belasting,
met waarborg 3 morgen 4 hond land gelegen boven weg, belend W Willem Adriaenszn. te
Leiden, O Frans Corneliszn., Z Gerrit Corneliszn. Keyser en N de Achterweg.
fol. 28. 29-11-1580. Lijsbeth Maertensdr. wede Pieter Jacobszn. Craen, Jacob Pieterszn. Craen en
Willem Pieterszn. Craen elk voor hen zelven en Wouter Corneliszn. en Cornelis Willemszn. elk
namens hun vrouwen, als erfgenamen van de voorsz. Pieter Jacobszn. Craen stellen dat Pieter
Jacobszn. Craen tijdens zijn leven had verkocht en dat zij thans overdragen aan Matthijs
Corneliszn. de voorsz. Lijsbeth Maertensdr. broer, die ook voor ons compareerde en zijn recht
overdroeg aan Willem Corneliszn. 2 percelen land, belend het ene O Aernt Gerritszn., W Anna
Joost Jacobszn. wede, Z de Voorweg en N de nieuwe vaart en het andere O de erfgenamen van
Floris Gerritszn., Dirck Pieterszn. Boos en Cornelis Corneliszn. jonge Coninck, W Cornelis
Willemszn., Z de nieuwe vaart en N de erfgenamen van Gerrit Louriszn. te Coudekerck tezamen
groot de helft van 8 morgen 5 hond 86 roe volgens de oude brieven, die worden overhandigd,
onleesbaar.
fol. 28v. 29-11-1580. Volgt schuldbrief door Willem Corneliszn. tbv Mattheus Corneliszn.
onleesbaar ....honderd vijftig KG, met hypotheek op het gekochte.
fol. 29v. 29-11-1580. Willem Corneliszn. bekende schuldig te zijn aan de vier erfgenamen van
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Pieter Janszn. Craen zijn beste vader als Jacob Pieterszn., Willem Pieterszn., Wouter Corneliszn.
en Cornelis Willem Jan Aertsznzn. 150 KG.
fol. 30. 28-11-1580. Cornelis Dirckszn. en Dammas Dirckszn. broers verkopen Jan Willemszn
22 morgen 12 hond land, belend O Claes Corneliszn., W Cornelis Ingenszn., N de
dwarswetering en Z Ael Jan Cocxzn. erfgenamen, belast met 18 KG per jr komende tot Delft, met
waarborg door Cornelis Dirckszn. met zijn woning alsmede 5 morgen land, belend O het land van
Rijnenburg en W Maritje Dircksdr. wede Willem Dirckszn. Ket, strekkende van Rijnenburgland
zuidwaarts tot de oude dwarswetering en door Dammas Dirckszn. op de helft van 8 morgen en
van een vogelkooi, daarvan de andere helft toebehoort aan Dirck Pieterszn. zijn vader, belend O
Maritje Jacob Wittebols wede en W Dirck Pieterszn. zijn vader, strekkende van Rijnenburgerland
zuidwaarts tot de dwarswetering toe.
fol. 31. 28-11-1580. Claes Willemszn., Ymme Willemsdr. wede Hendrick Aertszn., Ael
Willemsdr. en Neeltje Willemsdr. elk voor hen zelven en Claes Willemszn. als hun broer en
gekoren voogd als erfgenamen van Maritje Willemsdr. gehuwd geweest met Adriaen Jacobszn.
Craen ter eenre en Adriaen Jacobszn. Craen ter andere zijde. Adriaen zal behouden de woning
gelegen binnenweg, als huis met barg en schuur alsmede 172 hond land, belend O de dochters
van Cornelis Gerritszn. Keyser, W onleesbaar heeft Cornelis Janszn. Wittebol, 3 KG tbv Boeyen
Adriaenszn., nog .. hond, belend O Jan Corneliszn. Craen, W Claes Andrieszn., Z Aernt
Gerritszn. en N de dwarswetering, nog een perceel land in de hoge of lage moeren zoals door
Adriaen Jacobszn. Craen gekocht was van onleesbaar, Gerrit Jacobszn. wede te Benthuizen, waar
tegen de andere erfgenamen zullen hebben 15 hond land gelegen in de Geeren belast met 25 st
pacht, belend O Lucie Woutersdr., W Adriaen van Zwieten, Z Michiel Boonenzn. en N Roelof
Adriaenszn. en Bouwen Adriaenszn., 7 hond land gelegen over de dwarswetering, belend O
Roelof Adriaenszn., W de heer van Zwieten en N Dirck Corneliszn. te Coudekerk, belast met 10
st eeuwige pacht, 132 hond land gelegen binnenweg, belend O Lysbeth Jan Hugen en W
Hendrick Bouwenszn., strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belast met 6 KG
per jr en 3 KG per jr.
fol. 32v. 10-11-1580. Dirck Hendrickszn. en Leendert Crijnenzn. zijn schuldig aan Daniel
Jacobszn. van Leeuwen te Leiden 333 KG 6 st, zijnde een derde gedeelte van 1000 KG door hen
in koop beloofd voor 4 morgen 22 hond land gelegen binnenweg, belend O Cornelis Willemszn.
en W Gerrit Janszn., Jacob Jacobszn. en Adriaen Claeszn., strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, met waarborg het gekochte en door Dirck Hendrickszn. op een derde
gedeelte van zijn huis en erf, belend O Walich Janszn., W Cornelis Corneliszn. jonge Soon(tgen),
Z de Voorweg en N Cornelis Corneliszn. voorsz. en door Leendert Crijnen op een derde gedeelte
van 14 hond land gelegen binnenweg, belend O Adriaen Claeszn., Jacob Jacobszn. en Gerrit
Janszn. en W Adriaen Willemszn. te Leiden, strekkende van de huiswerf onleesbaar.
fol. 33. 1580. Dirck Hendrickszn. en Leendert Crijnenzn. zijn schuldig aan Dirck Janszn.
onleesbaar met hypotheek op hetzelfde onroerend goed.
fol. 34. 10-11-1580. Baernt van Oosterhaven, Daniel Jacobszn. van Leeuwen en Dirck Janszn.
smid verkopen Dirck Hendrickszn. en Leendert Crijnenzn. elk een derde gedeelte van 4 morgen
22 hond land als hiervoor vermeld. Betaald met een schuldbrief.
fol. 35. 28-11-1580. Maritje Dircksdr. wede Maarten Janszn. en van Meynert Berenszn. zo voor
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haar zelve en als procuratie hebbende van Dirck Maertenszn., Jan Maertenszn. en Jacob Pieterszn.
gehuwd met Martijntje Maertensdr., allen kinderen van Maritje verwijzen naar een procuratie
gepasseerd in Pruissen, de voorsz. Maritje met Jacob Maertenszn. haar zoon en Jacob
Maertenszn. met Cornelis Maertenszn. elk voor hen zelven, Cornelis Berentszn. als oudste oom
en naaste bloedverwant van de twee onmondige weeskinderen van Meynert Berentszn, die hij bij
de voorsz. Maritje Dircksdr. heeft geprocureerd met name Jacob Meynertszn. en Syburch
Meynertsdr. verkopen Pieter Hendrickszn. metselaar een bezegelde brief van 8 hond en van 3
morgen 2 hond land, belast met een eeuwige erfpacht van 4 2 pond hollands per jr tbv de Kerk
van Hazerswoude, belast volgens dezelfde brieven, zijnde de leste van 13-8-1564, welke oude
brieven worden overhandigd.
fol. 36. 28-11-1580. Volgt schuldbrief van 180 KG met hypotheek op 8 hond land, belend O
Joachim Janszn., W Jan Jacobszn., Z Willem Corneliszn. en Aeltje Gerritsdr., en N de dwarska en
op 3 morgen 2 hond land belend O de wede van Dirck Gerritszn. Capiteyn, W Joachim Janszn.
voorsz., Z de erfgenamen van Claes Maest en van Jan Aelbertszn. en N de voorsz. dwarska, belast
met 42 pond holland als voorsz, en nog op zijn woning met 5 morgen 2 hond land, belend O
Gerrit Corneliszn., W heer Aernt Thouzn. en het cappellerieland van Hazerswoude, strekkende
voor uit de Rijn tot de dwarskade toe.
fol. 36v. 16-11-1580. Boedelscheiding tussen Claes Willemszn. Ket ter eenre en Pieter
Willemszn. Wetsman. Willem Janszn. namens zijn vrouw en Willem Corneliszn. Quant namens
zijn vrouw, en voor Geertje Pietersdr. wede Willem Willemszn. Wetsman haar zuster allen
erfgenamen van Toontje Willemsdr. de voorsz. Claes Willemszn. Ket overleden vrouw hun zuster
ter andere zijde. Verwijzen naar testament van 18-6-1578 van Claes Willemszn. Ket en Toentge
Willemsdr. onleesbaar belast met 12 KG 10 st per jr tbv de arme huiszitten te Leiden; de helft van
4 KG 10 st pacht tbv het Vrouwen Gasthuis te Leiden; de helft van 222 st per jr tbv de Heilige
Geest van Hazerswoude en al het gereedschap en 4 morgen 42 hond land liggende achter de
voorsz. woning, strekkende van de voorsz. 3 morgen zuidwaarts ten einde toe tot in de oude
dwarswetering, belend aan weerszijden gelijk bij de voorsz. 3 morgen vermeld staat, met de
belasting van de andere helft van de voorsz. 4 KG 10 st en van de voorsz. 222 st per jr staande op
het gehele weer; 42 hond land belend O en Z Gerrit Eeuwoutszn., W Gijsbert Floriszn. en N de
wetering, 7 hond land belend O Willem van der Laen, W Alijt Jan Cocx erfgenamen, Z Crijn
Aertszn. en N de dwarswetering, thans belast met 6 KG 5 st per jr tbv een weeskind te Leiden
onleesbaar Claes Willemszn., 62 KG die Cornelis Dirckszn. Hans schuldig is alsmede een schuld
van 15 KG tbv de boedel van Gerrit Jacobszn. Rijck, waar tegen de andere erfgenamen zullen
hebben 6 morgen 2 hond erfpachtland van de Kerk van Hazerswoude om 3 KG 2 st per jr en een
losrente van 6 KG per jr tbv de Deputaten te Leiden alsmede de andere helft van 200 KG tbv
Susanna Corsdr.
fol. 38. 11-12-1580. Leendert Crijnenzn. ter ene zijde en Adriaen Claeszn. ter andere zijde.
Mangelinge van landen. Leendert geeft over aan Adriaen Claeszn. een huis en erf met 22 morgen
land belend O Adriaen Claeszn. met 10 hond land hierna volgende, Jacob Jacobszn. en Gerrit
Janszn., W de twee kleine huisjes met erven toebehorende de boedel van Leendert Claeszn. en
Reyer Claeszn. of een van beiden en Adriaen Willemszn. te Leiden, strekkende voor van de
Heerweg en eensdeels van de erven van de twee huisjes voorsz. voorts zuidwaarts tot de
Achterweg toe, belast met 15 KG per jr daaraf Adriaen treedt in de rente te weten 3 KG per jr tbv
Cornelis Corneliszn. Soopgen, 3 KG tbv de erfgenamen van Gijsbert Hendrickszn. tot Leiden, 6
KG tbv de St Pieterskerk te Leiden, 30 st tbv de Kerk van Hazerswoude of Maritje Jacob
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Wittebols, 30 st tbv St Pieters weeshuis te Leiden, terwijl Adriaen Claeszn. over-draagt aan
Leendert Crijnenzn. 10 hond land gelegen binnen weg, belend O Leendert Crijnenzn. voorsz. en
Dirck Hendrickszn. zijn zwager en W Adriaen Claeszn. met de voorsz. woning, strekkende het
noordeinde van de Heerweg onleesbaar met waarborg al hun goederen. Leendert Crijnenzn. heeft
hypotheek verstrekt op een huis en erf gekomen van Aeltje Crijnendr. wede Pieter Claeszn. en 7
hond land aan de Achterweg gekomen van Willem Claeszn. desolaten boedel.
fol. 39v. 20-12-1580. Cornelis Adriaenszn. snijder verkoopt Joachim Aelbertszn. smid een huis
en erf gelegen buiten weg, belend O Claes Andrieszn., W en N onleesbaar met waarborg 5
morgen 12 hond land gelegen binnen weg, belend O Cornelis Dirckszn. en Claes Dirckszn. en W
Erckje Jacobsdr., strekkende van de Voorweg tot de Achterweg.
fol. 40. 20-12-1580. Joachim Aelbrechtszn. smid is schuldig aan Gerrit Janszn. messemaker
onleesbaar met hypottheek op een huis en erf met en schuur daarvoor, belend O Claes Andrieszn.,
W en N Mees Willemszn. en Z de Voorweg, 2 morgen land belend O Anna Jaspersdr. wede
Govert Jacobszn., W Jasper Govertszn., Z Maritje Jacob Wittebols, N IJsbrant Claeszn. en
Adriaen Symonszn. zoals hij hetzelve heeft gekocht van Gerrit Corneliszn. Keyser, die - mede
compareerde- hierin consenteert.
fol. 41. 20-12-1580. Dezelfde is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. snijder 20 KG met hypotheek
op een huis en erf daar de penningen van roerende zijn, belend O Claes Andrieszn., W en N Mees
Willemszn., en Z de Voorweg en op de voorsz. 2 morgen moei of slagturfland, welke hij had
aangekocht van Cornelis Corneliszn. en die hierin consenteert.
fol. 41v. 26-12-1580. Cornelis Corneliszn. alias jonge Soontgen verkoopt Cornelis Doeszn. 9
hond land gelegen buiten weg, belend O de erfgenamen van Pieter Jacobszn. Craen, W de
verkoper, Z de koper en N Dirck Willemszn. timmerman, belast met de helft van 18 KG per jr
toekomende het sterfhuis van Gijsbert onleesbaar, met waarborg zijn woning met 7 morgen land
gelegen buiten weg, belend O Dirck Hendrickszn. Walich Janszn., Cornelis Doeszn. en Dirck
Willemszn., W Cornelis Adriaenszn. Lodder, Z de Voorweg en N Crijn Aertszn.; Cornelis
Doeszn. stelt hieronder de voorn. 9 hond en zijn woning ook groot 9 hond, belend O de
erfgenamen van Pieter Jacobszn. Craen, W Walich Janszn. en Cornelis Corneliszn. voorsz., Z de
Voorweg en N de bovengenoemde 9 hond.
fol. 42v. 19-12-1580. Pieter Willemszn. Wetsman wonende aan de Rijndijk voor hem zelve en
hem sterk makende voor Willem Janszn. en Willem Corneliszn. zijn zwagers zijn schuldig aan
Susanna Corsdr. en haar voogden 300 KG roerende 100 KG van de helft van 200 KG die Claes
Willemszn. hun zwager hen schuldig is en hij de andere zelf moet betalen en de andere 200 KG
van een legaat van Toentje Willemsdr. overleden huisvrouw van Claes Willemszn. en hun zuster
de voorn. Susanna besproken en gemaakt met hypotheek onleesbaar 2 hond land aan de Rijndijk,
belend O Jacob Matthijszn. en W de Kerk van St Pieter en het St Catharynen Gasthuis te Leiden,
strekkende uit de Rijn zuid waarts op tot de dwarswetering.
fol. 43. 26-12-1580. Ot Pieterszn. voor hem zelve als principael en Aert Pieterszn. zijn broer,
Maerten Matthijszn. en Claes Claeszn. zijn zwagers als borgen zijn schuldig aan Jan Corneliszn.
decker onleesbaar wegens overdracht van een huis en erf met de helft van 3 morgen land zoals Ot
Pieterszn., Maerten Matthijszn. uit de boedelscheiding van Pieter Aertszn. en Machteld Ottendr.
de voorsz. Ot vader en moeder en Jan Corneliszn. aan hem genomen had van Maerten Thijszn.
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met waarborg huis en erf met hennipwerf, belend N de Rijndijk, voorts aan alle zijden de laan van
Rijnenburg; 3 morgen land belend O Schoutenaert en W de erfgenamen van Jan van Rossum,
strekkende het zuideinde van Otto Adriaenszn. land af noordwaarts tot Aert Pieterszn. en de
Rijndijk toe. Afgelost 25-5-1607.
fol. 44. dec. 1580. Pieter NN wonende in Soeterwoude in de Weypoort verkoopt Pieter
Willemszn. Wetsman zijn huisvrouwen neef een zevende gedeelte van 112 morgen 50 roe land,
strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de oude dwarswetering, belend O Aeltje Gerritsdr. wede
Adriaen Corneliszn. met de kinderen van Jan Janszn. Styen eensdeels eigenaars en bruikers en W
Aert Willemszn. wonende in Vrieslandt en Dirck Claeszn. bruiker, belast in zijn geheel met 6 KG
en met 2 KG zoals de gemene erfgenamen van oude Pieter Vranckenszn. of degenen die in hun
plaats gesuccedeert zijn tot nog toe daarop gedragen en gepossideerd hebben.
fol. 44v. 30-12-1580. Testament Baertgen Gijsbertsdr. wede Jan Engbertszn. met Roelof
Adriaenszn. haar gekoren voogd stelt dat haar dochter Maritje Jansdr. gehuwd met Cornelis Joostenszn. haar enige erfgename is, doch dat haar schoonzoon geen macht mag hebben om iets met
haar nalatenschap te doen en dat de goederen slechts gebruikt mogen worden tot onderhoud en
profijt van hen beiden en hun kinderen, doch indien Cornelis Joostenszn. de goederen niet goed
onderhoudt, zo zullen deze moeten worden geregeerd door anderen op aanwijzen van de Heilige
Geestmeesters te Hazerswoude. Na overlijden van haar dochter zal haar moeders erfdeel moeten
overgaan op haar kinderen, doch bij vooroverlijden van haar schoonzoon krijgt haar dochter het
bewind over de nalatenschap. Twee van haar dochters Anna en Geertje zijn overleden na haar
mans dood.
fol. 46v. 28-12-1580. Jacob Corneliszn. Craen verkoopt Symon Dirckszn. en Gerrit NN
kerkmeesters van Hazerswoude een bezegelde rentebrief tlv Leendert Claeszn. groot 6 KG welke
betaald worden door Gerrit Corneliszn. Keyser als possesseur van de hypotheek van jaardag 1565
na gemeen scriven.
fol. 47. 8-1-1581. Job Dirckszn. warmoesman en Jacob Claeszn. bouwman beiden wonende
Leiden als voogden van Dirck Corneliszn., Gerrit Corneliszn., Katrijn Cornelisdr., Neeltje
Cornelisdr. en Michieltje Cornelisdr., minderjarige weeskinderen van Cornelis Dirckszn.
warmoesman en Nannetje Cornelisdr. beiden z.g., verkopen Daem Janszn. 4 morgen land an twee
percelen het eerste 3 morgen weiland gelegen buiten weg begrepen in de brief hierop
getransfixeert tbv de koper onleesbaar Z de Voorweg en het andere van 7 hond, belend O Claertje
Jansdr., W Maritje Andries Claeszndr., Z de nieuwe vaart en N de molenwetering, betaald met
een schuldbrief van 500 gulden.
fol. 48. 8-1-1581. Volgt de schuldbrief met hypotheek op het gekochte, de 3 morgen belend O
Dirck Jacob Dircksznzn., W Wouter Hugenzn. en Dirck Corneliszn. boterman, N de nieuwe vaart
en Z de Voorweg en de 7 hond belend O Claertje Jansdr., W Maritje Andries Claesznsdr., Z de
nieuwe vaart en N de molenwetering.
fol. 49. 8-1-1581. Cornelis Bastiaenszn. cuper ter eenre en Huych Dirckszn. tot Leiden oom en
bloedvoogd over Bastiaen en Jan onmondige weeskinderen van Eva Dionijsdr. en Cornelis Bastiaenszn. ter andere zijde. De vader behoudt alles en zal de kinderen opvoeden onleesbaar, met
hypotheek op een huis en erf gelegen binnen weg, zoals hij gekocht heeft van Willem Pieterszn.,
belend O en Z Willem Pieterszn., W Maritje Adriaensdr. wede Eeuwout Corneliszn. en N de
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Voorweg
fol. 49v. 8-1-1581. Aert Pieterszn. en Claes Claeszn. onleesbaar Jan Pieterszn. als zijn lot hem
toegevallen is van ouders goed vermangeld met Claes Claeszn. man en voogd van Aeltje Pietersdr. zijn zuster de eigendom van de voorsz. vogelkooi met last van de voorsz. schulden tbv t
voorsz. weeskind van Willem Heynrickszn. onleesbaar.
Opschrift begint den 29-11-1580 - juli 1583.
fol. 51. 29-1-1580. Maritje Garbrantsdr. gehuwd met Claes Jacobszn. van Leeuwen met Pieter
Hendrickszn. en Cornelis Hendrickszn. haar broers en voogden volgens testament van haar vader
verkoopt Jacob Pieterszn. Craen 42 hond land gelegen boven weg, belend O Jan Joachimszn. en
Hendrick Joachimszn., Z ouwe Neel en jonge Jan Corneliszn. Craen en N de verkoopster.
fol. 51v. 14-2-1583. Cornelis Doeszn. ter eenre en Crijn Aertszn. als bestevader met Leendert
Crijnenzn. zijn zoon als oom en tezamen naaste voogden van Maritje, Neeltje en Grietje
weeskinderen van de voorsz. Cornelis Doeszn. en Trijntje Crijnendr. ter andere zijde.
Boedelscheiding. De kinderen bij 18 jr tezamen 150 KG met hypotheek op 3 morgen land gelegen
buiten weg, belend O Jacob Pieterszn. Craen, W Walich Janszn. en Cornelis Corneliszn.
Soontgen, Z de Voorweg en N Dirck Willemszn.
fol. 52. 20-2-1583. Cornelis Corneliszn. jonge Bestereen verkoopt Jan Pieterszn. Korfver een
custingbrief van 113 KG tlv Adriaen Jacobsznn. Loot van 27-1-1583 met waarborg een huis en
erf met 10 morgen, eensdeels gelegen binnen weg, belend W Pieter Dirck Eeuwoutsznzn. en
Claes Boelens, O Cornelis Willem Jan Aertsznzn. en Crijn Pieterszn., N de Voorweg en Z de
Achterweg eensdeels boven weg, belend O Claes Boelens en Dirck Pieterszn., W Claes Pieterszn.
alias Pier Neef en de wede van Jacob Houweling, N de Achterweg en Z Claes Dirckszn. van
Montfoort.
fol. 53. 25-2-1583. Maritje Garbrantsdr. gehuwd met Claes Jacobszn. van Leeuwen met Cornelis
Hendrickszn. en Pieter Hendrickszn. haar broers en rechte voogden verkoopt Floris Reyerszn. en
Cornelis Corneliszn. en jonge Cornelis Joostenszn. als laatste verhoger van Maritje woning als
huis met 32 grote morgen land gelegen boven weg, belend O Hendrick Joachimszn. en Jacob
Pieterszn., W Claes Andrieszn., Z Jacob Pieterszn. en Gerrit Corneliszn. Keyser en N de
Achterweg, belast met 6 KG per jr tbv de erfgenamen van Gerrit Bueckelszn., voldaan met zekere
custingbrief van 575 KG onder overhandiging van de oude brief van 20-7-1528 welke meer
goederen vermeldt.
fol. 54. 25-2-1583. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 54v. 13-3-1583. Eymbrecht Janszn. wonende in de Bent als possesseur van 17 hond land
gelegen buiten weg, belend O Maritje Jacob NN wede en Reyer Pieterszn., W Pieter Dirckszn., Z
Gerritje Philipsdr. en Reyer Pieterszn. en N Eymbrecht zelf, Neeltje Adriaensdr. en de
erfgenamen van Jan Dirckszn., hetwelk gekocht is van Claes Corneliszn. Lock, met last van 9 KG
tbv Jan Adriaenszn. de Wilde te Leiden, staande op een vierde gedeelte van een woning en 8 grote
morgen, toekomende Cornelis Corneliszn. jonge Coninck gelegen buiten weg, belend O Jan
Janszn. en Maritje Hendricksdr., W Willem Corneliszn. en Dirck Pieterszn. Boos, Z de nieuwe
vaart en N Joris Claeszn. Oosterling en de erfgenamen van Gerrit Louriszn. en op 14 hond land in
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de Bent toekomende Claes Corneliszn., belend O Cornelis Corneliszn. te Valkenburg, Reyer
Pieterszn. en Maritje Woutersdr., W Reyer Pieterszn., N Jacob Wittebols wede en Z de nieuwe
vaart.
fol. 55v. 13-3-1583. Volgt de overdracht van 17 hond door Claes Corneliszn. Lock met waarborg
de voorsz. 14 hond land.
fol. 56. 13-3-1583. Engebrecht Janszn. erkent de koop van Claes Corneliszn. van de 17 hond
belast met 9 KG per jr en 12 x 24 KG te betalen elk jaar 24 KG met waarborg de voorsz. 17 hond
land.
fol. 56v. 13-3-1583. Cornelis Floriszn. en Gerritje Philipsdr. met Cornelis Corneliszn. haar man
en voogd zullen Engebrecht Janszn. schadeloos houden van de belasting op de voorsz. 17 jond
n.l. 6 KG waarvan Cornelis Floriszn. 5 KG en Gerritje 1 KG zal moeten bijdragen tbv Claes
Hugenzn., met waarborg door Cornelis Floriszn. van 2 morgen land genaamd de Plompcamp
gelegen buiten weg, belend O Gerritje Philipsdr. voorsz., W Cornelis Floriszn. voorsz. en Maritje
Adriaensdr., Z de nieuwe vaart en N Pieter Dirckszn. Man en door Gerritje op 8 hond land
genaamd de Drif, belend O Dirck Corneliszn. Keyser, W Cornelis Floriszn., Z de nieuwe vaart en
N Engebrecht Janszn.
fol. 57. 13-3-1583. Jan Janszn. alias Jan Cosgen wonende boven weg, verkoopt Martijn
Zweerszn. van der Poll als actie hebbende van Cornelis Adriaenszn. Lodder een rentebrief van 6
KG per jr met hypotheek op zijn woning met huis, barg en schuur alsmede 11 morgen land,
strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot aan Snydelwycker kade toe, belend O Cornelis
Boeyenszn. en W Jan Jacobszn. de Vrij ter Gou daar of hem comparant deen helft in eigendom
toebehoort en de andere helft houdt hij ter leen van de heer van Cruyningen.
fol. 57v. 13-3-1583.Jan Joachimszn. verkoopt Grietje Jansdr., Maritje Jansdr. en Job Janszn. zijn
huis en erf gelegen buiten weg, belend O Jan Anthoniszn. en de erfgenamen van Claes
Lambertszn., W Lucie Pietersdr. wede Jacob Willemszn. Craen, N de voorsz. erfgenamen van
Claes Lambrechtszn. en Z de Heerweg, belast met 10 st per jr sheren pacht, betaald met een
schuldbrief. Hij zal de rente van 18 KG tbv mr Claes apteker te Leiden binnen 42 jr aflossen met
waarborg 3 morgen land, belend O Willem Pieterszn., Wouter Corneliszn. en Louweris
Willemszn. en W Willem Symonszn., strekkende van de nieuwe vaart tot de dwarswetering.
fol. 58v. 13-3-1583. Volgt schuldbrief van 607 kG 10 st met hypotheek op het gekochte.
fol. 59. 20-3-1583. Jacob Pieterszn. Craen verkoopt Wouter Hugenzn. als oom en voogd van
Maritje Gerritsdr. onmondig weeskind van Gerrit Corneliszn. en Magdalena Aerntsdr. de helft
van 3 morgen land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Adriaenszn. Lodder, W Gerrit
Corneliszn. Keyser, Z de Voorweg en N de nieuwe vaart, belast met de helft van 6 KG per jr tbv
de erfgenamen van Mr Aelbert Janszn. kaardemaker en de helft van 2 KG per jr tbv de
weeskinderen van Wouter Corneliszn. met waarborg zijn huis met 8 hond land, belend W
Cornelis Hugenzn., O Jan Louriszn., Z de Voorweg en N Jan Louriszn.
fol. 59v. 24-3-1583. Claes Dirckszn. wonende aan de boven weg verkoopt Joris Claeszn.
Oosterling wonende te Coudekerck 92 hond land gelegen buiten weg, belend O Floris
Corneliszn., W Jan Willemszn., beiden wonende Coudekerck, Z Adriaen Jacobszn. Craen en N de
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dwarswetering met schadeloosstelling van 2 KG per jr die Boeyen Dirckszn. moet betalen.
fol. 60. 24-3-1583. Volgt schuldbrief van 270 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 60v. 3-4-1583. Cornelis Dirckszn. Wittebol, Adriaen Lambertszn. gehuwd met Hillegont
Dircksdr., Dirck Corneliszn. gehuwd met Maritje Dircksdr., tezamen vervangende Barbara
Dircksdr. en ouwe Maritje Dircksdr. wonende Danswijck stellen dat Anna Dircksdr. haar zuster
van Joosje Jacobsdr. haar moeder heeft aangestaan gehad in haar leven 4 morgen land gelegen
buiten weg, belend O Adriaen Lambrechtszn. voorsz., W Jan Corneliszn. Wittebol, Z de Voorweg
en N de nieuwe vaart, belast met 18 KG lijfrente tbv de kinderen van Mr Jan Dammasznzn. en
100 KG tbv Maritje in Oostland ivm haar vaders erfdeel en 100 KG die Anna zelf daarop
sprekende had van haar vaders erfdeel en stellen dat zij na hun moeders dood Anna voorsz.
hebben opgedragen een stuk lagemoers land in de Hogeveen alsmede de gehele inboedel, mits
Anna nu aan Barbara zal betalen 60 KG alsmede 30 KG die haar zelfs gebreken van het testament
van Jan Dirckszn. Wittebol.
fol. 61. 9-4-1583. Jan Louweriszn. wonende Coudekerck verkoopt Mr Symon van Veen advocaat
voor het Hof van Holland 2 morgen land gelegen buiten weg, strekkende van Leendert
Crijnenszn. land noordwaarts tot de dwarswetering toe, belend O Symon Dirckszn. W de
erfgenamen van Pieter Claeszn. bakker te Leiden, belast met 4 KG 10 st tbv Eemsge Crijnendr. te
Leiden, 10 KG 12 st tbv Cornelis Adriaenszn. Lodder. Het voorsz. land is mede verbonden voor
een rente van 12 KG 10 st tbv de wede van Claes Janszn. Oom te Leiden en nog voor het bewijs
van verkopers weeskind, met waarborg 6 morgen land strekkende van de Voorweg noordwaarts
tot aan het land eertijds toebehoord hebbende aan Pieter Claeszn. bakker te Leiden, belend O
Leendert Crijnenzn. en W Jacob Pieterszn. Craen en Cornelis Hugenzn.
fol. 62. 3-4-1583. Floris Janszn. wonende Coudekerck verkoopt Dirck Corneliszn. mede wonende
te Coudekerck 132 hond land gelegen in het Rietveld zoals destijds gekocht van Willem
Dirckszn. volgens de oude brief belend O Jan Willemszn. bouman en Cornelis Willem
Louwerisznzn., W en Z de verkoper en N de oude dwarswetering.
fol. 62v. 3-4-1583. Dezelfde verkoopt Leendert Corneliszn. mede wonende Coudekerck 2 morgen
land, belend O Cornelis Corne liszn. Soopgen, W Gerrit Eeuwoutszn., Z Cornelis Hugenzn. en N
de dwarswetering.
fol. 63. 3-4-1583. Joachim Aelbertszn. smid is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. snijder 31 KG
met hypotheek op 13 hond 25 roe slagturfland gelegen boven weg, belend O Anna Jaspersdr.
wede
Govert Jacobszn. en Thijs Janszn. kinderen met Jasper Govertszn., W en Z Maritje Jacob
Wittebols en N IJsbrant Claeszn. en Adriaen Symonszn.; zijn huis en erf gelegen buiten weg,
belend O Claes Andrieszn., W en N Mees Willemszn., en Z de Voorweg.
fol. 64. 17-4-1583. Lijsbeth Matthijsdr. wede Cornelis Bruynenzn. met Roelof Adriaenszn. haar
gekoren voogd is schuldig aan Hendrick Bouwenszn. 13 pond groot vlaams met hypotheek op een
erf gelegen binnen weg, dat zij van Hendrick Bouwenszn. heeft gekocht met de timmeringe die zij
daarop mag doen, belend O en Z de schuldeiseres, W Claes Corneliszn. van Hout en N de
Voorweg, ter leen van de heer van Cruyningen.
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fol. 64v. 18-4-1583. Dirck Anthoniszn. wonende op de Corte Houf in het Sticht van Utrecht oud
omtrent 25 jr approbeert de verkoop van een woning met landen aan Adriaen Corneliszn. zijn
oom volgens de brief van 29-6-1578, hoewel hij toen eigenlijk minderjarig was.
fol. 65. 18-4-1583. Jan Jasperszn. is schuldig aan Jacob Corne liszn. Soes lakenkoper te Leiden
53 KG wegens twee obligaties die Jacob bij transport had verkregen, de ene van Pouwels
Gerritszn. en de andere van Otto Goessens uit Vriesland, met waarborg een huis en erf gelegen
boven weg, belend O Cornelis Hendrickszn., W en Z Dirck Corneliszn., N de Achterweg en op
42 hond land gelegen binnen weg, belend O Heyltje Cornelisdr., W Bouwen N en Seger
Adriaenszn., Z de Achterweg en N Aert Symonszn., het huis belast met 3 KG en het land met 35
KG.
fol. 65v. 25-4-1583. Dirck Claeszn. man en voogd van Dirckje Hendricksdr. wonende Voorhout
verkoopt Jan Hendrickszn. zijn zwager een vierde gedeelte van een woning met 9 morgen land
aan de Rijndijk, strekkende uit de Rijn tot de oude Wilck, belend O Joris Heyndrickszn. en
Willem Willemszn. Hofthuyn, W Pieter Hendrickszn., Jan Hendrickszn. en kinderen van Maritje
Hendricksdr. zoals verkregen van zijn huisvrouwen moeders erfenis volgens de scheidbrief
daarvan gemaakt.
fol. 66. 25-4-1583 stilo novo. Willem Willemszn. Hofthuyn man en voogd van Barbara
Hendricksdr. wonende Rijnsburg verkoopt Joris Hendrickszn. zijn zwager wonende Voorschoten
9 morgen land met schuur, strekkende van de Rijn achter over de Slingerka in het ambacht van
Benthuysen, belend O Maritje Willemsdr. wede Vranck Claeszn. tot Leiderdorp en Z Jan Hendrickszn., belast volgens de boedelscheidingsbrief van haar ouders goederen.
fol. 67v. 26-4-1583 stilo novo. Dirck Claeszn. man en voogd van Geertje Hendricksdr. wonende
Alphen ter eenre en Joris Hendrickszn. wonende Voorburg zijn zwager. Dirck Claeszn. draagt op
Joris Hendrickszn. een vierde gedeelte van 9 morgen land daarvan Joris drie vierde delen bezit en
Joris draagt over Dirck Claeszn. vier vijfde delen in anderhalf vierdedeel van een woning van 9
morgen aan de Rijndijk, strekkende van uit de Rijn over de Slingerka in de oude Wilck, belend O
de kinderen van Maritje Hendricksdr., Dirck Claeszn., Pieter Hendrickszn. Keyser en Pieter Hendrickszn. tot Alphen, W Cornelis Dirckszn. notecraecker te Leiden, Willem Joriszn. bruiker,
welverstaande dat deze anderhalf vierendelen gescheiden zijn en op hun zelf liggen tussen de
oude molenkade in het zuideinde en de molenwetering in het noordeinde, daarvan Claes Janszn.
Verspeck het resterende vijfde deel toebehoort, zoals hetzelve goed geërfd is van Cornelis
Hendrickszn. hun broer en de voorsz. Joris Hendrickszn. daarin zelf een vijfde deel heeft geërfd.
fol. 67v. 1-5-1583 na de nieuwe telling. Leendert Corneliszn. wonende Soeterwoude verkoopt
Claes Willemszn. Keth en Jan Claeszn. beiden wonende aan de Groenendijk een half zevende
deel van 112 morgen 75 roe land, strekkende van de Rijn zuidwaarts tot in de dwarswetering,
belend O de weeskinderen van Jan Janszn. Styen en Aeltje Gerritsdr. bruikers en eensdeels eigen
en W Aert Willemszn. wonende in Vrieslant eigenaar Dirck Claeszn. bruiker, belast in zijn geheel
met 2 KG en 6 KG per jr.
fol. 68v. 1-5-1583 stilo novo. Hendrick Corneliszn. wonende Gelderswou in het ambacht van
Zoeterwoude verkoopt Pieter Willemszn. Wetsman zijn neef een zevende deel van het voorsz.
perceel.
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fol. 69. 1-5-1583. Boeyen Dirckszn. heeft met Claes Dirckszn. tot hun last genomen uit de boedel
van Bruyn Janszn. een rente van 5 KG per jr tbv Anna Jacobsdr. te Leiden waarvan Claes 3 KG
en Boeyen 2 KG zal betalen. Claes heeft zijn deel afgelost en Boeyen beloofde Claes schadeloos
te houden zo Joris Claeszn. Oosterling gekocht heeft van Claes Dirckszn. 92 hond land
daaronder de voorsz. renten mede verbonden zijn, belend O Floris Corneliszn., W Jan Willem
Louwerisznzn. beiden te Coudekerck, Z Adriaen Jacobszn. en N de dwarswetering met waarborg
4 morgen land gelegen buiten weg, belend O de erfgenamen van Huych Floriszn. en Dirck
Hendrickszn., W de heer van Cruyningen en Jan van Rijswijck, Z de Voorweg en N Floris
Corneliszn.
fol. 69v. 8-5-1583. Roelof Adriaenszn. secretaris alhier als curator over de onbeheerde boedel van
ouwe Adriaen Corneliszn. alias Smacker gewoond hebbende te Hazerswoude doch in de laatste
troubelen vertrokken en gestorven verkoopt met consent van Cornelis Adriaenszn. eertijds
brouwer te Leiden als bestevader van de onbejaarde weeskinderen van Jan Willemszn. van der
Meer en Machtelt Cornelisdr., van Claes Andrieszn. gehuwd met de boedelhoudster van Cornelis
Bruynenzn. Hoen als principale crediteuren aan Hubrecht Adriaenszn. 62 morgen land gelegen
buiten weg, de voorsz. ouwe Adriaen Corneliszn. aangekomen bij overlijden van ouwe Maritje
Pouwelsdr. zijn moeder, strekkende uit de nieuwe vaart tot de dwarswetering, belend O Cornelis
Corneliszn. jonge Coninck enige erfgenaam van Cornelis Janszn. Wittebol zijn vader en Hendrick
Gerritszn., W Willem Corneliszn. schoenmaker te Leiden gehuwd met een dochter van Aernt
Corneliszn., waarvan 1 morgen leenland is van de heer van Poelgeest, belast volgens de
boedelbrief van ouwe Maritje Pouwelsdr. van 7-2-1572 met 42 KG per jr tbv de erfgenamen van
Lijsbeth Cornelisdr., 3 KG per jr tbv de Kerk van Hazerswoude, 3 KG 15 st per jr tbv Jan
Joostenszn. te Boskoop of Gerrit Hugenzn. als actie van hem hebbende; 15 st per jr tbv de wede
van Gerrit Janszn. Koey of haar erfgenamen, 12 KG per jr tbv de weeskinderen van Jan
Willemszn. van der Meer voornoemd volgens brief door Adriaen Corneliszn. voorsz. op het
voorsz. land gevestigd op 7-3-1572, betaald met een schuldbrief van 424 KG.
fol. 70v. 7-5-1582. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 71v. 8-5-1583. Roelof Adriaenszn. heeft ontvangen van Hubert Adriaenszn. wegens de
voorsz. koop 42 KG 13 st 5 p die hem ontbraken als recht hebbende van Cornelis Adriaenszn.
Lodder die recht en transport had van Barbara Cornelisdr. wede Christiaen Corneliszn. Boeling en
Claes Andrieszn. 45 KG 15 st wegens koop van een hengst en een koe en dragen 42 KG 13 st 5 p
over.
fol. 72. 8-5-1583. Willem Symonszn. Holbol heeft gekocht van Jacob Doeszn. 52 hond land,
belend O de weeskinderen van Cornelis Pieterszn. Paets te Leiden, W Huych Janszn., Z Evert
Janszn. en N de Achterweg en draagt over aan Jacob Doeszn. een rentebrief van 9 KG per jr op
Claes Dirckszn. in Sluipwijck van 14-10-1571, hem aangekomen bij boedelscheiding van Inge
Cornelisdr. zijn huisvrouwen moeder, wede van Cornelis Corneliszn. te Wensveen tot wier
behoef de rentebrief was gepasseerd.
fol. 73. 9-5-1583. Lievijn Dirckszn. poorter van Leiden verkoopt Willem Claes Pietersznzn.
wonende aan de Groenendijck een perceel land gelegen buiten weg zoals verkoper te anderen
tijde gekocht had van Frans Claeszn. broer van de koper volgens de oude brief van 21-10-1577,
groot 3 morgen 32 hond, belend W Reyer Pieterszn. en de erfgenamen van Hendrick Claeszn., O
Adriaen Janszn. backer, Z de nieuwe vaart en N Maritje Claesdr. en Pieter Willemszn. Wetsman,
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betaald met een schuldbrief.
fol. 74. 9-5-1583. Volgt schuldbrief van 450 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 74v. 16-5-1583. Jacob Doeszn. en Cornelis Dirckszn. Roes ruilen. Jacob draagt op aan
Cornelis 7 hond land gelegen boven weg, belend W, N en Z Jacob Doeszn. en O Aelwijn
Pieterszn.; Cornelis draagt op aan Jacob 7 hond land gelegen binnen weg, belend O Adriaen
Adriaenszn. Prins, W Jan Huych Florisznzn., Z de Achterweg en N Leendert Dirckszn. Roes,
belast met 3 KG per jr tbv de Kerk van Hazerswoude, met waarborg door Jacob Doeszn. de
overgedragen 7 hond en zijn woning met 5 morgen 2 hond land, belend O Aelwijn Pieterszn., W
Jacob Jacobszn. Houweling, Z Aelwijn Pieterszn., Gerrit Gerritszn. Koeyt, Pouwels Gerritszn. en
Adriaen Crijnenzn., en N de Achterweg en met waarborg door Cornelis Dirckszn. van zijn
woning met 6 morgen 2 hond land, belend O Aernt Gerritszn., W Cornelis Pieterszn. Speelman en
Pons Gerritszn. alsmede 22 morgen land gelegen binnen weg, belend O Pons Gerritszn. en W
Jacob voorsz., Z Dirck Aemszn. en N de Voorweg.
fol. 75v. 16-5-1583. Cornelis Dirckszn. Roes is schuldig aan Jacob Doeszn. 90 KG met
hypotheek op 22 morgen land gelegen binnen weg, hiervoor vermeld.
fol. 76. 11-4-1583 stilo novo. Margriet Dirck Clementsznsdr. wede Cornelis Vrerickszn. wonende
Alphen als enig erfgename van haar moeder Maritje Jansdr. die enig erfgename was van Gerrit
ouwe Janszn. haar broer, in leven wonende aan de Rijndijk heeft sprekende een rente van 4 KG
10 st per jr op een huis en erf eertijds gekomen van Jacob Louriszn. en nu gepossideerd bij Govert
Gerritszn. schoenlapper wonende Coudekerck, waarvan zij een brief had die - zo zij bij ede
verklaarde- ca 2 jaar geleden haar was ontstolen door soldaat, waarop Roelof Adriaenszn.
secretaris van Hazerswoude heeft verklaard slechts sedert 1560 volgens placcaat een register heeft
gehouden en daarin slechts minuten te hebben geschreven en in dat register heeft gevonden dat
Jacob Louweriszn. schuldig was aan Gerrit Janszn. 75 KG, waarvoor hij 6 pond hollands per jr
zou betalen met hytpotheek op een erf daarvan de penningen roerende zijn, belend O Gerrit
Janszn. zelf, W Jan Gijsbertszn., N de Rijn en Z de Rijndijk. De secretaris heeft gevonden een
inschrijving van de boedel van Gerrit Janszn. bij Catrijn Jansdr. de wede van Gerrit tvv Cornelis
Louriszn. man en voogd van Maritje Jansdr. enig erfgename van Gerrit ouwe Janszn. van 6-31558. De inschrijving was geschied in bijzijn van Katrijn de wede van Willem Janszn. bouwman
haar broer, Jan Gijsbertszn., Willem Dirckszn. Ket buurlieden op 20-12-1566, afgelost 14-6-1604.
fol. 77v. 25-4-1583. Anna Jansdr wede Willem Claeszn. van Haerlem met Cornelis Martszn.
mede tot Haerlem haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Adriaenszn. Lodder de helft van een
rentebrief van 12 KG 10 st per jr tlv Claes Aelbertszn. van 13-11-1569, waarvan de koper de
andere helft bezit.
fol. 78. 22-5-1583. Neeltje Dircksdr. wede Willem Boonenzn. met Huych Janszn. haar zwager
wonende Alphenrehorn als haar gekoren voogd, Michiel Boonenzn. als oom en naaste voogd van
Boon Willemszn. haar weeskind verkopen Claes Dirckszn. wonende aan de Achterweg 10 hond
land gelegen binnen weg, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belend O
Dirck Corneliszn. butterman en W Lysbeth Jan Hugen, betaald met een schuldbrief van 300 KG
onder overhandiging van de oude waarbrief daarbij zij het land van Jacob Corneliszn. Craen heeft
gekocht van 14-9-1578.
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fol. 78v. 22-5-1583. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 79. 22-5-1583. Dezelfde verkopen Joost Claeszn. de Blindt een woning als huis met barg en
schuur alsmede 7 morgen 5 hond land, strekkende van de Achterweg zuidwaarts het oostweer tot
Maritje Symonsdr. land en het westweer tot de landscheiding toe. belend O de koper en W de
koper, Pieter Aertszn. kinderen en Cornelis Adriaenszn. Lodder, zoals Willem Boonenzn. het had
verkregen van Cornelis Janszn. Coelenaer volgens de oude koopbrief van 3-10-1568 belast
volgens de oude brief waarvan een rente van 3 KG per jr tbv ouwe Crijn Willemszn. is afgelost en
welke is vervangen door een gelijke rente tbv de broer van Hendrick Egbertsz. brouwer te Leiden.
Er worden mede verkocht twee erfjes als vermeld in de oude brief, welke plegen toe te behoren
aan Crijn Willemszn. en Willem Crijnenzn., waarvan het erf van Willem Crijnenzn. is belast met
36 st., betaald met een schuldbrief.
fol. 80v. 22-5-1583. Volgt schuldbrief van 560 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 81. 24-5-1583. Jacob Hendrickszn. man en voogd van Neeltje Adriaensdr. wonende
Warmond verkoopt Bouwen Adriaenszn. zijn zwager een vierde gedeelte van een woning van hun
ouders als huis met barg en schuur alsmede 3 morgen 22 hond land gelegen binnen weg, belend
O Bertgen Jan Egbertszn. wede met Cornelis Joostenszn. en W de kinderen van Cornelis
Corneliszn. Soopgen, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belast met 4 KG
10 st tbv de Heilige Geest en 16 st per jr tbv de Kerk van Hazerswoude, staande op de gehele
woning.
fol. 81v. 23-5-1583. Jan Hobijn procureur Hof van Holland verkoopt namens de heer van
Cruyningen Roelof Adriaenszn. een zevende gedeelte van 11 morgen 3 hond 75 roe land
strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de dwarswetering, belend O de kinderen van Jan Janszn.
Stien en Aeltje Gerritsdr. wede Adriaen Corneliszn. Ruychgen bruikers en eensdeels eigenaren en
W Aernt Willemszn. zwager van Willem Eeuwoutszn. wonende in Vriesland, Dirck Claeszn.
bruiker, gemeen met de koper en de andere erfgenamen van oude Pieter Vranckenszn. zoals het
land in 1554 of 1555 aan de heer van Cruyningen als heer van Hazerswoude bij confiscatie was
gekomen overmits een neerslage bij Jan Pieter Vranckensznzn. aan Gerrit Pieterszn. zijn broer
gedaan, belast met 6 KG per jr die ontvangen worden bij Andries Jacobszn. als rentmeester en 2
KG per jr tbv Cornelis Pieterszn. van Noorden tot Leiden, staande op het gehele perceel.
fol. 83. 10-6-1583 nieuwe stijl. Jeroen Gerritszn. is schuldig aan Jan IJsnoutszn. brouwer in de
Vergulde Roscam te Leiden 150 KG wegens geleverd bier met hypotheek op een huis met schuur
en erf, belend O Willempje Adriaensdr. wede Roelof Adriaenszn. chirurgijn, W Pieter
Adriaenszn. met zijn huis en de laan, Z de Voorweg en N Pieter Adriaenszn., met waarborg een
schuldbrief van 12 pond groot vlaems over het onderhoud van het weeskind van Jan Janszn.
Schrevel volgens brief van de voogden van het weeskind voor schout en schepenen van
Oudewater van 2-3-1582 tbv Jeroen Gerritszn. gepasseerd.
fol. 83v. 10-6-1583. Adriaen Leendertszn. is schuldig aan Toenis Jasperszn. 16 pond groot vlaems
wegens koop van 7 hond land, belend O Claes Dirckszn. van Montfoort, W de wede van Hubert
Adriaenszn., Z Adriaen Leendertszn. huiswerf, N Roelof Adriaenszn. met waarborg het gekochte
en zijn huis en erf, belend O de schuldenaar, W Ecker Corneliszn., Z het pad en N Maritje Hubert
Adriaenszn. wede en het voorsz. perceel.
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fol. 84v. 12-6-1583. Volgt overdracht van de brief van 7 hond van 24-5-1562 zoals hij het
gekocht had van Willem Meeszn.
fol. 85. 12-6-1583. Jan Hendrickszn. Koey verkoopt Cornelis Pieterszn. en Pieter Pieterszn.
broers een erf 9 roe lang en 10 roe breed, belend O Joost Jacobszn., W Symon Hendrickszn., Z de
dwarswetering en N de kopers. zoals het verkochte was aangekomen van Cornelis Aert
Willemsznzn. zijn huisvrouwen vader, die het gekocht had van Maritje Pieter Thomaszn.
huisvrouw volgens brief van 20-11-1542.
fol. 85v. 30-5-1583. Cornelis Gerritszn. Keyser als bestevader en Michiel Boonenzn. als oom en
naaste bloedvoogden van Trijntje Woutersdr. onmondig weeskind van Wouter Janszn. en Maritje
Cornelisdr. hebben circa 2 jr geleden verkocht en dragen nu over aan Evert Wesselszn. een camer
met erf, het weeskind aangekomen van Adriana Jansdr. haar ouwe moei, gelegen binnen weg,
belend O en Z Cornelis Adriaenszn. Lodder, W IJsbrant Corneliszn. en N de Heerweg, onder
overhandiging van 2 oude brieven, de ene van 5-6-1560 en de andere van 4-11-1561, voor 180
KG.
fol. 86. 19-6-1583. Roelof Adriaenszn. secretaris alhier verkoopt Claes Willemszn. Ket en Jan
Claeszn. beiden wonende aan de Rijndijk vier zevendedelen van 112 morgen 75 roe land,
strekkende vanuit de Rijn zuidwaarts tot de dwarswetering toe, belend O de kinderen van Jan
Janszn. Styen en Aeltje Gerritsdr. bruikers en W Aernt Willemszn. en Dirck Claeszn. bruikers,
daarvan de 3 resterende zevende delen Claes Willemszn. of Jan Claeszn. toebehoren, belast in
zijn geheel met 2 KG tbv Cornelis Pieterszn. van Noorden en 6 KG die ontvangen worden door
Andries Jacobszn. rentmeester onder overhandiging van eerst twee bezegelde brieven van 17-31572 stilo com. en 9-6-1572, sprekende van een zevende deel door ene Gerrit Corneliszn.
overgegeven Zweer Harmanszn. de voorsz. Roelof Adriaenszn. huisvrouwen vader z.g. en van 38-1583 waarbij Roelof Adriaenszn. een zevende deel had gekocht van Gerrit Dirckszn. wonende
Zoeterwoude, een brief van een zevende deel door Willem Claeszn. Ket gekocht van Allert
Quirijnszn. als curator van de boedel van Pieter Pieterszn. in den Elst van 24-2-1582; nog een
brief van 29-1-1582 waarbij Roelof Adriaenszn. eveneens een zevende deel gekocht had van
Willem Claeszn., een brief van Jan Hobijn procureur van de heer van Cruyningen van sheren
wege gepasseerd op 23-5-1583 van een zevende deel.
fol. 87. 19-6-1583. Claes Willemszn. en Jan Claeszn. beiden wonende aan de Rijndijk hebben nu
tezamen 112 morgen 75 roe als hiervoor vermeld en delen dit.
fol. 88v. 19-6-1583. Claes Willemszn. Ket is schuldig aan Roelof Adriaenszn. 300 KG met
waarborg de helft van de voorsz. 112 morgen 75 roe, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de
oude dwarswetering toe, etc. afgelost 11-5-1586.
fol. 89v. 19-6-1583. Jan Claeszn. is schuldig aan Roelof Adriaenszn. 300 KG met hypotheek op
de andere helft, afgelost 25-5-1585.
fol. 90v. 20-6-1583. Jacob Doeszn. verkoopt Burchje Hendricksdr. wede Gerrit Bueckelszn.
Buytewech te Leiden een schuldbrief tlv Cornelis Dirckszn. Roes van 90 KG voor 81 KG met
hypotheek op 12 morgen land gelegen binnen weg, belend O Adriaen Adriaenszn. Prins, W Jan
Hugenzn., N Leendert Dirckszn. Roes en Z de Achterweg.
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fol. 91. 1-5-1583. Hendrick Bouwenszn. verkoopt Claes Dirckszn. Verkaa wonende aan de
Bovenweg 2 morgen 1 hond 48 roe land gelegen binnen weg, strekkende van de Voorweg
zuidwaarts tot de Achterweg, belend O Lijsbeth Jan Hugenzn. wede en W de verkoper, belast met
3 KG per jr tbv Adriaen Dirckszn. Goel die de koper moet aflossen jacobi e.k. en 6 KG, betaald
met penningen en een obligatie.
fol. 91v. 4-7-1583. Jan Willemszn. Bossen als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van
Jacob Willemszn. in zijn leven baljuw en schout van Nyencoop en Maritje Aertsdr. zijn vrouw
verkopen Claes Corneliszn. tegenwoordig baljuw en schout van Nyencoop een bezegelde brief
beginnende Ick Claes Corneliszn. baljuw van Nyencoop van 14-11-1582 waarbij Symon
Adriaenszn. beloofd heeft de weeskinderen van Jacob Willemszn. kosteloos en schadeloos te
houden van 32 pond groot vlaams alzo de voorsz. Claes Corneliszn. van de voogden van de
voorsz. weeskinderen had gekocht zeker perceel land dat mede voor dezelde rente is verbonden.
Borg Jan Willemszn. voorsz. in privé.
fol. 92v. 3-7-1583. Maritje Andriesdr. wede Jan Pieterszn. met Claes Andrieszn. haar broer
verkoopt Jan Hendrickszn. Koey een woning als huis met barg alsmede 11 hond land, belend O
Geertje Wouter Lambertszn. wede en W Wouter Hugenzn., strekkende van de Heerweg
zuidwaarts tot de Achterweg toe, belast met 12 KG tbv Joost Jacobszn. en de wede van Dirck
Stien te Leiden, 6 KG 5 st per jr tbv Reyer Corneliszn. blijvende tot de voorsz. Maritjes last staan
volgens de boedelscheidingsbrief van haar za moeders boedel van 15-1-1581, mitsgaders van
andere renten staande tot laste van haar broeder en zusters tzy volgens de voorg. boedelscheiding
of de boedelscheiding van haar vaders boel van 13-10-1577, met waarborg 4 morgen 5 hond land
gelegen buiten weg, belend O de erfgenamen van Wouter Neel Vranckenznzn. en Daem Janszn.
en W Willem Pieterszn., Wouter Corneliszn. en Louweris Willemszn., strekkende van de nieuwe
vaart noordwaarts tot de dwarswetering toe.
fol. 93v. 3-7-1583. Volgt schuldbrief van 600 KG met hypotheek op het gekochte en op 22
morgen land in de Geeren, belend O de heer van Zwieten of actie van hem hebbende, W Eeuwout
Gerritszn. en Willem Corneliszn. bruikers, Z de Snyepel en N Aert Corneliszn.
fol. 94. 20-7-1583. Pieter Hugenzn. wonende nu ter tijd te Hazerswoude aan de Rijndijk is
schuldig aan Floris Janszn. zijn oom te Coudekerck 12 KG per jr met hypotheek op 3 morgen
land gelegen binnen weg, belend O en N Cornelis Claeszn., W Wouter Janszn. c.s. en Z Claes
Willemszn.
fol. 95. 21-7-1583. Claes Boelens wonende Amsterdam verkoopt Dirck Hendrickszn., Jan
Gerritszn. en Cornelis Jacobszn. Houweling 2 percelen land het ene van 3 morgen gelegen binnen
weg, belend O Cornelis Corneliszn. jonge Bestereen en W Jan Gerritszn., strekkende van Pieter
Dirck Eeuwoutsznzn. land zuidwaarts tot de Achterweg toe, belast met 3 KG per jr en het andere
groot 9 hond gelegen boven weg, belend O Cornelis jonge Dircken en de wede van Jacob
Houweling, W Cornelis Corneliszn. Bestereen, Z de wede van Willem Gerritszn. en Willem
Janszn. Cort en N de Achterweg, betaald met een schuldbrief, onder overhandiging van zekere
schatbrieven, de ene van 3-11-1561 die gepasseerd is door Mees Dirckszn. tbv Claes van
Lindenburch van 22 KG 10 st per jr van 11-1-1562 stilo com. en de andere door Claes van
Lindenburch tbv Claes Boelens gepasseerd op 5-8-1557 bij welke hem de voorsz. rentebrief was
getransporteerd uit kracht van welke rentebrieven in mindering van dien van de verlopen rente
hem bij de voorsz. schatbrief de eigendom van de voorsz. 2 percelen land was toegeschat.
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fol. 96. 21-7-1583. Volgt schuldbrief van 550 KG met hypotheek op het gekochte en scheiding
van de landen: Dirck Hendrickszn. en Jan Gerritszn. de 3 morgen land gelegen binnenweg en
betalen 3 KG en 40 KG en Cornelis Jacobszn. de 9 hond gelegen boven weg en moet betalen 210
KG, met waarborg door Dirck Hendrickszn. van een huis en erf gelegen buiten weg, belend O
Walich Janszn W en N Cornelis Corneliszn. alias Neel mijn Soon en Z de Heerweg. Op 24-71583 heeft Jacob Jacobszn. Houweling wonende op de woning van Rijsdam achter Hazerswoude
zich borg gesteld voor Cornelis Jacobszn. Houweling zijn broer met hypotheek op 11 hond land
gelegen boven weg, strekkende van de Achterweg tot de landscheiding toe, belend O Jacob
Doeszn., Gerrit Gerritszn. Koey en Jacob Jacobszn. Rapgen en W de wede en 2 dochters van
Willem Adriaenszn. Hollants Bloet.
fol. 97v. 31-7-1583. Pieter Dirckszn. man en voogd van Maritje Adriaensdr. verkoopt Engebrecht
Janszn. wonende in de Bent 10 hond land gelegen buiten weg, belend O en N de koper, W Neeltje
Adriaensdr. en Gijsbert Floriszn. en Z Cornelis Floriszn. Het land is mede verbonden tot
waarborg voor 3 morgen land in Benthuizen verkocht aan Jan Keysers en de schout van
Benthuizen. Betaald met een schuldbrief.
fol. 98. 31-7-1583. Volgt schuldbrief van 350 KG met hypotheek op het gekochte. Afgelost 20-81590.
fol. 98v. 31-7-1598. Jacob Pieterszn. Craen als oom en voogd van Neeltje Adriaensdr., Pouwels
Willemszn. man en voogd van Anna Adriaensdr., Pieter Dirckszn., man en voogd van Maritje
Adriaensdr. verkopen Daem Janszn. 72 hond land, zoals het hem is aanbedeeld, belend O
Cornelis Boeyenszn. en W Maritje Arisdr. wede Jan Pieterszn., strekkende van de kopers land af
noordwaarts tot Wouter Corneliszn. weeskinderen land toe, belast met 2 KG tbv de weeskinderen
van Wouter Corneliszn. Afgelost 2-6-1585.
Opschrift katern augustus 1583 - jan 1584
fol. 99. 20-8-1583. Dirck Claeszn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Maritje Jacobsdr.
wonende Coudekerck 12 KG 10 st per jr met hypotheek op 32 morgen land, belend W Adriaen
Janszn. backer en Cornelis Corneliszn. te Valckenburg, O Jacob Symonszn. c.s., N Jan
Bruynenzn. te Coudekerck en Anna Claesdr. en Z de nieuwe vaart, afgelost 9-9-1610.
fol. 99v. 21-8-1583. Adriaen Bouwenszn. wonende Boskoop verkoopt Stoffel Vrerickszn. verver
een huis en erf, belend O Pouwels Gerritszn. en Melten Aelbrechtszn., W Anna Bruynendr. en
Jacob Corneliszn. Craen, Z de Voorweg en N Melten Aelbertszn., belast met 12 st eeuwige
werfhuur tbv de heer van Cruyningen en 6 KG lijfrente ten lijve van Govert Janszn., 3 KG
losrente tbv de Kerk van Hazerswoude, betaald met een schuldbrief.
fol. 100. 21-8-1583. Volgt schuldbrief van 285 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 101. 7-8-1583. Symon Janszn. verkoopt Huych Corneliszn. wonende in het Rietveld een
vogelkooi met 2 morgen land gelegen buiten weg in de Waterganck, belend O de Cappelry van
Hazerswoude, W Jacob Corneliszn. te Boskoop, N de nieuwe vaart en Z de verkoper, belast met
11 KG 22 st per jr alsmede custing penningen, waarvoor hij de koper vrijwaart, met waarborg
32 morgen land in het Rietveld, belend O de Cappelry, W Jacob Corneliszn., N Huych
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Corneliszn. en Geryt Dirck Jan Bruynenzndr. en 5 morgen 2 hond land met huis, belend O
Cornelis Claeszn. Val en Gijsbert Janszn. Bijl, W Wouter Hugenzn., Z de Kerkweg en N Gijsbert
voorsz.
fol. 102. 7-8-1583. Volgt schuldbrief tlv Jan Dirckszn. en Claes Adriaenszn. brouwers en poorters
te Leiden als actie hebbende van Symon Janszn., van 6 KG per jr met hypotheek op het gekochte
en op 132 hond land, belend O Claes Andrieszn., W Huych Corneliszn. zelf, N Dirck Jacobszn.
Rijck en Z de nieuwe vaart die men de Kerkweg noemt.
fol. 102v. 21-8-1583. Jan Jacobszn. Rijck verkoopt Huych Corneliszn. wonende in het Rietveld
de helft van 10 akkers en een geer land als hij te anderen tijde overgenomen heeft van Boon
Corneliszn., daarvan de wederhelft aan de koper toebehoort die op zijn helft een vogelkooi heeft
gebouwd, volgens de oude 3 brieven van 3-11-1565, 15-11-1565 en 16-10-1573, tezamen groot 9
grote morgen 6 hond, belend O Jacob Corneliszn. te Boskoop, W de erfgenamen van de vrouwe
van Opdam, Z de heer van Cruyningen en de erfgenamen van Mr Hubert de Jonge of nu Cors
Meeszn. en N de Kerkweg, belast met 18 KG en 4 vogelen per jr tbv jonfr. Franchyne van
Wissekerke.
fol. 103. 21-8-1583. Hendrick Bouwenszn. is schuldig aan Pons Gerritszn. en Claes Willemszn.
550 KG wegens koop van 4 morgen land dat ter leen wordt gehouden van de heer van Cruyningen
gelegen binnen weg, belend O Willem Symonszn. en W Maritje Jan Pieterszn. wede, strekkende
van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, waaronder begrepen de huiswerven van de
schuldenaar en Jan Joostenszn. Block, met waarborg zijn huis strekkende van de Voorweg tot de
nieuwe vaart, belend O Anna Cornelisdr. wede mr Jeroen Foppenzn. en W t voorsz. leengoed
alsmede nog een binnenweg sate van 132 hond, belend O Claes Dirckszn. en W Joost Claeszn.,
strekkende van de Voorweg tot de Achterweg en 15 hond land in het Rietveld, belend O Ot
Adriaenszn., W Jacob Vassenszn., Z de Kerkweg en N Gerrit Clementszn. c.s.
fol. 104. 21-8-1583. Pons Gerritszn. wonende in het ambacht van Hoogeveen en Claes
Willemszn. wonende aan de Rijndijk zijn zwager verkopen Maerten Zweerszn. van der Poll de
voorsz. schuldbrief. Mede compareert Dirck Claeszn. hun zwager wonende aan de Rijndijk, met
waarborg 32 morgen land, belend W Adriaen Janszn. bakker en zijn kinderen en Cornelis
Corneliszn. te Valckenburg, O Jacob Symonszn. en Leendert Wouterszn., Z de nieuwe vaart en N
Jan Bruynenzn. en Anna Claesdr.
fol. 105. 15-8-1583. Frans Corneliszn. wonende Benthoorn verkoopt Pouwels Gerritszn. een huis
en erf gelegen buiten weg, belend O Melten Aelbertszn., W en N Stoffel Vrerickszn. en Z de
Voorweg, belast met 12 st eeuwige werfhuur tbv de heer van Cruyningen en 6 KG losrente per jr
tbv de erfgenamen van Gijsbert Hendrickszn. te Leiden.
fol. 105v. 21-8-1583. Cornelis Joriszn., Dirck Joriszn., Mouwerijn Michielszn. man en voogd van
Maritje Jorisdr. ter eenre en Salomon Joriszn. en Willem Joriszn. hun broers ter andere zijde,
kinderen van Joris Corneliszn. Schoeneman hun vader. Cornelis, Dirck en Mouwerijn verklaren
aan Salomon en Willem over te dragen hun portie en gedeelte van de boedel van Joris Corneliszn.
Schoeneman n.l. al zulke inschulden als hun competeren van Cornelis Dirckszn. cruydenier en
Jacob Aertszn. Spruyt zijn zwager te Leiden, met waarborg door Salomon Joriszn. zowel voor
hem als voor zijn broer Willem, zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 122 morgen
land aan de Rijndijk, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot over de Slingerka in de oude Wilck,
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belend O Wouter Janszn. de boedel van Jan Adriaenszn. en Gijs Floriszn. en W Cornelis Joriszn.
fol. 106v. 8-9-1583. Volgt verkoop van t goed in de voorgaande akte vermeld.
fol. 107. 8-9-1583. Cornelis Gerritszn. scheepmaker is schuldig aan Cornelis Anthoniszn. schout
van de Wildeveen man en voogd van Heiltje Cornelisdr. wegens koop van 2 percelebn land
gelegen buiten weg, het ene 82 hond strekkende van de Heerweg noordwaarts tot Gerrit
Gerritszn. Koeyt land toe, belend W de Westvaart en O Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout
Willemszn. met haar huis en erf, Cornelis Gerritszn. voorsz. met zijn huiswerf en Jan van
Mathenes tot Lis, belast met 30 st per jr tbv een persoon tot Utrecht, het andere 8 hond belend O
IJsbrant Corneliszn., W Jacob Symonszn., Z Jacob Corneliszn. en N Jan Paets tot Leiden, belast
met 52 KG per jr tbv de erfgenamen van Gerrit Bueckelszn. te Leiden zijnde een gedeelte van
meerder en 375 KG, met waarborg de voorsz. percelen en zijn huis en erf gelegen buiten weg,
belend O Pieter Adriaenszn. clompmaker, W Jan van Mathenesse, Z de nieuwe vaart en N Crijn
Aertszn.
fol. 107v. 8-9-1583. Cornelis Anthoniszn. schout van de Wildevenen gehuwd met Heiltje
Cornelisdr. verkoopt Jacob Corstenszn. 2 grote morgen land gelegen binnen weg, belend O de
koper en Cornelis Dirckszn. Roes, W Jan Jasperszn. en Dirck Aemszn., Z de Achterweg en N de
koepr, belast met 30 st en 11 st pacht zoals zijn vrouw was aanbedeeld, betaald met een
schuldbrief.
fol. 108. 8-9-1583. Volgt schuldbrief van 300 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 109. 20-9-1583. Stoffel Vrerickszn. verver verkoopt Damen Hendrickszn. wonende
Bodegraven een huis en erf gelegen buiten weg, belend O Pouwels Gerritszn. en Melten
Aelbertszn., W Anna Bruynendr. en Jacob Corneliszn. Craen, Z de Voorweg en N Melten
Aelbertszn., belast met 12 st werfhuur per jr tbv de heer van Cruyningen en 3 KG per jr tbv de
Kerk van Hazerswoude, betaald met een schuldbrief van 337 KG.
fol. 109v. 20-9-1538. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 110v. 9-10-1583. Floris Reyerszn., Cornelis Corneliszn. en Cornelis Joostenszn. verkopen
Cornelis Symonszn. een schoutenbrief van 25-2-1583 van zekere woning, als huis met 32 grote
morgen land gelegen boven weg, belend O Hendrick Joachimszn. en Jacob Pieterszn., W Claes
Andrieszn., Z Jacob Pieterszn. Craen en Gerrit Corneliszn. Keyser en N de Achterweg, belast met
6 KG per jr tbv de erfgenamen van Gerrit Bueckelszn., betaald met een schuldbrief van 575 KG.
fol. 111. 9-10-1583. Volgt schuldbrief van 630 KG met hypotheek op het gekochte. Borg Willem
Symonszn. Holbol zijn broer.
fol. 111v. 3-7-1583. jacob Doeszn. als schuldenaar en Cornelis Adriaenszn. Lodder, Dirck
Adriaenszn. en Pieter Adriaenszn. borgen schuldig aan Cornelis Corneliszn. 156 KG wegens
koop van 4 koeien.
fol. 112. 15-5-1583. Cornelis Corneliszn. Bestereen verkoopt Jacob Doeszn. zijn zwager 52 hond
land gelegen boven weg, belend O de weeskinderen van Cornelis Pieterszn. Paets, W Huych
Janszn. Z Evert Janszn. en N de Achterweg, onder verwijzing naar een oude brief van 12-11-1580
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waarbij de verkoper het had gekocht van Willem Corneliszn. en Jacob draagt het land over aan
Willem Symonszn. Holbol.
fol. 113. 28-8-1583. Claes.......van Hout en Pieter Willemszn. Keyser zijn schuldig aan Hendrick
Bouwenszn. 96 KG wegens koop van een werfje, hetwelk gehouden wordt van de heer van
Cruyningen, belend O Lijsbeth Paenders ook met een werfje en W de huizinge van Jan
Joostenszn. Block, strekkende voor van de Heerweg achter uit Snypelen tot de westzydelsloot toe.
fol. 113v. 10-10-1583. Melten Aelbertszn. is schuldig aan Roelof Adriaenszn. secretaris alhier 6
KG 5 st per jr met hypotheek op 3 morgen 3 hond land gelegen buiten weg, belast met een rente,
belend O Dirck Adriaen Reyersznzn., W de wede van Huych de Groot eigenaar, jonge Jan
Corneliszn. Craen bruiker, Z de Voorweg en N Dirck van Ruven brouwer te Delft, afgelost 11-51594.
fol. 114. 10-10-1583. Nyclaes Adriaenszn. man en voogd van Trijntje Jansdr. mede-erfgename
van Maritje Pietersdr. wede Jan Pieterszn. bontwerker in zijn leven wonende te Leiden, verkoopt
Roelof Adriaenszn. zijn broer secretaris van Hazerswoude een rentebrief op Joost Joostenszn. te
Wassenaer houdende 6 KG per jr van 29-1-1562 als zijn voorsz. huisvrouwen moeder uit de
goederen en erfenis van heer Jan Pieterszn. Veenus haar broer en de voorsz. heer Jan van Mr
Huych Janszn. priester had verkregen onder het zegel van schepenen van den Hage van 26-2-1568
voor 60 pond groot vlaams en 3 KG voor verlopen rente, met hypotheek op een huis en erf
gelegen binnen weg, belend O Cornelis Gerritszn. Keyser en W de kamer en erve daar Jacob
Janszn. Ket in woont en Willem Symonszn. Hemelop, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot
de nieuwe vaart toe. Transport gecasseerd door betaling van 96 KG door Nyclaes Adriaenszn.
aan Roelof Adriaenszn. op 4-12-1598.
fol. 115. 16-10-1583. Aelwijn Pieterszn. heeft zich borg gesteld voor Gielis Pieterszn. zijn broer
voor een rente van 6 KG 5 st per jr tbv jonkvr. Anna Vierelincx wede van Adriaen de Lanella en
onder dezelfde rente tot hypotheek verbonden 2 morgen 3 hond land, belend O Cornelis
Willemszn. en W Gerrit Janszn., strekkende van de Voorweg tot de Achterweg.
fol. 115v. 16-10-1583. Cornelis Gerritszn. alias jonge Soontgen verkoopt Dirck Pieterszn.
Cabouter 2 bezegelde brieven op elkander, daarvan de leste is van 16-12-1582, houdende de
eigendom van 2 morgen 81 roe gelegen binnen weg, belend O en W Willem Corneliszn., N de
wede en erfgenamen van Gerrit Bueckelszn. en Z de Achterweg, betaald met een schuldbrief.
fol. 116. 16-10-1583. Volgt schuldbrief van 182 KG 10 st, doch nu N belend de wede van Symon
Janszn.
fol. 116v. 30-10-1583. Huych Janszn. wede van Maritje Cornelisdr. ter eenre en Jan Hugenzn.,
Lijsbeth Hugendr., Maritje Hugendr Annetje Hugendr. en Pieter Hugenzn. zijn kinderen ter
andere zijde. Boedeldeling. De vader de woning met 8 morgen 95 roe alsmede 8 hond en 3 hond
land, beide gekomen van za Dirck Engebrechtszn. bij de voorsz. woning gelegen, belast met 2 KG
en 3 st per jr eeuwige erfpacht tbv de heer van Cruyningen en 6 KG per jr tbv Gerrit Hugenzn., 3
KG per jr tbv Gijsbert Dirckszn. Goel en 3 KG per jr tbv Mr Claes apteker; de kinderen 13 hond
75 roe land in de woning van za Jan Hugenzn., belast met de helft van 6 KG per jr tbv Jan
Gerritszn. Buytewech te Leiden, 4 morgen 2 hond land leggende bij Adriaen Jacob Govertsznzn.,
belast met 3 KG per jr tbv ene uit den Hage en een vierde gedeelte van 6 st per jr erfpacht tbv de
heer van Cruyningen; 5 hond land daar bij gelegen, alles gelegen boven weg; 3 morgen 22 hond
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land gelegen binnen weg, belast met 6 KG per jr tbv Jacob Aertszn. metselaer; 12 morgen of
meer en 2 morgen in Hoogeveen onleesbaar van Betgen Jan Engebrechtszn. wede een rentebrief
van 30 st per jr die het weeskind van Hendrick Engebrechtszn. schuldig is. Gemeen de inschulden
alsmede een rentebrief van 3 pond hollands per jr en de uitschulden. Hierna hebben de kinderen
geloot. Pieter 13 hond land belast met de helft van 6 KG daarvan de andere helft wordt betaald
door Grietje ouwe Jansdr. wede van Leendert Janszn. Lijsbet en Anna tezamen 4 morgen 2 hond
en 5 hond gekomen van Dirck Engebrechtszn.; Pieter en Maritje tezamen 3 morgen 22 hond; 12
morgen lage moers en 2 morgen land in de Hoogeveen.
fol. 118. 23-10-1583. Testament Goeltje Adriaen Hendrickznsdr., ongehuwd persoon, met Dirck
Hendrickszn. haar oom. Zij benoemt haar moeder Lijsbeth Adriaensdr. wede Adriaen
Hendrickszn. tot enige erfgename, indien zij voor haar moeder zonder achterlating van wettige
kinderen zou overlijden.
fol. 119. 29-10-1583. Jan Janszn. van Baersdorp korenkoper wonende Leiden verkoopt Gerrit
Adriaenszn. bakker een perceel erfpachtsland groot 3 morgen 7 hond tegen 6 KG per jr voor de
morgen, belend O de Schoutenvaert, W Aernt Gerritszn., N Jacob Corneliszn. Craen en Z Jan
Willemszn. en Jacob Vassenszn., onder verwijzing naar de oude brieven van 2 en 5-10-1582,
betaald met een schuldbrief.
fol. 119v. nov. 1583. Pieter Willemszn. Keyser verkoopt Willem Willemszn. brouwer in de Engel
te Leiden en zijn weeskinderen een rentebrief van 6 KG per jr tlv Leendert Crijnenzn. van 25-91581.
fol. 120. 14-11-1583. Anna Dircksdr. ongehuwd persoon wonende te Leiden met Cornelis
Dirckszn. wonende Coudekerck haar oudste broer en gekoren voogd, verkoopt Gerrit Dirckszn.
en Jan Dirckszn. haar broers wonende Bodegraven, haar helft van 3 morgen land in de Geeren,
belend O Aecht Cornelisdr. wede Cornelis Nijss, W Roelof Adriaenszn., Z Neel Craen wede en
Anna Jaspersdr. wede Govert Jacobszn. en N de dwarswetering, betaald met een obligatie van 300
KG.
fol. 120v. 20-11-1583. Cornelis Corneliszn. alias Bestereen en Jacob Doeszn. zijn zwager.
Cornelis Corneliszn. is schuldig aan Jan Pieterszn. Korfver wonende Leiden als actie hebbende
van Jacob Doeszn. voorsz. 250 KG met hypotheek op 5 hond land door hem gekocht bij naastinge
van Jacob Doeszn., gelegen boven weg, belend O Aelwijn Pieterszn., W en N Jacob Doeszn., Z
Cornelis Dirckszn. Roes; een woning als huis met barg en schuur alsmede 7 morgen land gelegen
binnen weg, belend O Crijn Pieterszn. en Cornelis Willemszn., W Pieter Dirckszn., Dirck
Hendrickszn. en Jan Gerritszn., N de Voorweg en Z de Achterweg.
fol. 121. 21-11-1583. Jacob Doeszn. verkoopt Adriaen Leendertszn. een camp land gelegen
binnen weg, belend W Jan Hugenzn., O Adriaen Adriaenszn. Prins, N Leendert Dirckszn. Roes en
Z de Achterweg, hem aangekomen bij mangelinge met Cornelis Dirckszn Roes volgens de brief
van 21-5 onleesbaar, belast met 3 KG per jr, zijnde een gedeelte van 12 KG, betaald met een
schuldbrief.
fol. 122. 21-11-1583. Volgt schuldbrief van 250 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
een huis en erf, belend O en Z de Hogeveense vaart, N de wede van Hubert Adriaenszn. en Claes
Dirckszn. van Montfoort en W Eggert Corneliszn.
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fol. 122v. 28-11-1583. Crijn Corneliszn., Maritje Cornelisdr. wede Dirck Corneliszn.
Schoeneman met Mees Willemszn. haar gekoren voogd, Aechte Cornelisdr. wede Cornelis Nijss
met Nijs Corneliszn. haar zoon en gekoren voogd,. Reynoult Corneliszn. boedelhouder van
Neeltje Cornelisdr., Gerrit Nijss man en voogd van Weijntje Cornelisdr., scheiden de boedel van
hun ouders Cornelis Dirckszn. en Aechte Thomasdr. Crijn de hofstede daar haar ouders in
plachten te wonen met huis, barg en schuur, belend W Willem Corneliszn., O Aecht Cornelisdr.
zijn zuster, N de Rijn en Z de Hoge Rijndijk, belast met 52 st per jr tbv de arme wezen te Leiden,
het huisweer strekkende van de dijk zuidwaarts tot de oude dwarswetering, groot 11 morgen,
belend O de wede en nakinderen van Pieter Thomaszn. c.s., W de papelijke proven tot
Jacobswoude en Jan Willemszn. bouman, deselve Jan Willemszn. en Willem Corneliszn.
bruikers, welk huisweer in erfpacht wordt bezeten om 22 KG per jr en nog 10 hond onleesbaar
aan de westzijde van de voorsz. woning, belend W de erfgenamen van Pieter Claeszn. backer te
Leiden, N de papelijke proven van Jacobswoude en Z de dwarswetering, belast met 55 st per jr
tbv de Kerk van Hazerswoude, nog andere 10 hond, belend W het voorsz. huisweer, O de
kinderen van Pieter Thomaszn bruiker, Z de oude dwarswetering en N de voorsz. kinderen van
Pieter Thomaszn.; een perceel land genaamd het Breeweer groot 2 morgen 4 hond, belend O St
Jacobsheeren te Haerlem, Jacob Willemszn. bouman bruiker, W en Z Neeltje Cornelis
Coenraetszn. wede in den Hage c.s., Eeuwout Gerritszn. bruiker, N de wede en kinderen van
Pieter Thomaszn. voorsz.; Maritge Cornelisdr. 6 morgen 5 hond land onder de Hoornsche
molenpolder, belend O de kinderen van Pieter Thomaszn. en W Pieter Hendrickszn. metselaar en
de heer van Cruyningen, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot over de Hoornsche molenkade toe,
welk land zij later heeft overgedragen aan Crijn Corneliszn. haar broer; een camp land gelegen
buiten weg, belend O de Oostvaart, W de erfgenamen van Dirck Jan Symonsznzn. te Coudekerck,
Z Aecht Corneliszn. en N de oude dwarswetering daarna door haar verkocht aan Aecht Cornelisdr. Aecht Cornelisdr. een gedeelte van een perceel land in de Hoornsche molenpolder groot
onleesbaar 1 hond, belend W onleesbaar tot Leiden, Jan Jacobszn. bruiker en O Aert Jacobszn..
wede, strekkende uit de Rijn over de Molenkade toe; een camp land op de Oostvaart, strekkende
van de voorsz. camp van Maritje Cornelisdr. zuidwaarts tot de Moelenwatering toe, belend O de
Oostvaart en W Grietje Neel Craen wede; Reynoult Corneliszn. een huis en erf met land daaraan
gelegen, strekkende het zuideinde van de Heerweg noordwaarts over de nieuwe vaart tot de
molenwetering toe, belend W Grietje Neel Craenen wede en O de Oostvaart, daarvan hij later een
camp land van noorden aan heeft verkocht aan Aecht Cornelisdr. groot 9 hond, strekkende het
zuideinde van Reynoults land het noordeinde in de molenwetering; 7 morgen 12 hond land onder
de Hoornsche molenpolder, belend W de wede van Pieter Janszn. Styen en O Crijn Corneliszn.
voorsz., strekkende uit de Rijn over de ka, belast met 2 pond hollands per jr tbv de Kerk van
Alphen, verhuurd aan Pieter Hendrickszn. metselaar; Gerrit Nijss 8 morgen 12 hond land, belend
O de Oostvaart en W Jan Gijsbertszn., strekkende uit de Rijn tot de dwarswetering onleesbaar.
fol. 124. 28-11-1583. Mees Doeszn. wonende Voorhout en Jacob Doeszn broers verkopen Claes
Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden 7 morgen 2 hond land gelegen boven weg, belend W de
wede van Willem Adriaenszn. Hollants Bloet en O de koper met land dat hij te anderen tijde van
Jacob Doeszn. had gekocht, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding toe,
belast met 23 st 1 oort per jr eeuwige erfpacht staande op 1 grote morgen tbv de heer van
Cruyningen, betaald met 2 schuldbrieven onder overhandiging van de oude brief die de verkopers
hadden ontvangen van hun broers en zwager van 13-11-1582 betreffende vijf zevende delen en de
andere twee zevende delen waren hen aangekomen bij overlijden van Doe Jacobszn. hun vader.
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fol. 125. 28-11-1583. Volgt schuldbrief tbv Mees Doeszn. voor vier zevende delen voor 684 KG
met hypotheek op het gekochte en op 5 morgen land met huis, belend O de voorsz. 7 morgen 2
hond en W de schuldenaar met landen van Lindenberch gekomen, strekkende van de Achterweg
zuidwaarts tot de landscheiding.
fol. 126. 28-11-1583. Volgt schuldbrief tbv Jacob Doeszn. voor drie zevende delen van 513 KG
met hypotheek op hetzelfde onroerend goed.
fol. 126v. 5-12-1583. Ruiling tussen Adriaen Janszn. Craen en Hendrick Corneliszn. Croeswijck.
Adriaen draagt op aan Hendrick een woning als huis met barg en schuur, strekkende onleesbaar
zuidwaarts tot de Achterweg, belend O de dochters van Cornelis Gerritszn. en W Cornelis
Corneliszn., groot 22 morgen 22 hond en Adriaen zal de daarop rustende rente binnen 5 of 6
jaar aflossen; Hendrick draagt aan op Adriaen zijn woning als huis met barg en schuur alsmede
52 morgen gelegen buiten weg, belend O Symon Dirckszn., W Ouwe Neel Joosten en Bertge Jan
Engebrechtszn. wede zijn huisvrouwen moeder, Z de Heerweg en N Jan van Rossums erfgenamen
met hun delfcamp, belast met 15 KG per jr tbv Leendert Doeszn. en 522 st pacht. Adriaen moet
gedogen dat Jannetje Toenisdr. wede Cornelis Adriaenszn. Croeswijck haar leven lang in de
camer aan de westzijde voor aan de weg mag blijven wonen een aan haar brandstof moet leveren,
welke zij in een gedeelte van de schuur mag onder brengen.
fol. 127v. 9-12-1583. Gerrit Adriaenszn. met Adriaen Janszn. bakker zijn vader als zijn borg.
Gerrit is schuldig aan Jan Janszn. van Baersdorp corencoper te Leiden NN honderd KG met
hypotheek op een perceel erfpachtsland van 3 grote morgen dat hij van van Baersdorp heeft
gekocht gelegen buiten weg, belend O de Schoutenvaart, W Aernt Gerritszn., Z Jan Willemszn.
en Jacob Vassenszn. en N Pieter Corneliszn. Craen.
fol. 128v. 11-12-1583. Jacob Doeszn. verkoopt met consent van jonge Jan Corneliszn. Craen aan
jonge Cornelis Joostenszn. 2 morgen land, strekkende van de Voorweg tot de nieuwe vaart toe en
dan voorts tot de Delff toe, belend O Cornelis Adriaenszn. Lodder en W Aert Willemszn. zwager
van Willem Eeuwoutszn. en Boeyen Dirckszn., daarvan 62 hond liggende op de Oostegge is
leenland van de heer van Poelgeest, betaald met een schuldbrief, onder overhandiging van de
oude waarbrieven, daarvan de laatste is van 31-7-1581.
fol. 129. 11-12-1583. Volgt schuldbrief onleesbaar met waarborg het gekochte. Borg Adriaen
Joostenszn. zijn broer.
fol. 130. 11-12-1583. Jan Gerrit Ponsznzn. en Dirck Herndricksnz. zijn zwager verkopen Jan
Janszn. van Velsen een derde gedeelte van 92 hond land gelegen boven weg, belend het gekochte
O Jan Joostenszn., W Claes Dirckszn., Z Anna Gerritsdr. en N Maritje Gerritsdr., betaald met een
obligatie.
fol. 130v. 11-12-1583. Jacob Doeszn. verkoopt Cornelis Corneliszn. 5 hond land gelegen boven
weg, belend O Cornelis Dirckszn. Roes, W Dirck Pieterszn. Boos en Willem Holbol, Z Gerrit
Gerritszn. Koeyt en N Floris Reyerszn.
fol. 131. 11-12-1583. Jacob Doeszn. verkoopt Floris Reyerszn. 5 hond land gelegen boven weg,
belend O Cornelis Corneliszn. Bestereen en W Dirck Pieterszn. Boos en Willem Symonszn.
Holbol, strekkende van Cornelis Corneliszn. Adelborsten land noordwaarts tot het land van de
verkoper.
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fol. 132. 11-12-1583. Dezelfde verkoopt Dirck Pieterszn. Boos en Willem Symonszn. Holbol
tezamen 12 morgen land gelegen boven weg, belend O Floris Reyerszn. en Cornelis Corneliszn.
met landen die zij gekocht hadden van Jacob Doeszn. voorsz. en Gerrit Gerritszn. Koeyt, W Jacob
Jacobszn. Houweling, Z Adriaen Crijnen met zijn pachtland en N de verkoper, belast met 15 st
sheren pacht in mindering van een erfpacht van 2 KG, betaald met een schuldbrief.
fol. 132v. 11-12-1583. Volgt schuldbrief van 240 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 133. 11-12-1583. Floris Reyerszn.is schuldig aan Jacob Doeszn. wegens koop van 5 hond
land 183 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 133v. 15-12-1583. Maritje Jansdr. wede Doe Engebrechtszn. met Floris Doeszn. haar gekoren
voogd is schuldig aan Claes Pieterszn. 6 KG per jr met hypotheek op haar woning als huis met
schuur alsmede 2 morgen 3 hond 83 roe land gelegen binnen weg, belend O Pieter Adriaenszn. en
Claes Pieterszn. voorsz. en W de westzijde van Hazerswoude, strekkende van de Voorweg
zuidwaarts tot de Achterweg.
fol. 134. 16-12-1583. Gerrit Janszn. alias Hals wonende Outshoorn is schuldig aan Floris
Bruynenzn. zijn zwager mede wonende Outshoorn 400 KG wegens koop van 3 morgen land,
belend O de wede van Pieter Thomaszn. met haar kinderen, W Cornelis Willem Louwerisznzn.
haar zwager, Z Symon Hendrickszn. te Leiderdorp en N de Rijn, zijnde erfpachtsland van de
Heilige Geest te Hazerswoude tegen 48 st een blanc per jr, met hypotheek op het gekochte.
fol. 135. 16-12-1583. Volgt de overdracht van het onroerend goed zoals het Floris was
aangekomen namens Maritje Willemsdr. zijn vrouw.
fol. 135v.19-12-1583. Pieter Adriaen Reyersznzn. verkoopt Pouwels Gerritszn. 62 hond land
gelegen binnen weg, belend O Dirck Corneliszn. butterman, W Claes Andrieszn., N de Voorweg
en Z Jan van Velsen, daarin Jan Hendrickszn. Koey een ledig erf heeft liggen dat niet in de koop
is begrepen, belast met 3 KG per jr tbv de kinderen van Dirck Aelbertszn., 62 pond hollands per
jr tbv Hendrick Egbertszn. te Leiden, betaald met een schuldbrief, onder overhandiging van de
oude brief met nog 6 hond land dat hij verkocht heeft aan Jan van Velsen, van 31-10-1580,
alsmede het recht van een rentebrief van 3 KG per jr die toekwam Govert Jacobszn. op het
voorsz. land en door de verkoper is afgelost.
fol. 136v. 19-12-1583. Volgt schuldbrief van 1600 ton turf met hypotheek op het gekochte en op
een huis en erf gelegen buiten weg, belend W en N Davidt Hendrickszn. te Bodegraven als
eigenaar van de huizinge en erve eertijds toebehoord hebbende Bouwen Adriaenszn. snijder, O
Melten Aelbertszn. en Z de Voorweg, 13 hond land gelegen boven weg belend O Thees
Engebertsdr., W Cornelis Adriaenszn. Lodder, Z Jan Jan Ponsznzn. en N dezelfde en Cornelis
Hendrickszn.
fol. 137v. 20-12-1583. Pouwels Gerritszn. voor hem zelve, Hubert Adriaenszn. man en voogd van
Neeltje Gerritsdr., Jan Joostenszn. man en voogd van Annetje Gerritsdr., jonge Jan Corneliszn.
hem sterk makende voor Pieter Janszn. zijn zoon gehuwd met Barbare Gerritsdr. die krank is
verkopen Symon Dirckszn. hun oom 2 campen land gelegen buiten weg, belend O ouwe Neel
Joosten en Bertge Jan Engebrechtszn. wede, W Leendert Crijnenzn. en Mr Symon van Veen, Z de
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koper en N de oude dwarswetering, zoals hen aangekomen is van Gerrit Janszn. Koey en Adriaen
Cornelisdr. hun ouders als mede-erfgenamen van Pieter Janszn. Wittebol volgens scheiding van
19-4-1570.
fol. 138. 20-12-1583. Maritje Dircksdr. wede Jacob Janszn. Wittebol met Jan Jacobszn. haar zoon
verkoopt Pouwels Gerritszn. 13 hond land gelegen boven weg, belend O Thees Engebrechtsdr., W
Cornelis Adriaenszn. Lodder, Z jonge Jan Ponszn., N dezelfde en Cornelis Hendrick
Engebrechtszn. weeskind, daarvan 7 hond in erfpacht worden gehouden van de heer van
Cruyningen tegen 5 groot per jr onder overhandiging van 3 oude brieven met een copie van een
voorgaande brief, daarvan de zesde (sic) tbv Jacob Janszn. Wittebol van 1-3-1570.
fol. 139. 29-12-1583. Gerrit Adriaenszn. wonende Coudekerck is schuldig aan Appolonia Aertsdr.
wede Jan Jacobszn. tot Coudekerck zijn huisvrouwen moeder 6 KG per jr met hypotheek op 11
hond land gelegen in het Rietveld, belend O Aert Pieterszn. Schouten, W de Oostka, N Jan
Pieterszn. en Z de Kerkweg.
fol. 139v. 1-1-1584 stilo novo. Cornelis Corneliszn. Soontgen verkoopt Pieter Pieterszn. wonende
Leiden op de Hogelantsche Kerckgraft een schepenbrief op Dirck Pieterszn. alias Cabouter van
182 KG 10 st. Mede verschijnt Dirck Pieterszn. Cabouter die bekend is met de overdracht.
fol. 140. 8-1-1584 stilo novo. Huych Janszn. wonende aan de boven weg verkoopt Neeltje
Dircksdr. wede Willem Boonenzn. tbv NN Willems haar weeskind een rentebrief tlv Jan
Hugenzn. die nu betaald wordt door Lijsbeth Cornelisdr. zijn wede groot onleesbaar.
fol. 140v. 10-1-1584 stilo novo. Gijsbert Koelen wonende Tessel man en voogd van Anna
Gerritsdr. mitsgaders voor haar beider kinderen, voor Hendrick van Schuilenburg zijn
huisvrouwen neef als erfgenamen van Franchoys van Bosschuysen die officier was in Tessel
verkopen Cornelis Adriaenszn. Lodder, Cornelis Claeszn. en Claes Claeszn. zijn zwagers allen
wonende Hazerswoude 10 akkers, strekkende het zuideinde uit de schouwbare watering genaamd
de Kerckweg noordwaarts tot 3 akkers bij Roelof Adriaenszn. van verkopers gekocht en 4 morgen
50 roe land toebehorende de wede van Gerrit Eeuwoutszn. tot Coudekerck, belend O Adriaen
Adriaenszn. Vogelaer, W Cornelis Corneliszn. te Valckenburch, welke 10 akkers met de voorsz. 3
akkers tezamen worden verongeld op 11 morgen 2 hond, waarvan de 10 akkers 3/4 gedeelte
hebben betaald van het korfschot, betaald met een schuldbrief van 310 KG.
fol. 141. 10-1-1584 stilo novo, Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 142. 10-1-1584 stilo novo. Dezelfde verkopen de voorsz. 3 akkers gelegen buiten weg aan
Roelof Adriaenszn., belend O Vos Floriszn. en de vogelkooi van Symon Claeszn. en Claes
Claeszn. wonende Coudekerck, W de wede van Gerrit Eeuwoutszn. mede wonende Coudekerck,
N de Schoukadewetering, Z Cornelis Adriaenszn. Lodder, Cornelis Claeszn. en Claes Claeszn.
zijn zwagers wonende Hazerswoude met de gekochte akkers, betaald met een obligatie van 110
KG.
fol. 142v. acte niet af, het volgende katern loopt niet door.
Magdalena Woutersdr. wede Pieter Claes Pietersznzn. met Roelof Adriaenszn. haar gekoren
voogd stelt dat zij eigenares is van een huis en erf met 3 hond land gelegen buiten weg, belend N
en O Cornelis Hugenzn., Z de Voorweg en W de wede van rest verdwenen. Volgens opschrift
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verkoopt zij aan Dirck Pieterszn. haar zoon.
Opschrift katern januari 1584 - juni 1584.
fol. 143. 17-1-1584 stilo novo. Het begin van de acte is verdwenen.
fol. 143. 17-1-1584 stilo novo. Cornelis Adriaen Jansznzn. verkoopt Symon Jan Reyersznzn. 52
hond land gelegen buiten weg, belend O Symon Dirckszn., W Wouter Hugenzn. en Z en N de
verkoper.
fol. 143v. 17-1-1584 stilo novo. Symon Janszn. is schuldig aan Claes Dirckszn. wonende aan de
boven weg, als actie hebbende van Cornelis Adriaenszn. schepen alhier 24 pond groot vlaems met
hypotheek op het gekochte en op 9 hond land zoals hij die van Claes Dirckszn. gekocht heeft
gelegen buiten weg, belend O Symon Dirckszn., W en N Wouter Hugenzn., Z Symon Janszn.
fol. 144v. 27-1-1584 stilo novo. Crijn Jacobszn. wonende Waddinxveen is schuldig aan Adriaen
Hubertszn. zijn zwager wonende Bodegraven 510 KG met hypotheek op 2 zaten land tezamen 4
morgen 4 hond land gelegen binnen weg, belend O Jan Hubertszn. en W Wouter Corneliszn.,
waarvan de penningen roerende zijn, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg.
fol. 145. 27-1-1584 stilo novo. Volgt de overdracht, waarbij Crijn Jacobszn. gehuwd met Grietje
Hubertsdr. wede Adriaen Michielszn. de koop had overgenomen van Claes Meeszn. te Boskoop.
fol. 145v. 29-1-1584 stilo novo. Adriaen Janszn. backer verkoopt Dirck Hendrickszn. en Adriaen
Corneliszn. zijn zwagers een huis en erf gelegen buiten weg, belend O de erfgenamen van Mr
Hubert de Jonge nu Cornelis Corneliszn. Soontgen, W en Z Adriaen Adriaenszn. Prins met land
dat hij gekocht heeft van de kinderen van Huych Floriszn., en N de Voorweg, zoals hem aangekomen bij schatting van Jan Hendrickszn., man en voogd van Leentje Foeytendr. blijkens
schatbrief van 23-7-1582, belast met 35 st per jr, met waarborg een huis en erf met barg en
schuur, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart, belend O IJsbrant Claeszn.
en W de gemene weg.
fol. 146. 29-1-1584 stilo novo. Jacob Doeszn. verkoopt Dirck Boeyenzn. 5 hond land gelegen
boven weg, belend O de verkoper, W en N Dirck Pieterszn. Cabouter en Z Floris Reyerszn.,
betaald met een schuldbrief.
fol. 146v. 29-12-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 185 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 147. 29-1-1584 stilo novo. Dezelfde verkoopt Dirck Pieterszn. alias Cabouter 8 hond land
met een schuur gelegen boven weg, belend O Dirck Boeyenszn. en de verkoper met zijn huiswerf,
W Jacob Jacobszn. Houweling, Z Dirck Pieterszn. Boos, Willem Symonszn. Holbol en Dirck
Boeyenszn. en N de Achterweg, belast met 15 st erfpacht tbv de heer van Cruyningen.
fol. 148. 29-1-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 326 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 148v. 29-1-1584 stilo novo. Jan Jacob Bouwensznzn. verkoopt Cornelis Doeszn. 11 hond
land gelegen binnen weg, belend O en Z Adriaen Willemszn. te Leiden eigenaar, de kinderen van
Leendert Corneliszn. bruiker, W Gerrit Janszn. en N de Voorweg, belast met een hoofdsom van
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50 KG tbv de Heilige Geest van Haserswoude, welke de koper tot zijn last neemt.
fol. 149. 29-1-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 227 KG met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 25-5-1604.
fol. 149v. 22-1-1584 stilo novo. Anna Joostendr. wede Joost Jacobszn. met Roelof Adriaenszn.
als haar gekoren voogd verkoopt Jan Joostenszn. en Adriaen Joostenszn. haar zonen een woning
met 4 morgen land dewelke met 2 anderen nu Jan Joostenszn. behoort voor zijn vaderlijk erfdeel,
door haar man eertijds gekocht van Alijdt Pietersdr. en Pieter Jan Lambrechtsznzn., belast met 12
st erfpacht tbv de heer van Cruyningen, alles volgens de koopbrief van 24-5-1568 en heeft nog
verkocht 5 hond land eertijds gekomen van Adriaen Jacobsz., tezamen belend O Cornelis Jan
Hugenznzn., Jan Joostenszn. zelf, IJsbrant Corneliszn. en Joost Claeszn. en W Claes
Hendrickszn. en de erfgenamen van Lijsbeth Gerrit Ponszn. wede, strekkende het noordeinde van
de Achterweg, het zuideinde tot de landscheiding toe, betaald met een schuldbrief.
fol. 150v. 22-1-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 500 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 151. 5-2-1584 stilo novo. Roelof Adriaenszn. aan de ene zijde en Anna Jaspersdr. wede
Govert Jacobszn. met Jacob Govertszn. haar zoon en gekoren voogd ter andere zijde ruilen
goederen. Roelof draagt op aan Anna 7 hond land gelegen buiten weg, belend O Cornelis
Hendrick Engebrechtsznzn. en W Maritje Symonsdr. wede Adriaen Roelofszn., strekkende van de
Achterweg zuidwaarts tot Adriaen Symonszn. land toe alsmede 16 hond land gelegen binnen weg,
strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belend O de erfgenamen van Claes
Hugenzn. en W Adriaen Corneliszn. Anna draagt op aan Roelof 2 campen land gelegen buiten
weg, strekkende het zuideinde van Jan Joostenszn. land af noordwaarts tot Dirck Jan
Symonsznzn. kinderen land toe, belend O Margriet wede Cornelis Corneliszn. Craen en W
Roelof Adriaenszn., belast met de helft van 9 KG, waarvan de andere helft ten laste komt van Jan
Joostenszn., met toegift door Anna aan Roelof van 484 KG, betaald met een schuldbrief. Roelof
verklaart dat de voorsz. 16 hond eertijds hebben toebehoord aan Vranck Gerritszn. en verbonden
zijn voor een rente van 3 KG 15 st per jr tbv Gerrit Hugenzn. die ene Hubert Adriaenszn. tot zijn
laste genomen heeft bij de koop van 62 morgen bij hem gekocht van de crediteuren van ouwe
Adriaen.
fol. 152. 5-2-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het geruilde.
fol. 152v. 13-2-1584. Geertje Pietersdr. wede Wouter Lambrechtszn. ter ene zijde met Roelof
Adriaenszn. haar gekoren voogd en Adriaen Lambrechtszn. oom en naaste bloedvoogd over
Lambrecht Wouterszn., Cornelis Wouterszn. en Maritge Woutersdr. weeskinderen van Wouter
Lambrechtszn. bij Geertje Pietersdr. ter andere zijde. Boedelscheiding. Moeder behoudt alle
goederen en zal de kinderen opvoeden en bij 18 jr tezamen 150 pond hollands uitreiken, met
waarborg haar woning als huis met 11 hond land, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de
Achterweg toe, belend O Cornelis Dirckszn. en W Jan Hendrickszn. Koey.
fol. 153. 17-2-1584 stilo novo. Huych Janszn. is schuldig aan Jan Thomaszn. weeskind van
Thomas Claeszn. bij Grietje Jansdr. 3 KG 15 st per jr met hypotheek op zijn woning als huis met
barg en schuur alsmede 8 morgen land zoals hij hetzelve bewoont gelegen aan de boven weg,
belend O Claes Dirckszn. Verkaa, Bertgen Jan Engebrechtszn. wede en Claes Claeszn. en W
Claes Dirckszn. van Montfoort en de schuldenaar, N de Achterweg en Z de landscheiding, welke
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hoofdsom van 60 KG Huych Janszn. heeft ontvangen van Jan Jacobszn., gehuwd met Grietje
Jansdr. moeder van het weeskind en Cornelis Corneliszn. gehuwd met Leentje Claesdr. moeie van
het weeskind.
fol. 154. 2-3-1584. Jan Willemszn. is schuldig aan Leendert Maertenszn. en Dirck Maertenszn.
broers als voogden tbv Cornelis Crijnszn. 8 jr, Willem Crijnszn. 5 jr en Weijntje Crijndsdr. 7 jr,
nagelaten weeskinderen van Crijn Willemszn. Wassenaer schipper en Weijntje Jansdr., beide z.g.
met consent van de weesmeesters van Leiden 6 KG 5 st per jr, met hypotheek op de helft van 6
morgen 4 hond land, gemeen met Cornelis Willemszn., belend O Gijsbert Janszn., Z Cornelis Floriszn. te Coudekerck, W Dirck Corneliszn. en N de dwarswetering.
fol. 154v. 5-2-1584 stilo novo. Jan Jasperszn. verkoopt Jacob Doeszn. een bezegelde brief van 6
hond land gelegen binnen weg, belend O Jacob Corstenszn., W Cornelis Willem Jan Aertsznzn.,
Bouwen Adriaenszn. en Seger Adriaenszn., Z de Achterweg en N Willem van Duyn in den Hage
van 23-12-1582, van welke 6 hond Aert Symonszn. 2 akkertjes langcorfland heeft gekocht.
fol. 155v. 3-3-1584 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Speelman is schuldig aan Pieter Adriaen
Reyersznzn. 100 KG met hypotheek op zijn woning met 2 morgen 32 hond land, belend W Pons
Gerritszn., O en Z Cornelis Dirckszn. Roes en N de Voorweg.
fol. 156. 4-3-1584 stilo novo. Ruiling tussen Jan Joostenszn. en Roelof Adriaenszn. Jan draagt op
aan Roelof een grote morgen gelegen binnen weg, belend O de wede en weeskinderen van Pieter
Janszn., W en Z Hubrecht Adriaenszn., N het nieuwe vaartje daar Hubrecht Adriaenszn. mede
naast geland is, belast met 30 st per jr en zal aflossen 6 KG per jr tbv Wouter Corneliszn. en
Roelof draagt over aan Jan 2 campen land als hij onlangs met Anna Jaspersdr. had geruild,
strekkende van Jan Joostenszn. land af noordwaarts tot het land van Dirck Jan Symonsznzn.
kinderen, belend O Margriet Cornelis Corneliszn. Craen wede en W Roelof Adriaenszn., zoals
Anna Jaspersdr. en Jan Joostenszn. het land vaneen gescheiden hadden en zij gelijkelijk gekocht
hadden van Immetje Woutersdr. haar nicht volgens brief van 20-5-1582, die onder Jan
Joostenszn. berust zo hem nu het gehele land toekomt, groot 4 morgen 5 hond 69 roe, onder
overhandiging van de brief van ruiling van 15-2-1582 stilo novo, onder betaling van Jan
Joostenszn. wegens overbedeling van 170 KG.
fol. 157. 4-3-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het geruilde. Afgelost 15-21608.
fol. 157v. 5-2-1584 stilo novo. Thees Engebrechtsdr., Adriaen Claeszn. en Jacob Corneliszn.
voogden over Cornelis Hendrickszn., Hendrick Engebrechtszn. weeskind, hebben het weeskind 6
jr geleden in de cost besteed bij Claes Claeszn. voor 4 jr onder voorwaarden dat indien het kind
binnen die 4 jr mocht sterven men hen dan zou betalen naar beloop van de tijd en als het mocht
blijven leven dan leveren de helft van een huis en erf met 14 hond land, daarvan de wederhelft
toebehoort aan Bertgen Jan Engebrechtszn. wede, belend O Claes Dirckszn., W en Z Huych
Janszn. en N de Achterweg, belast met 4 st per jr losrente tbv Huych Janszn. en aangezien het
weeskind de 4 jaar heeft overleefd wordt de helft overgedragen.
fol. 158. 9-3-1584. Maarten Zweerszn. van der Poll verkoopt Cornelis Adriaenszn. Lodder 14
hond land gelegen aan de boven weg, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de
landscheiding toe, belend O Jan Joostenszn. wonende Waddinxveen met 132 hond land die hij
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gekocht van de verkoper en W Cornelis Janszn. wonende te Boskoop.
fol. 158v. 9-3-1584. Cornelis Adriaenszn. Lodder verkoopt Cornelis Janszn. wonende te Boskoop
de helft van 14 hond land gelegen in het Oosteinde onder de bovenwegse polder, belend O Jan
Joostenszn. wonende Waddinxveen en W de koper, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot
de dwarssloot daarover de verkoper komt met de wederhelft, betaald met een rentebrief van 7 KG
per jr.
fol. 159v. 12-3-1584 stilo novo. Maarten Zweerszn. van der Poll baljuw en schout van
Hazerswoude heeft van officie wege bij recht van naastinge verkocht 4 morgen 3 hond land als
Willem van Loo schout van Leiden verkocht had aan Jan Claes Jannen wonende Alphen en de
voorsz. van Loo waren toegescheid op 2-11-1579 en 2-801581. Jan Claes Jannen heeft inmiddels
van het land 132 hond verkocht aan Jan Joostenszn. wonende Waddinxveen, belend O Willem
Gijsbertszn. te Boskoop, W 14 hond land die Jan Claes Jannen alstoen aan zich behield en later
aan Cornelis Adriaenszn. Lodder had verkocht, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de
Snydelwyckse kaa toe, zo is het dat ick de voorsz. Jan Joostenszn. heb laten volgen de koop van
de voorsz. 132 hond land die ick Jan Claes Jannen had gegeven van 2-8-1581.
fol. 160v. 11-3-1584 stilo novo. Cornelis Adriaen Jannenznzn. mede schepen is schuldig aan
Claes Andrieszn. 6 KG per jr met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur alsmede
162 hond land, belend O Hendrick Corneliszn. Croeswijck en W Cornelis Willem Jan
Aertsznzn., strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg toe, 9 hond land gelegen
boven weg neffens het voorgaande, belend O Symon Dirckszn., W Wouter Hugenzn., Z de
Voorweg en N Symon Jan Reyersznzn.
fol. 161. 11-3-1584. Claes Andriesz. verkoopt Adriaen Claes Hendricksznzn. 2 morgen land
gelegen binnen weg, belend O Jan Corneliszn. Craen, W Griet Bruynendr. wede Inge
Leendertszn., Z de Achterweg en N Claes Dirckszn. met een camp, tezamen belast met 2 KG,
achtervolgens de boedelscheiding van Bruyn Janszn. van 30-5-1575, alsmede 26 st te weten 8 st
tbv de Heilige Geest van Hazerswoude, 6 st tbv de Kerk van Hazerswoude en 12 st tbv het Gilde
te Hazerswoude.
fol. 162. 11-3-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 500 KG, waarvoor hij overdraagt een
bezegelde brief van 24-12-1582 sprekende op Leendert Leendertszn., Cornelis Leendertszn. en
Claertje Leendertsdr., kinderen van Leendert Claeszn. resterende 243 KG en zoals de andere 257
KG in termijnen zullen worden betaald en bezwaard het gekochte met deze hypotheek.
fol. 162v. 12-3-1584. Jan Louriszn. is schuldig aan Maerten Zweerszn. van der Poll 3 KG per jr
met hypotheek op 52 morgen land gelegen buiten weg, belend O Leendert Crijnenzn. en W
Jacob Pieterszn. Craen en Cornelis Hugenzn., strekkende van de Voorweg tot Cornelis Claeszn.
land toe.
fol. 163v. 9-3-1584. Cornelis Jan Claes timmermanszn. wonende Boskoop is schuldig aan
Cornelis Adriaenszn. Lodder 7 KG per jr met hypotheek op 7 hond land die hij van Cornelis Adriaenszn. Lodder had gekocht en daarvan de penningen roerende zijn gelegen boven weg, belend O
Jan Joostenszn. en W de verkoper, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de dwerssloot toe
daar de schuldeiser met andere 7 hond land mede gelegen aan de boven weg geland is, en nog op
een ander perceel ook groot 7 hond, belend O de voorsz. 7 hond die hij van schuldeiser heeft
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gekocht en W Ellert Corneliszn. te Boskoop, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de
dwarssloot toe.
fol. 164. 22-3-1584 stilo novo. Cornelis Claeszn. Een Ooch en Cornelis Adriaenszn. Lodder zijn
schuldig aan Reynier Brunt wonende Leiden 25 KG per jr met hypotheek door Cornelis Claeszn.
op zijn woning aks huis met barg en schuur alsmede 12 morgen 4 hond 13 roe land, strekkende
voor van de Heerweg noordwaarts tot de dwarswetering toe, belend O Claes Andrieszn. met zijn
huiswerf en de gemene weg toebehorende de heer van Cruyningen, W jonge Jan Corneliszn.
Craen met zijn huiswerf, Symon Dirckszn. en Evert Jacobszn. en door Cornelis Adriaenszn. op 4
morgen 4 hond 33 roe weiland met schuur, belend O Cornelis Corneliszn. Soontgen en W
Cornelis Goossenszn. met een lyenakker, strekkende voor van de Heerweg noordwaarts tot de
Delff of Crijn Aertszn. land toe, 5 morgen weiland, strekkende voor van de Heerweg noordwaarts
tot de nieuwe vaart toe, belend O Adriaen Symonszn. en W Maritje Gerrit Neel Vrancken
weeskinderen, alles liggende binnen weg. De 2 stukken van Cornelis Adriaenszn. belast met 42
KG per jr.
fol. 165v. 26-3-1584 stilo novo. Jan Jasperszn. verkoopt Dirck Adriaen Reyersznzn. een
bezegelde eigendomsbrief van een huis en erf gelegen boven weg, belend O Cornelis
Hendrickszn., W en Z de koper en N de Achterweg, van 25-10-1579, belast met 3 KG per jr die
de koper daarop heeft.
fol. 166v. 26-3-1584 stilo novo. Adriaen Jacobszn. Craen verkoopt Walich Janszn. 7 hond land
gelegen buiten weg, belend O Floris Adriaenszn., W Adriaen Gerrit Louwerisznzn. te
Coudekerck, Z de koper en N de oude dwarswetering, betaald met een rentebrief, met waarborg
13 hond land gelegen buiten weg, belend O Floris Adriaenszn. en W de verkoper en Jan
Pieterszn. Moey, strekkende van de kopers land zuidwaarts tot aan de nieuwe vaart toe.
fol. 167. 26-3-1584 stilo novo. Volgt rentebrief van 15 KG per jr met hypotheek op het gekochte
alsmede op 32 morgen land, strekkende van de voorsz. 7 hond land zuidwaarts tot de voorsz
Adriaen Jacobszn. 13 hond land toe, belend W Adriaen Gerrit Louwerisznzn. te Coudekerck,
IJsbrant Corneliszn. en Jan Pieterszn. Moey en O Floris Adriaenszn. voorsz., afgelost 22-5-1615.
fol. 167v. 30-3-1584 stilo novo. Maritje Cornelisdr. wede Adriaen Corneliszn. Ouwetgen met
Roelof Adriaenszn. haar gekoren voogd en Roelof Adriaenszn. ook als principael in privé
schuldig aan Willem van der Duyn wonende den Hage 80 KG met hypotheek door Maritje op
huis en erf met 6 hond land gelegen binnen weg, zoals zij van de schuldeiser heeft gekocht,
belend O de schuldeiser met 6 hond land met een huis daarop staande, W en Z Cornelis Willem
Jan Aertsznzn. en N de Voorweg.
fol. 168v. 30-3-1584 stilo novo. Volgt de overdracht, zoals verkoper het had gekocht bij decreet
van het Hof van Holland van 7-9-1582.
fol. 169. 30-3-1584. Jeroen Gerritszn. is schuldig aan Jacob Corssenzn. 150 KG wegens kop van
een huis en erf gelegen buiten weg, belend O Anna Pietersdr. wede Adriaen Claeszn. moelenaer
met zijn zusters, Z Gerrit Gerritszn. Koey en N de nieuwe vaart.
fol. 169v. 390-3-1584. Jacob Corssenzn. is schuldig aan Willem van der Duyn wonende den Hage
124 KG wegens koop van een huis en erf met 6 hond land gelegen binnen weg, belend O de
schuldenaar, W Maritje Cornelisdr. wede Adriaen Corneliszn. Ouwetgen, Z Adriaen Symonszn.
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decker en N de Voorweg, in mindering waarvan Jacob overdraagt aan Willem een schuldbrief tlv
Jeroen Gerritszn. van 100 KG.
fol. 170. 30-3-1584. Volgt de overdracht door Willem hem aangekomen bij decreet van het Hof
van Holland van 10-9-1582.
fol. 171. 9-4-1584 stilo novo. Jan Hendrickszn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Pieter
Hendrickszn. zijn broer wonende te Alphen 36 KG per jr met hypotheek op zijn woning als huis
met barg en schuur alsmede 9 morgen land daar voor gelegen, strekkende voor uit de Rijn achter
over de Slingerka in de oude Wilck, belend O Joris Hendrickszn. zijn broer en W de schuldeiser,
Dirck Liclaeszn. wede te Alphen, de voorsz. Pieter Hendrickszn. en Pieter Hendrickszn. Keyser
zijn zuster en broers, waarin begrepen een stukje land dat de schuldenaar in huur gebruikt van de
erfgenamen van Mouwerijn Janszn.
fol. 171v. 6-4-1584 stilo novo. Baefje Cornelisdr. met Symon Janszn haar gekoren voogd, Floris
Adriaenszn., Symon Janszn., Cornelis Symonszn., Pieter Eeuwoutszn. en Adriaen Jacobszn.
Craen allen als naaste bloedverwanten en overzulks naaste voogden over Maritje Cornelisdr. met
Gerrit Foeyt als Heilige Geestmeester van Hazerswoude en mede toeziende voogd over Maritjes
goederen aangezien ze minderjarig is verkopen Jacob Doeszn. een huis met barg en schuur met
het weiland daar het huis op staat, strekkende van de Voorweg tot de Achterweg, belend O de
gemene erfgenamen van Boeyen Adriaenszn., W Symon Dirckszn. en een klein huisje en erf van
Cornelis Corneliszn. Soopgen, welk huisje en erf van Cornelis Corneliszn. Soopgen onder de
voorsz limieten is gelegen, hoewel het huis en erf Cornelis Corneliszn. zelf heeft gebouwd, met
waarborg een weer land naast de verkochte goederen gelegen, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg toe, belend O Bouwen Adriaenszn. Veldheer en W Jacob Doeszn.
voorsz.
fol. 173. 6-4-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 1094 KG in mindering waarvan een
rentebrief van 394 KG wordt overgelegd waar jaarlijks 24 KG op wordt betaald en 700 KG in
termijnen van 200 KG zullen worden betaald.
fol. 174. 30-4-1584 stilo novo. Aert Pieterszn. voor hem zelve en Jan Pieterszn. zijn broer met
Aert Pieterszn. als zijn gekoren voogd verkopen Willem Willemszn. brouwer in de Engel en zijn
weeskinderen een rentebrief van 12 KG per jr tlv Cornelis Dirckszn. Hans van 10-7-1580, welke
Hans met de overdracht bekend is.
fol. 175. 194-1580 stilo novo. Claes Claeszn. als principaal is schuldig aan Reynier Brunt te
Leiden 12 KG 10 st per jr met hypotheek op 5 morgen 12 hond weiland gelegen buiten weg,
belend O Dirck Jacobszn. Rijck, Jacob Put en Adriaen Janszn. backer en W Hubert Pieterszn.,
Gerrit Corneliszn. Keyser en Hendrick Janszn. schoemaker te Leiden, strekkende eensdeels van
de Voorweg en eensdeels van het werfje van Jacob Put en Hubert Pieterszn. noordwaarts over de
nieuwe vaart tot de Molenwetering toe, belast met 6 KG per jr tbv Mr Cornelis Hendrickszn. ter
Gou; zijn woning als huis met barg alsmede 2 morgen 2 hond 27 roe land gelegen binnen weg,
strekkende voor van de Heerweg af tot de Achterweg, belend O de Oostvaart en W de
schuldenaar met 11 hond land en een oud huis daarop staande, ook nu bezwaard met 6 KG per jr
tbv de Kerk en de Heilige Geest van Hazerswoude. Borgen Cornelis Claeszn. zijn broer en
Cornelis Adriaenszn. Lodder zijn zwager.
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fol. 176v. 3-4-1584 stilo novo. Frans Corneliszn. en Meyns Cornelisdr. met Frans haar broer en
Claes Andrieszn. boedelhouder van Anna Cornelisdr. allen als erfgenamen van Jacob Corneliszn.
hun broer hebben diens boedel op 19-3-1577 gescheiden als volgt: Claes Andrieszn. een huis met
barg en schuur en het doorgaande weer land daar het huis op staat, strekkende van de Achterweg
tot de Voorweg, belend O Hendrick Corneliszn. Croeswijck en W het weer van Cornelis Willem
Jan Aertsznzn. en een weertje land gelegen buiten weg, strekkende van de Voorweg over de
nieuwe vaart noordwaarts tot aan het houtland eertijds toebehoord hebbende aan Bruyn Janszn. en
Jan Cornelis Adriaensznzn. als actie hebbende van Claes Andrieszn. voorsz., belend O Symon
Dirckszn. en W Wouter Hugenzn.; de helft van 5 hond slagturfland gelegen buiten weg, waarvan
de andere helft toebehoort aan Meyns Corneliszn., daarvan heeft Claes Andrieszn. 2 oostakkers
en het zuideinde van de middelakker zo hetzelve gescheiden is; Meyns Cornelisdr. 2 westakkers
en het noordeinde van de middelakker, belend tezamen O Neel Jan Willemsznzn., W de
erfgenamen van Boeyen Adriaenszn., Z Neel Huyg Gerritsznzn. en N de nieuwe vaart. Frans
Corneliszn. en Meyns Cornelisdr. tezamen 2 rentebrieven, elk van 6 KG per jr, de ene op Jan
Hugenzn. en de andere op Adriaen Janszn. Zij delen mede, dat na de dood van Annetje
Cornelisdr. een kind is gestorven, zodat Claes door overlijden van zijn kind daar ook erfgenaam is
in het goed. Frans en Meyns hebben Claes overgegeven een rentebrief op Cornelis Corneliszn.
Boertgen van 6 KG als possesseur van het gehypothekeerde land.
fol. 177. 22-4-1584 stilo novo. Jacob Doeszn. verkoopt Willem Symonszn. Holbol een huis en erf
gelegen boven weg met schuur, belend O Aelwijn Pieterszn., W Dirck Pieterszn. Cabouter, N de
Achterweg en Z Jacob Doeszn. zelf met een dwarssloot. Betaald met een schuldbrief.
fol. 178. 22-4-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 306 KG met hypotheek op het gekochte
alsmede op 3 hond land met een schuur daarop, gelegen boven weg, belend O Cors Jacobszn.
Houweling, W Huych Janszn. of zijn kinderen,. N de Achterweg en Z Inge Claesdr. boedelhoudster van Vranck Janszn.
fol. 178v. 29-4-1584. Nyclaes Corneliszn. verkoopt Jan Jasperszn. het hierna vermelde huis en erf
met 10 hond land gelegen buiten weg, betaald met een schuldbrief.
fol. 179. 29-4-1584. Jan Jasperszn. is schuldig aan Nyclaes Corneliszn. 30 pond groot vlaems met
hypotheek op een huis en erf, belend O Toenis Corneliszn. en W Dirck Corneliszn. Keyser,
strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart, van welke koop de penningen
roerende zijn.
fol. 179v. 2-4-1584. Jacob Vassenszn. timmerman verkoopt Jacob Doeszn. 132 hond
erfpachtsland, belend O de Schoutenvaart en W Jan Symonszn. timmerman, strekkende het
zuideinde van de nieuwe vaart noordwaarts tot het pachtland van Gerrit Adriaenszn. toe, zoals
verkoper het had gekocht van de wede van Claes Aelbertszn.op 1-4-1580 getransfixeert op een
oude brief van 14-6-1569.
fol. 180. 8-4-1584 stilo novo. Cornelis Adriaenszn. snijder verkoopt Cornelis Willem Jan
Aerntszn. een huis en erf gelegen binnen weg, belend O Floris Adriaenszn., W en Z Bruyn Willemszn. wede en N de Voorweg, betaald met een schuldbrief belend O Floris Adriaenszn., W en Z
Bruyn Willemszn. wede onder overhandiging van een oude brief van 25-11-1580.
fol. 180v.8-5-1584. Volgt schuldbrief van 800 KG met hypotheek op het gekochte en op 5
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morgen land gelegen buiten weg, strekkende van de nieuwe vaart noordwaarts tot de
dwerswetering toe, belend O Willem Corneliszn. en Gerrit Louriszn. erfgenamen en W Pons
Gerritszn. en Jacob Matthijszn.
fol. 181. 21-5-1584 stilo novo. Cornelis Corneliszn. alias jonge Bestereen heeft 2 jaar geleden
verkocht en draagt nu over aan Gerrit Foeytszn. backer zijn neef 2/3 van 12 hond 25 roe land
gelegen boven weg, belend O Adriaen Jacobszn. Loot, W Griete Bruynendr., Z Willem
Symonszn. en N de Achterweg, belast met twee delen van 6 st per jr tbv de heer van Cruyningen.
fol. 181v. 21-5-1584 stilo novo. Heyltje Adriaensdr. wede Jacob Aelbertszn. met Jan Joostenszn.
Block haar gekoren voogd verkoopt Gerrit Foeytszn. backer 6 hond 75 roe slagturfland of dobben
gelegen boven weg, belend O,W en N Adriaen Adriaenszn. Vogelaer en Z de landscheiding.
fol. 182. 21-5-1584. Hendrick Joachimszn. wonende Delft en Jan Joachimszn. zijn broer.
Hendrick Joachimszn. verkoopt Cornelis Jacobszn. Houvast 2 hond land, belend O Jan
Corneliszn. Craen, W Cornelis Joachimsz. of zijn moeder, Z de landscheiding en N Cornelis
Adriaenszn. Lodder; 5 hond land belend O Magdalena Dircksdr. wede Joachim Hendrickszn. hun
moeder, W Cornelis Symonszn. Tange en Jacob Pieterszn. Craen, Z Jan Joachimszn. met zijn 2
hond land, N de Achterweg. Item als Jan en Hendrick Joachimszonen tezamen tot hun last hebben
gehad een rente van 6 KG per jr staande verhypothekeerd op de gehele woning van Garbrant
Janszn. (soe men anders niet ende weet) zo is het dat Jan bekende deze belasting van 6 KG per jr
tot zijn laste alleen genomen te hebben, betaald met een schuldbrief. Het land is nog belast met
een pacht van 18 KG per jr tbv de erfgenamen van Gerrit Bueckelszn. die Cornelis Hendrickszn.
als principael schuldenaar op zijn woning schuldig is als daarvoor speciaal te zijn verbonden,
zijnde de voorsz. 7 hond land afkomstig van de woning van Garbrant Janszn. Voor de
imdempniteit van de 6 KG als voor de waeringe van t voorsz. land heeft Jan Joachimszn. gesteld
22 morgen land gelegen buiten weg, belend O Willem Symonszn., W Grietje ouwe Jans, Z
Dieuwer Claesdr. en Seger Hugenzn. en N de dwarswetering.
fol. 183. 21-5-1584. Cornelis Jacobszn. Houweling is schuldig aan Hendrick Joachimszn.
wonende Delft 260 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op de helft van 9 hond land
daarvan de andere helft toebehoorde aan zijn broer Jacob Jacobszn. gelegen boven weg, belend O
Cornelis jonge Dirckszn., W Cornelis Corneliszn. Bestereen, Z de wede van Willem Gerritszn.
Loofhut en Willem Janszn. Cort en N de Achterweg.
fol. 183. 27-5-1584 stilo novo. Cornelis Corszn. verkoopt Cornelis Adriaenszn. snijder een huis
en erf gelegen binnen weg, belend O de wede van Adriaen Jacob Bouwensznzn., W Matheus
Egbertszn. en Floris Adriaenszn., Z Matthijs Corneliszn. en N de Voorweg, betaald met een
schuldbrief onder overhandiging van de oude brief van 22-4-1581 getransfixeert op de
voorgaande brief van 13-7-1562.
fol. 184. 27-5-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 268 KG met hypotheek op het gekochte. Het
zijn voorwaarden dat de koper schuldig is voor het ontvangen van de laatste paaye te
doencasseren de schuldbrief, welke hij wegens de koop van dit goed nog schuldig is.
fol. 184v. 8-5-1584 na de nieuwe tellingen. Testament van Gerrit Roelofszn. schoemaker van
Leiden nu hier tot Hazerswoude en Maritje Gerritsdr. zijn vrouw nu nog te Leiden wonende.
Hebben samen geen kinderen, maar Gerrit heeft een voorzoon gewonnen bij Aechte Gijsbrechtsdr. zijn eerste vrouw. Langstlevende alles indien geen kinderen, anders dient er een
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boedelscheiding plaats te vinden.
fol. 185. 10-6-1584. Jan Joostenszn. Block bode verkoopt Maritje Gerrit Adriaenszn. wede een
huis en erf zoals de verkoper onlangs heeft bewoond, belend O Claes Corneliszn. van Hout, Pieter
Willemszn. Keyser met het huis dat Hillegont haar moeder bewoont, W de verkoper met een
kamer en erf en Maritje Jan Pieterszn. wede, zoals hetzelve besloten of afgeheint is, Z Hendrick
Bouwenszn. en N de Voorweg en eensdeels het erf van de kamer van Jan Joostenszn. die hij
behoudt, belast met 14 st werfhuur tbv Hendrick Bouwenszn., daarvan Maritje de helft moet
betalen, met waarborg de voorsz. kamer met erf, belend O de koopster, W Maritje Jan Pieterszn.
wede, Z het erfje van Maritje Gerrit Adriaenszn. voorsz. en N de Voorweg.
fol. 186. 10-6-1584. Maritje Adriaensdr. wede Gerrit Adriaenszn. met Cornelis Gerritszn. Keyser
haar gekoren voogd is schuldig aan Jan Joostenszn. Block bode 256 KG wegens de vorige
aankoop met hypotheek daarop en op 20 hond land, belend O Adriaen Symonszn., W Melten
Aelbertszn. en Maritje Cornelisdr., strekkende van de Voorweg tot de Achterweg.
fol. 186v. opschrift coopbrief bij Harman Willemszn. tot Pijnacker op Lijsbeth Jansdr. rest weg.
Opschrift katern juny 1584 - december 1584.
fol. 187. 18-6-1584. Het begin van de akte is verdwenen, speciaal om de erfenis van de voorsz.
heur huisvrouwen moeder in Nederland omtrent de stad Gouda te vorderen en te innen verkopen
IJsbrant Dirckszn. Visscher poorter en lakenkoper te Leiden een rente van 6 KG per jr sprekende
op de woning en landen eertijds bij Willem Bruynenzn. gekocht van Sander Gerritszn. die vader
was van Catrijn Jan Baltenszn. wede voorsz. en nu gepossideerd worden bij Jacob Symonszn.,
zijnde van 18-12-1555.
fol. 187v. 20-6-1584. Hendrick Gerritszn. alias Liefste verkoopt Cornelis Floriszn. Koeyman
wonende Coudekerck 14 hond land gelegen in het Rietveld, belend O Dirck Jacobszn. Rijck, W
de Abdij van Rijnsburg daar Appollonia Jaep Schouten en Meyns Dirck Willemszn. bruikers van
zijn, N Pieter Hendrickszn. metselaar en Z Huych Corneliszn., met waarborg 3 morgen land
gelegen boven weg, belend O jonge Jan Corneliszn. Craen en W jonge Neel Joostenszn. en
Adriaen Joostenszn., strekkende van de Achterweg tot Gerrit Corneliszn. Keyser en Adriaen Jacobszn. Loot land toe.
fol. 188. 13-5-1584. Cornelis Corneliszn. man en voogd van Erm Pietersdr. had na de leste
troubelen aanvaard zekere woning en landen die in erfpacht gehouden worden van Jhr IJsbrant
van Merode als mede-erfgenaam van Willem van Alckemade om 35 KG per jr volgens de
erfpachtsbrief onder het zegel van Willem van Alckemade voorsz. van 12-1-1546, welke
goederen zijn huisvrouwen moeder met haar kinderen gelijkelijk toebehoren; er is hem 8 KG per
jr kwijtgescholden en hij moet dus nu 27 KG per jr betalen volgens de akte van 24-6-1577. Hij
moet zich voorts gedragen naar de inhoud van de voorsz. erfpachtsbrief berustende onder het
zegel van de schouten van Benthuizen en Hazerswoude van 12-1-1546 en verkoopt nu aan Floris
Reyerszn. de voorsz. woning, waartoe geconsenteerd hebben Trijn Willemsdr. wede Pieter
Claeszn. met Willem Claeszn. haar gekoren voogd, Pieter Adriaenszn. man en voogd van Joan
Pietersdr., Willem Pieterszn gehuwd met Geert Pietersdr. en Willem Claes Pietersznzn. oom van
Betje Pietersdr. en Anna Pietersdr. mits Floris alle achterstallige pacht betaald.
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fol. 189. 10-6-1584. Pieter Gerritszn. wonende aan de Rijndijk ter eenre, Jan Janszn. nu wonende
Leiden en Willem Corneliszn. wonende Oegstgeest omen en voogden over Maritje Pietersdr. en
Jan Pieterszn. weeskinderen van Neeltje Jansdr. leste huisvrouw van Pieter Gerritszn. voorsz. ter
andere zijde. Zij hebben op 3-2-1575 stilo com. het moederlijk bewijs bepaald voor elk kind op
125 KG met waarborg een woning met 6 morgen 12 hond land, strekkende van de Rijn tot de
dwarswetering toe, belend O de wede en weeskinderen van Willem Dirckszn. Ket en Dirck
Janszn. in Achthoven, W het weeskind van Aeltje Dirck Claesdr. Ket.
fol. 189v. 17-6-1584. Willem Corneliszn. schoemaker poorter te Leiden verkoopt Hendrick
Gerritszn. Liefste 4 morgen 12 hond land, strekkende uit de Kerkweg of de nieuwe vaart noordwaarts tot aan de dwarswetering toe, belend O Lambrecht Adriaenszn. en W Gerrit Corneliszn.
de voorsz. Hendrick Ger ritszn. vader, betaald met een schuldbrief.
fol. 190v. 24-6-1584 stilo novo. Adriaen Thymanszn. nu wonende Hamburch verkoopt Adriaen
Jacobszn. Loot een huis en erf gelegen binnen weg, belend O Dirck Jacobszn. van Montfoort
wonende Leiden., W en Z de wede en kinderen van Adriaen Jacob Bouwensznzn. en N de
Heerweg., belast met 15 st per jr volgens de oude brief van 27-12-1571, waarbij Jan Thymanszn.
het goed had gekocht en een andere brief van 17-5-1575 waarbij Thyman Adriaenszn. het goed
had verkocht aan Adriaen Thymanszn. zijn zoon, betaald met penningen en met een schuldbrief.
fol. 191. 24-6-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 275 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 191v. 10-7-1584 stilo novo. Cornelis Corneliszn. van Amerongen als pricipaal en Joachim
Aelbertszn. smid mede als principaal zijn schuldig aan Willem Jacobszn. van Sevenhuysen als
actie hebbende van Dirck Maertenszn. wonende boven Danswijck 50 KG wegens koop van twee
rentebrieven tezamen groot 4 KG per jr, welke hij tegen Dirck Maertenszn. heeft afgekocht, met
hypotheek door Cornelis Corneliszn. op een huis en erf, belend O en N Jeroen Gerritszn., Z de
Heerweg en W de gemene laan.
fol. 192. 10-7-1584 stilo novo. Dirck Maertenszn. man en voogd van Neeltje Eeuwoutsdr.
wonende Conyssen in t Maryenwerdese boven Danswijck en ook als speciale procuratie hebbende
van Hans Vries man en voogd van Willempje Gerritsdr. die boedelhoudster was van Eeuwout
Janszn. wonende Brunswijck en Hubrecht Willemszn. voor hem zelve en voor Dirck Janszn. oom
en voogd van Eeuwout Gerritszn. verkopen Thyman van der Graft wonende Leiden lakenkoper 2
rentebrieven, de ene van 30-3-1558 en de andere van 14-12-1552 elk van 3 KG per jr tlv Lambert
Wouterszn. verbonden op een woning en 11 hond land gelegen boven weg en 3 morgen land
gelegen boven weg, mitsgaders 3 transportbrieven, daarvan de leste is door Cornelis Coenraetsz.
Messing tbv Eeuwout Janszn. die voorman is geweest van Willempje Gerritsdr. en vader van
Neeltje, Hubert en Eeuwout van 24-10-1555. Afgelost 29-11-1639.
fol. 193. 1-6-1584 stilo novo. Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn., Cornelis Dirckszn.
Wittebol boedelhouder van Maritje Jansdr. en Adriaen Corneliszn. man en voogd van Trijn
Adriaensdr., allen kinderen van Margriet Willemsdr. huisvrouw geweest van Adriaen
Eymbrechtszn. van der Does en Adriaen Corneliszn. namens zijn huisvrouw enige dochter van
Adriaen Eymbertszn. Zij stellen dat de boedel van Adriaen Eymbrechtszn. en Margriet
Willemsdr. hun resp. ouders "overmits de troubles en bederffnisse des lants seer verachtert ende
genoechsaem tot nyet geloopen was" zij nochtans geschift en gescheiden hebben.
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fol. 194. 12-7-1584. Louweris Willemszn. van Coudekerck is schuldig aan Maerten Gerritszn.
van Coudekerck nu wonende Leiden 6 KG 5 st per jr met hypotheek op 42 morgen land gelegen
buiten weg, belend O Maritje Arisdr. wede Jan Pieterszn., W Jan Joachimszn., Z Wouter
Corneliszn. en N de dwarswetering.
fol. 195. 30-4-1584. Cornelis Symonszn. wonende Coudekerck verkoopt Dirck Symonszn.
wonende Coudekerck als bestevader en bloedvoogd van Lijsbeth Willemsdr. onmondig weeskind
van Willem Hendrickszn. en Machtelt Dircksdr. 7 KG per jr met hypotheek op 122 hond land
gelegen buiten weg, belend O Gerrit Nijss. W de Oostvaart, N Ever Vos Floriszn. en Z de
dwarswetering, hem aangekomen met Neeltje Corsdr. zijn huisvrouw. Afgelost 10-6-1590.
fol. 196. 1-7-1584 stilo novo. Govert Gerritszn. wonende Coudekerck verkoopt Pieter Hugenzn.
een huis en erf gelegen buiten de Rijndijk, belend O Jan Willemszn. bouman, W Jan Gerritszn., Z
de hoge Rijndijk en N de Rijn. Mede verschijnt Maritje Jansdr. wede Gijsbert Gijsbertszn.
schoemaker de moeder van Govert en Adriaen Janszn. lakenbereider voor hem zelve en als
gekoren voogd van Maritje, wonende beiden te Leiden als borg voor Govert, betaald met een
rentebrief van 15 KG per jr.
fol. 197. 15-7-1584. Jan Anthoniszn. timmerman verkoopt Cornelis Corstenszn. een huis met
barg en schuur gelegen buiten weg, belend O de erfgenamen van Claes Lambertszn. te Leiden en
W Jop Janszn. met zijn zuster, strekkende voor van de Heerweg noordwaarts tot de
dwarswetering toe daar de voorsz. Claes Lambertszn. erfgenamen mede naast geland zijn, onder
verwijzing naar de oude brief van 14-1-1572 stilo com. alsmede een acte in franchyn geschreven
van 20-12-1575, waarop deze brief getransfixeert is, belast met 12 KG per jr als reste van 20 KG
per jr, betaald met een schuldbrief.
fol. 197v. 15-7-1584. Volgt schuldbrief van 475 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
22 morgen land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Corneliszn. weeskind van Cornelis
Craen, Dirck Willemszn. Craen kinderen, W de erfgenamen van Claes Lambrechtszn., bruiker Jan
Willemszn., Z de Voorweg en N Melten Adriaenszn.; 32 morgen land gelegen binnen weg,
belend O Wouter Gerritszn. en W het weeskind van Jan Adriaen Jansznzn strekkende van de
Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg; 8 hond land gelegen boven weg, belend O Pieter
Corstenszn., W Anna Govert Jacobszn. wede, Z Gerrit Claeszn. de Blindt en N de Achterweg.
fol. 198v. 22-7-1584. Gerrit Gerritszn. Koeyt voor de helft en voorts als vader en voogd van
Jacob Gerritszn., Jeroen Gerritszn. voor hem zelve en hem sterk makende voor Jan Dirckszn.
gehuwd met Margriet Gerritsdr. en als actie hebbende van Gerrit Gerritszn. zijn broer die nu
overleden is, Toenis Toeniszn. man en voogd van Maritje Gerritsdr. elk voor een vijfde deel in de
helft stellen tbv Evert Jacobszn. lakenbereider te Lisse en Niclaes Adriaenszn. zijn talman te
zullen aflossen de helft van 6 KG per jr tbv Gerrit Roelofszn. van der Mij te Leiden volgens
contract van 25-5-1584, hetwelk verbonden is op een perceel land, dat Evert van Jeroen c.s.,
kinderen van Gerrit Gerritszn. Koeyt gekocht heeft, gelegen buiten weg, daar Evert het zonder
deze last gekocht had, met waarborg door Gerrit Gerritszn. Koeyt op een huis en erf gelegen
buiten weg, belend O Nanna Pietersdr. wede van Toenis Leendertszn.. W Adriaen Claeszn., Z de
Voorweg en N Jeroen Gerritszn. ook met een huis en erf door hem gekocht van Jacob Corszn.; 10
hond slagturfland, belend O Joncker Jan van Mathenesse, W de Westvaart, Z Cornelis Gerritszn.
scheepmaker en N Aernt Willemszn. zwager van Willem Eeuwoutszn.
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fol. 199v. 8-8-1584 stilo novo met schepenen van Alphen. Jan Hendrickszn. backer voor hem
zelve, Jan Claeszn. cuiper man en voogd van Jannetje Meesdr. en Jan Claeszn. vervangende
Gijsbert Dirckszn. Goel als voogden over Adriana Meesdr. stom persoon, nagelaten dr van jonge
Mees Garbrantszn. en Aechte Fransdr. Goel beiden z.g., Pieter Philipszn. van Noorden bakker
man en voogd van Margriete Cornelisdr. en Willem Corneliszn. kouckebacker man en voogd van
Neeltje Claesdr. Mast allen wonende Leiden verkopen Theet Dircksdr. wede Jan Heymanszn. 10
morgen 2 hond land daarvan 4 morgen ter leen worden gehouden van het huis van Voorne in
Alphen in Alpheurehorn aan diverse percelen zo op hen zelven als met anderen gemeen, waarvan
6 morgen wei en hooiland gelegen in de bruikwaar van Hendrick Gerritszn. te Alphen, strekkende
van uit de Rijn tot aan de grote molenkade, belend O Hendrick Gerritszn. voorsz. en W de
erfgenamen van Hendrick Adriaenszn. bouman te Leiden; 5 hond teelland in Hendrick Gerritszn.
bruikweer, belend O de erfgenamen van Claes Noeszn. N dezelfde Claes Noeszn. huiswerf, W en
Z Hendrick Gerritszn. voorsz.; 3 morgen 12 hond land, waarvan 3 morgen in de bruikwaar van
de erfgenamen van Claes Noeszn., N de molewatering, O Gerrit Dirckszn. c.s., Z de molenkade
en W Hendrick Gerritszn. snijder en 12 hond land gemeen in deze bruikwaar, voor 1300 KG. De
landen zijn verbonden voor 3372 KG tbv Katrijn Meesdr. voorsz. en de helft van 422 KG,
welke door Willem Corneliszn., Jan Claeszn. cuper en de stomme zullen worden vrijgemaakt. De
verkopers vrijen de koopster van verdere lasten en wel de stomme voor 1/10, Jan Claeszn. voor
4/10, makende de helft, Pieter van Noorden voor 12 delen, Willem Corneliszn. zijn zwager voor
11 delen en Jan Hendrickszn. voor 1 deel makende de andere helft, met waarborg door Jan
Claeszn ., Willem Corneliszn. en de stomme hun portie in 62 morgen land, belend O Gerrit Jacobszn. drapier c.s. W Symon Adriaenszn., Zde Kerkweg en N de oude Burchooch.
fol. 201v. 5-8-1584 stilo novo. Maritge Matthijsdr. wede Pieter Hendrickszn. met Jacob
Corneliszn. Craen als haar gekoren voogd is schuldig aan Dirck Roelofszn. 45 st per jr met
hypotheek op huis en erf op het dorp, belend O Mees Willemszn. en W IJsbrant Claeszn.,
strekkende van de Heerweg noordwaarts tot Mees Willemszn. voorsz. zijn erf toe. Gecasseerd
wordt een obligatie die Maritje schuldig was aan Dirck Roelofszn. als actie hebbende van Mees
Willemszn. wegens koop van het erf daarop zij het voorsz. huisje op heeft getimmerd.
fol. 202v. 9-8-1584. Willem Eeuwoutszn. 74 jr verklaart tvv zijn kinderen dat Claes Willemszn.
niet meer genoten heeft dan zijn andere kinderen.
fol. 203. 28-8-1584. Hendrick Egbertszn. brouwer te Leiden verkoopt Symon Janszn. wonende
aan de Achterweg een woning met 52 morgen 22 hond land gelegen boven weg, belend W
Cornelis Boeyenszn. en O Jan Corneliszn., strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de
landscheiding toe, belast met 3 KG 5 groot per jr tbv het Heemraadschap van Rijnland, zoals
verkoper het heeft verkregen bij decreet van de Vierschaar toen het toebehoorde aan Jacob
Janszn. Speijert, betaald met een schuldbrief.
fol. 203v. 28-8-1584. Volgt schuldbrief, waarbij Symon Janszn. nu woont aan de Bovenweg, van
1943 ton turf met hypotheek op het gekochte.
fol. 204v. 28-8-1584 stilo novo. Hendrick Egbertszn. verkoopt Jan Corneliszn. te Boskoop een
partij hooiland gelegen binnen weg. belend O de weeskinderen van Jan Pieterszn. en W de wede
van Symon Claeszn. te Boskoop., strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, zoals
door verkoper gekocht bij decreet van de Vierschaar van Hazerswoude; het land is in bezit
geweest van Toenis Willemszn. van Leeuwen.
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fol. 205. 28-8-1584 stilo novo. Volgt schuldbrief van 200 KG met hypotheek op het gekochte
groot 102 hond.
fol. 205v. 29-8-1584. Pieter Hugenzn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Govert Gerritszn.
15 KG per jr met hypotheek op een huis en erf dat hij van de schuldeiser had gekocht aan de
voorsz. buiten Rijndijk. belend O Jan Willemszn. bouman, W Jan Gijsbertszn., Z de Hoge
Rijndijk en N de Rijn alsmede op 3 morgen land belend O Joris Claeszn. Oosterlinck en Aernt
Gerritszn. zijn zwager, W Claes Willemszn. Ket en Wouter Janszn., Z de Piswetering en N de
schuldenaar. Afgelost 10-11-1590.
fol. 206. 10-9-1584 stilo novo. Jhr Jacques Cabilion wonende binnen Gent doch de leste tijd te
Utrecht als erfgenaam van jonfr. Margriete van der Does zijn oude moeder verkoopt Geertruyt
Damensdr. wede Claes Janszn. Oom te Leiden een rentebrief van 18 KG ten laste van Jhr
Hendrick van der Does van 14-5-1567.
fol. 207. 11-9-1584 stilo novo. Cornelis Adriaenszn. Lodder verkoopt Frans Verhorst advocaat
Hof van Holland een bezegelde rentebrief van 10 KG 122 st per jr tlv Jan Louriszn. van 29-51581.
fol. 207v. 16-90-1584. Melten Aelbertszn. heeft tot zijn laste genomen de hoefslag van de
molenkade zoals Cornelis Corneliszn. wonende te Boskoop moest maken ter cause van zekere
zijn 52 morgen land gelegen in Symon Janszn. polder, belend O Jan Toeniszn. en W Cornelis
Adriaenszn. Lodder, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart toe, en beloofde
Cornelis Corneliszn. daarvan te vrijen, met waarborg 32 morgen zijnde het uiterste weer ten
oosten van de voorsz. polder, belend O Dirck Adriaen Reyersznzn. met land buiten de polder, W
zeker land dat jonge Jan Corneliszn. gebruikt en toebehoort Elsje Jansdr. te Leiden, strekkende
van de Voorweg noordwaarts tot het land van Dirck van Ruven brouwer te Delft waarvan Jan
Gerritszn. gebruiker is.
fol. 208. 26-8-1584 stilo novo. Pons Gerritszn. verkoopt Pieter Adriaen Reyersznzn. 42 hond
land gelegen buiten weg hem aangekomen door koop van Anna Worboutsdr. wede Jan Dirckszn.
van 25-1-1580, belend O Adriaen Jacobszn. Craen, W Cornelis Gerritszn. scheepmaker en Jan
van Mathenesse, Z de nieuwe vaart en N Adriaen Corneliszn. Voshol, belast met 12 KG losrente
tbv Anna Worboutsdr., betaald met een obligatie.
fol. 208v. 2-9-1584 stilo novo. Nelle Dircksdr. wede Jan Willemszn. met Claes Willemszn. haar
gekoren voogd geeft in erfpacht uit aan Caerl Pieterszn. uit Vlaenderen een ledig erf, belend O
Grietje Jan Adriaen Jansznzn. wede, W de erfverpachtster, Z de Hoge Rijndijk en N de Rijn voor
5 KG 5 st per jr met waarborg haar woning met 9 morgen land, belend O Grietje Jan Adriaen
Jansznzn. wede en W Jan Claeszn., strekkende van de Rijndijk zuidwaarts tot de dwarswetering
toe.
fol. 209v. 16-9-1584. Symon Jan Reyersznzn. verkoopt Hubert Adriaenszn. 3 hond slagturfland
gelegen buiten weg, belend O Floris Adriaenszn. en Meyns jongebloets, W Hendrick Croeswijck,
Z Jan Jacob Bouwensznzn. en N de nieuwe vaert met waarborg 2 morgen land daar een vogelkooi
in is gelegen buiten weg, belend O Claes Andrieszn., W Dirck Adriaen Zegersznzn., Z t erfge van
Symon Claeszn. en de erfgenamen van Jan van Leeuwen tot Boskoop en N Willem Pieterszn. en
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Hendrick Corneliszn.
fol. 210. 23-9-1584 met schepenen van Leiderdorp. Frans Claeszn. verkoopt Willem Claeszn. zijn
broer een woning als huis met barg en schuur alsmede 192 morgen land aan de Rijndijk als door
hem in erfpacht wordt bezeten van jonker Gerrit van der A volgens de brief van 18-5-1535 in
welke brief is geïncorporreerd een vorige brief van 28-12-1531, welke brieven worden
overhandigd, belast met 55 gouden enkele KG en 6 capoenen per jr, belend O Cornelis Joriszn. en
W Pieter Hendrickszn. Keyser, strekkende uit de Rijn zuidwaarts over de Slingerka in de oude
wilck en draagt nog over 4/5 van een perceel land van 3 m 12 hond, belend O de Piswetering, W
Claes Aelwijnszn., Maerten Thijszn., Willem Claeszn. zelf, Cornelis Joriszn., Salomon Joriszn.
en Gijsbert Floriszn., daarvan 1/5 gedeelte toebehoort aan de wede en kinderen van Pieter Claes
Pietersznzn., belast met 3 KG en 16 st per jr op het gehele perceel volgens de brieven van resp.
22-1-1559 en 6-11-1559 en 18 KG per jr tbv Hendrick van der Laen onder vrijwaring voor 112
KG tbv Anna Theete, 90 KG tbv Cornelis Corneliszn. Boertgen en 96 KG tbv Dirck Toeniszn. en
met waarborg 42 hond in Leiderdorp, belend Z de nieuwe Rijn, W Cornelis Symonszn.
boomgaardman, N Gerrit Roelofszn. c.s. en de heer van Raephorst en O Gerrit Roelofszn. c.s.
fol. 211v. 7-10-1584. Salomon Joriszn. Schoeneman ter eenre, Mi-chiel Gerritszn. en Jan Frans
Cornelisznzn. ter Waer als voogden over Willem Corneliszn., weeskind van Cornelis Corneliszn.
en Hadewij Pietersdr. en Neeltje Pietersdr. ongehuwd persoon met Willem Louriszn. haar neef en
gekoren voogd als enige erfgenamen van Joris Salomonszn. die enig weeskind en erfgenaam was
van Appolonia Pietersdr. de voorsz. Salomon overleden vrouw ter andere zijde. Zij hebben op 109-1584 bij tussenspreken van Cornelis Willemszn. Ket schout van Coudekerck en Roelof
Adriaenszn. secretaris alhier geaccordeerd over de schifting en scheiding van de boedel van
Salomon Jorisz. voorsz. Salomon zal behouden de woning en landen in Hazerswoude gelegen met
alle roerende goederen, renten, huren etc. schulden en inschulden. Neeltje Pietersdr. en Willem
Corneliszn. als enige erfgenamen van za Joris Salomonszn. zullen hebben 22 morgen land en de
helft van 42 morgen land in Zoeterwoude zulks die de boedel aangekomen waren van Neeltje
Pietersdr. die de moeder was van Appolonia en Neeltje Pietersdr. alsmede 750 KG. Appolonia
Pietersdr. was eerst gehuwd geweest met Jan Joachimszn. Salomon stelt tot waarborg zijn woning
en land in Hazerswoude als de helft van 25 morgen 22 hond land daar het huis op staat,
strekkende van uit de Rijn zuidwaarts tot over de Slingerka in de oude Wilck, belend O Wouter
Janszn., Jan Adriaenszn. wede en Gijs Floriszn. en W Cornelis Joriszn. Schoeneman en een
delfcamp van 22 morgen, belend O Crijn Aertszn., W Aert Willemszn., Z de Delft en N de
dwarswetering.
fol. 212v. 3-10-1584. Seger Adriaenszn. wonende Warmond en Bouwen Adriaenszn. broers
verkopen Roelof Adriaenszn. secretaris van Hazerswoude 12 hond land in de Geeren, belend O en
Z de koper, W Mr Pouwels Buys met landen gekomen van de heer van Swieten, N Maritje Jacob
Wittebols wede, betaald met 130 KG en een obligatie van gelijke som. Roelof zal zich moeten
gedragen naar de scheidcedule eertijds gemaakt tussen de erfgenamen van Bouwen Wouterszn. en
zijn huisvrouw, de verkopers beste vader en beste moeder daarvan t zelve land gekomen is, met
waarborg 92 hond land gelegen binnen weg, belend O Jacob Doeszn., W Cornelis Willemszn. en
Adriaen backer, Z de Achterweg en Adriaen backer en N Cornelis Willemszn. hun oom.
fol. 213. 14-10-1584 stilo novo. Jan Louriszn. wonende Coudekerck is schuldig aan Mr Frederick
Verhorst advocaat voor het Hof van Holland 96 KG met hypotheek op 52 morgen land gelegen
buiten weg, belend O Leendert Crijnenzn. en W Jacob Pieterszn. Craen en Cornelis Hugenzn.,
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strekkende van de Heerweg noordwaarts tot de landen toebehorende aan Cornelis Claeszn. Borg
Cornelis Adriaenszn. Lodder.
fol. 213v. 22-10-1584. Dirck Pieterszn. alias Cabouter verkoopt Dirck Boeyenzn. 8 hond land met
een huis, belast met 15 st per jr eeuwige erfpacht tbv de heer van Cruyningen, belend O de koper
en Willem Symonszn., W Jacob Jacobszn. Houweling, Z Dirck Boos en de koper, N de
Achterweg, betaald met een schuldbrief.
fol. 214v. 22-10-1584. Volgt schuldbrief van 285 KG met hypotheek op het gekochte, welk land
door Dirck Pieterszn. voorsz. was gekocht van Jacob Doeszn. Borg Maritje Arisdr. wede Jan
Pieterszn. met Roelof Adriaenszn. haar gekoren voogd.
fol. 215. 22-10-1584. Dezelfde verkoopt Pieter Adriaenszn. 3 bezegelde brieven op elkaar
daarvan de laatste is van 16-10-1583 van 2 morgen 81 roe land gelegen buiten weg, belend O en
W Willem Corneliszn., N Gerrit Bueckelszn. wede en erfgenamen en Z de Achterweg. Betaald
met een schuldbrief.
fol. 215v. 22-10-1584. Volgt schuldbrief van 144 KG met hypotheek op het gekochte. Borg Rut
Adriaenszn. zijn broer.
fol. 216v. 22-10-1584. Jan Hendrickszn. nu wonende Schiedam verkoopt Magdalena Dircksdr.
wede Joachim Hendrickszn. die een broer van de verkoper was, 8 hond land gelegen boven weg,
belend O Maerten Joostenszn. en Adriaen Joostenszn., W Hendrick Joachimszn., Z Cornelis
Corneliszn. en N de Achterweg.
fol. 217. 29-10-1584 stilo novo. Jan Jasperszn. is schuldig aan Maerten Zweerszn. van der Poll 2
KG per jr met hypotheek op 92 hond land met huis en schuur gelegen buiten weg bij de
westzijde, belend W Dirck Corneliszn. Keyser en O Floris Zegerszn. en Reyer Pieterszn.,
strekkende van de Voorweg tot de buitenste nieuwe vaart toe. Afgelost 28-1-1587.
fol. 217v. 4-11-1584. Maritje Cornelisdr. van Leeuwen wede Michiel Corneliszn. wonende
Wensveen met Pieter Corneliszn. van Leeuwen haar broer wonende in het land van Woerden
verkoopt Jan Joostenszn. wonende Boskoop bij de Brugge een vierde gedeelte van 4 morgen 3
hond 78 roe land in het Rietveld, belend in zijn geheel W de toegangswatering, O, Z en N
Cornelis Corneliszn. te Boskoop, gemeen met Jacob Claeszn. voor een vierde, en de dochter van
Jan van Leeuwen voor de helft.
fol. 218. 18-11-1584. Gijsbert Corneliszn. Schaeck man en voogd van Catharina Adriaensdr.
mede-erfgename van Adriaen IJsbrantszn. zijn huisvrouwen vader wonende Leiden vertoont een
transportbrief voor schepenen van Leiden gepasseerd van 12-1-1578 stilo com. bij welke Jan
Marcuszn. van Yperen tbv de gemene erfgenamen van Adriaen IJbrantszn. heeft overgegeven
diverse rentebrieven waaronder een brief van 3-5-1563 van 25 KG per jr tbv Alijt Hugendr. wede
Huyg Pieterszn. Coedijck en draagt nu deze brief over aan Catrijn Jansdr. van der Heyden
wonende Leiden.
fol. 219. 19-11-1584. Jan Joachimszn. ruilt met Willem Symonszn. Hemelop. Zij hebben buiten
weg liggen 2 weren naast elkander, strekkende het zuideinde uit de nieuwe vaart tot de oude
dwarswetering toe, daarvan Willem Symonszn. weer het westerse is en Jan Joachimszn. het
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oosterse, groot zijnde Willems weer 3 morgen 22 hond en Jans weer 3 morgen alwaar naast
Willem Symonszn. weer ten westen gelegen is Seger Hugenzn. te Leiden en op t zuideinde Jan
Joachimszn. voorsz. met een ander weer op het noordeinde. Naast Jans land zijn oostwaarts
naastgelegen Willem Pieterszn., te mits wegen Wouter Corneliszn. en N Louweris Willemszn. te
Coudekerck. Willem Symonszn. zal hebben van Jan Joachimszn. het land strekkende het
zuideinde uit de nieuwe vaart noordwaarts over de molenwatering tot de eerste dwarssloot toe,
liggende noordwaarts van de molenwatering en is even zo ver als het land van Zeger Hugenzn.
voorsz. is strekkende, dat men noemt wielmakersland en Jan zal hebben het land strekkende het
noordeinde uit de dwarswetering zuidwaarts zo ver als zijn andere weer is strekkende, dat hij
westwaarts van dit land heeft liggen en is ook nog zo ver als het voorsz. wielmakersland aankomt
en Willem moet toegeven aan Jan 22 KG.
fol. 219v. 27-11-1584. Cornelis Corneliszn. alias Bestereen stelt genoodzaakt te zijn geweest tot
zich te nemen een rentebrief van 6 KG door Cornelis Willemszn. Craen zijn vader gevestigd op
diverse percelen land van 14-8-1569 en o.a. op zeker perceel erfpacht groot 5 morgen 22 hond 31
roe, welk land hij met de last van deze rentebrief verkocht had aan Willem Symonszn. Hemelop
en dat hij de andere percelen in de brief genoemd zou bevrijden van de rente en had de brief aan
zich genomen van Jan Gerritszn. Buytewech te Leiden die het recht van deze brief had verkregen
van de erfgenamen van Pieter Janszn. Wittebol die de brief bij transport had verkregen en draagt
deze brief nu over aan Jan Pieterszn. Korfver te Leiden, behalve dat van dezelfde rente ontslagen
zijn de voorsz. 4 morgen en 22 morgen gelegen boven weg, die hij heeft verkocht aan diverse
personen.
fol. 220v. 2-12-1584. Ot Adriaenszn. heeft in eeuwige erfpacht aangenomen van de meesters van
het St Catharijnen Gasthuis en van de kerkmeesters van de St Pieterskerk te Leiden een cleyn
uiterdijkje van 6 roe, belend O Pieter Willemszn. Wetsman, Z de dijk, W de erfpachter en N de
Rijn tegen 24 st per jr met waarborg het huisje door de erfpachter daarop getimmerd, belend O t
voorsz. Gasthuis en de Kerk, Z de wede van Philips van Sonnevelt, W Cornelis Claeszn. en N de
Rijn. Afgekocht 16-6-1610 door Otto Adriaenszn.
fol. 221v. 26-11-1584. Claes Corneliszn. droogscheerder wonende Leiden verkoopt Cornelis
Joriszn. Schoeneman wonende aan de Rijndijk 14 hond 50 roe land, belend O Claes Willemszn.
Ket, W Jan Willem Lourisznzn., Z de erfgenamen van Alijt Jan Cocx en n de oude
dwarswetering, betaalld met een schuldbrief. De koper mag op renten houden 150 KG tot
verzekerdheid van de waring die daarvoor zal worden verbonden en verbonden blijven todat
Claes Corneliszn. tot voor een totaal van 150 KG solvente borgen heeft gesteld.
fol. 222. 26-11-1584. Volgt schuldbrief van 500 KG met hypotheek op het gekochte, waarbij hij
150 KG op rente mag houden de penning 16 zoals hiervoor bepaald.
fol. 223. 1-10-1584 stilo novo. Willem Adriaenszn. wonende Leiden heeft lange tijd geleden
verkocht aan Joost Jacobszn. z.g. en draagt nu over aan Adriaen en Maerten Joostenszn. zijn
kinderen 3 hond slagturfland, belend O Adriaen Symonszn. met 3 hond, W Adriaen en Maerten
Joostenszn., Z 's-Graven greppel en N Dirck Adriaen Reyersznzn. en Jan van Velsen.
fol. 223v. 2-10-1584. Jacob Corneliszn. Put is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder 3 KG
per jr met hypotheek op huis en erf gelegen buiten weg, belend O Dirck Jacobszn. Rijck, W en N
Claes Claeszn. en Z de Voorweg; 22 morgen slagturfland gelegen boven weg, belend O Nanna
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Pietersdr., W jonge Jan Ponszn., Z en N Cornelis Hendrick Engbertsznzn.
fol. 224. 9-12-1584. Dirck Pieterszn. Cabouter verkoopt Pieter Pieterszn. te Leiden een
schuldbrief op Pieter Adriaenszn. (die de overdracht erkent) van 144 KG van 22-10-1584.
fol. 224v. 9-12-1584 stilo novo. Jan Hendrickszn. wonende aan de Groenendijck is schuldig aan
Michiel Gerritszn. van Coudekerck nu wonende Leiden en Jan Floriszn. wonende Coudekerck als
voogden van Willem Corneliszn. onmondig weeskind van Cornelis Corneliszn. en Hadewij
Pietersdr. in haar leven gewoond hebbende te Coudekerck een jaarlijkse losrente van 9 KG met
hypotheek op 42 morgen uitgezonderd zekere portie of gedeelte van pacht en ook van huiswaer
volgens de boedelscheidingsbrfief van de verkopers ouders gemaakt aan de Groenendijck, belend
O de verkopers met hun huisweer, W de wede van Dirck Claeszn. zuster van de verkopers en
Willem Willemszn. Hofthuyn zijn zwager, Z de kinderen van Jan Janszn. Styen en Pieter Hendrickszn. zijn broeder c.s. De hoofdsom mag worden opgezegd als het weeskind 18 jr is
geworden.
fol. 225v. 9-12-1584. Hendrick Dirckszn. bierdrager te Leiden verkoopt Cornelis Janszn. mede
wonende te Leiden 11 hond land, belend O Claes Claeszn., W Cornelis Corneliszn. Velleman, Z
de nieuwe vaart en N de erfgenamen van Dirck Jan Symonsznzn. eertijds wonende Coudekerck,
betaald met een schuldbrief.
fol. 226. 9-12-1584. Volgt schuldbrief van 300 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 226v. 9-12-1584. Cornelis Corneliszn. Soontgen verkoopt Dirck Adriaen Jansznzn. 3 hond
land gelegen binnen weg, belend O de koper, W de verkoper, N de verkoper en Z de Achterweg.
fol. 227. 6-5-1584 (sic). Jan Janszn. Vermij eertijds wonende Hazerswoude verkoopt Jan
Joachimszn. een huis en erf zoals door verkoper destijds is gekocht van Jacob Corneliszn.
wonende te Bodegraven, belend O en Z het weeskind van Jacob Floriszn. en Aeltje Dircksdr.
KJet, W Jan Jacobszn. en N de Rijndijk, onder overhandiging van de oude brief van 1-10-1583.
fol. 228. 16-12-1584. Otto Pieterszn. wonende aan de Rijndijk heeft tot zijn laste genomen van
Floris Janszn. wonende te Coudekerk het hoefslach en de portie van de moelenkade welke de
voorsz. Floris Janszn. als possesseur van 3 morgen 42 hond land heeft te maken en te ligten
zowel op het land van Otto Pieterszn. als op t land van Otto Adriaenszn. van Slingelandt te
westen naest aan de Schoutenvaert, het land van Floris Janszn. belend O Dirck van Ruven
brouwer te Delft, bruiker Jan Os Noortlander en W Wouter Janszn., strekkende uit de Rijn
zuidwaarts tot de dwarswetering, met waarborg 3 morgen land belend O de schoutenvaart en W
de erfgenamen van Jan van Rossum tot Leiden, strekkende van de lage Rijndijk zuidwaarts tot het
land van Otto Adriaenszn. van Slingelandt toe.
fol. 228v. 17-12-1584. Jan Joachimszn. verkoopt Cornelis Jacobszn. Houweling 2 hond
slagturfland gelegen boven weg, belend O Cornelis Corneliszn. Adelborst, W Jacob Pieterszn., Z
Gijsbert Gijsbertszn. en N de koper en verder onder de voorwaarden vermeld in een waarbrief van
7 hond die de verkoper met Hendrick Joachimszn. zijn broer gepasseerd heeft op 21-5-1584.
fol. 229. 16-12-1584 stilo novo. Jacob Corstenszn. verkoopt Pons Gerritszn. een bezegelde
coopbrief van 30-3- 1584 stilo novo getransfixeert op een brief van decreet van het Hof van
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Holland van 10-9-1582 groot 6 hond land met huis en schuur, belend O de verkoper, W Maritje
Cornelisdr. wede Adriaen Corneliszn. Ouwe Jan met gelijke 6 hond land en een huis, strekkende
het noordeinde van de Voorweg zuidwaarts tot Aert Symonszn. rietdekker.
fol. 229v. 16-12-1584. Volgt schuldbrief van 100 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 230. 23-12-1584. Gerrit Foeytszn. backer is schuldig aan de Kerkmeesters van Hazerswoude
een rente van 6 KG per jr met hypotheek op een woning met 2 morgen 32 hond land gelegen
binnen weg, belend O Mathijs Corneliszn., Jan Jacob Bouwensznzn. en Maritje Andriesdr. wede
Jan Pieterszn. en W Willem Pieterszn. en Jan Maertenszn., strekkende van de Voorweg en van
Jacob Bouwenszn. tot de Achterweg toe. Afgelost 27-2-1591.
fol. 231. 23-12-1584. Jan Jacobszn. Ket heeft genaast van Nicolaes Adriaenszn. alzulke koop als
Hendrick Bouwenszn. als voogd van Maritje Jacobsdr. verkocht had van de Sijdel kamer met erf
staande ten westen van het huis en erf hetwelk de voorsz. Nyclaes mede gekocht heeft van Jan
Jacobszn. voorsz. en Anna Jacobsdr. zijn zuster en zal betalen 150 KG, volgens de
boedelscheiding gemaakt van de goederen van Weijn Adriaensdr. en Jacob Willemszn. Ket hun
ouders alsmede nog 50 KG die Jan gebreken van Nyclaes Adriaenszn. van de koop van de voorsz.
huizinge en erf. Borg Huych Corszn. zijn zwager.
fol. 232. 27-12-1584. Jan Jacobszn. Ket verklaart tervoldoening van zeker vonnis tussen hem en
Nyclaes Adriaenszn. voor schepenen van Hazerswoude op 17-12-1584 gewezen "noch te
betimmeren noch te behinderen de lichten staande ten westen in de voorsz. Nyclaes Adriaenszn.
huys en bovendien te gedogen de waterafvoer over zijn erf."
Opschrift katern begint 9-9-1585-mrt 1586. Er is minstens 1 blad weg en ook de periode van
dec.1584 tot sept. 1585 ontbreekt.
fol. 233. 9-9-1585. Jan Louriszn. wedr van Crijntje Jacobsdr. bewijst zijn 7 kinderen boven hun
alimentatie 155 KG verzekerd op 52 morgen en 2 morgen land, belast met verscheidene schulden
en lasten volgens de boedelscheidingsbrief van 2-4-1581 en heeft de voorsz. 2 morgen verkocht
aan Mr Symon van Veen advocaat voor het Hof van Holland, belast met enige rente en de 52
morgen heeft hij geruild met Hendrick Gerritszn. Buytewech jegens een woning gelegen binnen
weg onleesbaar het andere perceel op 3 morgen 3 hond 80 roe gelegen buiten weg, belend W
Aerntgen NN, O Cornelis Hugenzn. en Dirck Pieterszn. Boos, strekkende van de Voorweg
noordwaarts tot de nieuwe vaart, welk land slechts tot waarborg is gesteld voor de voorsz. 52
morgen bij de brieven op heden gepasseerd en verzoekt ontslag van het hypotheekrecht voor de 2
morgen en de 52 morgen, waarvoor hij de twee andere percelen in de plaats stelt. Schepenen
hebben gehoord Pieter Willemszn. Keyser zijnde van zijn vrouws wegen de voorsz. weeskinderen
naaste maagschap bij gebreke van nadere vrienden die accoord gaat. Een weeskind is inmiddels
overleden. Deze brief is op 30-6-1585 met vonnis van schepenen van Hazerswoude op het
verzoek van Adriaen Janszn. en Martijntje Jacobsdr. zijn vrouw als oom en moei van de
weeskinderen te niet gedaan en daarvoor in de plaats gesteld een brief voor de schout van
Calslagen.
fol. 234v. 20-9-1585. Jeroen Gerritszn. verkoopt Adriaen Pieterszn. van der Kaade officier te
Benthuizen een bezegelde rentebrief tlv Joachim Aelbertszn. smid van 3 KG per jr van 7-7-1585.
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fol. 235. 5-10-1585. Crijn Pieterszn. is schuldig aan Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn.
wegens gehaalde waren 50 KG met hypotheek op 2 koeien en zijn schip met gereedschap en 14
hond land met huis, barg en schuur gelegen binnen weg, belend O Leendert Dirckszn. Roes en Jan
Hugenzn., W Dirck Pieterszn. Boos, Z Maritje Hendricksdr. en Jan Hugenzn. en N de Voorweg.
fol. 235v. 4-10-1585. Symon Jan Reyerszn. man en voogd van Anna Cornelisdr. verkoopt Jacob
Vassenszn. en Jan Maertenszn. als Heilige Geestmeesters van Hazerswoude een bezegelde brief
houdende behalve de lossing daarvan gedaan nog 3 KG hem aangekomen van zijn vrouws beste
vader Boeyen Adriaenszn. van 23-7-1550, welke betaald wordt door Adriaen Claeszn.
fol. 236. 4-10-1585. Geertje Symonsdr. wede Boeyen Hendrickszn. met Cornelis Symonszn. haar
broer wonende op de Hoge Burch te Zwammerdam als haar gekoren voogd ter ene zijde voor de
helft en nog van 2/7e deel in de wederhelft, Maritje Boeyensdr. met de voorsz. Cornelis
Symonszn. en Eeuwout Gerritszn. haar omen en naaste voogden en haar tezamen sterk makende
voort Barbara Boeyensdr. thans siekelijck wesende daar zij mede voogden over zijn, Engel
Maertenszn. als speciale macht hebbende van Crijn Brantszn. man en voogd van Jannetje
Boeyensdr. wonende in Oostland, Hubert Janszn. wonende Waddinxveen vader van Jan
Hubertszn., als boedelhouder van Neeltje Boeyensdr. mede wonende in Oostland elk voor 1/7 in
de andere helft en Cornelis Boeyenszn. zn van Geertje aan de andere zijde verkopen Cornelis
Boeyenszn. voorsz. een huis met barg en schuur alsmede 12 morgen 2 hond land, strekkende van
de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding toe, belend O Aem Claeszn. of nu Symon Janszn.
W Jan onleesbaar waarvan de helft ter leen wordt gehouden van de heer van Cruyningen als heer
van Hazerswoude, alsmede het vee, belast met 6 KG tbv het Heemraadschap van Rijnland, 12 KG
per jr tbv Cornelis Dammaszn. ter Gou, 6 KG per jr tbv Grietje Jacobsdr. ter Gou, 24 KG als
verlopen rente tbv het Heemraadschap van Rijnland, 12 KG tbv Gerrit Hugenzn., voor 900 pond
hollands. Twee zoons Hendrick en Symon Boeyenszn. zijn overleden.
fol. 238. 27-10-1585. Cornelis Boeyenszn. ruilt met Symon Janszn. Cornelis draagt over aan
Symon een huis met barg en schuur alsmede 12 morgen 2 hond land als hiervoor genoemd doch
nu belend O Martijn Janszn. en W Jan Janszn. Cosgen zijn vader en Symon draagt over aan
Cornelis 1 morgen slagturfland aan 2 partijen als 1 partij zijnde 2 akkers en een halve akker,
belend O Dirck Claeszn. Schout, W Toenis Janszn., Z Adriaen Jacob Govertsznzn. actie
hebbende van Cornelis Janszn. en N Anna Jansdr. en het andere perceel is lang 38 roe , belend O
Dirck Claeszn. Schout, W Toenis Janszn., Z Cornelis Janszn. en N Anna Jansdr. en Symon moet
toegeven 750 KG daarvan een schuldbrief wordt afgegeven.
fol. 239. 27-10-1585. Volgt schuldbrief met hypotheek op het geruilde.
fol. 239v. 60-11-1585. Joost Vranckenszn. is wegens koop van 2 hond land gelegen buiten weg,
belend W Marie Hendricksdr. wede Willem Corneliszn., O Cornelis Corneliszn. jonge Coninck,
N Jan Janszn. en Z Dirck Hendrick Ruttensznzn. schuldig aan Pouwels Gerritszn. 57 KG met
waarborg het gekochte.
fol. 240. 4-11-1585. Jan Louriszn. verkoopt Maerten Zweerszn. van der Poll baljuw en schout
alhier 3 hond 20 roe veenland gelegen binnen weg, belend W de verkoper, O Maritje
Hendricksdr., Z Pieter Adriaen Hendricksznzn., N Symon Jan Reyersznzn. houtland en de
verkoper met een houtakker, welk land met verkopers woning en landen is verbonden tot
waarborg voor 52 morgen land die hij tegen Hendrick Gerritszn. Buytewech heeft verpangelt en
46

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

nog voor 175 KG die hij zijn kinderen schuldig is en daarom zal hij deze vrijwaren, met waarborg
zijn woning met 3 morgen land gelegen binnen weg, belend O en W onleesbaar en 32 morgen
onleesbaar, W Aert Pieter Hendricksznzn., strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe
vaart toe voor 39 KG alsmede overgave van een rentebrief van 3 KG als met andere clare
afrekeningen.
fol. 240v. 4-11-1585. Pouwels Gerritszn. is schuldig aan Maarten Zweerszn. van der Poll 106 KG
met hypotheek op een huis en erf gelegen buiten weg, belend onleesbaar N Stoffel Vrerickszn.
verver, O Melten Aelbertszn., Z de Heerweg, 13 hond land gelegen boven weg, belend W
Cornelis Adriaenszn. Lodder, O Theus Engebrechtszn., Z jonge Jan Ponszn. en N dezelfde en
Cornelis Hendrick Engebrechtsznzn. De schuld moet afgelost worden bij verkoop en ook wanneer
hij de 62 hond land gelegen binnen weg naast Dirck Corneliszn. butterman verkoopt.
fol. 241v. 10-11-1585. Schuldbrief bij Gerrit Adriaenszn. te Coudekerck tbv Adriaen Jacobszn.
Craen als voogd van Hendrick zijn zoon van 140 KG wegens koop van 22 morgen land gelegen
buiten weg, belend O Pieter Dirckszn., Joris Corneliszn. en Jacob Matthijszn. en W Claes
Pieterszn., strekkende uit de dwarswetering noordwaarts tot de pooten toe of het land van
Rijnenburg, alsmede een tuintje lopende van dit land teynden het land van Claes Pieterszn. tot de
nieuwe weg toe, met hypotheek op het gekochte alsmede op 11 hond land gelegen buiten weg,
belend O de Oostkade, W Aernt Pieterszn., Z de Kerckweg en N Jan Pieter Schouten koey.
Afgelost 5-6-1615.
fol. 242. 10-11-1585. Volgt overdracht door Adriaen Jacobszn. (Craen) als vader, Floris
Adriaenszn. als oom en tezamen als voogd van Hendrick Adriaenszn.
fol. 243. 17-11-1585. Opschrift brieve van landtscheyding tusschen Pieter Claeszn., Cornelis
Joriszn. en Wouter Janszn. De kop ontbreekt, onleesbaar, gekocht van het weeskind onleesbaar
buiten weg, belend O N Pieter Hugenzn., W de Abdij van Rijnsburg met het land dat Weijntje
Jacobsdr. wede van Michiel Gerritszn. gebruikt, Z de dwarswetering, N Wouter Janszn. "daer aff
de principael coopbrieve en quytscheldinge van de cooppenningen onder de voorsz. Hendrick
Claeszn. berusten, gedeelt en gescheyden hebben het voorsz. lant", belast met 25 KG losrente tbv
Mr Frans Brunt daar elk 1/3 betaald en de erfpacht van 21 st tbv de Kerk van Hazerswoude en 2
KG per jr tbv Gijsbert Dirckszn. Goel namens de weeskinderen die zal Wouter Janszn. alleen
moeten dragen. Waarborg door Hendrick Claeszn. 22 morgen land gelegen buiten weg, belend O
Joris Claeszn. den Oosterlinck, W Pieter Hugenzn. en Cornelis Claeszn., Z Pieter Hugenzn.
voorsz. en N de voorsz. Joris Claeszn.; Cornelis Joriszn. op 3 morgen 2 hond land, belend O
Cornelis Claeszn., W Wouter Janszn., Z Pieter Hugenzn. en N de Rijn en door Wouter op 16
hond land, belend O hijzelf, W Jan Willem Lourisznzn., Z de dwarswetering en N Wouter Janszn.
zelf.
fol. 243v. 24-11-1585. Hendrick Corneliszn. Croeswijck indempneert Adriaen Jacobszn. Craen
onleesbaar speciaal verbonden woning met 22 morgen 22 hond land die hij in mangeling heeft
verkregen van Adriaen Jacobszn. Craen voorsz. op 5-12-1583 en wel voor 8 KG per jr met
waarborg de voorsz. 22 morgen 22 hond gelegen binnen weg strekkende van de Heerweg
zuidwaarts tot de Achterweg, belend O de dochters van Cornelis Gerritszn. Keyser en W Cornelis
Adriaenszn.
fol. 244. 24-11-1585. Kop verdwenen. Opschrift rentebrief van Adriaen Jacobszn. Craen op de
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kinderen van Wouter Corneliszn. 6 KG per jr op 16 hond land gelegen buiten weg, belend O
Jacob Corneliszn. Craen vader van de schuldenaar, W Claes Andrieszn., Z Aernt Gerritszn. en N
de dwarswetering.
fol. 245. 17-11-1585. NN alias Bestereen is schuldig aan Cornelis Corneliszn. 40 KG met
hypotheek op 5 hond land die hij van Cornelis Corneliszn. gekocht heeft gelegen boven weg,
belend O Aelwijn voorsz. zelf, W Floris Reyerszn., Z Cornelis Dirckszn. Roes en N Aelwijn
voorsz. en Willem Symonszn. Holbol. Cornelis Corneliszn. draagt de voorsz. schuldbrief over aan
Jan Pieterszn. Korfver te Leiden en Cornelis stelt zich borg voor Aelwijn Pieterszn.
fol. 245v. 17-11-1585. Volgt de overdracht.
fol. 246. 1-12-1585. Kop onleesbaar. Opschrift coopbrief op Maritje Jansdr. wede Jan
Hendrickszn. metselaer bij Jacob Symonsz. Buyten wonende Leiden. Cornelis Gerritszn.
scheepmaker, Jacob Corstenszn., W Symon N onleesbaar, Margriet Bruynendr. wonende
Wensveen, Z Crijn Aertszn. en N de dwarswetering, belast met 3 pond groot vlaems komende
daarvan 9 KG aan Jannetje Toenisdr. in den Hage eertijds religieuse waarvan Cornelis
Adriaenszn. Lodder namens Claes Dirckszn. zijn huisvrouwen vader 6 KG plach te betalen die hij
comparant namaals tot zijn laste genomen heeft met belofte de voorsz. Cornelis Adriaenszn.
daarvan te indempneren 9 gulden per jr comende Jacob Baerntszn gehuwd met een dochter van
Cornelis Dirckszn. Een Ooch onder overhandiging van een oude eigendomsbrief daarbij hij
hetzelfde gekocht heeft van Anna Woutersdr. wede Jan Dirckszn. van 20-12-1579, (Woutersdr.
doorgehaald en veranderd in Werboutsdr.) nog een eigendomsbrief daarbij Jan Dirck szn. man
van de voorsz. Anna Woutersdr. het voorsz. goed gekocht had van 30-6-1560, met waarborg 7
hond vrij land gelegen buiten weg, belend O Adriaen Lambrechtszn., W Dirck Claeszn., Z
Leendert NN en N Adriaen Lambrechtszn. voorsz.
fol. 246v. 1-12-1585. Kop coopbrief Cornelis Adriaenszn. op Wouter Hugenzn.; betreft 9 hond en
42 hond land, belend O Symon Dirckszn., W en N Wouter Hugenzn. zelf en Z Adriaen Claeszn.
onder overhandiging van de eigendomsbrief van 9 hond door hem gekocht van Claes Dirckszn.
van 17-1-1583.
fol. 247. 1-12-1585. Opschrift schuldbrief bij de wede van Jan Hendrickszn. metselaer op Jacob
Symonszn. van 200 KG. (zie 246).
fol. 247v. 1-12-1585. onleesbaar wegens koop van een schuur en nog 3 akker veenland te
verongelden voor 6 hond, gelegen buiten weg, belend W Crijn Pieterszn. en Maritje Pietersdr. zijn
zuster, O Meynsje Gerritsdr. en Leendert Dirckszn. Roes, Z de Voorweg en N de voorsz. Leendert
Dirckszn. Roes schuldig aan Pouwels Gerritszn. 70 KG met waarborg het gekochte.
fol. 248. 2-12-1585. Christiaen Corneliszn. is schuldig aan Pouwels Gerritszn. 204 KG met
hypotheek op 62 hond weiland gelegen binnen weg, belend O Dirck Corneliszn. butterman, W
Claes Andrieszn., Jan Hendrickszn. Koey en Jan van Velsen, N de Heerweg en Z de voorsz. van
Velsen wegens koop. Afgelost 6-9-1597.
fol. 248v. 2-12-1585. Kop onleesbaar. Overdracht van een eigendomsbrief van 2-12-1582 van
Pieter Adriaenszn. Tromp van 62 hond land gelegen binnen weg als hiervoor vermeld, onder
vrijwaring van 800 ton turf die hij terzake van de koop nog schuldig is, met waarborg zijn huis en
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erf gelegen buiten weg, belend O Melten Aelbertszn., W en N Stoffel Vrerickszn. of Daem
Hendrickszn. zijn zwager en Z de Voorweg en nog 13 hond slagturfland gelegen boven weg,
belend O Thees Engebrechtszn., W Cornelis Adriaenszn. Lodder en jonge Jan Ponszn, Z jonge
jan Ponszn. en N jonge Jan Ponszn. en Cornelis Hendrick Engbertsznzn.
fol. 249. 1-12-1585. Onleesbaar, wede en boedelhoudster van Jacob Janszn. onleesbaar haar zoon
en gekoren voogd verkoopt Pouwels Gerritszn. 3 slagturfakkers met schuur gelegen buiten weg,
belend W Crijn Pieterszn. en Maritje zijn zuster en O Meynsje Gerritsdr. en Leendert Dirckszn.
Roes, strekkende van de Voorweg tot Leendert Dirckszn. Roes lant toe, groot 6 hond. Pouwels
erkent de koop.
fol. 249v. 12-12-1585. Aeltje Gerritsdr. wede Adriaen Corneliszn. (volgens opschrift met
achternaam Ruych),met Roelof Adriaenszn. haar gekoren voogd, Jacob Corneliszn. Craen en
Claes Corneliszn. als voogden van de kinderen van Jan Janszn. Styen en Margriet Cornelisdr. ter
eenre als possesseurs van 3 morgen pachtland in 7 morgen 52 hond land op de Westvaert en
Cornelis Corneliszn. korffbreyer wonende aan de Rijndijk ter andere zijde. Betreft overeenkomst
over de uiterdijk van de 3 morgen pachtland.
fol. 250. 12-11-1585. Claes Andrieszn. gehuwd met de boedelhoudster van Cornelis Bruynenzn.
en Claes Dirckszn. boedelhouder van Dignum Bruynendr. stellen dat Bruyn Janszn. verkocht had
aan Adriaen Janszn. backer 12 hond slagturfland zijnde een gedeelte van 112 hond, daarvan de
rest of 10 hond hen comparanten tezamen aangekomen was bij de boedelscheiding van Bruyn
Janszn. Claes heeft daarna Jan Adriaenszn. de vader van Adriaen Janszn. zijn portie verkocht,
welke dit weer op zijn beurt verkocht heeft aan zijn vader Adriaen Janszn, welke voorsz. 5 hond
en 12 hond tezamen belend zijn O Cornelis Joachimszn., Gerrit Corneliszn. Keyzer en Pieter
Corszn., W Claes Dirckszn. met zijn 5 hond en Adriaen Janszn. backer voorsz., Z Dirck Claeszn.
en N de Achterweg.
fol. 250v. 15-12-1585. Dirck Corneliszn. butterman verkoopt Hubert Corneliszn. de hieronder
onder 251v vermelde goederen, belast met 5 KG 5 st tbv Pieter van Hoorn, 6 KG per jr tbv Jacob
Corneliszn. Craen, 50 st onleesbaar, met waarborg 72 hond land gelegen boven weg, belend O
Dirck Jacobszn. Loncq, W Matheus Corneliszn. en Dirck Jacob Dircksznzn., N dezelfde Dirck en
Erckje Jacobsdr. zijn zuster en Z de landscheiding en 162 hond land gelegen binnen weg, belend
O Cornelis jonge Dirckszn., Cornelis Adriaenszn. Lodde en Willem Boonenzn. wede, strekkende
van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg.
fol. 251v. 15-12-1585. Hubert Corneliszn. is schuldig aan Dirck Corneliszn. butterman 560 KG
wegens koop van een huis en erf met 2 morgen land gelegen binnen weg, belend O Dirck
Jacobszn. met huis en erf en Jan Anthoniszn. timmerman en W Christiaen Corneliszn., strekkende
van de Voorweg zuidwaarts tot Jan van Velsen land toe; 1 morgen land gelegen buiten weg,
belend O Daem Janszn. en W Dieuwertje Claesdr. en Seger Hugenzn.tot Leiden, strekkende uit de
nieuwe vaart zuidwaarts tot aan 42 hond land toebehorende Wouter Hugenzn., met waarborg een
vogelkooi en 12 onleesbaar, N de dwarswetering; 13 hond gelegen zuidwaarts van de vogelkooi,
belend O zijn moeder voorsz. en de kinderen van Dirck Willemszn. Craen, W Gerrit Nijss en
Gijsbert Janszn. Bijl, Z Cornelis Claeszn. en N de Vogelkooi.
fol. 252. 22-12-1585. Cornelis Corneliszn. Soontgen is schuldig aan t weeskind NN van Cornelis
Adriaenszn. en Maritje Lambertsdr. 75 KG met hypotheek op een woning met 7 morgen land
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gelegen buiten weg, belend O Dirck Hendrickszn. en Cornelis Doeszn. en Dirck Willemszn. en W
Cornelis Adriaenszn. Lodder, strekkende van de Voorweg en van Dirck Hendrickszn. werf af
noordwaarts tot Crijn Aertszn. land toe.
fol. 252v. 22-12-1585. Leendert Crijnenzn. verkoopt Gijsbert Gijsbertszn. zijn zwager 32 hond
land met een turfschuur daarop, belend O Cornelis Willem Jan Aertsznzn., W en N de verkoper
en Z de Achterweg, belast met een ander stuk land groot 4 morgen 22 hond voor 9 kG 10 st per
jr.
fol. 253v. 26-12-1585. Pieter Corstiaenszn. onleesbaar is medestander voor de rechte onleesbaar
koop van 14 hond erfpacht van de heer van Cruyningen die daar uit ontvangt 252 st per jr, mits
dat Martijn Adriaenszn. Verveen daar van de helft draagt, belend W Willem Pieterszn., O en Z
Martijn Adriaenszn. Verveen en N de Achterweg volgens de koopbrief van 9-9-1585 zoals
gekocht van Annetje Allertsdr wede Claes Claeszn. te Leiden. Hij heeft het land gesmaldeeld met
Willem Claeszn te Leiden, te weten Pieter het vooreinde en Willem het achtereinde, en zullen elk
de helft van 575 KG betalen.
fol. 254. 28-12-1585. Gerrit Adriaenszn. backer verkoopt Cornelis Vranckenszn. 8 hond 25 roe
land gelegen buiten weg, belend O Reyer Pieterszn., W Cornelis Floriszn., Z Dirck Floriszn. en
Cornelis Claeszn. Val en N Gerrit Adriaenszn. voorsz., betaald met een schuldbrief.
fol. 254. 28-12-1585. Volgt schuldbrief van 137 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
een huis en erf met 6 hond land, belend O Neeltje Jaep Pier Jansznzn. wede, W de erfgenamen
van Alijdt Jan Cocxzn., Z de Voorweg en N de nieuwe vaart.
fol. 254v. 28-12-1585. Cornelis Pieterszn. en Pieter Pieterszn. broers, ter eenre en Anna Pietersdr.
hun zuster, wede van Jan Aelbrechtszn. met Roelof Adriaenszn. haar gekoren voogd verwijst
naar ouderlijke boedelscheiding van onleesbaar. Cornelis Pieterszn. en Pieter Pieterszn. broers
met Maritje Dircksdr. haar moeder en Leendert Adriaenszn. van Outshoorn ter ene zijde en Anna
Pietersdr. wede Jan Aelbrechtszn. met Pieter Janszn. en Gerrit Janszn. haar broers en Cornelis
Aelbrechtszn. haar za mans broer ter andere zijde. Cornelis Pieterszn. en Pieter Pieterszn. het
gehele huis met barg en schuurtje, strekkende in het oosten met het erve daarvoor en de
bruikwaar. Anna Pietersdr. de schuur staande west van het huis met erf, strekkende van de Hoge
Rijndijk noordwaarts op 5 roe voeten na aan de muur van het uitlaet behorende aan het grote huis
en blijven in het oosten 12 roe voeten van de camer muur bij de noordwest hoek gemeten en
verder achterwaarts op 5 voeten na aan het vuytland 21 voeten van de westmuur van het
achterhuis etc.; nog de westakker bezijden t voorsz. erf, strekkende van de Hoge dijk noordwaarts
tot in de Rijn. Cornelis Pieterszn. en Pieter Pieterszn. moeten aan Anneke betalen 12 KG voor
kleren voor haar kinderen en nog 150 KG.
fol. 256. 28-12-1585. Volgt rentebrief van 9 KG met hypotheek op 22 morgen land, strekkende
van de Hoge Rijndijk zuidwaarts onleesbaar. Afgelost 28-2-1616.
fol. 256v. 12-1-1586 stilo novo. Symon Janszn., Cornelis Janszn. en Thoenis Janszn. broers, elk
voor hen zelven en Leentje Jansdr., Annetje Jansdr. en Neeltje Jansdr. met Huych Janszn. en
Jacob Pieterszn. Craen haar omen en voogden en hen sterk makende voor Maritje Jansdr. hun
zuster, en ook voor Martijntje Jansdr. hun zuster, kinderen en erfgenamen van Jan Janszn. en
Lijsbeth Cornelisdr. verkopen Cornelis Adriaenszn. Lodder 22 morgen 22 hond 28 roe land
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gelegen binnen weg, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belend aan beide
zijden Claes Dirckszn., betaald met een schuldbrief van 122 KG per jr, met waarborg de woning
met 8 morgen 2 hond land met huis aan de boven weg, strekkende van de Achterweg zuidwaarts
tot de landscheiding toe, belend W Maritje Simonsdr. wede Adriaen Roelofszn., Cornelis
Hendrickszn. Koey en Joost Claeszn. en O Dirck Claeszn.
fol. 257. 12-1-1586. stilo novo. Symon Janszn., Cornelis Janszn. en Thoenis Janszn., zo voor hen
zelven en voor hun zusters en onleesbaar hun ooms t rechte vierde part van een woning met 5
morgen land, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding toe, belend O Huych
Janszn., Grietje ouwe Jans en Dirck Toeniszn. en W IJsbrant Claeszn., belast met 6 KG per jr tbv
de erfgenamen van Burchje Hendricksdr. wede Gerrit Bueckelszn. Buytewech te Leiden, 30 st per
jr tbv Wouter Hugenzn. staande op het geheel, welke koop vanwege de 2 weeskinderen van
Adriaen Janszn. en Anna Adriaensdr. was genaast zo zij daarin ook met de helft gerechtigd waren
en het resterende vierde gedeelte behoorde Vranck Janszn. wede en alsoe de voorsz. Lijsbeth hun
comparanten moeder nooit een koopbrief voor het een vierde gedeelte had gepasseerd zo dragen
zij alsnog over in handen van Huych Janszn,. en Roelof Adriaenszn. als omen en voogden van de
2 weeskinderen het een vierde gedeelte zoals het hun moeder als boedelhoudster van Jan Janszn.
was toebedeeld volgens de scheiding van de erfenis van za Jan Hugenzn. en Maritje Jansdr hun
bestevader en bestemoeder.
fol. 258. 6-1-1586. Maritje Clementsdr. van Coudekerck nu wonende onleesbaar met Dirck
Pieterszn. haar oom en naaste bloedvoogd en erkende 8 of 9 jaar geleden bij loting van de
boedelscheiding die gemaakt is van de boedel en goederen van Clement Pieterszn. en Corsgen
Bruynendr. haar ouders heeft ontvangen de helft van 7 morgen 12 hond met vogelkooi, in zijn
geheel belast met 6 KG erfpacht tbv het Hoogheemraadschap van Rijnland en 7 pond groot
vlaems tbv Grietje de wede van Floris Jan Symonsznzn. te Coudekerck, daarvan de andere helft
was toegeloot aan haar broer Gerrit Clementszn; dat daarna Dirck Pieterszn. voorsz. met andere
naaste vrunden van de voorsz. Maritje Clementsdr. en beducht dat het haar niet dienlijk was
hetzelve goed met de belasting te houden zo hebben zij het voorsz. goed overgedragen aan
Cornelis Clementszn. haar broer, mits dat hij haar zou toegeven 42 KG, waarvan de voorsz.
Maritje Clementsdr. nu zij tot 22 of 23 jaar is gekomen met haar voogden de overdracht erkent en
betaald te zijn, belend O Willem Corneliszn. en Aeltje Gerritsdr. wede Adriaen Corneliszn. Ruychgen, W Jan Gijsbrechtszn., Z Hendrick Bouwenszn. en Jacob Vaszn., N de dwarswetering.
fol. 258v. 20-1-1586 stilo novo. Joost Claeszn. neemt in erfpacht aan zeker erf gelegen boven
weg van Leytje Amelsdr. wede Mr Jan Jacobszn. wonende ter Gou, belend O en Z de woning en
landen eertijds toebehoord hebbende aan Cornelis Janszn. Coelenaer, nu aan Joost Claeszn., W nu
ook Joost Claeszn. met een morgen land welke hij in erfpacht houdt van de heer van Cruyningen
en N de Achterweg, voor 36 st per jr.
fol. 258v. 20-1-1586 stilo novo. Cornelis Boeyenszn. is schuldig aan Geertje Symonsdr. wede
Boeyen Hendrickszn. zijn moeder 632 KG met waarborg een schuldbrief groot pro resto 675 KG
als hem gebreken van Symon Janszn. wegens koop van woning en landen afkomstig van de
ouderlijke boedel van de schuldenaar groot 12 morgen 2 hond strekkende van de Achterweg
zuidwaarts tot de Snydelwyckse kade, belend O Symon Janszn. en W Jan Janszn.
fol. 259. 27-1-1586 stilo novo. Cornelis Corneliszn. alias Soontgen verkoopt Dirck Adriaen
Jansznzn. 2 hond slagturfland met een schuur gelegen binnen weg, belend O de koper, W Rutger
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Adriaenszn., Z de Achterweg en N onleesbaar, betaald door afboeking van de gehele koopsom op
een schuldbrief van Cornelis Floriszn. de zwager van Soontgen.
fol. 260. 27-1-1586 stilo novo. Gerritje Philipsdr. met Cornelis Corneliszn. Wittebol haar man
verkoopt Dirck Adriaen Jansznzn. 13 hond land gelegen buiten weg, belend O de erfgenamen van
Dirck Mouwerijnszn., W de Piswetering, N Gijsbert Floriszn. en Z de Otweg, belast met 45 st per
jr (zijnde een gedeelte van meerder) tbv Jonker IJsbrant van Merode, met waarborg 2 morgen land
Gerritje aangekomen van Symon Philipszn. haar broer, welke in gebruik zijn bij Dirck
Corneliszn. Keysers, ook gelegen buiten weg, belend O Reyer Pieterszn., W en N Engebrecht
Janszn. en Z Dirck Corneliszn. voorsz. Er wordt overgelegd zekere akte waarbij de naaste
vrunden van Gerritje hebben toegestaan het voorsz. land te verkopen niettegenstaande het haar bij
testament van Philips Gerritszn. en Maritje Gijsbertsdr. haar ouders was verboden, betaald met
een rentebrief. 260v. 27-1-1586 stilo novo. Volgt rentebrief van 18 KG per jr met hypotheek op
het gekochte alsmede op 2 morgen land die de koper had gekocht van Leendert Dirckszn. Roes,
belend O de Piswetering, W de erfgenamen van Mr Gerrit Meliszn., Z Willem Claeszn. en N de
wede van Claes Floriszn. en Pouwels Willemszn.
fol. 261. 29-1-1586. Dirck Hendrickszn. verkoopt Cornelis Corneliszn. jonge Coninck 16 hond
land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Hugenzn., W Boeyen Dirckszn., Z de nieuwe vaart en
N Floris Corneliszn. te Coudekerck, belast met 12 KG tbv ene Elsje te Leiden, met waarborg 8
hond land mede gelegen buiten weg teynde het voorsz. land liggende, belend O Maritje Dirck
Schoenemans wede en Willem Gerritszn. en W Boeyen Dirckszn., strekkende van de Voorweg
noordwaarts tot de nieuwe vaart.
fol. 261v. 29-1-1586. Volgt schuldbrief tbv Jacob Corneliszn. Craen als actie hebbende van Dirck
Hendrickszn., groot 16 pond groot vlaams. Afgelost 23-3-1586
fol. 262. 30-1-1586 stilo novo. Joris Hendrickszn. wonende Voorschoten is schuldig aan Cornelis
Dirckszn. wonende Voorburg, Cornelis Adriaenszn. wonende Voorschoten en Claes Pieterszn.
Ket wonende Coudekerck als omen en voogden over Huych Pieterszn. onmondig weeskind van
Pieter Pieterszn. gewoond hebbende te Voorburg 18 KG per jr met hypotheek op 9 morgen land
met huisje of schuur aan de Rijndijk, strekkende uit de Rijn zuidwaarts over de Slingerka in de
Oude Wilck, belend O Maritje Vranckendr. te Leiderdorp en W Jan Hendrickszn. zijn broer, in
welk onroerend goed de erfgenamen van Mouwerijn Janszn. een halve morgen hebben, welke van
hen wordt gehuurd.
fol. 262v. 30-1-1586. Joris Hendrickszn. voorsz. heeft ontvangen van Claes Pieterszn. Ket
wonende Coudekerck 300 KG en zal hem schadeloos houden voor een rente van 18 KG 15 st die
Claes Pieterszn. voorsz. schuldig is aan de weeskinderen van Claes Dirckszn. Ket gewoond
hebbende te Pijnacker daar voogden van zijn Cornelis Dirckszn. Ket en Dirck Dirckszn. alias
Dirck Janszn. hun omen met hypotheek op hetzelfde onroerend goed.
fol. 263v. 2-2-1586. N. Dircksdr. wede onleesbaar is schuldig aan Hubert Adriaenszn. backer 110
KG als reste van de custing penningen door Hubrecht voorsz. in cope geloofd van zekere 62
morgen die hij uit de boedel van Adriaen Corneliszn. Smacker anders genoemd ouwe Adriaen
gekocht heeft van Roelof Adriaenszn. als curator van de boedel "ten eynde daer mede bij forme
van prompte en onvermindert haer ende een ygelijcken sijn recht en soude contenteren Cornelis
Adriaenszn. Lodder de welcke als actie hebbende van Pieter Claeszn. van de helft van 12 KG 10
52

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

st per jr rente tegen haer hadde geobtineert" etc. van 100 KG die hij betaald heeft voor de
rentebrief alsmede de rente van dien "welverstaende indien sij comparante compt te triumpheren
inden processe dat sij als gedaagde jegens Cornelis Hugenzn. als imp. in cas d'appel voor den
hove van hollant heeft hangen nopende de indempintent van een ander recht houdende 30 KG per
jr aennemende de wede van Willem van Palensteyn in sijn leven baljuw van Rijnlant, daervoor
sekere 3 morgen lants die haer overleden man van Adriaen Corneliszn. hadde gecoft haer bij
decreet des hofs van hollant afhandich gemaeckt sijn hoewel t selve landt haer vercoft was vry te
wesen als buyrlant ende oock de voorsz. Cornelis Hugenzn. bij seeckere sijn brieve van verbant in
dato 14-11-1569 belooft hadde de voorsz. ouwe Adriaen ende die nae hem possesseurs van de 3
morgen soude mogen werden van de voorsz. renten ende t gevolg van dien te indempneren indien
sij met t selve proces comt te triumpheren" etc. De schuldenares beloofde in dat geval de voorsz.
118 KG te restitueren in handen van Roelof Adriaenszn,. curator om dan geleverd te worden in
handen van de Heilige Geest van Haserswoude volgens sententie bij preferentie van de gerechte
van Haserswoude gegeven. Voorts is verschenen Cornelis Adriaenszn. Lodder en bekende
onverminderd zijn verkregen recht jegens de voorsz. Neeltje Claes Aelbertszn. wede dat hij
voorts jegens alle andere comparanten zo uit krachte van zijn rentebrief als uit krachte van de
voorsz. sententie, daar of hij bij expres protesteert ontvangen te hebben van de voorsz. Neeltje
Dircksdr. de voorsz. 118 KG en heeft zich als boven verbonden voor de voorsz. Neeltje Claes
Aelbrechtszn. wede met waarborg door Cornelis Adriaenszn. tbv Hubrecht Adriaenszn. met zijn
huis en erf met barg en schuur gelegen binnen weg, belend O Maritje Simonsdr. wede Adriaen
Roelofszn., W Evert Wesselszn. en IJsbrant Corneliszn., Z IJsbrant Corneliszn. voorsz. en N de
Voorweg.
fol. 264. 2-2-1586. Hubert Adriaenszn. backer is schuldig aan Dirck Roelofszn. schoolmeester
van Hazerswoude 6 KG per jr met hypotheek op 62 morgen land gelegen buiten weg, daarvan 1
morgen leenland is van de heer van Poelgeest, zoals hij gekocht heeft uit de desolaten boedel van
ouwe Adriaen Corneliszn., strekkende van de nieuwe vaart noordwaarts tot de dwarswetering toe,
belend O de wede en 2 zonen van Pieter Tomaszn. en Maritje Jacob Wittebols wede en W
Hendrick Gerritszn. Liefste, nog zijn woning als twee huizingen met barg alsmede 5 morgen 32
hond land gelegen binnen weg, belend O Barbara Gerritsdr. wede van Pieter Janszn. en W de
Kerkhuisjes, de Pastorie erven en IJsbrant Corneliszn. met zijn pachtland, strekkende van de
Voorweg en eensdeels van het erf van de kerkhuisjes en van het kerkhof zuidwaarts op tot de
Achterweg toe, onleesbaar.
fol. 265v. 11-2-1586. Pieter Dirck Eeuwoutsznzn. is schuldig aan Adriaen Jacobszn. Loot tapper
te Hazerswoude 116 KG met hypotheek op een akker slagturfland gelegen boven weg, gekomen
van Cornelis Corneliszn. onleesbaar, O Jan Maertenszn. onleesbaar, Z Willem Symonszn.,
waarvan de penningen roerende zijn, belast met een derde gedeelte van 6 st per jr tbv de heer van
Cruyningen, met waarborg het gekochte alsmede zijn woning met land daar om heen, groot 22
morgen, gelegen binnen weg, belend O Cornelis Corneliszn. Bestereen, W Jan Gerritszn., N de
Voorweg en Z de voorsz. Jan Gerritszn.
fol. 266. 13-2-1586. Eeuwout Corneliszn. is schuldig aan Dirck Boos onleesbaar wegens koop
van een huis en erf gelegen buiten weg, groot 3 hond, belend O Neel Hugenzn., W Jan
Louweriszn., Z de Voorweg en N Neel Hugenzn. voorsz., belast met 30 st per jr tbv de Heilige
Geest van Hazerswoude, met hypotheek op het gekochte alsmede op 8 hond land gelegen binnen
weg, belend O Crijn Pieterszn., W en Z Cornelis Corneliszn. Bestereen en N de Voorweg,
hetwelk hij eveneens van de schuldeiser heeft gekocht.
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fol. 267. 13-2-1586. Volgt de koopbrief.
fol. 267v. 8-2-1586. NN verkoopt Jan van Rijswijck oom van het voorsz. weeskind de helft van 6
morgen 1 hond land, belend O Gerrit Corneliszn. Keyser, Z de Voorweg, W Wouter Corneliszn.
en N de nieuwe vaart; de helft van 8 hond land, belend O Boeyen Dirckszn., Z de Voorweg, N de
nieuwe vaart en W Cornelis Hugenzn., alles gelegen buiten weg, waarvan de wederhelft aan de
voorsz. Jan van Rijswijck toebehoort, met waarborg door de voogden een rentebrief van 25 KG
als de voorsz. van Rijswijk uit de koop als voren tbv de voogden heeft gegeven.
fol. 268. 8-2-1586. Volgt schuldbrief tbv Mr Gerardt de Rondt dr in de medicijnen en Frans
Reyerszn. als voogden van Machtelt Cornelisdr. weeskind van oude Maritje van Rijswijck met
hypotheek op het gekochte.
fol. 268v. 17-2-1586. Vranck Louweriszn. wonende Voorschoten man en voogd van Anna
Dircksdr. verkoopt Cornelis Janszn. Buytewech onleesbaar gelegen buiten weg, belend O de
verkoper en W Jan Corneliszn. Wittebol, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe
vaart toe, betaald met een obligatie en de verkoper beloofde het land te vrijen, welk land met het
land dat Vranck Louweriszn. nog heeft behouden en de woning van Adriaen Lambrechtszn. met
verscheidene renten zijn bezwaard. zo verklaarde de voorsz. Adriaen Lambrechtszn. dat hij de
renten tot zijn laste behoudt, met waarborg door Adriaen Lambrechtszn. van zijn woning als huis
met barg en schuur alsmede 112 morgen land gelegen buiten weg, belend O de Westvaart en W
Cornelis Janszn. voorsz., Vranck Louweriszn. voorsz Leendert Wouterszn., Jacob Symonszn. en
Jan Bruynenzn. erfgenamen, strekkende van de Heerweg en van Cornelis Janszn. werf af
noordwaarts tot de dwarswetering.
fol. 269v. 17-2-1586. Volgt schuldbrief van 480 KG wegens koop van de voorsz. 10 hond
alsmede op zijn huis en erf gelegen buiten weg, belend W Vranck Louriszn., O en N Adriaen Lam
brechtzn. en Z de Voorweg.
fol. 270. 24-2-1586 stilo novo. NN Hals wonende Gneppick is schuldig aan NN Pietersdr.
wonende Leiden 3 KG per jr, met hypotheek op 2 morgen land belast met 42 st per jr tbv het
Cruysgilde te Hazerswoude, belend O Cornelis Willemszn., W Gijsbert Janszn. Bijl, Z Dirck
Dirckszn. en N de Rijn. Afgelost 14-6-???
fol. 270v. 23-2-1586. NN Adriaenszn. schuldig aan NN snijder 300 KG in mindering waarvan hij
zal moeten betalen Cornelis Adriaenszn. telken meidage 86, 87 en 88 50 KG, mei 89 18 KG en de
voorsz. Cornelis Adriaenszn. moeten indempneren alzo mei 89 32 KG en zo vervolgens 50 KG,
welke penningen de voorsz. Cornelis Corstenszn. in handen moge houden tot dat hem geleverd is
een gecasseerde schuldbrief die Cornelis Corstenszn. zelf schuldig is aan Appollonia Aertsdr.
wegens koop van een huis en erf hierna genoemd, de welke de voorsz. Aernt Janszn. heeft
gevestigd op het huis en erf dat hij van Cornelis Adriaenszn. heeft gekocht, gelegen binnen weg,
belend O de wede van Adriaen Jacob Bouwensznzn., W Thees Engebrechtszn. en Floris
Adriaenszn., Z Mathijs Corneliszn. en N de Voorweg.
fol. 271. 24-2-1586 stilo nov. Willem Claes Pietersznzn. wonende aan de Groenendijck is
schuldig aan Jan Zweerszn. van der Poll en Roelof Adriaenszn. omen en voogden over Pieter
Roelofszn. van Endoven weeskind van Roelof Corneliszn. van Endoven en Aeltge Zweersdr. van
der Poll 7 KG 16 st 1 oortje per jr op onleesbaar en zeker slagturfland, belend N de wede van Jan
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Jacob Eeuwoutsznz.; nog een woning als huis met schuur alsmede 192 morgen land, belend O
Cornelis Joriszn. en W Pieter Hendrickszn. Keyser, strekkende voor uit de Rijn achter tot in de
oude Wilck, die hij in erfpacht houdt voor 55 KG per jr en zekere kapoenen mits dat Frans
Claeszn. zijn broer daarin gebruikt een vogelkooi.
fol. 271v. 4-3-1586 stilo novo. Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden verkoopt Cornelis
Corstiaenszn. onleesbaar belast met 9 st erfpacht tbv de heer van Cruyningen en moet tevens tot
zijn last nemen dat de achterlanden, welke ook land van dezelfde heer van Cruyningen hebben
gekocht, te weten Cornelis Adriaenszn. snijder, Jan Jacobszn. Rijck en Jacob Symonszn. recht
van overpad hebben, betaald met een schuldbrief van 600 KG.
Opschrift katern begint 4-3-1586 - dec. 1586.
fol. 272v. 4-3-1586. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte daarvan de penningen
roerende zijn en nog van een binnenwegsaet, groot 3 morgen 3 hond 79 roe, strekkende van de
Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belast O Wouter Corneliszn. en W het weeskind van Jan
Adriaenszn.
fol. 273v. 4-3-1586 stilo novo. Dezelfde verkoopt Cornelis Adriaenszn. snijder 2 morgen 1 hond
4 roe slagturfland lang 58 roe gelegen boven weg, belend O Pieter Claeszn. Tas, Z Jan van Velsen
en Adriaen Joostenszn., W de wede van Govert Jacobszn. met land dat hij van de verkoper heeft
gekocht en N Jacob Symonszn., belast met 8 st erfpacht per jr tbv de heer van Cruyningen,
betaald met een schuldbrief.
fol. 274. 4-3-1586 stilo novo. Volgt rentebrief van 25 KG per jr met hypotheek op het gekochte.
Borgen Michiel Boonenzn. en Cornelis Adriaen Jansznzn.
fol. 274v. 4-3-1586 stilo novo. Dezelfde verkoopt Jan Jacobszn. Rijck 2 morgen 97 roe
slagturfland lang 57 roe, belend O Pieter Claeszn. Tas, W de wede van Govert Jacobszn., Z Jacob
Symonszn. en N Cornelis Corstenszn., betaald met een schuldbrief.
fol. 275. 4-3-1586 stilo novo. Volgt schuldbrief van 515 KG met hypotheek op het gekochte,
belast met 8 st pr jr erfpacht. Borgen Jacob Doeszn. en Cornelis Corneliszn. alias Adelborst.
Afgelost 4-1-1595.
fol. 276. 4-3-1586 stilo novo. Dezelfde verkoopt Jacob Symonszn. 2 morgen 1 hond 18 roe
slagturfland lang 57 roe, belend O Pieter Claeszn. Tas, W de wede van Govert Jacobszn., Z
Cornelis Adriaenszn. snijder en N Jan Jacobszn. Rijck, belast met 8 st erfpacht per jr tbv de heer
van Cruyningen, betaald met een schuldbrief.
fol. 276v. 4-3-1586 stilo novo. Volgt schuldbrief van 500 KG met hypotheek op het gekochte,
borg Adriaen Symonszn. zijn broer.
fol. 277. 23-2-1586 stilo novo. Pieter Willemszn. Wetsman ter eenre en Claes Claeszn. voor hem
zelve en Govert Claeszn. mede voor hem selve en ook met Jan Hendrickszn., Pieter Hendrickszn.
Keyser, Cornelis Claeszn. en Hendrick Claenszn. hun omen en naaste bloedvoogden en dezelfde
Gerrit Claeszn. en Neeltje Claesdr. kinderen van Claes Hendrickszn. bij Aeltje Claesdr. en
dezelfde Cornelis Claeszn. en Hendrick Claeszn. mede als omen en naaste voogden van Claes
Pieterszn. en Adriaentje Pietersdr. die de voorsz. Aeltje Claesdr. had verwekt bij de voorsz. Pieter
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Willemszn. haar 2e man, derhalve kinderen en erfgenamen van Aeltje Claesdr. haar moeder ter
andere zijde hebben op 8-11-1585 de boedel gescheiden. Pieter Willemszn. Wetsman behoudt 3
morgen erfpachtland gelegen in Soeterwoude belast elke morgen met 37 st 7 duit per jr tbv Jan
Corneliszn. Buytewech en 6 KG per jr tbv de deputaten te Leiden, 170 KG tbv Willem Pieterszn.
de voorsz. Pieter Willemszn. voorkind tot moederlijk erfdeel en moet de boedel betalen 38 KG.
de erfgenamen van Aeltje Claesdr. een woning als huis met barg en schuur alsmede 5 morgen 2
hond land, belast met 18 KG per jr tbv Gerrit Pijns, 12 KG per jr tbv Anna Jacobsdr., 9 KG 72 st
per jr tbv Claes Joostenszn. droogscheerder, 9 KG 72 st per jr tbv Jacob Pieterszn. en de helft
van 52 morgen 50 roe erfpachtland belast met de helft van NN KG. daarvan de wederhelft
toebehoort aan Maritje Claesdr. en nog belast met de helft van 3 KG per jr tbv de wede van Dirck
Claeszn. en de huurwaarde van het land van Jr IJsbrant van Merode en van Willem van der Laen
en moeten betalen aan Gerrit Claeszn. en Neeltje Claesdr. 100 KG en 150 KG tbv de boedel.
Pieter Willemszn. nog 6 morgen 2 hond erfpachtsland belast met 3 KG 2 st erfpacht tbv de Kerk
van Hazerswoude, 6 KG losrente per jr tbv de Vrouwenkerck van Leiden, de helft van 32
morgen 1 hond land daarvan de wederhelft toebehoort aan Maertje Claesdr., 2 hond veenland in
Benthuizen; de 3 oudste kinderen van Aeltje Claesdr. bij Claes Hendrickszn. tezamen de woning
met 5 morgen 2 hond land en de 2 jongste kinderen bij Pieter Willemszn. de helft van 7 morgen
50 roe land.
fol. 278. 5-3-1586 na gemeen scryven van de nieuwe stijl. Pieter Willemszn. Wetsman ter eenre
en Claes Claeszn. en Gerrit Claeszn. als halve broers en Cornelis Claeszn. en Hendrick Claeszn.
als omen van Claes Pieterszn. die lichtmis laatstleden 9 jr oud was en Ariaentje Pietersdr. mei
toekomende 72 jr oud is, weeskinderen van wijlen Aeltje Claesdr. bij Pieter Willemszn. haar 2e
man. De vader heeft het genot van het moederlijk erfdeel tot elk kind 182 jr oud is, met waarborg
door de vader van 6 morgen 2 hond land strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de
dwarswetering toe, belend O Jacob Matthijszn. en W Segers weer dat Dirck Claeszn. gebruikt.
fol. 279. 16-3-1586. Jan Hendrickszn. en Willem Hendrickszn. broers met Adriaen Claeszn. hun
oom verkopen Jan Hendrickszn. aan de Groenendijck een perceel land, belend O Jan
Hendrickszn. tot Alphen en Pieter Hendrickszn. Keyser, N de Rijn, W de wede van Dirck
Claeszn. te Alphen en Z dezelfde wede en Pieter Hendrickszn., betaald met een schuldbrief van
180 KG.
fol. 279v. 16-3-1586. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 280. 16-3-1586 stilo novo. Claes Corneliszn. wonende aan de Groenendijck verkoopt Frans
Claes Pietersznzn. een bezegelde erfpachtsbrief van een huis en erf dat in erfpacht wordt
gehouden van Claes Janszn. Verspeck tot Rijnsburg gehuwd met een dochter van Hendrick
Janszn. en anderen om 15 st per jr volgens de brief van 4-2-1559 en hem aangekomen van Anna
Theusdr. zijn moeder, betaald met een schuldbrief van 100 KG.
fol. 280v. 16-3-1586 stilo novo. Volgt schuldbrief tbv Claes Corneliszn. Styen met hypotheek op
het gekochte aan de Rijndijk, belend O Pieter Hendrickszn. Keyser, W Maritje Eeuwoutsdr., N
Claes Janszn. Verspeck en Z de Hoge Rijndijk. Borg Cornelis Willemszn. zwager van Frans
Claeszn.
fol. 281. 10-3-1586 stilo novo. Jan Corneliszn. die men anders noemt Jan Bouwenszn. man en
voogd van Geertje Aelbertsdr. en als actie hebbende van Mr Pieter Adriaenszn. chirurgijn gehuwd
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met Anneken Aelbertsdr. zijn huisvrouw verkoopt Roelof Adriaenszn. zijn huisvrouwen neef een
bezegelde rentebrief beginnende Ick Zweer Harmanszn. van der Poll van 2 KG per jr tbv Symon
Floriszn. tapper die bestevader was van zijn huisvrouw en van Roelof Adriaenszn. voorsz.
gevestigd op een huis en erf zijnde van 8-5-1553, betaald met een obligatie van 35 KG tlv
Cornelis Aelbertszn. zijn zwager.
fol. 281v. 10-3-1586 stilo novo. Cornelis Adriaenszn. snijder verkoopt Aernt Janszn. cleermaker
een huis en erf gelegen binnen weg, belend O de wede van Adriaen Jan Bouwensznzn., W Thees
Huybrechtszn. en Floris Adriaenszn., Z Matthijs Corneliszn. en N de Heerweg, onder
overhandiging van 3 oude brieven waarvan de laatste te zijnen behoeve gepasseerd door Cornelis
Corstenszn. van 27-5-1584.
fol. 282. 11-3-1586. Pouwels Gerritszn. verkoopt Adriaen Symonszn. Goel te Leiden een
schuldbrief op Cornelis Symonszn. Tange van 70 KG van 1-12-1585 met waarborg 13 hond
slagturfland gelegen boven weg, belend W Cornelis Adriaenszn. Lodder, O Claes Engebrechtszn.,
Z jonge Jan Ponszn., N dezelfde en Cornelis Hendrick Engebrechtsznzn.
fol. 282v. 18-3-1586. Jan Pouwelszn. voor hem zelve en voor zijn vrouw Alijdt Gerritsdr. stelt in
erfpacht ontvangen te hebben van Cornelis Adriaenszn. Lodder een erfje met schuur gelegen
buiten weg, belend O Cornelis Corneliszn. Soontgen, W en N de erfverpachter met zijn weiland
en Z de Voorweg zo groot en klein als het van Cornelis Adriaenszn. land geslotet en gescheiden is
en zoals Jan Pouwelszn. het bewoont en gebruikt om 6 KG per jr en na overlijden van beiden valt
het terug op de erfverpachter.
fol. 283. 19-3-1586. Claes Dirckszn. van Montfoort verkoopt Wouter Corneliszn. 3 morgen 12
hond land gelegen boven weg met een huiske en schuurtje, belend O Huych Janszn., W Cornelis
Hendrick Engbrechtsznzn. en Huych Janszn. voorsz., IJsbrant Corneliszn., Huybrecht Pieterszn.
en Pieter Claeszn. Tas, N de Achterweg en Z Huych Janszn. voorsz., betaald met een rentebrief
van 6 KG 5 st per jr tlv Jan Joostenzn. en een schuldbrief.
fol. 283v. 19-3-1586 stilo novo. Volgt schuldbrief van 900 KG met hypotheek op het gekochte, in
mindering wordt gebracht de rentebrief groot in hoofdsom 100 KG.
fol. 284. 19-3-1586 stilo novo. Wouter Corneliszn. draagt Claes Dirckszn. van Montfoort de
voorsz. rentebrief over.
fol. 284. 19-3-1586. Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden als procuratie hebbende van
Claes Symonszn. Heemskerck poorter van Amsterdam om te verkopen 42 morgen land in het
Rietveld in de polder van Symon Janszn. van Heemskerck zijn za vader en hem o.a. aangekomen
uit de overschietende goederen van zijn za vader boedelscheiding van 28-12-1579 begrepen in de
cavel van Claes Dirckszn. van Montfoort die bij Dirck Jacobszn. van Montfoort voor en in de
naam van Claes Symonszn. voorsz. aangenomen is geweest en draagt op Melte Aelbertszn. het
voorsz. land belend O Elsge Jansdr. wede van Huych de Groot en Dirck van Ruven brouwer te
Delft en W Jan Anthoniszn. timmerman, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot in de
nieuwe vaart die men de Kerkweg noemt, betaald met een schuldbrief.
fol. 285v. 19-3-1586 stilo novo. Volgt schuldbrief van 750 KG met hypotheek op het gekochte.
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fol. 286. 20-3-1586 stilo novo. Aernt Pieterszn. verkoopt Gerrit Adriaenszn. wonende
Coudekerck een vierde gedeelte van 12 hond land, daarvan aan de koper de rest toebehoord,
belend in zijn geheel O Willem Symonszn., W Jan Hendrickszn., Z de Kerkweg en N Cornelis
Corneliszn. Boertgen, alsmede een oude werf, belend O de erfgenamen van Jan van Rossem te
Leiden, W Gerrit Clementszn. en Maritje Clementsdr. zijn zuster, Z Floris Willemszn. en Pieter
Willemszn. en N de dijk, met waarborg 3 morgen land in het Rietveld, belend O Maritje
Willemsdr. en Jan Joostenszn. beiden te Coudekerck, W Gerrit Adriaenszn., Z de Kerckweg en N
de vogelkooi van Jan Pieterszn.
fol. 286v. 20-3-1586. Cornelis Corneliszn. Wittebol alias jonge Coninck verkoopt Maritje
Dircksdr. wede Jacob Janszn. Wittebol 17 hond land gelegen buiten weg, belend O Neeltje
Adriaensdr., W Hubrecht Adriaenszn., Z de nieuwe vaart en N Pieter Thomaszn. wede met
waarborg zijn woning met 8 morgen land gelegen buiten weg, belend O Jan Janszn. en Maritje
Hendricksdr., W Maritje Hendricksdr. en Dirck Boeles, Z de nieuwe vaart en N Gerrit Louriszn.
kinderen en Joris Claeszn. Oosterlinck.
fol. 288v. 15-3-1586 met schepenen van Leiden. Cornelis Willemszn. zuvelcoper is schuldig aan
Claes Willemszn. van Warmond, Adriaen Willemszn. van Warmond, Cornelis Adriaenszn. van
Barrevelt, Joost van Sonnevelt, Jan IJsnoutszn. namens Willem oud onleesbaar, IJsnout 17 jr,
Adriaen 14 jr, Cornelis 10 jr en Anna 16 jr, weeskinderen van Willem Willemszn. van Warmond
en Aechte IJsnoutsdr., beiden z.g. 372 KG per jr met hypotheek eerst op zijn huis en erf aan en
over de nieuwe Rijn omtrent de Vischbrugge te Leiden, belend N Heyltje Joostendr. wede van Jan
van der Graft, en Z Dirck Quirijnszn. potbakker en Dirck Gerritszn. van Kessel, strekkende voor
van de Rijnstraet aan Cornelis Hugenszn. van Thoornvliet erve; 22 morgen land binnen weg
onleesbaar toebehorende de Barnaditen te Warmond en Adriaen Janszn. en W Andries Claeszn.,
strekkende van de Voorweg tot de Achterweg.
fol. 288. 8-4-1586. Hendrick Claeszn., Cornelis Claeszn., broers, Jan Hendrickszn. en Pieter
Hendrickszn. Keyser als bloedvoogden van Neeltje Claesdr. minderjarig verkopen namens Neeltje
Claesdr, aan Gerrit Claeszn. en Claes Claeszn. haar broers een derde gedeelte van een huis en erf
met schuur alsmede 10 morgen min 1 hond land, belast met verschillende renten tezamen 48 KG
15 st, waarvan de kinderen twee derde delen hebben zowel uit vaders- als uit moeders erfdeel,
strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de oude dwarswetering, belend O Gerrit Jacobszn. Rijck,
W Maritje Claesdr. wede Jan Jacobszn. en de jonge kinderen van Pieter Willemszn. Wetsman en
Aeltje Claesdr en een derde van de huurwaarde dat Pieter Willemszn. Wetsman haar oom met
haar moeder in huur hebben gehad van Jhr IJsbrant van Merode en van Willem van der Laen,
betaald met een schuldbrief van 650 KG.
fol. 289. 8-4-1586. Volgt rentebrief van 39 KG per jr met hypotheek op het gekochte. Afgelost
24-4-1616. De woning is in zijn geheel groot 9 morgen 5 hond.
fol. 290. 11-4-1586. Pieter Hendrickszn. Keyser wonende aan de Groenendijck heeft op 22-51581 ontvangen van Hector van Chamu 112 KG, waarvoor hij tot zijn laste neemt een jaarlijkse
rente van 5 gouden courvorster Rijnse gouden guldens die t Convent van St Agnieten binnen
Leiden sprekende heeft op Jan van Berendrecht in zijn leven baljuw van Rijnland gevestigd op de
landen van de voorsz. van Berendrecht gekomen, met waarborg zijn woning alsmede 14 morgen
land gemeen met de erfgenamen van Mouwerijn Janszn., strekkende het noordeinde uit de Rijn
het zuideinde over de Slingerka in de oude Wilck, belend W Claes Janszn. zijn zwager en Maritje
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Adriaensdr. wede NN Corneliszn. en O Willem Claes Pietersznzn. wede.
fol. 290v. 16-4-1586. Pouwels Gerritszn. verkoopt Cornelis Boeyenszn. een huis met schuur en
erf gelegen buiten weg, belend O Melten Aelbertszn., W en N Stoffel Vrerickszn. en Z de
Voorweg, belast met 12 st eeuwige rente tbv de heer van Cruyningen; 6 KG losrente per jr tbv de
erfgenamen van Gijsbert Hendrickszn. te Leiden zoals hij het gekocht heeft van Frans Corneliszn.
volgens de koopbrief van 15-8-1583, met waarborg 13 hond land gelegen boven weg. belend O
Claes Engebrechtszn., Z jonge Jan Ponszn., N dezelfde jonge Jan Ponszn. en W Cornelis
Adriaenszn. Lodder.
fol. 291. 16-4-1586. Gijsbrecht Floriszn. verkoopt Pouwels Wouterszn. eerst een huis met barg en
schuur alsmede een cleyne camp land, tezamen 22 hond, belend O de Piswetering, Z onleesbaar
en de verkoper met een heermoes campje dat hij van Aelbert Jacobszn. Tromper gekocht heeft,
belend W en N het pastorieland van Hazerswoude, Z het voorsz. huis met barg en schuur; 1 hond
slagturfland, belend O de koper, W Neeltje Aertsdr. wede Claes Floriszn., N Dirck Floriszn. en Z
Cors Jacobszn. en Reyer Pieterszn., betaald met zekere obligatie, met waarborg 19 hond land,
belend O de Piswetering, W de Slingerkade, N de koper en Z t land van de Pastorie, belast met 4
schilden pr jr tbv het Gilde van Hazerswoude.
fol. 292. 4-5-1586. Jan Gerrit Ponsznzn. verkoopt Hendrick Corneliszn. Croeswijck een
bezegelde rentebrief op Rutgert Adriaenszn. van 6 KG per jr van 15-1-1580, betaald door
overdracht van land in Benthuizen.
fol. 292. 4-5-1586. Jan Claeszn. cuper, man en voogd van Jannetje Meessendr., dr van jonge
Mees Garbrantszn., Willem Corneliszn. koeckebacker man en voogd van Neeltje Claesdr. Mast
en mede erfgenamen van Frans Gerritszn. Goel allen wonende te Leiden verkopen Willem
Pieterszn. bakker te weten Jan 4/10e delen en Willem Corneliszn. 5/10e delen van zekere 62
morgen in het Rietveld, belend O Gerrit Jacobszn. drapier c.s., W Willem Symonszn. Hemelop, N
de oude Burch Ooch en Z de wetering of dwarsvaart die men noemt de Kerckweg, daarvan 4
morgen belast zijn met 28 st rente tbv het Convent van Poel en 22 morgen met 30 st tbv het
Hoogheemraadschap van Rijnland, betaald met een schuldbrief, onder overhandiging van een
oude brief van Frans Gerritszn. Goel van 20-9-1540 met een transport van 10-5-1562; het 1/10e
gedeelte competeert Anna Meesdr. stom persoon, hetwelk voor 5 jaar wordt gehuurd en na haar
dood zal worden geleverd. Borgen Cornelis Janszn. koeckebacker te Leiden en Gerrit Claeszn., te
weten Cornelis Janszn. voor Willem Corneliszn. zijn zoon en Gerrit Claeszn. voor Jan Claeszn.
zijn broer.
fol. 293. 4-5-1586. Aert Pieterszn. wonende aan de Rijndijk verkoopt Jan Floriszn. ter Waer
wonende Coudekerck 3 morgen land, belend O Jan Joostenszn. en Maritje Willemsdr. en W
Gerrit Adriaenszn., allen wonende Coudekerck, strekkende van de Kerckweg of dwarsvaart
noordwaarts tot de Vogelkooi van Jan Pieterszn., broer van de verkoper, met waarborg zijn huis
en erf met schuurtje teynde de gemene weg, belend O Jan Gerritszn. Noortlander met een schuur
stael eertijds toebehoord hebbende Aelbert backer, belend W de erfgenamen van Jan van Rossum
te Leiden, Z de Hoge Rijndijk en N de Rijn; een boomgaard belend O Rijnenburgerland, W de
gemene weg, Z de Lammercamp toekomende de heer van Cruyningen en N de Rijndijk, welke 3
morgen nog zijn verbonden als waarborg voor de Hooge Werff die hij verkocht heeft aan Gerrit
Adriaenszn.
59

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

fol. 294. 11-5-1586. Pieter Huybertszn. als principael en Engebrecht Janszn. als borg zijn schuldig
aan Willem Claes Pietersznzn. 165 KG met waarborg door Pieter Huybertszn. van 9 hond
slagturfland gelegen buiten weg, belend O Adriaen Janszn. backer met hooiland en met een
akkertje, W Jan Gerritszn. en Cornelis Corneliszn. jonge Coninck, Z de nieuwe vaart en N de
schuldeiser, waarvan de penningen roerende zijn.
fol. 294v. 11-5-1586. Willem Claeszn. wonende aan de Rijndijk verkoopt Pieter Hendrickszn. de
voorsz. 9 hond (12 morgen) met waarborg 15 hond land gelegen noordwaarts het verkochte,
belend O Adriaen Janszn. bakker, W Reyer Pieterszn., N Maritje Claesdr. wede Jan Jacobszn. en
Z de voorsz. 9 hond land.
fol. 295. 8-4-1586. Accoord tussen Maritje Jacobsdr. wede Gerrit Heer ter eenre en Floris
Corneliszn. man en voogd van Neeltje Gerritsr. ter andere zijde. Maritje en Neeltje zijn moeder en
dochter. Zij hebben goederen gemeen waaronder een huisje en erf dat zij tezamen bewonen,
belend O, W en N Nyclaes Corneliszn. en Z de Voorweg, belast met 372 st per jr tbv de Helige
Geest van Hazerswoude. Moeder draagt haar deel over en wordt daarvoor haar leven lang
onderhouden en zal bovendien de eerste jaren nog 6 pond per jr ontvangen. Dirck Willemszn.
wonende Leimuyden gehuwd met Stijntje Gerritsdr. mede een dochter van Maritje Jacobsdr. gaat
hiermede accoord.
fol. 296v. 26-5-1586 stilo novo. Jan Louriszn. ruilt met Willem Willemszn. brouwer in de Lelie te
Leiden eerst een woning als huis met barg en schuur alsmede 3 morgen 65 roe land gelegen
binnen weg, belend O Symon Jan Reyersznzn. met een ackertje en Cornelis Willem Jan
Aertsznzn. als erfgenaam van Willem Corneliszn. zijn zoon en W dezelfde Cornelis Willemszn.
als erfgenaam van Willem Corneliszn., strekkende van de Heerweg zuidwaarts tot het land van
Cornelis Willemszn. en van Pieter Adriaen Hendrick Ruttenznzn. toe, een perceel land gelegen
buiten weg voor de voorsz. woning, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart
toe, groot 3 morgen 3 hond 80 roe, belend O Cornelis Hugenzn., Dirck Pieterszn. Boos en W
Aernt Gerritszn., zoals zij bij parceling hadden verkregen jegens Hendrick Gerritszn. Buytewech,
wel verstaande dat van het land binnen weg een halve morgen is verkocht aan Maerten Zweerszn.
van der Poll en is voldaan door overdracht van land in Cudelstaart onder het Sticht van Utrecht
die Willem Willemszn. jegens Jan heeft opgedragen. Jan had het goed nog verbonden voor 52
morgen verkocht aan Maerten van der Poll en zijn weeskinderen zijn daaraan verticht voor hun
moederlijk erfdeel van 175 KG, welke last zal worden overgezet op het land in Cudelstaert.
fol. 297v. 1-6-1586 stilo novo. Cornelis Corneliszn. wonende Hillegersberg man en voogd van
Maritje Gerritsdr. verkoopt Leendert Leendertszn. de helft en Cornelis Leendertszn. en Claertje
Leendertszn. tezamen de andere helft van 3 morgen land gelegen buiten weg, belend O Cornelis
Adriaenszn. Lodder en W Gerrit Corneliszn. Keyser, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot
de nieuwe vaart toe, betaald met een schuldbrief onder overhandiging van een oude brief van de
helft van het land gekocht van Jacob Pieterszn. Craen van 21-3-1583.
fol. 298. 1-7-1586 (sic) stilo novo. Volgt schuldbrief van 431 KG met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 10-6-1590.
fol. 298v. 2-6-1586 stilo novo. Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn. met Willem Janszn.
haar broer ter eenre, Jan Eeuwoutszn. oud 23 jr voor hem zelve en vervangende Maritje zijn
zuster oud 18 jr met Willem Eeuwoutszn. en Claes Willemszn. hun bestevader en oom als
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bloedvoogden. Moeder behoudt alles en zal de kinderen opvoeden en hen elk 150 KG uitkeren.
fol. 299. 1-6-1586. Crijn Aertszn. verkoopt Jan Gerritszn. Os Noortlander 8 hond land gelegen
buiten weg, belend O onleesbaar, W Jan Claeszn. onleesbaar, Z Cornelis Floriszn. en N Claes
Willemszn., betaald met een obligatie.
fol. 299v. 13-7-1585. Maritje Willemsdr. wede Vranck Claeszn. wonende Leiderdorp met
onleesbaar als haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Claeszn. en Hendrick Claeszn. broers als
omen en voogden van de kinderen van Dirck Claeszn. al zulke koop van landen als zij gekocht
had van Willem Willemszn. Hofthuyn wonende Rijnsburg als man en voogd van Barbara Hendricksdr., volgens koopakte van 22-5-1585, welk land zij genaast hadden als zijnde nadere magen
voor 583 KG.
fol. 300v. 20-7-1586. Gerrit onleesbaar heeft enige jaren geleden verkocht en draagt nu over aan
Joachim Aelbertszn. smid 13 hond 25 roe slagturfland gelegen boven weg, belend O Anna Jaspersdr. wede Govert Jacobszn., W Jasper Govertszn. en Matthijs Janszn. kinderen, Z Maritje
Jacob Wittebols wede, N IJsbrant Claeszn. en Adriaen Symonszn. met waarborg 42 morgen
hooiland, belend O de erfgenamen van de vrouwe van Opdam, W Willem Pieterszn. en Wouter
Corneliszn., Z de Voorweg en N de nieuwe vaart.
fol. 301. 27-7-1586. Cornelis Symonszn. en Willem Symonszn. Holboll zijn schuldig aan
Maerten Zweerszn, van der Poll 180 KG met hypotheek op 3 hond 20 roe land gelegen binnen
weg, belend W Jan Louriszn., O Maritje Hendricksdr., Z Pieter Adriaen Hendricksznzn. en N
Symon Jan Reyersznzn. of die het van hem gekocht heeft en Jan Louriszn. voorsz. met een
houtakker, daarvan de penningen roerende zijn.
fol. 301v. 27-7-1586. Volgt overdracht van de brief van 4-11-1585.
fol. 302. 10-8-1586. Cornelis Willem Jan Aertsznzn. is schuldig aan Pieter Huybertszn. 70 KG 10
st met hypotheek op 42 hond land die hij van Pieter Huybertszn. gekocht heeft, gelegen buiten
weg, belend O Adriaen Janszn. backer, W Jan Gerritszn. en Cornelis Corneliszn. jonge Coninck,
Z de nieuwe vaart en N de schuldeiser met gelijke 42 hond.
fol. 302v. 11-8-1586. Cornelis Adriaen Jansznzn. verkoopt Cornelis Hendrickszn. met zijn
voogden Theunis Engelszn. en Adriaen Claeszn. een turfschuur etc. Koop is niet doorgegaan.
Akte gevestigd op 26-10-1586 met waarborg zijn woning met 2 morgen 42 hond land met barg
en schuur, belend O Hendrick Corneliszn. Croeswijck en W Cornelis Willem Jan Aertsznzn.,
strekkende het noordeinde van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg.
fol. 303. 11-8-1586. Jeroen Gerritszn. is schuldig aan Dirck van Ruven brouwen in de Claeuw te
Delft ter cause van brieven waard 75 KG met hypotheek op zijn huis zoals hij het bewoont
gelegen buiten weg, belend O Willem mr Roelen wede, Lucie Pietersdr. wede Jacob Willemszn,.
Craen en W Cornelis Corneliszn. van Amerongen en de laan, strekkende voor van de Heerweg
after het noordeinde tot aan de tuin van Van Amerongen voorsz. en neemt tot zijn last de kosten
van het proces voor het Hof van Holland tussen Jeroen en de voorsz. van Ruven en geeft
procuratie op Gerrit van der Burch en Cornelis van Dam, procureurs voor het Hof van Holland.
fol. 303v. 11-8-1586. Cornelis Hendrickszn. met Theeus Engebrechtszn. en Adriaen Claeszn. zijn
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omen en voogden is schuldig aan Cornelis Adriaen Jansznzn. 184 KG met hypotheek op een erf
met turfschuur dat hij van Cornelis Adriaen Janszn. heeft gekocht, gelegen binnen weg, belend O
Hendrick Corneliszn. Croeswijck, W, Z en N over de Voorweg Cornelis Adriaenszn. voorsz.
Geroyeerd 26-10-1586.
fol. 304. 14-9-1586. Dieuwertje Pietersdr. wonende Leiden met Hendrick Vranckenszn. van
Diemen haar gekoren voogd verkoopt Dirck Gerritszn. Hoogeveen brouwer te Leiden man en
voogd van Neeltje Pietersdr. haar zuster een derde gedeelte van een woning met huis, barg en
schuur met 23 morgen 58 roe gelegen aan de Oostkade, de Oostkade daarin niet berekend,
strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de nieuwe vaart die men noemt de Kerkweg, belend O
deurgaande de Oostkade behorende aan het schoutambacht van Hazerswoude, W de wede van
Pieter Thomaszn. met haar kinderen en Neeltje Adriaen Pieter Gerritsznzn. dr en nu gebruikt
worden door Cornelis Willemszn., welk deel haar is aangekomen bij overlijden van Joost
Jacobszn. te Leiden haar grootvader van vaderszijde, betaald door levering van de helft van een
huis en erf te Leiden tegen de Coornbrugge op de Rijn en 2 rentebrieven, de een van 15 KG per jr
ten laste van Aris Dirckszn. wonende op de Rijpwetering en de andere van 3 KG per jr tlv
Emmetje Jacob Govertszn. tot Hazerswoude en voorts met penningen, welk een derde gedeelte
wordt doorverkocht aan Jan IJsnoutszn. mede brouwer te Leiden.
fol. 304v. 24-9-1586. Dirck Leendertszn. wonende Soeterwoude v.h.s. en Louweris Pieterszn.
wonende den Hage zijn oom als voogd over Willem Leendertszn. zijn broer en hem sterk
makende voor Bastiaen Toeniszn. man en voogd van Beatris Leendertsdr. verkopen Maritje
Matheusdr. wede Cornelis Dirckszn. met haar kinderen wonende te Soeterwoude aan de
Swietersluis de helft van 5 morgen 85 roe land, deze helft belend O Maritje Dirck Schoenemans
bruickster, W Dirck Leendertszn. voorsz. met de wederhelft, Z de buyrmade, N de erfgenamen
van Mr Jasper Lievenszn, de voorsz. Maritje Dirck Schoeneman bruikster, met waarborg de
wederhelft, belend O de koopster, W de wede van Michiel Gerritszn. bruikster, Z en N de voorsz.
helft onder overhandiging van de oude brief van het gehele perceel van Symon Janszn. Block
gepasseerd op 7-4-1548.
fol. 305v. 6-9-1586. IJsbrant Starck deurwaarder van het Hof van Holland legt over zekere akte
van procuratie van de weesmeesters van den Haag van Christiaen de Wees van 23-8-1586 als
curator van Jan Josephszn. van der Hove om voor het gerecht van Hazerswoude te verbinden
wegens de koop van een huis en erf staande alhier in den Haag in de Hoogstraet genaamd St
Jacob de helft van 22 morgen land gemeen met Cornelia de Bie wede Cornelis Coenraetszn.
Messing zijn moeie daar bruiker van is Eeuwout Gerritszn. en Christiaen de Wees machtigde op
29-8-1586 voor Govert van Rijswijck notaris te den Haag IJsbrant Sterck om de waarborg te
regelen van de helft van 22 morgen 4 hond 30 roe land, strekkende van de Rijndijk zuidwaarts tot
de dwarswetering toe, belend O de St Jans Heeren tot Haerlem, Jan Willemszn. bouwman
bruiker, Pieter Thomaszn. wede en haar kinderen en Crijn Corneliszn. en W Jan Paets van Santhorst, Willem Corneliszn. bruiker.
fol. 307. 8-10-1586. Maritje Cornelisdr. wede Jacob Corstenszn. met IJsbrant Corneliszn. haar
broer verkoopt Cornelis Janszn. Buytewech 1 morgen slagtirfland gelegen binnen weg, belend O
Adriaen Janszn. Loot met een gelijke morgen, W Dirck Aemszn., Z de Achterweg en N de
verkoopster met waarborg haar huis en erf met 4 morgen 1 hond land, belend Z Cornelis Janszn.
Buytewech voorsz. en Adriaen Jacobszn. Loot, N de Voorweg, O Cornelis Dirckszn. Roes en W
Willem Gerrit Ponsznzn., Aert Symonszn. decker en Jacob Doeszn.
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fol. 307v. 10-10-1586. Adriaen Jacob Govertsznzn. verkoopt Adriaen Joostenszn. zijn neef een
perceel land gelegen boven weg, belend O Joost Claeszn., W Lijsbeth Hugendr. en Anna
Hugendr., Z de verkoper met zijn slagturfakker en N Adriaen Jacobszn. voorszn. met zijn
huiswerf, met waarborg zijn huis en erf strekkende voor van de Achterweg zuidwaarts tot het
voorsz. land toe van Adriaen Joostenszn., noch zijn slagturfland zuidwaarts van Adriaen
Joostenszn. land voorsz., strekkende van daer voorts zuidwaarts tot Joost Claeszn. land toe,
belend O Joost Claeszn. voorsz. en W Lijsbeth en Anna Hugendr.voorsz. groot 22 morgen.
fol. 308. 10-10-1586 stilo novo. Adriaen Joostenszn. als principael schuldenaer en Adriaen
Jacobszn. zijn oom als borg schuldig aan Roelof Adriaenszn. 104 KG wegens koop van 3 hond
slagturfland van Adriaen Jacobszn. gekocht die de schuld op Roelof Adriaenszn. heeft overgezet.
fol. 308v. 19-10-1586. Cornelis Janszn. alias Broer en Dirck Janszn. zijn zwager beiden wonende
Leiderdorp verkopen Dirck Adriaen Jansznzn. een akker houtland groot 32 hond gelegen buiten
weg, belend O de verkopers met een gelijke houtakker van 32 hond, strekkende het zuideinde
van de Otweg noordwaarts tot Gijsbert Floriszn. land toe, alsmede aan Cornelis Floriszn. zwager
van Dirck Adriaenszn. voorsz. een eindeken van de voorsz. oostakker die zijn behouden hebben
te weten op het zuideinde zoals het afgeslotet zal worden, belend Z de Otweg, W Dirck
Adriaenszn. met zijn akker, N de verkopers en O de koper, te verongelden voor 15 roe.
fol. 309. 24-10-1586 met schepenen van Boskoop. Cors Meeszn. van Leeuwen wonende
Boskoop, Ellert Corneliszn. en Claes Corneliszn. beiden wonende Hazerswoude zijn gezamenlijk
schuldig aan Mr Claes Diert advocaat voor het Hof van Holland 21 KG per jr met hypotheek door
Cors Meeszn. zijn bruyker en hofstede met huis, barg met 7 morgen eigen weiland in Boskoop
onleesbaar, strekkende van de Laag Boskoopseweg tot Adriaen Corneliszn. Stolck, nog 2 morgen
min een half hond land, belend W Jacob Pieterszn. Craen en O Cornelis Corneliszn., strekkende
van de Voorweg tot de Achterweg en door Ellert Corneliszn. 4 morgen min een hald hond land,
gelegen boven weg, belend W Jacob Claeszn. Bes en O Cornelis Janszn., strekkende van de
Achterweg tot de halve sloot van de Wensveense kade.
fol. 310. 6-11-1586. Gerrit Adriaenszn. wonende Coudekerck verkoopt Floris Willemszn. en
Pieter Willemszn. broers beiden wonende Coudekerck een werf die men noemt de Hoogwerf,
belend O de erfgenamen van Jan van Rossum, W Gerrit Claeszn. en Maritje zijn zuster, Z de
kopers en N de Rijndijk, met waarborg 22 morgen land gelegen buiten weg, belend O Joris
Corneliszn., Pieter Dirckszn. en Jacob Mathijszn., W Claes Pieterszn., N de Pooten en Z de
dwarswetering.
fol. 310. 14-11-1586. Dirck Corneliszn. Keyser is schuldig aan Geertje Philipsdr. en Cornelis
Corneliszn. jonge Coninck man en wijf 15 KG per jr met hypotheek op twee stukken land die hij
van Geertje en Cornelis gekocht heeft gelegen buiten weg, het ene belend O Reyer Pieterszn., W
en N Engebrecht Janszn., Z de koper en het andere belend O de koper, W Cornelis Floriszn., Z de
nieuwe vaart en N Engebrecht Janszn. voorsz., tezamen groot 3 morgen 32 hond. Afgelost 5-11615.
fol. 311. 14-11-1586. Volgt de overdracht, belast met 3 KG per jr tbv Jan Hendrickszn. als
gedeelte van meerder, 20 st per jr tbv de erfgenamen van Claes Hugenzn. als gedeelte van 6 KG
die door Cornelis Floriszn. betaald worden.
63

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

fol. 311v. 20-10-1586. de oude Jan Corneliszn. Tas verkoopt Jacob Doeszn. 92 hond land
gelegen boven weg, belend O Adriaen Jacob Govertsznzn. en Jan Maertenszn., W Cornelis jonge
Dircken, Z de landscheiding en N Willem Symonszn. Hemelop.
fol. 311v. 18-11-1586. Pieter Claeszn. Tas, Cornelis Adriaenszn. Lodder als gemachtigde van
Claes Pieterszn. Tas voor hem zelve en vervangende Cornelis Pieterszn. Cley zijn zwager, Aert
Claeszn. en Gerrit Claeszn. voor hen zelven ter andere zijde onleesbaar zekere schuldbrief
beginnende Dammas Eeuwoutszn. schout van Hillegersberg van 14-12-15.., waarbij Pieter Claeszn. Tas schuldig erkent Ocker Pieterszn. lakenbereider te Rotterdam 326 KG als reste van
meerder wegens aflossing van een rentebrief van 5 pond groot vlaams die Pieter tbv Ocker met
zijn consorten op 25-11-1571 verleden had en met de voorsz brief van 326 KG "gedoet was"
waarbij borgen waren gebleven Cornelis Pieterszn. Cley zijn zwager en Adriaen en Gerrit zijn
zonen en stelt nu tot waarborg 32 morgen 1 hond land eertijds gekomen van Bruyn Ponszn.,
belend O Maritje Symonsdr. wede Adriaen Roelofszn., IJsbrant Corneliszn. en Hubert Pieterszn.,
W het land eertijds toebehoord hebbende Claes Dirckszn. van Montfoort en nu aan diverse luyden
en Jan Janszn. van Velsen, N de Achterweg en Z Wouter Corneliszn.; 12 morgen land met huis,
barg en schuur onleesbaar Lodder, onleesbaar N de Achterweg; 14 hond land eertijds gekomen
van Govert Jacobszn., belend O Wouter N, W dezelfde Wouter, Z Adriaen Symonszn. en N
Huybert Pieterszn., afgelost 26-1-1589.
fol. 312v. 6-11-1586. Cornelis Willem Jan Aertsznzn. verkoopt Gerrit Adriaenszn. wonende
Coudekerck een delffcamp van 2 morgen gelegen buiten weg, belend W Jacob Mathijszn., O
Jacob Gerrit Louwerisznzn., Z Cornelis Willemszn. zelf en N de dwarswetering met waarborg 22
morgen land leggende zuidwaarts teynden t voorsz. land, belend O Maritje Hendricksdr. wede
Willem Corneliszn., W Pons Gerritszn. wede, N de voorsz. 2 morgen en Z de nieuwe vaart.
fol. 313. 6-11-1586. Volgt schuldbrief van 400 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
22 morgen land gelegen buiten weg, belend O Jacob Matthijszn., Joris Corneliszn. en Pieter
Dirckszn., W Claes Pieterszn., Z de dwarswetering en N de Pooten.
fol. 313v. 21-11-1586. Gerrit Roelofszn. schoenmaker heeft ontvangen van Jan van Hout curator
van zekere goederen toebehoord hebbende Maritje Gerritsdr. zijn huisvrouw 33 KG.
fol. 314. 23-11-1586. Cornelis Hendrickszn. zoon van Hendrick Engebrechtszn. met Theeus
Engebrechtszn. en Adriaen Claeszn. zijn omen verkopen Adriaen Claeszn. molenaar 82 hond
land gelegen boven weg, belend O Leendert Leendertszn., W jonge Jan Ponszn., Z Cornelis
Corneliszn. Braber en N Adriaen Corneliszn. Vosholl, belast met 262 st eeuwige erfpacht die
betaald worden door Adriaen Corneliszn. Voshol voorsz. met waarborg 1 morgen land strekkende
van de Achterweg zuidwaarts tot ander land van Cornelis Hendrickszn., belend O Wouter
Corneliszn. en W Anna Jaspersdr. wede Govert Jacobszn.
fol. 314v. 23-11-1586. Volgt schuldbrief van 155 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 315. 24-11-1586. Symon Jan Reyersznzn. verkoopt Jacob Doeszn een akker slagturfland van
5 hond gelegen binnen weg, belend O Maritje Hendricksdr. wede Hendrick Claeszn., W de
verkoper met een akker zo ver die strekt en dan voorts Willem Willemszn. brouwer tot Leiden
met landen eertijds toekomende Gerrit Bueckelszn. wede mede te Leiden, Z Cornelis Symonszn.
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Tange en N de Voorweg, betaald met een schuldbrief, met waarborg een vogelkooi met 2 morgen
land, belend O Claes Andrieszn., W Dirck Adriaen Reyersznzn., Z de erfgenamen van Jan van
Leeuwen te Booskoop en N Hendrick Corneliszn. Croeswijck.
fol. 315v. 24-11-1586. Volgt schuldbrief van 200 KG met hypotheek op het gekochte. Borgen
Jacob Symonszn. en Dirck Hendrickszn.
fol. 316. 1-12-1586. Joachim Aelbertszn. smid is schuldig aan Claes Rippertszn. smid te Leiden
200 KG wegens leverantie van ijzer en kolen met hypotheek op zijn huis en erf gelegen buiten
weg, belend O Claes Andrieszn., W en N Mees Willemszn. en Z de Voorweg alsmede op 13 hond
25 roe land of slagturf dobben gelegen boven weg, belend O Anna Jaspersdr. wede Govert
Jacobszn., N IJsbrant Claeszn. en Adriana Symonsdr. wede Jasper Govertszn. en Matthijs Janszn.
kinderen, Z Maritje Jacob Wittebols wede volgens de brieven van 21-12-1580 en 20-7-1586.
fol. 316v. 1-12-1586. Melten Aelbertszn. verkoopt Job Janszn. 5 hond slagturfland gelegen boven
weg, belend O de verkoper, W Maerten van der Poll en Roelof Adriaenszn., Z Adriaen Vogelaer
en N de Achterweg, met waarborg 3 morgen land gelegen binnen weg, belend O Adriaen
Corneliszn. en W Adriaen Symonszn., strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg,
betaald met een schuldbrief.
fol. 316v. 1-12-1586. Volgt schuldbrtief van 320 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 317. 30-11-1586. Hubrecht Corneliszn. (volgens opschrift Hock) verkoopt Stijntje Jacobsdr.
wede Pieter Janszn. Styen wonende Leiden 13 hond land gelegen in het Rietveld, belend O
Neeltje Aertsdr. zijn moeder en W Gerrit Nijss en nog O de kinderen van Dirck Willemszn.
Craen, Z Cornelis Claeszn. Een Ooch en N de verkoper met waarborg zijn vogelkooi met 9 hond
land, belend O Pieter Hendrickszn. metselaar, W Gerrit Nijss voorsz Z de voorsz. 13 hond,
Neeltje Aertsdr. en Reyer Jacobszn., N de wetering.
fol. 317v. 30-11-1586. Claes Pieterszn. man en voogd van Martijntje Jansdr. verkoopt Michiel
Boonenzn. en Adriaen Joostenszn. tezamen de helft van 2 morgen 22 hond land gelegen boven
weg, belend O Leentje Jansdr. en Toenis Janszn., W Maritje Symonsdr. wede Adriaen Roelofszn.,
Z en N Neeltje Jansdr. met de wederhelft, betaald met penningen en met zekere obligatie.
fol. 318. 30-11-1586. Volgt schuldbrief door Stijntje Jacobsdr. wede Pieter Janszn. Styen met Jan
Pieterszn. Styen haar zoon en gekoren voogd tbv Hubrecht Corneliszn. van 25 pond groot vlaems
met waarborg het gekochte van 317 alsmede op haar woning met aencleven groot 8 morgen
gelegen in de Hoornsche moelen polder, belend O Pieter Hendrickszn. metselaar en W Maritje
Aertsdr. wede Dirck Gerritszn. Capiteyn, strekkende uit de Rijn tot achter aan de Moelenkade van
de Hoornsche moelen. Afgelost 30-9-1590.
fol. 318. 2-12-1586. Anna Jaspersdr. wede Govert Jacobszn. met Jacob Govertszn. haar zoon
verkoopt Roelof Adriaenszn. secretaris een rentebrief tlv Leendert Adriaenszn. eertijds schout van
Coudekerck van 47 st. met hypotheek op 3 morgen land van 31-1-1576 stilo com. Afgelost 8-61604.
fol. 318v. 1-12-1586. Jacob Doeszn. verkoopt Cornelis Jacobszn. Houvast 132 hond land
gelegen buiten weg, belend O de Schoutenvaart en W de koper, strekkende het zuideinde uit de
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nieuwe vaart noordwaarts tot aan Gerrit Adriaenszn. pachtland toe, onder overhandiging van 3
oude waarbrieven waarvan de leste op de verkoper van 2-4-1582, belast met 3 KG per jr tbv de
heer van Cruyningen en 6 KG losrente per jr.
fol. 319. 1-12-1586. Volgt schuldbrief van 330 KG met waarborg het gekochte en 132 hond land
ten westen van de gekochte 132 hond land, belend O Aernt Gerritszn., strekkende als het
voorgaande. Afgelost 18-12-1588.
fol. 319. 8-12-1586. Pieter Willemszn. man en voogd van Anneke Adriaensdr., Cornelis
Willemszn. oom en voogd van Adriaen Adriaenszn. verkopen Bouwen Adriaenszn. (volgens
opschrift Veltheer) hun broer de helft van hun ouders woning, strekkende van de Voorweg
zuidwaarts tot de Achterweg, belend O Bertgen Jan Engebrechtszn. wede en Cornelis Joostenszn.
alsmede een ander klein erf toebehorende de kinderen van Maerten Roelenzn., belend W de
kinderen van Cornelis Corneliszn. Soopgen, belast met 15 st per jr en 142 KG per jr.
fol. 319v. 8-12-1586. Aeltje Crijnendr. gehuwd met Joris Huysseler "dyen sy seyde dat
jegenwoordelyck gevangen sit onder eenig chryten volck als geattrapeert wesende op te reyse
comende met hoir man van Coelen herwaerts" doet afstand van de eventuele erfenis van haar
ouders Crijn Aertszn. en Maritje Cornelisdr.; zij bezit 150 KG die zij aan haar vader op rente
geeft. Jacob Corneliszn. Craen is haar oom.
fol. 320. 15-12-1586. Crijn Aertszn. is schuldig aan Jacob Corneliszn. Craen zijn zwager 9 KG
72 st per jr met hypotheek op 16 hond land gelegen buiten weg, belend O Jacob Pieterszn. Craen,
W hij constituant zelf, Z Dirck Willemszn. timmerman en N de dwarswetering.
fol. 321. 15-12-1586. Jacob Corneliszn. Craen verkoopt Adriaen Jacobszn. Craen zijn zoon een
perceel land gelegen binnen weg, belend O Cornelis Dirckszn. Wittebol, W dezelfde en Lysbeth
Jansdr. wede Eeuwout Willemszn., Z de Achterweg en N jonge Jan Corneliszn. Craen met het
volgende perceel. Hij verkoopt aan jonge Jan Corneliszn. Craen zijn broer een perceel land,
belend O Cornelis Dirckszn. voorsz., W Lysbeth Jansdr. voorsz. Z Adriaen Jacobszn. en N
dezelfde Jan Corneliszn. en Jacob Symonszn. en ten leste verkoopt hij aan Jan Corneliszn. Craen
en Jacob Symonszn. tezamen een perceel land, belend O Cornelis Dirckszn. voorsz., W Lysbeth
Jansdr. voorsz., Z de voorsz. Jan Corneliszn. alleen met het voorsz. perceel en N Cornelis Adriaenszn. Craen met weiland dat hij van Jacob Corneliszn. Craen heeft gekocht, elk perceel te
verongelden voor 6 hond, betaald met 3 schuldbrieven.
fol. 322. 15-12-1586. Volgt schuldbrief van 425 KG Jacob Corneliszn. Craen.
fol. 322v. pag. ontbreekt. Opschrift jonge Jan Corneliszn. Craen is schuldig aan Jacob Corneliszn.
Craen zijn broer 671 KG.
Opschrift katern dec. 1586 - febr. 1587.
fol. 323v. 15-12-1586. Jacob Corneliszn. Craen verkoopt Cornelis Adriaen Jansznzn. alias Croen
13 hond land gelegen binnen weg, belend O Cornelis Dirckszn. Wittebol en de werf van Gryet
Bruynendr. wede Inge Leendertszn., W Lysbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn., en Jan
Dirckszn. alias den Dooper, Z jonge Jan Corneliszn. Craen en Jacob Symonszn. en N de
Voorweg, betaald met een schuldbrief.
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fol. 323v. 15-12-1586. Volgt schuldrief van 775 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 3 morgen land gelegen binnen weg, strekkende
van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belend O Hendrick Corneliszn. Croeswijck en W
Cornelis Willem Jan Aertsznzn.
fol. 324v. 15-12-1586. Cornelis Adriaenszn. alias Croen verkoopt Margriet Bruynendr. wede Inge
Leendertszn. de koopbrief van 13 hond land als hiervoor vermeld onder overname van de
schuldbrief van 775 KG.
fol. 325. 15-12-1586. Margriet Bruynendr. wede Inge Leendertszn. met Matthijs Corneliszn. haar
za mans broer erkende de koop te hebben overgenomen met hypotheek op de 13 hond land en op
haar woning als huis met barg en schuur alsmede 13 hond land, strekkende van de Voorweg
zuidwaarts tot de Achterweg, belend O Claes Dirckszn. en Adriaen Claeszn. en W Cornelis
Dirckszn. en zijzelf.
fol. 325v.22-12-1586. Dirck Jacobszn. voor hem zelve en Jan Anthoniszn. namens Grietje
Jacobsdr. zijn vrouw en als actie hebbende van Claes Jacobszn. en Huych Jacobszn. zijn zwagers
en Geerlof Jacobszn. namens Erckje Jacobsdr. zijn huisvrouw ontlasten de gemene boedel van
Jacob Dirckszn. en Maritje Jansdr. van de volgende renten: Dirck Jacobszn. is schuldig 12 KG
per jr tbv Willem Jan Reyerszn. te Leiden, 102 KG per jr tbv Elsje de Groot of haar kinderen,
daarvan de brieven bij hun ouders gepasseerd zijn, 3 KG per jr als reste van 6 KG per jr tbv
Cornelis Adriaenszn. Lodder, daarvan de brief gepaseerd is door Jan Anthoniszn. en Erckje
Jacobsdr., welke Erckje haar portie en helft afgelost heeft, nog 4 KG 5 st per jr die Jan
Anthoniszn. uitreiken moet aan de erfgenamen van Joost Jacobszn. te Leiden, comende deze
renten tezamen 29 KG 15 st, gelost is een rente van 8 KG per jr die de voorsz. Dirck Jacobszn. tot
Jan Anthoniszn. profijt had gepasseerd op 1-2-1579 stilo com; Jan Anthoniszn. 6 KG per jr tbv de
Kerk van Hazerswoude, 3 KG 15 st per jr tbv de wede van Aernt Gerritszn. te Leiden, 222 st per
jr tbv de huiszitten te Leiden, 18 KG per jr tbv Joost Jacobszn. daarin Dirck Jacobszn. hem te baat
moet komen met 4 KG per jr, 9 KG 72 st per jr tbv Cors Jacobszn. te Leiden gehuwd met een
dochter van Gijsbert Hendrickszn., met hypotheek op de goederen genomen uit de boedel, te
weten Dirck Jacobszn. een huis en erf gelegen binnen weg, belend O Geerlof Jacobszn., W
Hubert Corneliszn., N de Voorweg en Z Jan Anthoniszn.; 13 hond land gelegen buiten weg,
belend O Wouter Corneliszn. en W Daem Janszn., strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de
nieuwe vaart, 2 morgen land gelegen buiten weg, belend O Willem Pieterszn., W en Z Jan
Thoniszn. snijder en N de nieuwe vaart; Jan Anthoniszn. 22 morgen 1 hond land, belend O
Geerlof Jacobszn., W Hubert Corneliszn., Z de Achterweg en N Dirck Jacobszn. werf, 6 morgen
2 hond land gelegen buiten weg, belend O Dirck Jacobszn. en Willem Pieterszn., W Jacob
Corneliszn. Craen en Geerlof Jacobszn., Z de Voorweg en Erckje Jacobsdr. en N Jan Thoniszn.
met een campie door hem gekocht van IJsbrant Claeszn.; Geerlof Jacobszn 102 hond land
gelegen buiten weg, belend O en N Jan Thoniszn., W Jacob Corneliszn. Craen en Z de Voorweg;
2 morgen 2 hond land gelegen binnen weg, daarin zijn werf begrepen is, belend O Dirck
Jacobszn. met land dat gekomen is van Wouter Janszn., W Jan Thoniszn. en Dirck Jacobszn. met
zijn werf, Z de Achterweg en N de Voorweg.
fol. 326v. 26-12-1586. Maritje Aelwijnsdr. wede Dirck Adriaenszn. en van Walich Janszn. met
Roelof Adriaenszn. als haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Corneliszn. alias Adelborst een
huis en erf gelegen buiten weg, belend O Cornelis Doeszn., W Dirck Hendrickszn. en Cornelis
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Corneliszn. Soontgen, Z de Voorweg en N een plaets daar het huis van Gerrit Janszn. plach te
staan en nu mede bij de voorsz. Cornelis Corneliszn. gekocht is, betaald met een schuldbrief.
fol. 327v. 26-12-1586. Cornelis Jacobszn. Houvast verkoopt Jacob Doeszn. 2 bezegelde
eigendomsbrieven de ene van 2 hond en 5 hond van 30-5-1583 en de andere van 2 hond van 1712-1584, met waarborg 132 hond land gelegen buiten weg, belend O heer Lodewijksvaart, W de
Verkoper, Z de nieuwe vaart en N de moelen werf van Gerrit Foeyt.
fol. 328. 26-12-1586. Volgt schuldbrief van Cornelis Corneliszn. alias Adelborst tbv Maritje
Aelwijnsdr. groot 400 KG met hypotheek op het gekochte huis.
fol. 328v. 26-12-1586. Cornelis Gerritszn. scheepmaker verkoopt Volckert Claeszn. korffbreyer
een huiswerf met een campje land groot 82 hond gelegen buiten weg, belend O Lysbeth Jansdr.,
de verkoper en Jeroen Gerritszn. en W de Westvaart, strekkende voor van de Voorweg over de
nieuwe vaart noordwaarts tot Gerrit Janszn. Koey land dat hij heeft van Jan van Mathenes, belast
met 13 st lest comende iemand van Utrecht, betaald met een schuldbrief.
fol. 329. 30-12-1586. Pieter Gerritszn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Vranck van der
Houve tot Utrecht een jaarlijkse losrente van 18 KG met hypotheek op 6 morgen 12 hond land
aan de Rijndijk met huis, barg en schuur, strekkende uit de Rijn tot de dwarswetering toe, belend
O de wede van Willem Dirckszn Ket en W het weeskind van Aeltge Dirck Claeszn.
fol. 329v. 2-1-1587. Testament van Stoffel Dirckszn. liggende ziek te bed en Machtelt
IJsbrantsdr. zijn vrouw gezond. Langstlevende het vruchtgebruik van een huis en erf dat zij
tezamen gekocht hebben en bewoond, mits dat deze betaalt de jaarlijkse rente van 3 KG tbv de
heer van Hazerswoude alsmede uit de boedel te betalen de penningen die nog van de koop
resteren. Stoffel benoemd tot erfgenamen de kinderen van zijn overleden broers en zusters
alsmede Marijtje Michielsdr. zijnde een kind van 3 maanden, dat mede zijn zusters kind was allen
bij gelijke porties hoofd voor hoofd en Machtelt heeft tot erfgenamen benoemd haar beide
kinderen.
fol. 330. 26-12-1586. Volckert Claeszn. corffbreyer is schuldig aan Cornelis Gerritszn.
scheepmaker 437 KG wegens koop als 328 in mindering waarvan hij tot zijn last genomen heeft
30 st per jr.
fol. 330v. 28-12-1586. Grietje ouwe Jansdr. wede Leendert Janszn. met Jacob Corneliszn. Craen
haar oom en gekoren voogd is schuldig aan Geertje Symonsdr. wede Boeyen Hendrickszn. 6 KG
5 st per jr met hypotheek op 4 morgen land gelegen buiten weg, belend O Dieuwer Claesdr. en
Seger Hugenzn., W Adriaen Janszn. backer, Z de nieuwe vaart en N de dwerswetering, 8 hond
land gelegen boven weg, belend O Evert Janszn., W Adriaen Janszn. weeskind en Evert Janszn.,
Z de voorsz. Grietje en N Huych Janszn.; haar huis en erf gelegen buiten weg, belend O en N
Dirck Jacobszn. Rijck, W Wouter Corneliszn. en Z de Voorweg, afgelost 14-5-1595.
fol. 331. 18-12-1586. Martijn Joostenszn. verkoopt ouwe Cornelis Joostenszn. en jonge Cornelis
Joostenszn. zijn broers 6 hond slagturfland die begrepen zijn in 8 hond eertijds gekomen van
Frans Corneliszn. en daarvan de resterende 2 hond toebehoren aan jonge Neel Joostenszn., belend
O Hendrick Gerritszn/. W Magdalena Dircksdr. wede Joachim Hendrickszn., Z de voorsz. jonge
Cornelis Joostenszn. met de 2 hond daar de schuur op staat en N de Achterweg, betaald met een
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schuldbrief tbv Adriaen Joostenszn. hun aller broer van 320 KG.
fol. 332v. 18-12-1586. Volgt schuldbrief tlv jonge Cornelis Joostenszn. met oude Cornelis
Joostenszn. als borg tbv Adriaen Joostenszn. als actie hebbende van Matthijs Joostenszn. met
hypotheek op het gekochte.
fol. 333. 6-1-1587. Maximiliaen heer van Cruyningen etc. is schuldig aan Jacob Corneliszn.
Craen 500 KG en zolang dit niet is terugbetaald zal Jacob inhouden zekere erfpacht van 5 pond
groot vlaems per jr rustende op zijn pachtlanden achter zijn huis beoosten heer Lodewijcks vaert
en twee pond groot vlaems op een camp land bewesten heer Lodewijcks vaert achter aan een
dwarswetering, dewelcke gecomprehendeert onder meer pachtlanden bij Aelbrecht Bruynenzn.
backer tsamentlijck te anderen tijde in pacht genomen om 25 KG. Afgelost 12-3-1607.
fol. 333v. 6-1-1587. Dezelfde is schuldig aan Jan Gijsbrechtszn. 300 KG en zolang dit niet is
terugbetaald zal Jan inhouden 18 KG per jr erfpacht staande op 9 morgen die hij van hem in
erfpacht houdt. Afgelost 12-3-1607.
fol. 334. 6-1-1587. Dezelfde is schuldig aan Roelof Adriaenszn. 200 KG en zolang dit niet is
terugbetaald zal Roelof 6 KG inhouden vanwege de erfpacht van landen eertijds bij Aelbert
Bruynenzn. in erfpacht genomen en hij mocht sijn behouff ontvanghen 20 st per jr die Melten
Aelbrechtszn. uit dezelfde pacht teynsbaer is alsmede 4 KG 10 st als Roelof Adriaenszn., Maritje
Jacob Wittebol en Alijdt Willemsdr. schuldig zijn. Afgelost 12-3-1607.
fol. 334v. 6-1-1587. Dezelfde is schuldig aan Pieter Hendrickszn. Keyser 192 KG en zolang dit
niet is terugbetaald zal Pieter 11 KG 10 st inhouden per jr wegens erfpacht op 7 morgen land die
hij van hem in erfpacht houdt. Afgelost 12-3-1607.
fol. 335. 6-1-1587. Vranck Janszn. en Dirck Janszn. kinderen van Jan Vrerickszn. wonende
Leiden, Cornelis Leendertszn. voor hem zelve en vervangende Philips Leendertsz. ook beide
wonende Leiden en hen sterk makende voor Beatrix Leendertsdr. hun zuster huisvrouw van
Goessen Anthoniszn. wonende Amsterdam, Maritje Leendertsdr. gehuwd met Willem
Hubrechtszn. wonende Leiderdorp en Maritje Leendertsdr. wede Cornelis Janszn. wonende
Leiden, beide Maritjes vergezeld van Vrerick Janszn. en Dirck Janszn. hun neven en gekoren
voogden, zijnde kinderen van Leendert Vrerickszn. alias Joachim Daelder en hen sterk makende
voor Maritje Michielsdr. minderjarig weeskind representerende de plaats van Trijn Adriaensdr.
haar moeder, dochter van Aecht Vredericksdr. als ook wesende naaste voogden en vrunden van
Maritje Michielsdr. en hen sterk makende voor de kinderen van Adriaen Vrerickszn. hun oom,
daaraf zijlieden verklaarden "dat sij nyet ende weeten off daer van yemandt In levende Lijfve is
dan nyet" allen als erfgenamen van Stoffel Vrerickszn. zijn veraccordeerd jegens Machtelt
IJsbrantsdr. wede van Stoffel Vrerickszn. dat Machtelt alles zal behouden en de erfgenamen zal
betalen 200 KG. Machtelt komt met Jan Janszn. dienaar des woorts tot Benthuizen als haar
gekoren voogd en zij stelt tot waarborg het huis en erf gelegen buiten weg, belend O Cornelis
Boeyenszn., W Joost Vranckenszn. en Jacob Corneliszn. Craen, N Melten Aelbrechtszn. en Z de
Voorweg.
fol. 336. 11-1-1587. Hendrick Gerritszn. alias Liefste is schuldig aan Jacob Corneliszn. Craen 6
KG per jr met hypotheek op 4 morgen 12 hond land gelegen buiten weg, belend O Hubrecht
Adriaenszn., W Gerrit Corneliszn. zijn vader, Z de nieuwe vaart en N de dwarswetering, afgelost
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8-6-1599.
fol. 336v. 12-1-1587. Neeltje Aertsdr. wede Cornelis Janszn. met Hubert Corneliszn. haar
gekoren voogd verkoopt Reyer Janszn. wonende Coudekerck 1 morgen 25 roe land gelegen in het
Rietveld, belend O de koper en W de verkoper, strekkende van het land van Cuniertje Cornelisdr.
noordwaarts tot aan Hubert Corneliszn. vogelkooi, met waarborg 10 hond land, belend O Reyer
Janszn. met de 1 morgen 25 roe en Cuniertje Cornelisdr., en W Stijn Jacobsdr. met land dat zij
gekocht heeft van de voorsz Hubert Corneliszn., strekkende het zuideinde van het land van Dirck
Willemszn. Craen weeskinderen af noordwaarts tot de vogelkooi van Hubert Corneliszn.
fol. 337. 25-1-1587. Willem Willemszn. Ouwelant brouwer te Leiden verkoopt Adriaen
Joostenszn. 72 hond land gelegen binnen weg, belend W Cornelis Willem Jan Aertsznzn. en O
Willem Hendrickszn. Cas, strekkende zuidwaarts tot Cornelis Willemszn. land of de scheysloot
toe, welverstaande dat de akker op de westzijde hier aan behoort, betaald met een schuldbrief.
fol. 337v. 25-1-1587. Volgt schuldbrief van 381 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 338. 25-1-1587 stilo novo. Jan Jasperszn. verkoopt Willem Janszn. Cort een huis en erf met
het land daar leggende groot 10 hond boven weg, belend O Floris Reyerszn., W Dirck Corneliszn.
Keysers, Z de Voorweg en N de nieuwe vaart, belast met 3 KG per jr tbv de Heilige Geest te
Hazerswoude zoals hem te anderen tijde opgedragen is geweest door Nyclaes Corneliszn. op 294-1584.
fol. 339. 25-1-1587 stilo novo. Willem Janszn. alias Cort is schuldig aan Cornelis Corneliszn.
alias Bestereen als actie hebbende van Nyclaes Corneliszn. 20 pond groot vlaems met hypotheek
op het gekochte.
fol. 339v. 25-1-1587 stilo novo. Nyclaes Corneliszn. verkoopt Floris Corneliszn. een eyndeken
van een akker tegenover de kopers erf, belend O de verkoper met 11 hond land gekocht van
Adriaen Joostenszn., W de werf van de koper, Z de Voorweg en N de verkoper, met waarborg de
voorsz. 92 hond daar hij zelf op woont, belend O de voorsz. 11 hont, W Cornelis Janszn.
Buytewech, N de nieuwe vaart en Z de koper en de Voorweg.
fol. 340. 25-1-1587. Willem Willemszn. Ouwelant brouwer te Leiden verkoopt Pieter Adriaenszn.
62 hond land gelegen buiten weg, belend W Engebrecht Janszn., Z de Voorweg, N de Voorweg,
betaald met een schuldbrief.
fol. 340v. 25-1-1587. Volgt schuldbrief van 250 KG met hypotheek op het gekochte. Borg
Willem Janszn. Cort.
fol. 341. 25-1-1587. Dezelfde verkoopt Willem Symonszn. Holbol een perceel land met de smalle
akker ter weerszijden daar aam gelegen en hieraan behorende gelegen buiten weg, belend O
Engebrecht Janszn. met 52 hond door hem van Willem Willemszn. Ouwelant gekocht en W
Aernt Gerritszn., strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart toe. Betaald met
een schuldbrief van 250 KG.
fol. 342. 25-1-1587. Willem Willemszn. Ouwelant brouwer te Leiden verkoopt Jan Hendrickszn.
een huis en erf groot 12 hond, gelegen binnen weg, belend O Symon Jan Reyersznzn., W de
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verkoper met zijn erf daar een nieuwe schuur op staat, Z Willem Hendrickszn. Cas en N de
voorweg, met conditie dat de koper dat erf mag doen timmeren met een schuiten huis.
fol. 342v. 25-1-1587. Volgt schuldbrief van 224 KG met hypotheek op het gekochte. Borg
Willem Hendrickszn. Cas broer van de schuldenaar.
fol. 343. 25-1-1587. Dezelfde verkoopt Engebrecht Janszn. 3 morgen 32 hond land gelegen
buiten weg, belend O Pieter Adriaen Hendrick Ruttensznzn. en W Willem Symonszn. Holbol,
strekkende van de Heerweg noordwaarts tot de nieuwe vaart, betaald met een schuldbrief van 200
KG.
fol. 344. 25-1-1587. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Gerrit Symonszn.
fol. 344v. 25-1-1587. Dezelfde verkoopt Willem Hendrickszn. Cas 3 morgen 65 roe land eertijds
toebehoord hebbende Symon Corneliszn. gelegen binnen weg, strekkende van de dwerssloot
zuidwaarts van het huis en erf gekocht door Jan Hendrickszn. tot aan het erf van Cornelis Willem
Jan Aertsznzn. met een klein eindeken akker aan het oosteynde teynde Symon Janszn. ackers,
belend W Adriaen Joostenszn. en Cornelis Willem Jan Aertsznzn. en O Symon Janszn. Jacob
Doeszn. en Cornelis Symonszn. c.s., betaald met een schuldbrief.
fol. 345. 25-1-1587. Volgt schuldbrief van 329 KG met hypotheek op het gekochte. Borg Jan
Hendrickszn. broer van de schuldebnaar.
fol. 345v. 28-1-1587. Willem Symonszn. Holbol is schuldig aan Willem Willemszn. Ouwelant
250 KG met hypotheek op 7 hond land gelegen buiten weg, belend W Aernt Gerritszn. en O
Engebrecht Janszn., strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaert toe. Borg
Cornelis Symonszn. broer van de schuldenaar.
fol. 346. 25-1-1587. Willem Willemszn. Ouwelant verkoopt Gerrit Symonszn. tapper 3 morgen
32 hond land gelegen buiten weg, belend W Pieter Adriaenszn., O Eeuwout Corszn. en het
houtland van Cornelis Hugenzn., Z de Voorweg en N Pieter Adriaenszn. voorsz. Betaald met een
schuldbrief.
fol. 347. 24-1-1587 stilo novo. Jan Gerritszn. Parijs borger te Amsterdam gehuwd met Cathrijn
Maertensdr. als procuratie hebbende van Margriet Maertensdr. zijn huisvrouwen zuster als medeerfgenaam van Cathryn Jan Pieterszn. van der Heydens dr gewoond hebbende te Leiden verkoopt
Gerrit Janszn. den Deen en Michiel Gerritszn. van Coudekerck meesters van den huyse
Jherusalem te Leiden een bezegelde losbare brief van 9 KG per jr., verzekerd eerst op 5 morgen
land gelegen binnen weg, 22 morgen land met huis, barg en schuur gelegen boven weg, 4
morgen land gelegen boven weg, verleden door Cornelis Willemszn. Craen eertijds wonende aan
de Achterweg tbv Jan van Naeltwijck nagelaten weeskind van Jhr Jan van Naeltwijck, van welke
goederen Jan Pieterszn. van der Heyden de administratie had en deselve rente gekocht had, welke
rente eerst betaald werd door Cornelis Willemszn. Craen zowel als door zijn kinderen en nu
betaald worden door Willem Symonszn. Hemelop, zijnde de brief van 4-4-1572.
fol. 348v. 30-1-1587. Jacob Symonszn. heeft ontvangen van Symon Gerritszn. en Cornelis
Corneliszn. jonge Coninck 120 KG 8 st toebehorende Leendert Wouterszn. onmondig weeskind
van Wouter Adriaenszn. Pollandt die ene Gijsbert Floriszn. heeft gelost, met waarborg zijn
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woning alsmede 6 morgen 22 hond land gelegen binnen weg, belend O Cornelis Dirckszn.
Wittebol, W Mees Willemszn. en de westvaart, Z Mees Willemszn. voorsz. en de Achterweg en
N de Voorweg.
fol. 349. 1-2-1587. Leendert Crijnenzn. verkoopt Cornelis Adriaenszn. zijn zwager 11 hond land
gelegen binnen weg, belend O Cornelis Willem Jan Aertsznzn., W Dirck Hendrickszn. en Jacob
Jacobszn., Z de verkoper en N de Voorweg, belast met 30 st per jr tbv enige geestelijke plaatsen
tot Leiden en 4 KG 10 st per jr tbv Heyl Jacob Aelbrechtszn. wede, betaald met een schuldbrief.
fol. 350. 1-2-1587. Volgt schuldbrief door Cornelis Adriaen Jansznzn. van 456 KG met
hypotheek op het gekochte.
fol. 350v. 1-2-1587. Ruiling tussen Cornelis Adriaen Jansznzn. en Wouter Hugenzn. Cornelis
draagt over aan Wouter 92 hond land gelegen buiten weg, belend O Symon Dirckszn., W Wouter
Hugenzn. zelf, Z de Voorweg en N Cornelis Adriaenszn. zelf met zijn slagturfland, met waarborg
zijn woning groot17 hond land gelegen binnen weg, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de
Achterweg en Wouter draagt over aan Cornelis 10 hond land gelegen binnen weg, belend O Joost
Claeszn., W Cornelis Dircks zn., Z de Achterweg en N Claes Andrieszn., met waarborg zijn
woning met 4 morgen 1 hond land gelegen binnen weg, belend O Jan Hendrickszn. Koey en W de
Oostvaart, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg.
fol. 351. 5-2-1587. Cornelis Adriaen Jansznzn. verkoopt Joost Vranckenszn. 3 van 72 hond
slagturfland gelegen binnen weg, belend O Joost Claeszn., W Cornelis Adriaenszn. voorsz., N
Claes Andrieszn. snijder, Z Aert Symonszn. met waarborg een woning met 7 hond land gelegen
binnen weg, belend O Hendrick Corneliszn. Croeswijck, W Cornelis Willemszn., N de Voorweg
en Z de Achterweg, betaald met een schuldbrief.
fol. 351v. 5-2-1587. Volgt schuldbrief van 116 KG met waarborg het gekochte alsmede zijn huis
en erf gelegen buiten weg, belend O de wede van Stoffel Vrerickszn., W Jacob Corneliszn. Craen,
N de voorsz. Jacob Corneliszn. en Z de Voorweg.
fol. 352v. 1-2-1587. Pieter Hendrickszn. Keyser wonende aan de Groenendijck is schuldig aan
Michiel Gerritszn. en Jan Floriszn. voogden over Willem Corneliszn. weeskind van Cornelis
Corneliszn. en Hadewij Pietersdr. oud 13 jr 11 KG 10 st per jr te lossen als het weeskind 25 jr is
of gehuwd, met hypotheek op zijn woning met 15 morgen land, daarvan 7 morgen pachtland is
van de heer van Cruyningen en de rest eigen, waarin Jan Mouwerijnszn. heeft 1 morgen 75 roe
eigen land welke onder de voorsz. maat is begrepen, strekkende uit de Rijn zuidwaarts over de
oude Wilck aan het ambacht van Benthuizen, belend O Willem Claeszn. en W Maritje
Eeuwoutsdr. en Claes Janszn. Verspeck.
fol. 353v. 1-2-1587. Cornelis Adriaenszn. verkoopt Hendrick Corneliszn. Croeswijck zijn zwager
22 hond land gelegen binnen weg, belend O Joost Claeszn., W Cornelis Dirckszn., Z de
Achterweg en N Aert Symonszn. Coelen en aan Aert Symonszn. rietdekker voorsz. 32 hond
land, belend O Joost Claeszn. voorsz., W Cornelis Dirckszn., Z Hendrick Corneliszn. voorsz. en
N Cornelis Adriaenszn. voorsz. met waarborg zijn woning met 17 hond land gelegen binnen weg,
belend O Hendrick voorsz. met zijn woning en W Cornelis Willem Jan Aertsznzn., strekkende
voor van de Heerweg achter tot de Achterweg toe.
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fol. 354. 1-2-1587. Hendrick Corneliszn. Croeswijck heeft met consent van Cornelis Adriaenszn.
zijn zwager overgedragen aan Michiel Boonenzn. 2 oude brieven op malkander houdende een
rente van 6 KG per jr op Rutgert Adriaenszn. van 15-1-1581 tbv Jan Gerritszn. Pons en door deze
overgedragen aan Hendrick Corneliszn. op 3-5-1586. Gecasseerd 27-2-1620. Get. Gerardt van
Tol.
fol. 354v. 1-2-1587. Aert Symonszn. rietdekker is schuldig aan Cornelis Adriaen Jansznzn. 230
KG met hypotheek op de gekochte 32 hond alsmede op zijn huis en erf, belend O Ary Hugenzn.,
W en N Jan Joostenszn. en Z de Voorweg.
fol. 355. 13-2-1587. Gerrit Symonszn. tapper als principaal is schuldig aan Willem Willemszn.
Ouwelant brouwer te Leiden 100 KG met hypotheek op 22 hond land, waarvan de penningen
roerende zijn, gelegen buiten weg, belend W Pieter Adriaenszn., O Eeuwout Corszn. en het
houtland van Cornelis Hugenzn., Z de Voorweg en N Pieter Adriaenszn.
fol. 355v. 15-2-1587. Ruiling tussen Cornelis Adriaenszn. Lodder en Leendert Leendertszn en
Cornelis Leendertszn. Cornelis draagt over aan Leendert en Cornelis 4 morgen 4 hond land
gelegen buiten weg, belend O Cornelis Corneliszn. Soontgen en Cornelis Adriaenszn. zelf met
een tuintje of erf daar Jan Pouwelszn. op woont en van het voorsz. land gegraven is uit de
zuidoosthoek en W jonge Neel Joostenszn. met de leenakkers, strekkende voor van de Heerweg
achter tot aan Crijn Aertszn. land toe en Leendert en Cornelis dragen over aan Cornelis 3 morgen
land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Adriaenszn. Lodder zelf en W Gerrit Corneliszn.
Keyser, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart toe, terwijl Leendert en
Cornelis Leendertszonen hebben gepasseerd tbv Cornelis Adriaenszn. Lodder zekere schuldbrief
van 300 KG op heden, waarbij zij Cornelis Adriaenszn. en Roelof Adriaenszn. zijn broer
schadeloos houden van een hoofdsom van 300 KG tbv de kinderen van Pieter Dirckszn. Goel tot
18 KG 5 st per jr volgens opbligatie die Cornelis Adriaenszn. met Roelof Adriaenszn. gepasseerd
had.
fol. 356v. 15-2-1587. Volgt schuldbrief met hypotheek op de voorsz. 4 morgen 4 hond land.
Afgelost 10-4-1588.
fol. 357v. 15-2-1587. Adriaen Jacob Govertsznzn. is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder
200 KG met hypotheek op 9 hond land die hij van Cornelis had gekocht, belend O Joost Claeszn.
en Cornelis Hendrickszn. Koey, W en N Joost Claeszn. voorsz. en Z de landscheiding alsmede
nog op zijn huis en erf, belend O Joost Claeszn., W Lijsbet Hugendr. met haar zr. N de
Achterweg en Z Adriaen Joostenszn.; 2 morgen 1 hond land in het zelfde weer zuidwaarts van
Adriaen Joostenszn., belend O Joost Claeszn., W Lijsbeth Hugendr. met haar zr en Z Joost
Claeszn.
fol. 358. 15-2-1587. Aeltje Willemsdr., Imme Willemsdr. wede Hendrick Aertszn. en Neeltje
Willemsdr. zusters, als erfgenamen van Maritje Willemsdr. die eertijds wede was van Vranck
Bouwenszn. met Willem Corneliszn. hun neef en gekoren voogd verkopen Willem Corneliszn.
voorsz. de helft van 142 hond pachtland van de heer van Cruyningen tegen 10 st per jr als
gedeelte van 4 KG 10 st per jr, gelegen buiten weg, belend O Roelof Adriaenszn. met de
wederhelft, W Mr Pouwels Buys eigenaar, Jan Gerritszn. Noortlander bruiker, N Dirck
Corneliszn., Z de dwarswetering, welke koop Roelof Adriaenszn. als rentmeester van de heer van
Cruyningen heeft genaast, betaald met zekere obligatie.
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fol. 358v. 15-2-1587. Jan Gijsbertszn. wonende aan de Rijndijk over Coudekerck is schuldig aan
Michiel Gerritszn. en Jan Floriszn. als voogden van Willem Corneliszn. weeskind van Cornelis
Corneliszn. en Hadewij Pietersdr. nu ca 13 jr, 12 KG per jr met hypotheek op een weer land van
12 morgen, daarvan 8 morgen pachtland is van de heer van Cruyningen en de rest eigen,
strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot Dirck Corneliszn. land toe, belend O Gerrit Nijss en W Mr
Pouwels Buys.
fol. 359v. 18-2-1587. Jan Dirckszn. alias den Dooper is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder
100 KG wegens koop van 22 hond land gelegen boven weg, dat hij van Cornelis Adriaenszn.
voorsz. gekocht heeft, belast met 1 braspenning per jr eeuwige erfpacht tbv de heer van
Cruyningen, belend O Michiel Boonenzn., W Maritje Jacob Wittebol en Jan Hendrickszn. Koey,
N en Z de voorsz. Maritje Jacob Wittebol, welke braspenning is de rechte helft van 5 groot
vlaams per jr, daarvan de wederhelft betaald wordt door Maritje voorsz., met waarborg het
voorsz. pachtland en 3 hond land gelegen boven weg, belend O Jan Joostenszn., W Claes
Dirckszn., Z Jan Joostenszn. voorsz. en N Jan Matheuszn. anders genoemd Jan van Velsen.
fol. 360. 22-2-1587. Grietje ouwe Jansdr. wede Leendert Janszn. met Job Janszn. haar broer als
haar gekoren voogd verkoopt Evert Janszn. 7 hond slagturfland gelegen boven weg, belend O
Pieter Hubertszn., Floris Reyerszn. en Dirck Boeyenszn., W Huych Janszn. met 2 akkers en
Adriaen Janszn. kinderen met de koper, Z de ackers van Dirck Aemszn., N de verkoopster,
betaald met een schuldbrief. Het land is nog mede verobligeert en begrepen onder de erfpacht van
de heren van Cruyningen staande ten laste van de gehele woning van za. Jan Hugenzn., welke
betaald wordt door IJsbrant Claeszn., met waarborg 8 hond land, belend O Evert Janszn., W de
kinderen van Adriaen Janszn. en Evert Janszn. voorsz., N Pieter Hugenzn. en Z Evert Janszn.
voorsz.
fol. 360v. 22-2-1587. Volgt schuldbrief van 87 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 361. 22-2-1587. Dirck Jacobszn. Rijck verkoopt Grietje ouwe Jansdr. wede Leendert Janszn.
een huis en erf strekkende van de Voorweg noordwaarts zover als daar haar berg op staat, belend
O de verkoper, W Wouter Corneliszn., N de verkoper en Z de Heerweg met waarborg een huis en
erf, belend O Michiel Boonenzn., W de koopster en Wouter Corneliszn., Z de Voorweg en N
Wouter Corneliszn.
fol. 361v. 22-2-1587. Volgt schuldbrief van 192 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 362. 22-2-1587. Grietje ouwe Jansdr. wede Leendert Janszn. met Dirck Roelofszn. haar
gekoren voogd is schuldig aan de Kerk van Hazerswoude 3 KG 22 st per jr met hypotheek op 4
morgen land gelegen buiten weg, belend O Seger Hugenzn., Dieuwertje Claesdr. te Leiden en Jan
Joachimszn. en W Adriaen Janszn. backer en Cornelis Nijss wede, strekkende uit de nieuwe vaart
noordwaarts tot de dwarswetering. Afgelost 9-6-1595.
fol. 362v. 22-2-1587. Michiel Boonenzn., Dirck Jacobszn. Rijck en Grietje ouwe Jansdr. wede
Leendert Janszn. met Job Janszn. haar broer. Michiel heeft gekocht van Wouter Corneliszn. een
huis en erf leggende tussen de voorsz. Wouter Corneliszn. erf in het westen en Dirck Jacobszn.
erf in het oosten en noorden en de voorweg in het zuiden, eertijds toebehoord hebbende Maritje
Thonisdr. breder blijkende bij de oude brief welke Wouter overgegeven heeft, welke brieven en
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het recht daarvan Dirck Jacobszn. van Michiel zijn zwager heeft ontvangen, welke hij thans
overdraagt aan Grietje, met hypotheek door Grietje op het huis.
fol. 363. 22-2-1587. Wouter Corneliszn. verkoopt Michiel Boonenzn. twee bezegelde brieven op
elkaar de leste van 16-3-1564 van de eigendom van zekere kamer of huisje met een erfje eertijds
toebehoord hebbende Maritje Thonisdr. en zoals door de verkoper als erfgenaam van Cornelis
Claeszn. zijn vader heeft ontvangen, welke brieven Michiel nu overdraagt aan Dirck Jacobszn.
Rijck zijn zwager.
fol. 363v. 22-2-1587. Cornelis Willemszn. is schuldig aan Thomas Dirckszn. 107 KG met
hypotheek op 20 hond land gelegen buiten weg, belend W Jacob Corneliszn. Craen of de
Moelenvliet en O Adriaen Janszn. backer of zijn kinderen, strekkende het zuideinde van de
Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart toe, afgelost 21-1-1596.
fol. 364v. 23-2-1587. Maritje Cornelisdr. met IJsbrant Corneliszn. haar broer en gekoren voogd
verkoopt Adriaen Jacobszn. Loot voorzoon van Jacob Corstenszn. haar za man een grote morgen
land als de boedel toebehoord heeft, belend O Dirck Adriaenszn., W 7 hond die zij verkocht heeft
en nu toebehoort jonge Cornelis Roes, Z de Achterweg en N de verkoopster wegens voldoening
van het vaderlijk erfdeel, mits dat Adriaen Jacobszn. haar schuldig blijft 60 KG, met waarborg
haar woning gelegen binnen weg, belend O Cornelis Roesen, W Willem Gerrit Ponsznzn en Jacob
Doeszn., Z Cornelis Corneliszn. Roes en Adriaen Jacobszn. Loet, N de Voorweg alsmede 6 hond
land gelegen buiten weg, belend O IJsbrant Corneliszn., W de wede van Jan Hendrickszn.
metselaar, Z Crijn Aertszn. en N Cornelis Gerritszn.
fol. 365. 23-2-1587. Testament Maritje Simonsdr. wede Adriaen Roelofszn. Zij vernietigt haar
testament van 22-4-1586 voor schepenen van Hazerswoude en wil dat na haar dood geen
zwarigheden zouden reizen van hetgeen een iegelijk had genoten uit haar boedel. Zij stelt dat zij
gegeven heeft aan Roelof Adriaenszn., Lijsbeth Adriaensdr. en Anna Adriaensdr. elk 100 KG,
Ulrich Adriaenszn. 150 KG, Cornelis Adriaenszn. 100 KG en nog voor zijn huisvrouw een
hoeycke van 7 KG 6 st en aan ringen 9 KG, 17 KG die zij aan Claes Adriaenszn. in zijn naam
betaald heeft van een koe, nog een wijncanne en twee tinnen plateelen gewaardeerd op 20 st, 10
KG van landhuur, N Nyclaes Adriaenszn. 100 KG en 70 KG en 20 KG die zij voor hem aan
Anna Ketten betaald heeft in mindering dat hij haaer schuldig was, in mindering van de termijn
van zijn huis, Hendrick Adriaenszn. eerst 100 KG, 50 KG en 12 KG tezamen 162 KG doch is
door haar niet gekleed en hij krijgt daarvoor 18 KG, resteert dus 144 KG. Zij vermaakt aan
Lijsbeth Adriaensdr. en Maritje Adriaensdr. dochter van Anna Adriaensdr. haar nicht tezamen het
bed dat zij beslaapt. Stelt de kinderen van haar vooroverleden kinderen in hun ouders plaats bij
gelijke porties. mits het genotene eerst ingebracht wordt en bij ageren komt hun portie aan de
Heilige Geest te Hazerswoude. Zij is schuldig op haar boedel 45 st per jr tbv de erfgenamen van
ene heer Claes Wouterszn. eertijds capelaan te Coudekerck "hoewel de brieff op heur noch op
heur goederen bij avontiere niet ende spreeckt", welke rente zij en haar man Adriaen Roelofszn.
van het begin af tot nu toe altijd betaald hebben en zij wil dat de rente uit haar boedel wordt
afgelost. Lijsbeth Adriaensdr. haar dr. en Neel Jans zullen blijven gebruiken tot 1 jaar na haar
dood te weten Lijsbeth het huis daarin zij woont met het land dat zij van haar in huur gebruikt
tegen hetzelfde bedrag als nu en wel 32 KG per jr en Neel Jans de kamer tegen 10 KG. Zij
verklaart nog dat Cornelis Adriaenszn. onleesbaar en dat N Symonszn. haar zwager daar na
onleesbaar heeft zonder dat de voorsz. Cornelis Adriaenszn. enige eigendom aan de grond
competeert of aan hem gegeven is.
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fol. 366. 23-2-1587. Maritje Cornelisdr.wede Jacob Corstenszn. met IJsbrant Corneliszn. haar
broer ter eenre en Cornelis Corstenszn. met Adriaen Jacobszn. Loot als voogden over Pieter,
Anna, Pouwels, Martijn en Crijn haar kinderen bij Jacob Corstenszn. en de voorsz. Adriaen
Jacobszn, ook voor hem zelve als voorzoon van Jacob Corstenszn. ter andere. Zij stelt dat zij op
30-8-1585 haar voorsz. 5 kinderen voor haar vaderlijk goed als volgt bewezen heeft en dat de
kinderen toen 14,12,9,7 en 4 jr waren en zij zal ze opvoeden tot hun 18e jaar en dan elk 5 pond
groot vlaems betalen met waarborg haar woning gelegen binnen weg, belend O Cornelis
Dirckszn. Roes, W Willem Gerrit Ponsznzn. en Jacob Doeszn., Z Cornelis Corneliszn. Roes en
Adriaen Jacobszn. Loot en N de Voorweg groot 5 morgen; nog 6 hond land gelegen buiten weg,
belend O IJsbrant Corneliszn., W de wede van Jan Hendrickszn. alias Jan Maet te Coudekerck, Z
Crijn Aertszn. en N Cornelis Gerritszn. scheepmaker. Zij heeft een voorzoon Cornelis Jacobszn.
die zij 30 KG bewijst.
Opschrift katern begint 1 marty 1587 - aug. 1587.
fol. 367. 1-3-1587. Jacob Pieterszn. Craen verkoopt Cornelis Hendrick Engebrechtsznzn. een erfje
of half campje land gelegen buiten weg, belend O de verkoper met de wederhelft, W Cornelis
Doeszn., N de nieuwe vaart en Z de Voorweg, betaald met een schuldbrief.
fol. 367v. 1-3-1587. Volgt schuldbrief van 233 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
132 hond land gelegen boven weg, belend O Wouter Corneliszn., W Anna Jaspersdr. wede
Govert Jacobszn. en Adriaen Symonszn. Er ontbreken een of meer pagina's.
fol. 368. eerste gedeelte ontbreekt. 1-3-1587. Adriaen Joostenszn. verkoopt Cornelis Corneliszn.
alias Bestereen 11 hond land gelegen buiten weg, belend O Maritje Hendricksdr. wede Hendrick
Claeszn. en W Nyclaes Corneliszn. en Floris Corneliszn., strekkende het zuideinde van de
Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart toe, welk land Cornelis Corneliszn. doorverkocht heeft
aan Nyclaes Corneliszn., betaald met een schuldbrief van 87 KG door Cornelis Corneliszn. en
Nyclaes Corneliszn.
fol. 368v. 1-3-1583. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 369. 5-3-1587. Gerrit Symonszn. man en voogd van Anna Ndr. wede Pieter Adriaenszn. ter
eenre en Dirck Adriaen Reyersznzn. oom en naaste voogd van de 4 weeskinderen van Pieter Adriaenszn. die hij bij de voorsz. Annetje heeft verwekt, zijn op 14 juli j.l. bij tussenspreken van
Martijn van der Poll officier, Roelof Adriaenszn. secretaris, jonge Jan Corneliszn. Craen
ambachtsbewaarder en Jacob Symonszn. oom van de weeskinderen overeengekomen dat Gerrit
Symonszn. als vaderlijk bewijs voor de voorsz. weeskinderen, daarvan het oudste toen 7 jr was
zal opvoeden tot hun 18e jaar en dan tezamen zal uitkeren 180 KG met waarborg een huis en erf
gelegen buiten weg, belend O Adriaen Claeszn. moelenaers, W Lijsbeth Jansdr. en Cornelis
Janszn. Buytewech, Z de Voorweg en N de nieuwe vaart; 15 hond land gelegen buiten weg,
belend O Adriaen Jacobszn. Craen en Jan Pieterszn. Moey, W Cornelis Gerritszn. scheepmaker
en Jeroen Gerritszn., Z de voorsz. nieuwe vaart en N Jeroen Gerritszn en Adriaen Corneliszn.
Voshol; 92 hond land belend W Dirck N onleesbaar, Cornelis Floriszn., Z Pouwels Wouterszn.
en N Dirck Corneliszn. Keyser. De brief is gecasseerd en de hoofdpenningen zijn bij Jacob
Symonszn. als possesseur van de hypotheek geconsigneerd ter weeskamer op 16-12-1604.
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fol. 369. 9-3-1587. Maritje Hendricksdr. wede Willem Corneliszn. met Jan Janszn. haar zwager
en gekoren voogd verkoopt Adriaen Claeszn. haar eerste mans broer 8 hond land gelegen binnen
weg, belend O Comen Thijs,( in de schuldbekentenis genaamd Matthijs Corneliszn., W Pieter
Adriaenszn. Z de Achterweg en N de verkoopster, met waarborg 8 hond land belend O Comen
Thijs voorsz., W het land eertijds toebehoord hebbende aan Boeyen Adriaenszn. en Neel
Symonszn. Tange onleesbaar, Adriaen Claeszn., betaald met een schuldbrief.
fol. 370. 9-3-1587. Volgt schuldbrief van 580 KG met hypotheek op het gekochte. Afgelost 4-101605.
fol. 370v. 10-3-1587. Jan Anthoniszn. timmerman is schuldig aan Jan Zweertszn. van der Poll en
Roelof Adriaenszn. omen en voogden over Pieter Roelofszn. van Endoven weeskind van
onleesbaar en Aeltje Zweerendr. dat nu circa 142 jr is en afgelost moet worden als hij 25 jr oud is
20 KG per jr met hypotheek op zijn 2 huizen en erven met barg en schuur alsmede 7 hond land
gelegen buiten weg, belend O de Oostvaart, W Jan Hugenzn., Z de Voorweg en N de nieuwe
vaart.
fol. 371v. 15-3-1587. Aert Symonszn. decker verkoopt Jacob Doeszn. een bezegelde brief van 2312-1582 van 2 akkers land elk lang circa 18 voet gelegen binnen weg zoals hij te anderen tijde
had gekocht van Jan Jasperszn., belend O de wede van Jacob Corszn., W Cornelis Willem Jan
Aertsznzn., Z de koper en N Willem Gerrit Ponsznzn.
fol. 372. 15-3-1587. Claes Claeszn. en Cornelis Joostenszn. hem sterk makende voor Bertgen Jan
Engebrechtszns wede zijn huisvrouwen moeder en ook namens zijn huisvrouw verkopen elk voor
de helft aan Elisabeth Hugendr. en Maritje Hugendr. dochters van Huych Janszn. daarmede
geassisteerd zijnde als hun gekoren voogd een huysinge als huis met barg belast met 4 st per jr tbv
Huych Janszn. voorsz., groot 1 hond, belend O Claes Dircksz. van der Kaade. W Huych Janszn.,
N de Achterweg en Z de verkoper, betaald met een schuldbrief.
fol. 372v.15-3-1587. Volgt schuldbrief van 196 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
de helft van 3 morgen land gelegen buiten weg, belend O Adriaen Jacob Govertsznzn. en Joost
Claeszn., W Michiel Boonenzn., Willem Boonenzn. wede en Joosyt Claeszn., Z de landscheiding
en N de Achterweg.
fol. 373v. 3-3-1587. Adriaen Willemszn. Hollants Bloet verkoopt Jacob Jacobszn. Houwelinck
zijn zwager de helft van 102 hond land daarvan de koper de wederhelft bezit. gelegen boven
weg, belend in zijn geheel O Dirck Boeyenszn., Dirck Pieterszn. Boos, Jacob Jacobszn. en
Leendert Adriaenszn. en W de verkopers moeder en zijn zusters, strekkende van de Achterweg
zuidwaarts tot de landscheiding toe.
fol. 374. 3-3-1587. Jacob Jacobszn. Houwelinck verkoopt Jacob Symonszn. de voorsz. 102 hond
land zoals deze hem te anderen tijde met zijn zwager Adriaen Willemszn. zijn toebedeeld uit de
boedel van za Willem Adriaenszn. Hollants Bloet zijn huisvrouwen vader, betaald met een
schuldbrief.
fol. 374v. 15-3-1587. Volgt schuldbrief van 848 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 375. 15-3-1587. Jan Jacobszn. Ket bode als speciale procuratie hebbende van Mr Symon van
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Veen advocaat voor het Hof van Holland verkoopt Leendert Crijnenzn. 2 morgen land gelegen
buiten weg zoals Symon van Veen het had gekocht van Jan Louriszn., strekkende van de kopers
land noordwaarts tot de oude dwarswetering toe, belend O Symon Dirckszn., W de erfgenamen
van Pieter Claeszn. backer te Leiden, belast met 10 KG 122 st tbv Mr Frederick Verhorst raad
ordinaris van het Hof van Holland en 4 KG 10 st per jr tbv Eemsgen Crijnendr. te Leiden alsmede
de resterende cooppeningen als 370 KG zoals Leendert Crijnenzn. op heden heeft gepasseerd.
fol. 376. 15-3-1587. Volgt schuldbrief van 370 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op
zijn woning alsmede 52 morgen land met huis, barg en schuur, belend O Maritje Jacob Wittebols
wede en Symon Dirckszn., W Cornelis Adriaenszn. snijder en Cornelis Claeszn. Z de Voorweg en
N de voorsz. 2 morgen.
fol. 376v. 22-3-1587. Willem Symonszn. Holbol is schuldig aan Jan Corneliszn. Wittebol 70 KG
wegens koop van een schip van circa 2 jr met het gereedschap.
fol. 377. 23-3-1587. Gerrit Foetenszn. backer man en voogd van Lijsbeth Martijnsdr. die te voren
wede was van Pieter Jacobszn. Craen verkoopt Jan Hendrickszn. van der Does korenkoper te
Leiden een custingbrief houdende nog 500 KG als reste van 815 KG tlv Bertge Gijsbrechtsdr.
wede Jan Engebrechtszn. en Cornelis Joostenszn. haar zwager van 16-4-1581, betaald met 500
KG die hij aan de koper schuldig was.
fol. 377v. 2-4-1587. Cornelis Symon Louwerisznzn. wonende Coudekerck verkoopt Jan
Beerenzn. backer wonende Coudekerck 122 hond land gelegen buiten weg, belend O Gerrit
Nijss, W de Oostvaart, N Ever Vos Floriszn., Z de dwarswetering, belast met 2 renten als 7 KG
en 5KG 5 st tbv het weeskind van Willem Hendrickszn. z.g., met waarborg van 2 morgen 2 hond
land gelegen buiten weg, belend O Gerrit Nijss en W Roelof Adriaenszn., strekkende eensdeels
uit de dwarswetering en eensdeels van Roelof Adriaenszn. land noordwaarts tot het land van Jan
Gijsbertszn. en Gerrit Nijss toe.
fol. 378. 12-4-1587. Pieter Hugenzn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Floris Janszn. zijn
oom wonende Coudekerck 36 KG per jr met hypotheek op 6 morgen weiland aan de Rijndijk,
belend O Hendrick Claeszn., Joris Claeszn. Oosterlinck en Aert Pieter Gerritsznzn., W Wouter
Janszn., Cornelis Joriszn. en Claes Willemszn. Ket, N Cornelis Claeszn en Z de Piswetering.
fol. 379. 28-4-1587. Pieter Melrijn eertijds wonende Breda verkoopt Roelof Adriaenszn. een
rentebrief van 6 KG per jr tlv Gerrit Jacobszn. Rijck van 22-4-1577 met transport op Isaack Bouwenszn. zijn overleden zwager van 2-3-1578. Afgelost 15-6-1609.
fol. 379v. 3-5-1587. Hendrick Bouwenszn. verkoopt de heer van Cruyningen als heer van
Hazerswoude een eeuwige werfhuur van 14 st per jr sprekende op onleesbaar nu gepossideerd bij
Maritje Gerrit Adriaenszn. onleesbaar en Jan Joostenszn. Block daar hoir huis op staan, belend O
Pieter Willemszn. en Claes Corneliszn. van Hout en de verkoper, W Maritje Andriesdr. wede Jan
Pieterszn., Z de verkoper en N de Voorweg, zoals de verkoper en zijne voorsaeten possesseurs
van 32 morgen 2 hond 87 roe land tot deze tijd toe ontvangen hebben. Betaald door
kwijtschelding van zeker leen dat hij van de heer van Cruyningen hield van het zelve land en hem
nu tot vrij eigen is opgedragen.
fol. 380. 3-5-1587. Hendrick Bouwenszn. is schuldig aan de heer van Cruyningen 90 KG wegens
afkoop van het leenrecht van voornoemd stuk land gelegen binnen weg, met hypotheek op het
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land, belend O Willem Symonszn. met zijn pachtland, W Maritje Arisdr wede Jan Pieterszn., Z de
Achterweg en N de werf.
fol. 380v. 3-5-1587. Cornelis Corneliszn. Velleman wonende aan de Rijndijk verkoopt Grietje
ouwe Jansdr. wede Leendert Janszn. 2 bezegelde brieven en haar recht sde leste van 21-5-1581
van 11 hond land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Janszn. als actie hebbende van Hendrick
Dirckszn. en W de Oostvaart, strekkende van de nieuwe vaart noordwaarts tot het land van Dirck
Jan Symonsznzn. kinderen met waarborg zijn huis en erf, belend O Gerrit Eeuwoutszn., W Gerrit
Willemszn. visscher, Z de hoge Rijndijk en N de Rijn, betaald met een schuldbrief.
fol. 381v. 3-5-1587. Grietje ouwe Jansdr. wede Leendert Janszn. met Cornelis Boeyenszn. haar
zwager verkoopt Cornelis Corneliszn. Velleman timmerman een schuldbrief van 387 KG ten laste
van Evert Janszn. daarop 25 KG zijn betaald en verklaart hem nog schuldig te zijn 100 KG, met
hypotheek op het gekochte.
fol. 382. 3-5-1587. Floris de Groot wonende Leiden verkoopt Niclaes de Groot wonende Leiden
zijn broer 1/6 deel van 18 morgen land in huur bij Maritje Dirck Schoenemans wede, daarvan de
koper 1/6 deel behoort gemeen met Bartholomees van Diemen en de weeskinderen van Dirck de
Groot die elk 1/3 deel toebehoren, strekkende met zijn uiterdijk uit de Rijn zuidwaarts tot een
perceel land van 5 morgen genaamd het Brantvelt dat geoccupeerd wordt bij Dirck Leendertszn.,
O zeker perceel of woning groot 222 morgen 22 hond 15 roe land toebehorende eensdeels de
wede van Dirck Corneliszn. Schoeneman, de erfgenamen van de vrouwe van Opdam, Jonkvr.
Heermans en Mr Hubrecht Schuyten possesseurs van een vicary, W zeker perceel van 12 morgen
25 roe aankomende de getijden in de Vrouwenkerck te Leiden, welverstaande dat achter de
voorsz. 12 morgen zijn gelegen 3 morgen aan de voorsz. 18 morgen behorende, welke 3 morgen
zijn belend W Weyn Chielen c.s., O de rest van de voorsz. 18 morgen, N de voorsz. 12 morgen, Z
het voorsz. Brantvelt, welke 18 morgen geheel belast zijn met 27 KG per jr tbv Christijn van
Stapel in den Haag en 14 KG tbv de kinderen van Dirck de Groot.
fol. 383. 3-5-1587. Claes Claeszn. en Symon Claeszn. zijn broer wonende Coudekerck verkopen
Cornelis Floriszn. Koeyman mede wonende Coudekerck een vogelkooi met toebehoren groot 7
hond, belend O Cornelis Willem Louwerisznzn. en Jan Willemszn. bouman, W Roelof
Adriaenszn., Z de kinderen van Gerrit Claeszn te Boskoop en Adriaen Adriaenszn. Vogelaer en N
Vos Floriszn., betaald door ruiling met een andere vogelkooi in Alphen, welke eerste kooi
bezwaard is met 6 KG 5 st per jr die de verkopers tot hun last behouden, met waarborg een andere
vogelkooi onder Hazerswoude groot 9 hond, belend O Gerrit Corneliszn. bruiker, W de Abdis van
Rijnsburg, Meyns Dircksdr. wede Gijsbert Gijsbertszn. en Symon Janszn. bruikers, Z Pieter
Hendrickszn. metselaar en N de dwarswetering, onder overhandiging van 3 oude brieven,
waarvan de leste van 8-7-1571 spreekt op Claes Claeszn.
fol. 384. 11-5-1587. Aert Willemszn. voor hem zelve en ook als man en voogd van Machtelt
Willemsdr. wonende in Vriesland verkoopt Pons Gerritszn. en Dirck Claeszn. zijn zwagers een
woning als huis met barg en schuur alsmede 5 morgen 5 hond 43 roe land, belend O Claes
Willemszn. Ket en Jan Claeszn. en W Claes Willemszn. Ket voorsz., strekkende uit de Rijn
zuidwaarts tot de oude dwarswetering toe, nog de helft van 4 morgen 1 hond 77 roe land daarvan
de wederhelft toebehoort aan Leendert Adriaenszn. van Outshoorn, strekkende uit de Rijn
zuidwaarts tot de voorsz. oude dwarswetering, belend O Jan Willem Louwerisznzn. te
Coudekerck en W de woning en land van Stopenburch toebehorende de gemene erfgenamen van
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Bouwen Willemszn.; 8 morgen 4 hond 12 roe land strekkende van de Voorweg noordwaarts tot
de dwarswetering toe, belend W Adriaen Jacobszn. Craen en Floris Adriaen Jansznzn. en O
Boeyen Dirckszn., het volgende perceel en Salomon Joriszn. en nog oost daaraan liggende een
perceel van 3 morgen 32 hond land hoewel het kleiner is, belend O de leenakker van Cornelis
Joostenszn. en W het voorgaande perceel, strekkende van de nieuwe vaart af tot Salomon Joriszn.
land toe; 10 hond 22 roe land eertijds gekomen van Thijs Pieterszn. snijder en een hond daaraan
liggende, tezamen 11 hond volgens het morgenboek, belend O Crijn Aertszn., W de Westvaart, Z
Gerrit Gerritszn. Koeyt en Jeroen Gerritszn. en N Symon Dirckszn.; de bruikwaar van 8 morgen
22 hond huurland eigenaar de kerk van St Pieter te Leiden en het St Catharijnen Gasthuis aldaar,
belast met 9 KG en 145 st per jr onder overhandiging van de oude brief van 11-6-1578 en 16 KG
tbv Willem Eeuwoutszn. haar huisvrouwen vader, te lossen met 1000 KG.
fol. 385. 11-5-1587. Volgt schuldbrief van 3800 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 386v. 11-5-1587. Gooltje Willemsdr. wede Martijn Zweerszn. van der Poll baljuw en schout
van Hazerswoude met Huych Willemszn. haar broer en gekoren voogd legt over de inventaris van
de boedel. Jan Zweerszn. van der Poll broer van haar man is voogd over haar weeskind. Boedel
totaal 4819 KG 7 st boven de lasten. De wede 2400 KG en het weeskind Crijntje 12 jr 6 morgen
land op Montfoort waard 1400 KG volgens haar huwelijkse voorwaarden. Zij behoudt tot haar
last 18 KG per jr tlv de erfgenamen van Willem van der Hoef, 1/3 gedleelte van 4 morgen land op
te Enge tussen Linschoten en Montfoort waard 2122 KG; een rentebrief op Hendrick
Bouwenszn. van 34 KG 72 st te lossen met 550 KG; een brief op Jan Janszn. Cosgen van 6 KG
per jr te lossen met 100 KG, 18 KG per jr, te lossen met 90 KG, tezamen 2352 KG 10 st en zal
opleggen 7 KG 10 st daar het kind de helft moet betalen van de begrafeniskosten.
fol. 388. 14-5-1587. Cornelis Floriszn. Koeyman wonende Coudekerck stelt tot speciale waarborg
7 hond land met een vogelkooi, zoals hij door koop van Claes Claeszn. en Symon Claeszn.
verkregen heeft, belend O Cornelis Willem Louwerisznzn. en Jan Willemszn. bouman, W Roelof
Adriaenszn., Z de kinderen van Gerrit Claeszn. te Boscoop en Adriaen Adriaenszn. Vogelaer en
N Vos Floriszn. en dat voor de overdracht van 4 morgen met een vogelkooi in Alphen als hij
Claes Claeszn. en Symon Claeszn. heeft verkocht volgens de koopbrief van 1587 met 3 oude
brieven.
fol. 388v. 4-5-1587. Dirck Adriaen Reyersznzn. verkoopt Mees Willemszn. buurman alhier 102
hond slagturfland gelegen boven weg, belend W Gerrit Symonszn. met een perceel land dat hij
van Dirck Adriaenszn. heeft gekocht, belend O de verkoper, Z de verkoper en N de Achterweg,
belast met 15 st eeuwige erfpacht tbv de heer van Cruyningen als een gedeelte van meerder. Dirck
blijft schuldig de renten die op zijn gehele woning staan tot circa 15 KG per jr., betaald met een
schuldbrief.
fol. 389. 4-5-1587. Volgt schuldbrief van 600 KG met waarborg het gekochte. Borg Jacob
Symonszn.
fol. 390v. 4-5-1587. Dezelfde verkoopt Gerrit Symonszn. 8 hond land belast met 42 st per jr
eeuwige erfpacht tbv de heer van Cruyningen als gedeelte van meerder, belend O Mees
Willemszn. met land dat hij van de verkoper heeft gekocht, W de kinderen van Cornelis
Pieterszn. Paets te Leiden, N de Achterweg en Z de verkoper, betaald met een schuldbrief.
fol. 391. 4-5-1587. Volgt schuldbrief van 525 KG met hypotheek op het gekochte.
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fol. 392. 4-5-1587. Dezelfde verkoopt Maritje Jacobsdr. Houwelinck wede Cornelis Adriaenszn.
een huis en erf gelegen boven weg, belend O Cornelis Hendrickszn., W en Z de verkoper en N de
Achterweg, betaald met gereed geld en met zekere obligatie, onder overhandiging van 2 oude
brieven, de ene van 25-10-1579 en de andere van 26-3-1585, alsmede een rentebrief van 3 KG per
jr sprekende op t zelfde huis en erf.
fol. 393. 18-5-1587. Claes Gerritszn. met Aem Claeszn. en Claes Andrieszn. zijn omen en rechte
voogden wonende Boskoop verkopen Jacob Claeszn. Bes(koper) en Cornelis Dirckszn. backer
beiden wonende Boskoop 2 morgen eigen land alsmede de bruikwaar van 2 morgen liggende
tezamen binnen weg, belend W de kopers, O Jan Joostenszn., N de Voorweg en Z de Achterweg,
betaald met een schuldbrief.
fol. 393v. 18-5-1587. Volgt schuldbrief van 232 KG van welke penningen zijn 200 KG op rente,
houdende 12 KG per jr, af te lossen als de schuldeiser huwt, met hypotheek op het gekochte
alsmede op 11 hond land, belend O de voorsz. 4 morgen en W Jan Neel Baernts, strekkende van
de Voorweg tot de Achterweg toe. Afgelost 1-5-1598.
fol. 394v. 18-5-1598. Hendrick Gerritszn. Buytewech wonende Leiden verkoopt Cornelis
Adriaenszn. 5 morgen 22 hond 49 roe land gelegen buiten weg, belend O Leendert Crijnenzn. en
W Jacob Pieterszn. Craen en Cornelis Hugenzn., strekkende voor van de Heerweg noordwaarts
tot het land van Cornelis Claeszn. toe, dat hij heeft van de erfgenamen van Pieter Claeszn. backer,
zoals de verkoper het bij mangelinge verkregen heeft van Jan Louriszn. op 9-9-1585, onder
overhandiging van zekere boedelscheidingsbrief, welke te anderen tijde gemaakt is tussen de
erfgenamen van Neeltje Adriaensdr. wede Jan Corneliszn. Schoeneman, van wie dit voorsz. land
de voorsz. Jan Louweriszn. het geërfd heeft, alsmede 2 andere brieven, zijnde de boedelscheiding
van 1-4-1578 en de brieven van 4-11-1579 en 9-9-1585, betaald met een losrentebrief van 25 KG
per jr en nog met een custingbrief van 1200 KG.
fol. 395v. 18-5-1587. Volgt schuldbrief van 1200 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 396v. 18-5-1587. Volgt rentebrief van 25 KG met hypotheek op het gekochte. Afgelost 10-11620.
fol. 398. 31-5-1587. Willem Janszn. Cort ter eenre en Claes Andrieszn. en Gerrit Janszn. oudomen en naaste vrunden van Trijntje die hij gewonnen heeft bij Jannetje Pietersdr. nu 2 jr ter
andere. Moederlijk bewijs 30 KG met waarborg 10 hond land of water met een huisje gelegen
buiten weg, belend O Floris Reyerszn., W Dirck Corneliszn. Keyser, Z de Voorweg en N de
nieuwe vaart. Afgelost 21-2-1611.
fol. 398v. 31-5-1587. Cornelis Corneliszn. alias Adelborst verkoopt Dirck Pieterszn. Cabouter 6
hond slagturfland gelegen boven weg, belend O Jan Cornelis Dircksznzn., W jonge Jan Corneliszn. Craen, Z de koper en N de verkoper.
fol. 399. 31-5-1587. Volgt schuldbrief van 81 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 399v. 31-5-1587. IJsbrant Corneliszn. is schuldig aan Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout
Willemszn. 100 KG wegens geleend geld en geleverde waren, met hypotheek op zijn huis en erf
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gelegen binnen weg, belend O Evert Wesselszn en Cornelis Adriaenszn. Lodder, W en Z
Christiaen Corneliszn. en N de Voorweg; nog het land gelegen achter het huis van de Predikant
mitsgaders de Kerklaan, belend O Hubrecht Adriaenszn., W Christiaen voorsz. en de werf van de
predikant en Z de Achterweg.
fol. 400. 7-6-1587. Jacob Doeszn. verkoopt Frans Corneliszn. een nieuw huis met erf gelegen
binnen weg tussen de verkoper in het oosten en Maritje Cornelisdr. in het westen, strekkende van
de Voorweg zuidwaarts tot de eerste dwarssloot toe; de koper zal zichmoeten gedragen naar de
voorwaarden vermeld in de oude koopbrief van 6-4-1584 waarvan de koper een copie heeft
ontvangen. De koper heeft een recht van voorkeur bij de verkoop van het huis van Baef
Cornelisdr. en Maritje Cornelisdr. ten westen van dit huis gelegen. De koper mag het huis niet
verkopen of verhuren aan enige schoenmaker of vellekoper die loyt of vellen achter het huis in het
water gooit. Betaald met een schuldbrief.
fol. 401v. 7-6-1587. Volgt schuldbrief van 450 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 402v. 9-6-1587. Meyns Cornelisdr. wede Adriaen Willemszn. Craen met Jan Jacobszn. Ket
haar gekoren voogd verkoopt Mr Pieter van der Knocke chirurgijn uit Vlaenderen 22 hond
slagturfland liggende in 22 akker buiten weg, belend O Claes Andrieszn. ook met 22 acker "soe
deesen vuyt een gedeelte sijn", W de wede van Jan Jacob Bouwensznzn., N de nieuwe vaart en Z
Floris Adriaenszn. en Claes Andrieszn., betaald met een schuldbrief.
fol. 402v. 9-6-1587. Volgt schuldbrief van 36 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 403v. 21-6-1587. Maritje Dircksdr. wede Pieter Thomaszn. met Leonardt Adriaenszn. van
Outshoorn haar neef en gekoren voogd ter eenre en Cornelis Pieterszn. en Pieter Pieterszn. haar
zonen ter andere. Moeder draagt aan haar zoons alle goederen met hun huurwaar over die zij te
Hazerswoude heeft. De kinderen zullen moeder indempneren en bevrijden van alle schulden en
lasten welke op de goederen rusten en zullen elk aan moeder 7 pond groot vlaems per jr uitkeren.
Als moeder bij de bewoner van de woning in de kost gaat, zo zal zij dat moeten doen voor 8 pond
groot vlaems per jr.
De broers hebben de goederen gedeeld. Het eerste lot bestaat uit het huis met barg en schuur
alsmede potinge en beplantinge meestal staande op het huurland; 5 morgen 3 hond eigen land
leggende gemeen met 2 morgen bruikland, belend O de heer van Hodenpijl eigenaar en zij zelf
gebruikers en W Crijn Corneliszn., strekkende van de Rijndijk eensdeels uit de Rijn achter tot aan
10 hond land toekomende Crijn Corneliszn.; 9 morgen 3 hond eigen land in de Hoornsche polder,
gemeen met 2 morgen bruikland, strekkende uit de Rijn over de Hoornsche moelenkade in de
dwarswetering, belend O Cornelis Willemszn. schout te Coudekerck bruiker en W Crijn
Corneliszn.; de bruikwaar van de helft van 12 morgen land daarvan Anna Pietersdr. hun zuster de
andere helft gebruikt, belast met 12 x 18 KG per jr te betalen 12 jaren tbv de wede van Jan
Adriaenszn. de Wilde, houdende per jr 5 KG; 6 KG losrente per jr tbv Cornelis van Noorden; 7
KG losrente tbv Pieter Claeszn. de zoon of zwager van Jan Corssen te Leiden; 6 KG 5 st losrente;
14 KG per jr tbv Jan Benninck te Amsterdam; 9 KG per jr tbv Anna Pieter Thomaszn.; 9 KG per
jr tbv Griet Neel Vrerickszn.; 6 KG per jr tbv Symon Floriszn. te Coudekerck; 3 KG 10 st per jr
eeuwige opstal tbv de Kerk van Coudekerck; 5 KG 5 st eeuwige erfpacht staande op 10 hond land
gekomen van Neeltje Aertsdr. Het tweede lot bestaat uit 22 morgen 12 hond land leggende bij
Eeuwout Gerritszn., belend O de St Jans Heeren te Haerlem, Jan bouman bruiker en W de
erfgenamen van Cornelis Coenraetszn. Messing c.s., Eeuwout Gerritszn. bruiker, strekkende van
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de Rijndijk zuidwaarts tot Crijn Corneliszn. land toe; 5 morgen land leggende op de baersloot,
belend O de erfgenamen van Joost Jacobszn. en W Reyer Janszn. en Symon Hendrickszn.,
strekkende uit de Rijn tot de dwarswetering toe; 11 hond en 10 hond liggende over de
dwarswetering teynde de voorsz. 5 morgen, belend O de erfgenamen van Joost Jacobszn. en W
Symon Hendrickszn. en Hubert Adriaenszn. alsmede het vee en zal ontvangen van het eerste lot
24 KG.
Als een van beide zoons komt te overlijden zonder kinderen achter te laten als hun moeder nog
leeft, dan zal zijn gedeelte aan zijn moeder erven. De moeder begeerde dat de woning aan
Cornelis blijft mits dat hij alleen aan moeder de 14 pond groot vlaems per jr zal uitreiken.
Cornelis zal Pieter nog betalen 150 KG.
fol. 406. 21-6-1587. Pons Gerritszn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Roelof Adriaenszn.
9 KG 72 st per jr met hypotheek op de helft van alle goederen en percelen van landen als hij en
Dirck Claeszn. zijn zwager onlangs van Aernt Willemszn. hun zwager hebben gekocht en met
behoorlijke eigendomsbrieven ontvangen hebben op 12-5-1587. Dirck Claeszn. en Pons Gerritszn. zullen enige penningen op rente moeten lichten om de 300 KG te "furneeren die sij gereet
betaelen moeten". Deze schuld gaat voor de schuld aan Aernt Willemszn. hun zwager groot 3800
gulden, welke clausule ook in die schuldbrief is vermeld. De hypotheek wordt gevestigd op een
woning als huis met barg en schuur alsmede 5 morgen 5 hond 43 roe land, belend O Claes
Willemszn. Ket en Jan Claenszn. en W Claes Willemszn. Ket voorsz., strekkende uit de Rijn
zuidwaarts tot de oude dwarswetering toe; de helft van 4 morgen 1 hond 77 roe land daarvan de
wederhelft toebehoort aan Leendert Adriaenszn. van Outshoorn, strekkende uit de Rijn zuidwaarts
tot de oude dwarswetering toe, belend O Jan Willem Lourisznzn. te Coudekerck en W de woning
en landen van Stoopenburch, toebehorende de gemene erfgenamen van Bouwen Willemszn.; een
weer van 8 morgen 4 hond 12 roe, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de voorsz.
dwarswetering toe, belend W Adriaen Jacobnsn. Craen en Floris Adriaen Jansznzn. en O Boeyen
Dirckszn. en het navolgende perceel en Salomon Joriszn., oost daarvan liggende 3 morgen 32
hond land, belend O de leenakker van Cornelis Joostenszn. en W het voorsz. perceel, strekkende
van de nieuwe vaart af noordwaarts tot Salomon Joriszn. land toe; 11 hond land belend O Crijn
Aertszn., W de westvaert, Z Gerrit Gerritszn. Koeyt??? en Jeroen Gerritszn. en N Symon
Dirckszn. van al welke landen de wederhelft toekomt aan Dirck Claeszn. zijn zwager.
fol. 407v. 21-6-1587. Symon Janszn. verkoopt Jacob Doeszn. 12 hond land gelegen binnen weg,
belend O de koper met 2 akkers die hij van de verkoper te anderen tijde heeft gekocht, belewnd W
Jan Hendrickszn. en Willem Hendrickszn., Z Jan Hendrickszn,. en Willem Hendrickszn. voorsz.
en N de Voorweg, met waarborg een vogelkooi met 2 morgen land daar de vogelkooi in ligt,
belend O Claes Andrieszn., W Dirck Adriaen Reyersznzn., Z de erfgenamen van Jan van
Leeuwen tot Boskoop en N Hendrick Corneliszn. Croeswijck.
fol. 408. 21-6-1587. Maximiliaen van Cruyningen, heer van Cruyningen, Heenvliet en
Hazerswoude en Burggraaf van Zeeland verkoopt Aert Pieterszn. wonende aan de Rijndijk 8 hond
land, belend O de woning en landen van Rijnenburch, W de gemene weg toebehorende aan de
verkoper, Z Claes Pieterszn. en N de boomgaard die de koper occupeert zo groot en klein als de
koper die een tijd heeft gebruikt, betaald met zekere obligatie en zekere schuldbekebntenis,
tezamen 350 KG, welke penningen dienen te worden gebruikt ter lossing van een rente van 150
KG per jr tbv de erfgenamen van Geert Dirck Pouwelszn. wede te Amsterdam daarvoor het
verkochte met andere landen is verbonden, met waarborg de voorsz. gemene weg, strekkende ten
zuiden van de Voorweg tot de Rijndijk, belend O Adriaen Janszn bakker, IJsbrant Claeszn., Claes
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Pieterszn,. en Aert Pieterszn. met de voorsz. lammercamp, W Willem Dirckszn. timmerman,
Claes Andrieszn., Cornelis Claeszn. Val, Otto Adriaenszn. en Otto Pieterszn. groot 11 morgen.
fol. 408v. 21-6-1587. Volgt schuldbrief van 350 KG waarvoor hij overgegeven heeft een obligatie
op Jan Floriszn. alias Terowaer wonende Coudekerck en Floris Janszn. mede wonende
Coudekerck als borg voor 250 KG.
fol. 409. 21-6-1587. Dezelfde verkoopt Jan Hugenzn. 1 morgen land in de Geeren zoals de koper
heeft gebruikt, belend O Job Janszn., W de koper en Jacob Corneliszn. Craen, Z de koper en N
Eeuwout Gerritszn., betaald met een schuldbrief van 240 KG, waarmede eveneens de voorsz.
rente moet worden afgelost, met waarborg de voorsz. gemene weg.
fol. 409v. 21-6-1587. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 410. 21-6-1587. Dezelfde verkoopt Eeuwout Gerritszn. en Willem Corneliszn. 2 grote
morgen land gemeen met Eeuwout Gerritszn. en Jan Paets in een weer van 62 morgen, daarvan
Eeuwout Gerritszn. en Jan Paets elk 2 morgen toekomen als elk het gerechte een derde part
bezittende, belend in zijn geheel O Aernt Corneliszn. en W Gerrit Nijss, strekkende van de oude
dwarswetering zuidwaarts tot de gemene laan, betaald met een schuldbrief van 256 KG welke
eveneens moet worden gebruikt ter lossing als voren, met waarborg de voorsz. gemene weg.
fol. 411. 21-6-1587. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 411v. 21-6-1587. Jacob Corneliszn. Craen en Roelof Adriaenszn. als procuratie hebbende van
de heer van Cruyningen verkopen Jan Gerritszn. Buytewech poorter te Leiden 3 morgen 4 hond
land gelegen buiten weg, belend O Boeyen Dirckszn., W Jan Janszn. van Afteren en Maritje Hendrickszn., N niet ingevuld en Z de nieuwe vaart, met waarborg de voorsz. gemene weg.
fol. 413. 26-6-1587. Gerrit Foeytszn. backer ter eenre en Maritje Gerritsdr. wede Pieter Hugenzn.
bestemoeder over Machtelt Gerritsdr. weeskind van Maritje Pietersdr. overleden huisvrouw van
Gerrit Foeytszn. met Jan Maertenszn. bakker en Hendrick Bouwenszn. als haar gebuurlieden ter
andere. Het weeskind is circa 5 jr en krijgt 300 KG, te betalen als het kind 20 jr is te weten over
14 jr en 6 maanden van mei dage 1587 af, alsmede bij 20 jr een bed of 30 KG, met hypotheek op
zijn woning alsmede 14 hond land, gelegen binnen weg, belend O Jan Jacob Bouwensznzn. wede,
coman Thijs en Maritje Arisdr. en W Jan Maertenszn. en Willem Pieterszn. Craen.
fol. 414. 14-7-1587. IJsbrant Corneliszn. is schuldig aan de Heilige Geestmeesters te
Hazerswoude 22 st per jr (hoofdgeld 17 KG 10 st) met hypotheek op zijn huis en erf zoals hij het
nu bewoont, belend O Evert Wesselszn., Cornelis Adriaenszn. Lodder en Christiaen Corneliszn.,
W en Z ook Christiaen Corneliszn. en N de Voorweg; 2 campen erfpachtsland gelegen binnen
weg, groot 3 morgen 42 hond land belend O Hubert Adriaenszn., W Christiaen Corneliszn., N de
pastorie werf en Christiaen voorsz. en Z de Achterweg. Afgelost door Cornelis Govertszn. op 257-1621.
fol. 414v. 19-7-1587. Testament Maritje Jansdr. wede van Cornelis Aertszn. schoemaker en van
Huych Aertszn. haar 2e man. Zij bespreekt Stijntje Aert Symonsznsdr. van Bodegraven J.D. die
met haar nu gewoond heeft 12 of 13 jr 200 KG en de halve inboedel en Aeltje Hugendr. wede
Huych Gijsenszn. haar zwager 100 KG en de andere helft van haar inboedel. Enig erfgenaam haar
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zr Geertje Jansdr. en bij haar vooroverlijden al haar naaste vrunden.
fol. 415. 2-8-1587. Jan Gerritszn. Osch Noortlander wonende tegenwoordig te Hazerswoude
verkoopt Otto Adriaenszn. van Slingelant wonende aan de Rijndijk 8 hond land gelegen buiten
weg, belend volgens de oude eigendomsbrief van 1-6-1586.
fol. 415v. 23-8-1587. Aernt Pieterszn. verkoopt Jan Floriszn. Terowaen een perceel land volgens
de oude brief van 4-5-1586, met waarborg een perceel land genaamd de Lammercamp die hij
onlangs gekocht had van de heer van Cruyningen groot circa 8 hond, belend O de landen van
Rijnenburg, W de gemene weg, Z Claes Pieterszn. en N de verkoper.
Opschrift katern nov. 1587-february 1588
blad(eren) weg. Acte is van 26-11-1587. Betreft zekere schuldbrief hem gepasseerd bij de
voogden van zijn zusters.
fol. 416. 26-11-1587. Claes Corneliszn. en Jacob Corneliszn. Craen met Leendert Adriaenszn.
van Outshoorn als voogden van Appolonia Jansdr. en Jannetje Jansdr. zijn schuldig aan Cornelis
Janszn. Styen hun broer wegens koop van een huis en erf met barg en schuur alsmede 26 morgen
land, strekkende uit de Rijn in de buurmade, belend W Maritje Cornelisdr. wede Dirck
Corneliszn. Schoeneman ook met bruikwaar en O de Hogeveensche vaart en daarover Maertgen
Matthijsdr. f.600.--.
fol. 417. 30-11-1587. Eeuwout Corszn. heeft op 18-10-1587 voor schout en schepenen van
Hazerswoude een rentebrief van 6 KG 5 st gepasseerd tbv Burchje Hendricksdr. wede Gerrit
Bueckelszn. Buytewech te Leiden met speciale hypotheek op 7 hond land en al zijn andere
goederen, en geeft tot nadere zekerheid als waarborg een huis en erf met 3 hond land zoals hij het
bezit, belend O en N Cornelis Hugenzn., W Pieter Adriaen Heyn Ruttenznzn. en Z de Voorweg.
Afgelost 11-2-1640.
fol. 417v. 30-11-1587. Cornelis Corneliszn. alias Bestereen verkoopt Cornelis Symonszn. Tange
8 hond land gelegen boven weg. belend O Jacob Jacobszn. Houweling, W de wede van Jacob
Houweling, Z Dirck Pieterszn. Boos en N de Achterweg, belast met 3 st eeuwige erfpacht tbv de
heer van Cruyningen.
fol. 418. 30-11-1587. Eeuwout Coriszn. is schuldig aan Cornelis Corneliszn. Bestereen als actie
hebbende van Cornelis Symonszn. 100 KG wegens koop van de helft van 3 hond slagturfland
welke hij van Cornelis Symonszn. had gekocht gelegen binnen weg, belend O Maritje Hendricksdr., W Jan Hendrickszn. en Willem Hendrickszn., Z Dirck Heyn Ruttenznzn. en N Jacob
Doeszn. Borg Cornelis Symonszn.
fol. 418v. 6-12-1587. Jan Joachimszn. verkoopt Gerrit Eeuwoutszn. zijn zwager 2 morgen 12
hond land, belend O de verkoper, W Grietje ouwe Jansdr., Z Dieuwer Claesdr. en Seger Hugenzn.
en N de dwarswetering, belast met 30 st per jr, onder overhandiging van de oude brief van 16-31584.
fol. 419. 6-12-1587. Gerrit Eeuwoutszn. is schuldig aan de weeskinderen van Wouter Corneliszn.
en Meynsje Cornelisdr. 18 KG wegens koop van 22 morgen 12 hond land van Jan Joachimszn.
Afgelost 26-5-1597.
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fol. 420. 11-12-1587. Gerrit Corneliszn. heeft in 1578 verkocht aan Symon Gerritszn. zijn zoon
de helft van zijn woning met 16 morgen 42 hond land, strekkende uit de Rijn zuidwaarts over de
moelenkade in de oude Gaech, belend O de Abdij van Rijnsburg.. Meyns Dircksdr. en Appolonia
Jacobsdr. bruikers en W Pieter Hendrickszn. metselaar, waarvan 8 morgen leenland is, op welke
helft Symon tot zijn last genomen heeft 600 KG daarvan toekomt Aechtje van Bosschuysen wede
Willem Hendrickszn. 200 KG daarvoor men 12 KG per jr rente betaalt, Heyltje Joostendr. wede
Jan Jacobszn. van der Graft 200 KG staande tot 12 KG per jr als voren en Gijsbert Dirckszn.
Gool mede te Leiden de resterende 200 KG tot 12 KG 10 st per jr alsmede nog de helft van 3
morgen land, belend O Hendrick Gerritszn., W Claes Andrieszn. wede, Z de nieuwe vaart en N de
dwarswetering, de helft van 2 hond slagturfland, belend O jonge Neel Joostenszn., W Cornelis
Hendrickszn., Z Adriaen Corneliszn. Voshol en N Dirck Claeszn. van der Kaa. Zij zullen tezamen
het huurland gebruiken van Hubert Aertszn. te Delft, zolang Gerrit leeft, maar na zijn dood zal het
huurland komen in de boedel van Gerrit Corneliszn. alles ten profijte van zijhn huisvrouw en
gemene erfgenamen.
fol. 421. 13-12-1587. Cornelis Adriaen Jansznzn. verkoopt Jacob Jacobszn. alias Rapgen een
bezegelde eigendomsbrief van 11 hond land gelegen binnen weg, zoals hij onlangs gekocht heeft
van Leendert Crijnenzn., breder blijkende bij de voorsz. eigendomsbrief van 1-2-1587, belast met
2 renten, een van 4 KG 10 st per jr en een van 30 st per jr.
fol. 421v. 13-12-1587. Volgt schuldbrief van 650 KG met hypotheek op het gekochte. Afgelost 16-1597.
fol. 422v. 13-12-1587. Pieter Melijn voor hem zelve en als man en voogd van Maritje
Boudewijnsdr. van Poelenburch voor de helft, IJsbrant van Rietwijck voogd over de 4 kinderen
van Willem van Rietwijck bij Wilhelmina van Poelenburch, Cornelis van Rietwijck voor hem
zelve, zijnde mede een zoon en vijfde kind van Willem van Rietwijck en Wilhelmina van
Poelenburch tezamen voor de helft. Volgt procuratie van 5-11-1587 voor A.G. van Egmondt
notaris te Alkmaar. Aefje, Syburch, Trijntje en Boudewijn van Rietwijck dochters en zoon van za
Willem Corneliszn. van Rietwijck en Wilhelmina van Poelenburch met Willem van Rietwijck
oud burgemeester van Alkmaar en Gerrit Willemszn., Cornelis van Amsterdam en Abel Jacobszn.
Capelman poorter van Alkmaer haar naaste vrunden etc. verkopen Maarten Gerriszn. van
Coudekerck nu wonende Leiden 8 morgen land gelegen naast Stoepenburch weleer gekomen van
IJsaac Symonszn. van der Graft, belend W de Westvaart en O de laan van Stopenburch
deurgaande, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de dwarswetering toe, onder overhandiging
van 4 voorgaande brieven, daarvan de leste is gepasseerd voor Roelof Adriaenszn. van 27-2-1581.
fol. 424v. 14-12-1587. Jan Corneliszn. Paets van Sonnevelt verkoopt Willem Cornelis
Vredericksznzn. wonende aan de Rijndijk een derde gedeelte van 6 morgen 3 hond 43 roe land in
de Geeren, daarvan Eeuwout Gerritszn een derde gedeelte en Eeuwout Gerritszn. en Willem
voorsz. als actie hebbende van de heer van Cruyningen een derde gedeelte toebehoren, belend O
Aert Corneliszn. en W Gerrit Nijss, strekkende uit de oude dwarswetering zuidwaarts tot de
gemene laan, betaald met een rentebrief van 6 KG.
fol. 425. 20-12-1587. Cornelis Corneliszn. Velleman stelt dat Cornelis Janszn. en Claes Janszn.
broers zijn zwagers genaast hebben de koop van 11 hond land die hij verkocht had aan Grietje
ouwe Jans breder blijkende bij de brief van 3-5-1587 en dat zij daarvoor een schuldbrief hebben
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gepasseerd tot laste van Maritje Claesdr. haar moeder ipv de schuldbrief die Grietje ouwe Jans
tevoren verleden had en hij bekende dat de voorsz Maritje Claesdr. de eigendom van het voorsz.
land heeft gelijk Grietje ouwe Jans was gesteld volgens de oude brief.
fol. 426, 20-12-1587. Cornelis Janszn. en Claes Janszn. namens hun moeder Maritje Claesdr. zijn
schuldig aan Cornelis Corneliszn. Velleman hun zwager 371 KG met hypotheek op 11 hond land,
belend O Cornelis Janszn., W de Oostvaart, Z de nieuwe vaart en N Dirck Jan Symonsznzn.,
alsmede op 2 morgen land, belend O Cornelis Claeszn., W Willem van der Laen, Z Willem
Claeszn. en N Pieter Willemszn. Wetsman.
fol. 426v. 20-12-1587. Jacob Doeszn. schepen van Hazerswoude verkoopt Hendrick Adriaenszn.
een eigendomsbrief van 3 hond slagturfland gelegen boven weg, belend O Joost Claeszn., W
Adriaen Jacob Bouwensznzn. wede, Z Cornelis Claeszn., N de Achterweg, van 23-8-1587.
Betaald met zekere obligatie.
fol. 427. 27-12-1587. Jan Gerritszn. Noortlander verkoopt Cornelis Corneliszn. Velleman 4
morgen aan de Rijndijk, belend O Anna Claesdr. en Maritje Claesdr., Jacob Willemszn. te
Coudekerck bruiker, en W Floris Willemszn. als possesseur van de woning en landen van
Rhijnhoven en Dirck Pieterszn., strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot aan de dwarswetering toe,
belast met de helft van 15 st per jr tbv het gilde van Hazerswoude, belast met 200 KG wegens de
koop van het land, welke de verkoper zal afbetalen, betaald met een schuldbrief.
fol. 428. 27-12-1587. Volgt schuldbrief van 925 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 428v. 3-1-1588. Dirck van Ruven brouwer te Delft verkoopt Christiaen Corneliszn. 11 hond
land gelegen buiten weg, belend O de heer van Cruyningen, W en N IJsbrant Claeszn. en Z de
Voorweg zoals hij het gekocht heeft op 7-11-1577 van Adriaen Dirckszn. met meer landen,
daarvan hij 7 morgen heeft verkocht aan Floris Willemszn. wonende Coudekerck, die de voorsz.
eigendomsbrief van 27-10-1587 overgegeven heeft.
fol. 429v. 3-1-1588. Volgt schuldbrief van 1600 tonnen turf met hypotheek op het gekochte.
fol. 430. 3-1-1588. Hendrick Gerritszn. is schuldig aan Dirck van Ruven 1220 tonnen turf in
mindering waarvan hij overgegeven heeft een obligatie van 300 tonnen turf op Pieter Hubertszn.
en Dirck Symonszn. van 29-10-1587.
fol. 431. 3-1-1588. Cornelis Jacobszn. Houwelinck alias Houvast man en voogd van Maritje
Bruynendr. wede en boedelhoudster van Jan Willemszn. is schuldig aan Dirck van Ruven 450 KG
wegens geleverd bier, alsmede 50 KG van bier dat hij ontvangen heeft van Cornelis Corneliszn.
Korfver biersteker, met hypotheek op 42 morgen erfpachtsland gelegen buiten weg, belend O de
Schoutenvaart, W Aernt Gerritszn., Z de nieuwe vaart en N Gerrit Adriaenszn. backer.
fol. 431v. 28-12-1587. De burgemeesters van Leiden als Claes Adriaenszn. brouwer, Jacob
Willemszn. van der Burch en Laurens Andrieszn. van Swaenswijck verklaren dat naerdemael
Lodewijck van Treslong rentmeester van de goederen van het Capittel van St Pancras mitsgaders
van de memorien en getijden der parochiekerken van Leiden de geëstimeert zijn tot betaling van
de kerkedienaars alhier, die van de gerechte der voorsz. stede vertoont en te kennen hebben
gegeven "de groote achterheyen van sijn comptoir, t groot verloop daarinne ter somme van 2400
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gulden" en zij verkopen Willem Janszn. van Heemskerck hun mede broeder 11 morgen 5 hond 71
roe land gekomen van de getijden van de Vrouwenkerck, belend O de woning en landen die de
wede van Dirck Corneliszn. Schoeneman jegenwoordig gebruikt en W de woning van Weyntje
Jacobsdr. wede Michiel Gerritszn. met de landen die zij daaraan gebruikt aankomende
verscheidene eigenaren, daaronder 72 morgen die in de verkoop zijn begrepen, strekkende uit de
noorden van de Rijn zuidwaarts tot op een camp aan t Brantvelt, waarbij de stad Leiden aan zich
behoudt het recht en actie van de voorsz. camp en de voorsz. 72 morgen leggende eensdeels in
Zoeterwoude en eensdeels in Hazerswoude, hercomende de 3 morgen van de getijden in de
Vrouwenkerck en 42 morgen van de getijden van de St Pieterskerck, gemeen en onv erdeeld met
andere landen, belend in zijn geheel O de voorsz. 11 morgen 5 hond 71 roe land en W Willem
van Craecken van der Laen, strekkende uit het noorden van de Hoge Rijndijk zuidwaarts aan de
bruynmade makende tezamen 19 morgen 2 hond 71 roe. betaald met een schuldbrief van 1562
KG en een rentebrief van 125 KG per jr.
fol. 433v. 28-12-1587. Volgt rentebrief van 125 KG per jr met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 9-10-1632.
fol. 434. 28-12-1587. Volgt schuldbrief van 1562 KG met hypotheek op het gekochte. Afgelost
25-1-1611.
fol. 435v. 3-1-1588. Dirck van Ruven brouwer te Delft verkoopt Cornelis Joostenszn. 6 morgen
12 hond land, belend O Cornelis Adriaenszn. Lodder en W Roelof Adriaenszn., strekkende voor
van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart toe, belast met 6 KG per jr, betaald met een
custingbrief van 1900 tonnen turf, onder verwijzing naar een oude brief van 10-11-1577, waarbij
hij het land met meer land heeft gekocht van Adriaen Dirckszn.
fol. 436. 3-1-1588. Dezelfde verkoopt Michiel Boonenzn. 4 morgen 5 hond land gelegen buiten
weg, belend O Crijn Aertszn., W Melten Aelbrechtszn., Z Melten Aelbrechtszn. en jonge Jan
Corneliszn. Craen en N de nieuwe vaart, eertijds gekomen uit de desolate boedel van Vranck
Gerritszn. en door Leendert Roelofszn. daaruit gekocht en door deze aan Dirck overgegeven,
betaald met een schuldbrief van 1300 tonnen turf.
fol. 437. 3-1-1588. Volgt schuldbrief door Michiel Boonenzn. en Jan Anthoniszn., waarbij
Michiel 700 tonnen en Jan 600 tonnen zal leveren, met hypotheek op het door beiden gekochte
land, hetwelk in het Rietveld is gelegen.
fol. 438. 3-1-1588. Cornelis Joostenszn. alias Ouweneel is schuldig aan Dirck van Ruven wegens
koop van 435v 1900 tonnen turf met hypotheek op het gekochte.
fol. 438v. 8-1-1588. Cornelis Adriaenszn. alias Lodder verkoopt Jacob Corneliszn. Craen en
Dirck Adriaen Jansznzn. kerkmeesters een rentebrief van 3 KG per jr tlv Dirck Floriszn. van 1511-1587. Afgelost 16-1-1594.
fol. 438v. 11-1-1588. jonge Cornelis Joostenszn. en Adriaen Joostenszn. broers. Cornelis bekende
van Cornelis Adriaenszn. Lodder overgenomen te hebben een schuldbrief van 300 KG tlv
Leendert Joostenszn. en Cornelis Joostenszn., waarbij hij hem zal vrijwaren van een rente van de
helft van 25 KG per jr als Cornelis Adriaenszn. Lodder met Cornelis Claeszn. Val zijn zwager
tezamen bezeten hebben tbv Reynier Brundt destijds wonende Leiden, breder blijkende bij de
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brief van 22-3-1584 en de rentebrief moet binnen 12 jr worden afgelost, met waarborg 2 morgen
land gelegen buiten weg met huis zoals hij bewoont, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot
Salomon Joriszn. land toe, groot 7 hond???, eensdeels leen en eensdeels eigen, belend O Leendert
en Cornelis Leendertszonen, W Pons Gerritszn., Dirck Claeszn. en de huiswerf van Boeyen
Dirckszn. of zijn kinderen. Borg Adriaen Joostenszn. voorsz.
fol. 440. 11-1-1588. Annetje Claesdr. wede Claes Dirckszn. Ket met Claes Corneliszn. haar
zwager als haar gekoren voogd en Maritje Claesdr. wede Willem Bruynenzn. met Dirck
Willemszn. haar zoon als haar gekoren voogd beiden wonende Coudekerck verkopen Jacob
Willemszn. mede zoon van Maritje Claesdr. ook wonende Coudekerck 3 morgen 5 hond land,
belend O Claes Pieterszn. smid te Leiden, Cornelis Claeszn. bruiker en de wede van Dirck
Corneliszn. Schoeneman en W Cornelis Corneliszn. Velleman actie hebbende van Jan Gerritszn.
Osch, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de dwarswetering, belast met de helft van 15 st per
jr tbv het Gilde te Hazerswoude, daarvan de andere helft betaald wordt door de voorsz. Velleman.
fol. 440v .11-5-1588. Jacob Willemszn. wonende Coudekerck is schuldig aan Annetje Claesdr.
wede Claes Dirckszn. Ket mede wonende Coudekerck zijn moei 16 KG 16 st per jr te lossen met
280 KG wegens voorgaande koop.
fol. 441v. 13-1-1588. Roelof Adriaenszn. verkoopt Symon Jan Reyersznzn. 3 akkers hooiland
gelegen buiten weg, belend O Vos Floriszn., en de vogelkooi van de koper, W de wede van
Gerrit Eeuwoutszn. wonende Coudekerck, N de Schouvaart en Z de akkers van Cornelis Claeszn.
Val en Cornelis Adriaenszn. Lodder zoals Roelof gekocht had van Gijsbert Coolen wonende
Tessel volgens de brief van 10-1-1584 stilo novo, welke brief wordt overhandigd, betaald met een
schuldbrief van 8 KG per jr.
fol. 442v. 13-1-1588. Volgt rentebrief met hypotheek op het gekochte, te verongelden voor een
vierde gedeelte van 11 morgen 2 hond, alsmede 5 morgen 2 hond land daar zijn woning op staat
in het Rietveld, belend O Cornelis Claeszn. Val en Gijsbert Janszn. Bijl, W Wouter Hugenzn., Z
de Kerkweg en N Gijsbert Janszn. Bijl voorsz.
fol. 443v. 13-1-1588. IJsbrant Hendrickszn. timmerman man en voogd van Baefje Cornelisdr. en
Maritje Cornelisdr. ongehuwd persoon circa 21 jr oud met Symon Janszn. haar zwager en gekoren
voogd verkopen Jacob Doeszn. de helft van 5 morgen 4 hond land gelegen binnen weg, belend O
Bouwen Adriaenszn. Veltheer en W de koper met de wederhelft, strekkende het noordeinde van
de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, betaald met een custingbrief.
fol. 444. 13-1-1588. Volgt schuldbrief van 1100 KG in mindering waarvan hij 212 KG heeft
betaald en draagt nog over een custingbrief op Frans Corneliszn. van 180 KG en zal de rest of 608
KG in 4 termijnen aflossen. De aflossingsdatum is niet ingevuld.
fol. 445. 13-1-1588. Jacob Doeszn. draagt over aan Baefje en Maritje Cornelisdr. een bezegelde
brief op Frans Corneliszn. houdende 6 KG 5 st per jr en nog 4 termijnen van 70 KG volgens de
brief van 7-6-1587, waarvan de hoofdsom 125 KG is.
fol. 445v. 17-1-1588. Pieter Hubertszn. verkoopt Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden
2 percelen slagturfland, het ene groot 4 hond, belend Z de koper, O Cornelis Pieterszn. Paets, W
en N Egbert Janszn. en het andere groot 32 hond, belend O,W en N de koper en Z de
landscheiding.
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fol. 445v. 21-1-1588. Leendert Leendertszn. en Cornelis Leendertszn. broers zijn schuldig aan
Claes Janszn. wonende Reynegom in Zoeterwoude 150 KG, welke de schuldeiser heeft betaald tot
aflossing van een schuldbrief bij de schuldenaars op 15-2-1587 alhier gepasseerd tbv Cornelis
Adriaenszn. Lodder groot 300 KG, met hypotheek op een perceel hetwelk de schuldenaars bij
ruiling hadden verkregen van Cornelis Adriaenszn. Lodder, groot 4 morgen 4 hond land gelegen
buiten weg, belend O Cornelis Corneliszn. Soontgen en Cornelis Adriaenszn. Lodder met het
tuintje daar Jan Pouwelszn. op woont en van het voorsz. land gegraven is uit de zuidoosthoek en
W jonge Neel Joostenszn. met de leenakker, strekkende voor van de Heerweg achter tot aan Crijn
Aertszn. land toe, afgelost 27-4-1591.
fol. 446v. 17-1-1588. Testament van Pieter Gerritszn. Zijn dochter jonge Maritje Pietersdr. 200
KG die op rente moeten worden gezet of waarvoor vaste goederen dienen te worden gekocht; zij
is gehuwd met Frans Philipszn. en krijgt slechts de vruchten van de 200 KG en na haar dood
vererft het op haar kinderen en bij kinderloos overlijden op haar naaste vrunden en de rest van
zijn goederen zal worden verdeeld in vier delen, zijn zoon Jan Pieterszn. een vierde en de overige
drie vierde delen zullen belegd worden op renten, daarvan zullen Gijsbert Pieterszn., ouwe
Maritje Pietersdr. gehuwd met Willem Franszn. en jonge Maritje Pietersdr. gehuwd met Frans
Philipszn. de jaarlijkse vruchten trekken en na hun dood succederen op hun descendenten en
erfgenamen, behoudens dat uit de portie van Gijsbert Pieterszn. eerst betaald zal worden aan Jan
Beerenzn. te Coudekerck zulke obligatie als de testateur heeft gepasseerd houdende 22 of 23 KG
alsmede aan Reyer van Naerden te Leiden zulke penningen als deze gebreken van Gijsbert
Pieterszn. daarvoor de testateur insgelijks een obligatie heeft gegeven van 5 pond groot vlaems.
Eexecuteurs de Heilige Geesmeestersvan Hazerswoude die ten tijde van zijn overlijden in dienst
zijn en hij bespreekt daarvoor de armen van Hazerswoude eens 6 KG.
fol. 447v. 22-1-1588. Pieter Adriaen Heyn Ruttenznzn. verkoopt Jan Dirckszn. alias Jan den
Dooper een huis en erf met 12 hond land zoals hij het nu gebruikt en hem is aangekomen van
Adriaen Jacobszn. volgens de oude brief, belend O Claes Pier Neefs, W Doe Engebrechtszn.
wede, N de Voorweg en Z een aantocht dat Claes Pieterszn.. toekomt, leggende bij de Achterweg
en draagt ook nog over een perceeltje land gelegen buiten weg, hetwelk ene Gerrit Symonszn.
biertapper op 25-1-1587 in koop had aangestaan van Willem Willemszn. Ouwelant, brouwer te
Leiden, belend volgens de oude brief, welke perceeltje Gerrit Symonszn. hem heeft overgegeven,
betaald met een schuldbrief van 324 KG.
fol. 448v. 22-1-1588. Volgt schuldbrief met hypotheek op de voorgaande goederen, belend nu de
12 hond O Claes Pieterszn., W Maritje Doe Engebrechtszn. wede, N en Z als voren, het perceeltje
W Pieter Adriaenszn. zelf, O Eeuwout Corneliszn. en het houtland van Cornelis Hugenzn., Z de
Voorweg en N Pieter Adriaenszn. voorsz., alsmede op een stukje slagturfland aan de Achterweg,
belend O Jan Joostenszn. en W Claes Dirckszn., strekkende van Jan Theeszn. land af zuidwaarts
tot Jan Joostenszn. land toe.
fol. 449. 25-1-1588. Gerrit Symonszn. gehuwd met de boedelhoudster van Pieter Adriaenszn.
clompmaker stelt dat Pieter Adriaenszn. voorsz. in zijn leven heeft overgegeven Cornelis
Floriszn. 4 hond land gelegen buiten weg, belend O Willem van Craecken van der Laen tot
Leiden, Gerrit Adriaenszn. bruiker, W Dirck Corneliszn. Keyser, Z Claes Floriszn. zelf en N Otto
Adriaenszn. van Slingerlant; mede compareerde Cornelis Corneliszn. Coninck die te anderen tijde
bij mangelinge jegens Pieter Adriaenszn. hetzelfde land van hem had gekregen met andere 92
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hond land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Floriszn., W Dirck Floriszn., Z Pouwels
Willemszn. en N Dirck Corneliszn. Keyser en het was zo dat hij staande deze ruiling beide
voorsz. percelen land jegens Hendrick Corneliszn. Croeswijck had verbonden als speciale
waarborg voor 4 morgen land in het Roetveld, breder blijkende bij de bezegelde brief. Zij doen
teniet de brief van 17-1-1579 stilo novo en Cornelis Corneliszn. heeft beloofd de voorsz. Cornelis
Floriszn. en Gerrit Symonszn. als possesseurs van de voorsz. 4 hond en 92 hond land te
vrijwaren voor de voorsz. waarborg en geeft daarvoor hypotheek op 16 hond land welke hij
gekocht had van Dirck Hendrickszn. gelegen buiten weg, belend O Cornelis Hugenzn., W Boeyen
Dirckszn., Z de nieuwe vaart en N Gerrit Eeuwoutszn.
fol. 450. 25-1-1588. Cornelis Corneliszn. Soontgen is schuldig aan Cornelis Floriszn. zijn zwager
50 KG wegens koop van het land dat zij tezamen gekocht hadden en daarvoor Cornelis Floriszn.
de penningen had betaald, met waarborg zijn woning groot 7 morgen 50 roe gelegen buiten weg.
belend O Cornelis Doeszn. en Dirck Hendrickszn. en W Leendert Leendertszn. en Cornelis
Leendertszn. alsmede Jan Pouwelszn. erfgenamen, strekkende van de Voorweg tot de Delff toe.
fol. 451. 29-1-1588. Jan Joachimszn. wonende aan de Rijndijk bij de oostsluis is schuldig aan
Burchje Hendricksdr. wonende Leiden een erfelijke rente van 12 KG per jr met hypotheek op zijn
woning, belend O Claes Jacobszn. gehuwd met Niesje Jacobsdr., W Jan Jacobszn. alias Jan Jaep
Neelen, N de Rijn en Z de voorsz. Claes Jacobszn., alsmede 3 morgen land belend O Louweris
Willemszn. wonende Coudekerck, Z Willem Symonszn. Hemelop, W Gerrit Eeuwoutszn.
wonende Coudekerck en N de dwarswetering.
fol. 452. 16-1-1588 met schepenen van Zoeterwoude. Lambert Claes Lambertsznzn. poorter van
Leiden verkoopt Jacob Thomaszn. mede poorter van Leiden een woning als huis met barg en
schuur alsmede 13 morgen land gelegen in Haserswoude en Zoeterwoude, gebruikt door Neeltje
Olofsdr., belend O Willem van Craecken van der Laen, W voor de oude Zwet, daaraan Neeltje
Olofsdr. voorsz. met 3 morgen land en daarover de nieuwe wetering genaamd mede de Zwet.
strekkende uit de Rijn tot de Bremade toe, waarin gelegen 8 morgen 2 hond huurland
aankomende een vicarie, belast met 5 pond hollands pacht en 100 KG per jr te lossen met 1600
KG, betaald door ruiling van 14 hond land in het lageland en verder met een schuldbrief van 4500
KG.
fol. 453. 16-1-1588. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
fol. 454. 29-1-1588. Pouwels Gerritszn. is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder 8 KG 3 st
per jr wegens de levering van 52 el wollen laken. Borg Cornelis Adriaenszn. Lodder voor 25 KG.
Pouwels mag zijn vogelkooi met omliggend land niet verkopen en ook daarvoor geen schuldbrief
afgeven en wanneer niet wordt afgelost voor St Jacobi dage a.s. of binnen 1 maand daarna zo mag
Cornelis Adriaenszn. de voorsz. kooi met 13 hond land (gekomen van Maritje Jacob Wittebols),
gelegen boven weg aanvaarden, belend W jonge Jan Ponszn. en Cornelis Adriaenszn., Z jonge
Jan Ponszn. voorsz. en Willem Gerrit Ponsznzn. of Thees Engebrechtszn., en N Cornelis
Hendrickszn., belast met 22 st pacht, in welk geval Cornelis Adriaenszn. ten volle betaald zal
zijn door levering aan Hendrick Egbertszn. brouwer van 350 ton turf, welke Pouwels nog aan
deze schuldig was.
fol. 455. 31-1-1588. Dirck Willemszn. timmerman verkoopt Cornelis Rippertszn. timmerman een
huis en erf met schuur gelegen buiten weg, belend O Adriaen Jacobszn. Craen, W Toenis
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Adriaenszn. wede en nu haar erfgenamen, N de nieuwe vaart en Z de Voorweg, zoals hem was
aangekomen van Jacob Corneliszn. Craen bij 3 bezegelde brieven, daarvan de leste op hem
sprekende was van 7-8-1580, belast met 15 st per jr alsmede een transport aan Jacob Corneliszn.
Craen van 10-12-1581, betaald met een custingbrief.
fol. 455v. 31-1-1588. Volgt schuldbrief van 491 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 456. 1-2-1588. Cornelis Hugenszn. man en voogd van Maritje Woutersdr. verkoopt Gerrit
Symonszn. zijn zwager 10 hond land, belend O Dirck Pieterszn. Boos, W Reyer Pieterszn., Z
Claes Corneliszn. Lock en N Maritje Jacob Wittebols. Gerrit Sympnszn. draagt op aan
Engebrecht Janszn. hetzelfde land, met waarborg 92 hond land daarvan 2 hond gestoken is als
slagturfland, belend O Cornelis Floriszn., W Dirck Floriszn., Z Pouwels Wouterszn. en N Dirck
Corneliszn. Keyser, betaald met een schuldbrief.
fol. 457. 1-2-1588. Engebrecht Janszn. wonende in de Bent is schuldig aan Gerrit Symonszn. 456
KG wegens de voorsz. koop van 10 hond land, met hypotheek op het gekochte alsmede op 17
hond land met een vogelkooi, belast met 9 KG per jr, belend O Maritje Jacob Wittebols, W de
schuldenaar, Z dezelfde, Dirck Corneliszn. Keyser en Reyer Pieterszn. en N Pieter Hugenzn. en
Pieter Dirckszn. Man van Benthuizen. Gerrit Symonszn. heeft terstond de schuldbrief
overgedragen aan zijn zwager Cornelis Hendrickszn.
fol. 458. 1-2-1588. Jacob Symonszn. verkoopt Adriaen Joostenszn. de helft van 2 morgen 1 hond
18 roe land gelijk hij die tegen de wederhelft gedeeld heeft, gelegen boven weg, belend O Pieter
Claeszn. Tas, W Anna Jaspersdr. wede Govert Jacobszn., N Adriaen Symonszn. met de
wederhelft en Z Cornelis Adriaenszn. snijder, betaald met een schuldbrief onder overhandiging
van de oude waarbrief die hij van het gehele perceel had van Claes Dirckszn. van Montfoort van
4-3-1586.
fol. 458v. 1-2-1588. Volgt schuldbrief van 214 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 459v. 5-2-1588. Jan Adriaenszn. backer met Gerrit Adriaenszn. en Hubert Adriaenszn. zijn
broers verkoopt Huych Corneliszn. wonende in het Rietveld 6 morgen 1 hond land in het Rietveld
onder de Kijffmoelen, belend O het Cappelrieland toebehorende de pastorie van Hazerswoude, W
Neeltje Aertsdr. wede Cornelis Jan Louwerisznzn. en Pieter Hendrickszn. metselaer, Z de
Kerkweg en N Jan Jacobszn. alias Jan Jaep Neelen en Meynsje Dircksdr. wede Gijsbert
Gijsbertszn., belast met een erfpacht van 3 KG per jr tbv het heemraadschap van Rijnland en is
ook nog belast met 16 KG 10 st tbv Pieter Jacobszn. wollewever te Leiden, welke last de
verkoper aan zich houdt, met waarborg 3 morgen 12 hond weiland gelegen buiten weg, belend O
Jacob Corneliszn. Craen, W Cornelis Willemszn. wonende Coudekerck, Z de Voorweg en N de
nieuwe vaart; 4 morgen 2 hond land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Cornelis Willem Geldenznzn. wonende te Valckenburch en Dirck Claeszn., W Dirck Janszn. Cock, Z de nieuwe vaart
en N Claes Willemszn. Ket onder overhandiging van een erfpachtsbrief als hun vader van Bruyn
Foeytgenszn. heeft gehad van 4-6-1530.
fol. 460v. 5-2-1588. Volgt schuldbrief van 1050 KG met hypotheek op het gekochte, welke brief
wordt overgedragen aan Gerrit Adriaenszn. zijn broer in ruil voor 32 morgen pachtland leggende
ten westen van de Schuitenvaart, afgelost 18-5-1598.
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fol. 461v. 7-2-1588. Pieter Symonszn. verkoopt Floris Janszn. zijn oom wonende Coudekerck 2
campen land groot 6 morgen, gelegen buiten weg, belend O Hendrick Claeszn., Joris Claeszn.
Oosterlinck en Aernt Gerritszn., W Wouter Janszn. en Claes Willemszn. Ket, N Cornelis
Claeszn. en Cornelis Joriszn. en Z de Piswetering, belast met 18 st staande op de zuidwaartse
camp tbv de Kerk van Leiderdorp; 11 hond land gelegen buiten weg over de Piswetering, belend
O en W Gijsbert Floriszn., Z de oude vogelkooi van Engebrecht Janszn., N de voorsz.
Piswetering, belast met 15 KG tbv Michiel Gerritszn. en 48 KG per jr die de koper zelf op de
goederen van Pieter Symonszn. sprekende had.
fol. 462v. 8-2-1588. Dirck Pieterszn. ter eenre, Cornelis Dirckszn., Gerrit Dirckszn., Pieter
Dirckszn., Dammas Dirckszn., Maritje Dircksdr. en Joris Corneliszn. man en voogd van Beatrix
Dircksdr., allen kinderen van Dirck Pieterszn. en erfgenamen van Jannetje Dammasdr. hun
moeder delen de boedel. Dirck Pieterszn. de helft van het grootste erf in Coudekerck, belast in
zijn geheel met 12 st per jr; een weer land gelegen buiten weg groot 5 morgen 22 hond belast
met 10 KG sheeren pacht, belend O Dammas Dirckszn., N Gerrit Dirckszn., Z en W Jacob
Matthijsz op het noordeinde en Joris Corneliszn. op het zuideinde elk met 11 hond, strekkende uit
de dwerswetering noordwaarts op tot Rijnenburgerland; de helft van een vogelkooi in het weer
van Dammas Gerritszn. zonder pacht of hur, welke Gerrit Dirckszn, gedurende het leven van zijn
vader moet betalen; Gerrit en Dammas Dirckszn. tezamen de 2 weren daar de vogelkooi in ligt,
groot 9 morgen 50 roe, belast met 13 KG per jr sheeren pacht, daarvan Gerrit Dirckszn. het
westerse weer strekkende het zuideinde uit de dwarswetering noordwaarts tot de koey; nog het
suyteinde ofte campe van het oosterseweer, strekkende van de wetering tot de dwarssloot toe en
Dammas heeft het noordwaartse einde van het selve oosteweer, strekkende van Gerrit campe
voorsz. tot de Koey toe; de helft van de koey en het land in beide weren leggende noordwaarts
van de koey en voorts strekkende tot Rijnenburgerland toe. Dammas het kleine erf te Coudekerck
belast met 3 capoenen per jr; een vierde gedeelte van het grote erf te Coudekerck belast als voren;
Cornelis Dirckszn. en Maritje Dircksdr. tezamen 62 hond land belast met 18 KG, daarvan
Dammas de portie van zijn zuster Maritje verkregen heeft en hebben Cornelis en Dammas
tezamen verkocht Jan Willem Louwerisznzn. te Coudekerck en daarvoor de voorsz. Dammas
Dirckszn. schuldig erkent aan zijn voorsz. zuster 200 KG staande op rente tot 12 KG per jr.
Dammas neemt nog tot zijn last 100 KG tbv Claes Corneliszn. zijn neef; 125 KG tbv Trijn Jansdr.
en Erm Jansdr. bagijnen hun nichten daarvan hij schuldig is zijn vader en mede-erfgenamen te
indempneren en schadeloos te houden; Joris Corneliszn. een vierde gedeelte van het grote erf te
Coudekerck, belast als voren; nog hebben Joris voorsz. en Pieter Dirckszn. tezamen 11 hond land
gelegen buiten weg, belend O Dirck Pieterszn. voorsz. met zijn pachtland, W Gerrit Barentszn.
wede te Coudekerck, Z de dwarswetering en N Jacob Matthijszn., belast met 42 st per jr pacht tbv
Vos Floriszn. en 25 KG hoofdsom als reste van 150 KG comende de voorsz. Trijn Jansdr. en
Erm Jansdr. Gerrit Dirckszn. neemt tot zijn last 150 KG hoofdsom tbv de Kerk van Homade,
verhypothekeerd op de 11 hond land toekomende Joris Corneliszn. en Pieter Dirckszn. die
dezelfde 150 KG had overgenomen mits dat Gerrit Dirckszn. tbv Joris Corneliszn. voorsz. op
heden een nieuwe rentebrief van 9 KG 72 st moet passeren. Mocht achteraf blijken dat de boedel
met meerdere schulden was belast zo zullen de erfgenamen elk hun portie dragen. Dammas
Dirckszn. draagt op aan Dirck Pieterszn. zijn vader de helft van de vogelkooi.
fol. 465v. 8-2-1588. Gerrit Dirckszn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Joris Corneliszn.
zijn zwager te Coudekerck 9 KG 72 st per jr met hypotheek op de helft van 2 weren daar de
vogelkooi in ligt als hiervoor vermeld. Afgelost ?-12-1597.
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fol. 466v. 8-12-1588. Pieter Dirckszn. verkoopt Joris Corneliszn. zijn zwager de helft van 11
hond land, belend O Dirck Pieterszn. hun vader, W Gerrit Adriaenszn. wede, Z de dwarswetering
en N Jacob Matthijszn., belast in zijn geheel met 42 st per jr pacht tbv Vos Floriszn. te
Coudekerck, hem aangekomen bij de boedelscheiding van de goederen van zijn moeder.
fol. 467. 9-2-1588. Hendrick Gerritszn. alias Liefste is schuldig aan Maritje Maerten Gorisznsdr.
en Machtelt Pietersdr. 6 KG per jr met hypotheek op 32 morgen land gelegen boven weg, belend
O jonge Jan Corneliszn. Craen, W jonge Neel Joostenszn. en ouwe Neel Joostenszn., Z Gerrit
Corneliszn. Keyser en N de Achterweg, 4 morgen 12 hond land gelegen buiten weg, belend O
Huybrecht Adriaenszn., W Gerrit Corneliszn. de vader van de schuldenaar, Z de nieuwe vaart en
N de dwarswetering. Afgelost 8-6-1599.
fol. 468. 9-2-1588. Cornelis Hendrick Engebrechtsznzn. is schuldig aan Maritje Maerten
Gorisznsdr. 3 KG per jr met hypotheek op 2 morgen 12 hond land gelegen boven weg, belend O
Wouter Corneliszn. en Huych Janszn., W Adriaen Symonszn. en Anna Govertsdr., Z IJsbrant
Corneliszn. oom van de schuldenaar en N de Achterweg.
fol. 469. 12-2-1588. Geerlof Jacobszn. man en voogd van Erckje Jacobsdr. verkoopt Aert
Symonszn. rietdekker de helft van 42 hond land gelegen boven weg met de helft van de
turfschuur daarop staande, daarvan de wederhelft toekomt aan Dirck Jacobszn. zwager van de
verkoper met de westeinde van de schuur en de koper de oosteinde van de schuur, belend O Dirck
Jacobszn. Lonck te Gouda, W Matthijs Corneliszn. en Dirck Jacobszn. zijn zwager, N de
Achterweg en Z Dirck Jacobszn. zijn zwager voorsz. en Dirck Corneliszn. butterman mede zijn
zwager, belast in zijn geheel met 3 st per jr pacht tbv de heer van Cruyningen, betaald met een
schuldbrief.
fol. 469. datum ontbreekt. Volgt schuldbrief waarvan bedrag en de rest van de acte ontbreekt.
Volgt katern opschrift 23-8-1587 en eindigt nov. 1587.
fol. 470. 23-8-1587. Leendert Corneliszn. brabander nu wonende Hazerswoude als schuldenaar en
Adriaen Joostenszn. zijn borg zijn schuldig Cornelis Adriaen Jansznzn. alias Croen 140 KG met
hypotheek op een vierde gedeelte van 72 hond land gelegen binnen weg, belend O Joost
Vranckenszn. met gelijke vierde gedeelte, W Cornelis jonge Dirckszn., Z Aert Symonszn. met
een vierde gedeelte en N de wede van Claes Andrieszn., waarvan de penningen roerende zijn.
fol. 470v. 23-8-1587. Cornelis Adriaen Jansznzn. alias Croen verkoopt Jan Pieterszn. Korfver te
Leiden een schuldbrief op Aert Symonszn. rietdekker groot 230 KG.
fol. 471. 16-8-1587. IJsbrant Corneliszn., Maritje Cornelisdr. wede Jacob Corszn. met IJsbrant
voorsz. haar broer en rechte voogd, Pieter Janszn. en Volckert Claeszn. zijn elk schuldig zekere
rentebrief tot laste van de boedel van Cornelis Adriaen IJsbrantsznzn. vader van de voorsz.
IJsbrant en Maritje te weten IJsbrant 7 KG, Maritje 52 KG, Pieter Janszn. 5 KG 10 st tezamen 18
KG per jr tbv Burchje Gerrit Bueckelszn. wede te Leiden en Volckert 30 st per jr tbv iemand
wonende te Utrecht met waarborg elk hun portie als zij bij de boedelscheiding hadden ontvangen
te weten IJsbrant Claeszn. 62 hond land belend O Gijsbert Gijsbertszn. en Dirck Hendrickszn.,
W de voorsz. Maritje en Pieter Janszn., Z Jan Pieterszn. Moey en N Jacob Gerrit Louwerisznzn.
te Coudekerck, Maritje 52 hond land belend O IJsbrant Corneliszn., W Maritje Jan Maets, Z
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Crijn Aertszn. en N Pieter Janszn. voorsz. alsmede haar woning met 4 morgen land, belend O
Cornelis Dirckszn. Roes, W Willem Gerritszn. en Jacob Doeszn., Z Adriaen Jacobszn. Loot,
Cornelis Dirckszn. Roes en Dirck Aemszn. en N de Voorweg, Pieter Janszn. 6 hond land belend
O IJsbrant Corneliszn. voorsz., W Maritje Jan Maets wede voorsz., Z Maritje Cornelisdr. en N
Leendert Corneliszn. bruiker; Volckert een huis en erf met 82 hond land, belend O Lijsbeth
Jansdr., Cornelis Gerritszn. scheepmaker en Jeroen Gerritszn., W de westvaart, N Gerrit
Gerritszn. Koeyt en Z de Voorweg.
fol. 472. 10-8-1587. Gerrit Janszn. man en voogd van Wyburch Eeuwoutsdr., Cornelis
Willemszn. man en voogd van Maritje Eeuwoutsdr., Claes Matthijszn. man en voogd van Ermpje
Eeuwoutsdr., Hendrick Adriaenszn. man en voogd van Machtelt Eeuwoutsdr., Anna Eeuwoutsdr.
en Aeltje Eeuwoutsdr. beiden ongehuwd met Jacob Corneliszn. Craen en jonge Jan Corneliszn.
Craen hun oud-omen en gekoren voogden ter eenre en Cornelis Eeuwoutszn. hun broer ter andere
zijde. Zij scheiden de boedel van Maritje Adriaensdr. wede Eeuwout Corneliszn. Schoeneman
hun moeder te weten partij ter eenre verkoopt aan partij ter andere hun ouders woning aan de
Rijndijk met 122 morgen 2 hond land volgens de oude brief, belend O Claes Janszn. Verspeck
met de erfgenamen van Mouwerijn Janszn. en het navolgende perceel ook bij Eeuwout
Corneliszn. gekocht en W Margriet Jan Adriaenszn. wede en de huiswerf van Pieter Janszn. die
uit dit weer is genomen, strekkende eensdeels van de Rijndijk af zuidwaarts over de Slingerka tot
in de oude Wilck; de helft van 10 morgen land gelegen oost aan de voorsz. woning daar verder
oostwaarts Pieter Hendrickszn. Keyser naast geland is, strekkende het noordeinde van Claes
Janszn. Verspeck voorsz. met de wederhelft op het noordeinde van de voorsz. 10 morgen
toebehoort, voorts zuidwaarts over de Slingerka in de oude Wilck, de gehele 10 morgen belast
met 92 st per jr eeuwige pacht als gedeelte van 4 KG staande op 4 morgen land daarvan in de
voorsz. 10 morgen begrepen zijn 375 roe, tbv het Godshuis of pastorie van Leiderdorp, onder
welke 10 morgen mede gelegen zijn 375 roe huurland tbv de erfgenamen van Mouwerijn Janszn.,
voor welk goed Cornelis zal betalen op 4 heiligermis dagen (daarin zijn eigen portie is begrepen)
4230 KG in mindering waarvan hij tot zijn laste neemt het hoofdgeld van de volgende renten: 6
KG per jr tbv Eeuwout Aerntszn., 7 KG 10 st per jr tbv Jacob Corneliszn. Craen, 6 KG per jr tbv
Adriaen Gerritszn. te Alphen, 6 KG per jr tbv de erfgenamen van Willem Aerntszn. brouwer te
Leiden, 6 kG per jr tbv Adriaen Janszn. Knotter, 4 KG 10 st per jr tbv Gijsbert Corneliszn. in
Alphen, 15 KG per jr tbv Gerrit Dirckszn. Goel, 6 KG per jr tbv de wede Mr Gerrit Meliszn., 6
KG 10 st per jr tbv Annetje Claesdr., weeskind van Claes Corneliszn. Schoeneman in mindering
van 20 KG per jr, tezamen 63 KG 10 st per jr losrente de penning 16, 6 KG erfpacht per jr tbv Jan
Corneliszn. Paets te Leiden de penning 20, alzo aan hoofdsommen 1136 KG. De voorsz. 6
anderen een huis en erf op het Dorp, belend O Cornelis Bastiaenszn. cuper en Willem Pieterszn.
en W Dirck Jacobszn. van Montfoort, strekkende van de Heerweg zuidwaarts tot de nieuwe vaart
voor 650 KG en zijn de volgende personen nog schuldig Hendrick Adriaenszn. namens zijn
vrouw 67 KG 10 st 5 duit; Cornelis Eeuwoutszn. 36 st 5 duit; Cornelis Willemszn. namens zijn
vrouw 19 KG 16 st 5 duit; Anna Willemsdr. 26 KG 3 st 7 p; Claes Matthijszn. namens zijn vrouw
gelijke 26 KG 3 st 7 p; Aeltje Eeuwoutsdr. 51 KG 3 st 7 p en nog voor een lijfje en een rok 21
KG, Heyltje Joostendr. lakenkoopster te Leiden 52 KG tezamen 266 KG 3 p, welke door de 7
erfgenamen gelijkelijk zullen worden gedragen. De helft van de 10 morgen land mag vrij worden
verkocht.
fol. 474. 23-8-1587. Cornelis Claeszn. is schuldig als possesseur van zijn woning en schuur 10
KG per jr volgens een schuldbrief daarvan zijnde welke hier geincorpereerd wordt van 25-5-1543:
Willem Jacobszn. Craen is schuldig aan Frans Gerritszn. Goel poorter van Leiden een jaarlijkse
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losrente van 10 gouden KG per jr met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur daar
hij nu op woont, belend O Kors Jacobszn. Craen en W Matthijs Pieterszn. snijder, strekkende van
de Heerweg noordwaarts tot de nieuwe vaart; 92 morgen land gelegen in de Geer buiten weg bij
de Oostka, belend W Dirckje Adriaen Pieterszn. wede en O de Oostka en Maritje Harman Janszn.
wede, strekkende van de Heerweg noordwaarts tot de nieuwe vaart. Afgelost 10-2-1620.
fol. 475. 24-8-1587 . Cornelis Claeszn. (Val) verkoopt Jacob Doeszn. een halve morgen land
gelegen boven weg, belend O Joost Claeszn., W Adriaen Jacob Bouwenszn. wede, Z de verkoper
en N de Achterweg, betaald met een schuldbrief.
fol. 476. 24-8-1587. Volgt schuldbrief van 200 KG met hypotheek op het gekochte. Afgelost 2012-1587.
fol. 476v. 24-8-1587. Gijsbert Janszn. Bijl is schuldig aan Reyer Janszn. zijn zwager wonende
Coudekerck 6 KG 5 groot per jr met hypotheek op zijn woning groot 11 morgen, belend O Dirck
Dirckszn. en Gerrit Janszn. en W Dirck Janszn. en Maritje Dircksdr. boedel, strekkende uit de
Rijn zuidwaarts tot in de dwarswetering. Afgelost 20-2-1592.
fol. 477. 16-9-1587. Cornelis Gerritszn. scheepmaker verkoopt Pieter Janszn. wonende aan de
Rijndijk 52 hond land gelegen buiten weg, belend O IJsbrant Corneliszn., W Maritje Jansdr.
wede Jan Hendrickszn. metselaer wonende Coudekerck, Z de wede van Jacob Corszn. en N Jan
Paets te Leiden, belast met 52 KG per jr zijnde een gedeelte van 18 KG toekomende Gerrit
Bueckelszn. wede te Leiden, daarvan Jacob Corszn. wede 52 KG en IJsbrant Corneliszn. de rest
of 7 KG betaalt.
fol. 478. 13-9-1587. Eeuwout Corszn. van Alphen nu wonende Hazerswoude is schuldig aan
Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn. 200 KG wegens het halen van brood en andere waren
te haren huize, met hypotheek op een camp land van 9 hond land gelegen binnen weg, belend O
Maritje wede Adriaen Corneliszn. Ouwetgen, W Dirck Pieterszn. Boos, Z Bouwen Adriaenszn.
Veltheer en N de Voorweg; zijn huis en erf met 3 hond land gelegen buiten weg, belend O en N
Cornelis Hugenzn., W Pieter Adriaenszn. en Z de Voorweg.
fol. 478v. 25-9-1587. Mees Willemszn. is schuldig aan Jacob Corneliszn. Craen zijn huisvrouwen
oom een rente van 10 KG per jr met hypotheek op 4 morgen 5 hond 50 roe land gelegen binnen
weg, strekkende het noordeinde van de Voorweg het zuideinde tot de Achterweg, belend O Claes
Claeszn. en W Cornelis Gerritszn. Keyser alsmede zijn huis en erf gelegen buiten weg, belend O
Joachim Aelbertszn. smid en de wede van Claes Andrieszn., W Aelbert Aelbertszn. lindewever en
Adriaen Symonszn., Z de Voorweg en N Adriaen Symonszn.
In magine: Ick Jan Janszn. wonende Haserswoude jegenwoordich houder van dese brief bekenne
ontfangen te hebben van rente en hoofdpenningen van dien in t blanc van dese geroert het huys en
erf bij Mees Willemszn. eertijts daervoor gestelt onvermindert nochtans mijn verseeckeringen op
de 4 morgen 5 hont 50 roe mede in dese geroert en jegenwoordich Michiel Jacobszn. timmerman
competerende op 29-2-1616. Afgelost 1-4-1618.
fol. 479v. 5-10-1587. Jan Lans (Janszn.?) alias Jan Cosgen wonende aan de Achterweg is
schuldig aan IJsbrant Dirckszn. Visscher 4 KG 10 st per jr met hypotheek op 13 morgen land met
huis, barg en schuur, belend O Symon Janszn. en W Jan de Vryes ter Gou, strekkende het
noordeinde van de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding of Snidelwijckse kaa toe; 6 morgen
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land mede aldaar gelegen, belend O Jan Neel Baerentsznzn. te Boskoop en W Symon Janszn.,
strekkende van de Achterweg zuidwaarts toe als voren.
fol. 480. 18-10-1587. Eeuwout Corszn. wonende altans te Haserswoude is schuldig aan Burchje
Hendricksdr. wede Gerrit Bueckelszn. Buytewech te Leiden 6 KG 5 st per jr met hypotheek op 7
hond land gelegen binnen weg, belend W Dirck Pieterszn. Boos zijn zwager en O Maritje wede
Adriaen Corneliszn. Ouwetgen, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot Bouwen Adriaenszn.
Veltheer land toe. Afgelost 5-2-1640.
fol. 481. 15-10-1587. Cornelis Joostenszn. is schuldig aan Maritje Boeyensdr. 6 KG per jr met
hypotheek op de helft van 7 morgen land gelegen buiten weg, belend O Adriaen Jacobszn. Craen
en Jan van Rossums erfgenamen te Leiden, Jacob Vaszn., Maritje Jacob Wittebols en Symon
Dirckszn., strekkende voor van de Heerweg noordwaarts over de nieuwe vaart tot de oude
dwarswetering; de helft van een woning met 14 hond land, belend O Gryet Bruyn Willemszn.
wede tot Wensveen en W Bouwen Adriaenszn. Veltheer, strekkende voor van de Heerweg
zuidwaarts tot de Achterweg toe, van welke partijen de wederhelft toebehoort aan Baertje
Gijsbertsdr. heurlieder huisvrouwen moeder. Afgelost 10-6-1596.
fol. 482. 19-10-1587. Hendrick Gerritszn. alias Liefste is schuldig aan Roelof Adriaenszn. 6 KG
per jr met hypotheek op 4 morgen 12 hond land gelegen buiten weg, dat hij gekocht heeft van
Willem Corneliszn. schoemaker te Leiden, belend O Hubert Adriaenszn. en W Gerrit Corneliszn.
vader van de schuldenaar, strekkende uit de nieuwe vaart noordwaarts tot de oude dwarswetering
toe.
fol. 483. 19-10-1587. Meynsje Cornelisdr. wede Adriaen Willemszn. Craen met Cornelis
Adriaenszn. haar zoon elk voor haar zelve en Jan Jacobszn. Ket bode haarlieder neef en voogd
van de voorsz. Meynsje en hen sterk makende voor Maritje Adriaensdr. minderjarige JD zuster
van Cornelis Adriaenszn. verkopen Maritje Andriesdr. wede Jan Pieterszn. 2 morgen land gelegen
buiten weg, belend O IJsbrant Claeszn., W de kinderen van Dirck Willemszn. Craen, Z Cornelis
Corneliszn. Craen en N IJsbrant Claeszn., deze 2 morgen ook met een akker, strekkende tussen
IJsbrant en Dirck Willemszn. Craen kinderen voorsz. voorts tot de nieuwe vaart toe, betaald met
een schuldbrief, met waarborg een huis en erf gelegen buiten weg, belend O Proeyten laan, W en
N de wede en kinderen van Claes Andrieszn. en Z de Voorweg, belast met 3 KG die de Kerk
daarop heeft en die de verkopers zullen aflossen in 1590 uit de laatste pay van de koopster.
fol. 484. 19-10-1587. Volgt schuldbrief van 350 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 484v. 23-10-1587. Cornelis Corneliszn. van Amerongen schoemaker wonende Haserswoude
is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder 3 KG per jr met hypotheek op een huis en erf zoals
hij bewoont alsmede een tuin, belend het huis O Jeroen Gerritszn., W Proeyten laan, Z de
Voorweg en N Jeroen Gerritszn. voorsz. en de tuin O Lucia Pietersdr. wede Jacob Willemszn.
Craen, W de voorsz. laan, Z Jeroen Gerritszn. en N Aernt Gerritszn. Afgelost 8-12-1617.
fol. 485. 25-10-1587. Adriaen Hubertszn. van Wensveen nu wonende Bodegraven verkoopt
Toenis Maerternszn. wonende Boskoop de beterschap van een perceel land groot 22 morgen 22
hond belast met 3 KG 10 st per jr eeuwige pacht tbv het Heilige Geesthuis te Leiden actie
hebbende van zekere gilde, belend O en Z de koper, W de Hazerswoudse sijde en N het wegje
lopende aan de voorsz. zijde tot in laag Boskoop, betaald met een schuldbrief te Boskoop
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gepasseerd.
fol. 485v. 25-10-1587. Jacob Wouterszn. verkoopt Pouwels Wouterszn. zijn broer een perceel
land in de Bent, belend Z de verkoper met zijn woning en N het Kerkelant, O en Z de koper,
alsmede een klein houtakkertje leggende tussen haar beide boomgaarden, tezamen te verongelden
voor 3 hond, betaald met een schuldbrief, met waarborg 92 hond land belast met 25 st erfpacht
tbv Cornelis Janszn. den Deen te Leiden, belend O Pieter Hugenzn., W Engebrecht Janszn., Z
Pieter Dirckszn. en N de Piswetering.
fol. 486. 26-10-1587. Jacob Pieterszn. Craen verkoopt Dirck Janszn. van Ruven brouwer in de
Claeuw te Delft 5 morgen 3 hond land gelegen buiten weg aan twee campen bezijden den
anderen, belend W Crijn Aertszn., O Leendert Adriaenszn. van Outshoorn oude schout van
Coudekerck en Wouter Hugenzn., Z de verkoper en N de oude dwarswetering, met waarborg 5
morgen land gelegen buiten weg, strekkende het zuideinde van de Heerweg het noordeinde tot het
verkochte land, belend O Leendert Adriaenszn. voorsz. en Jan Maertenszn. backer en W de
verkoper.
fol. 486v. 26-10-1587. Volgt schuldbrief van 1000 KG met hypotheek op het gekochte, welk land
met meer land bezwaard is met 58 KG per jr, welke de verkoper zal aflossen uit de payen.
fol. 487. 27-10-1587. Dirck Janszn. van Ruven verkoopt Floris Willem Pietersznzn. te
Coudekerck een woning genaamd Rhynhooven bestaande uit huis, barg en schuur alsmede de
landen daaraan gelegen gelijk Jan Gerritszn. Osch deze zomer de woning gebruikt heeft, belend
W Floris Janszn. te Coudekerck en O Jan Gerritszn. Osch met een weer land dat hij van Leendert
Crijnenzn. gekocht heeft, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de oude dwarswetering toe,
groot 16 morgen 50 roe, waarin begrepen is de huiswerf van Dirck Pieterszn. groot l hond of 2
hond en waarin ook begrepen 7 hond land toebehorende Maritje Jansdr. wede Gerrit Adriaenszn.,
welke 2 partijen bij de verkoper niet verkocht kunnen worden aangezien hij daarvan niet de
eigendom bezit, met verklaring dat hij de huiswerf van Dirck Pieterszn. met het huis begrepen
zijn onder 7 morgen 2 hond land door hem gekocht van Adriaen Dirckszn. te Leiden c.s. volgens
de brief daarvan zijnde, welke hij daarna aan de voorsz. Dirck Pieterszn. heeft verkocht en
overgegeven en bekende nog de voorsz. Floris Willemszn. in een koop verkocht te hebben een
perceel land liggende zuidwaarts van de voorsz. woning, strekkende het noordeinde uit de voorsz.
dwarswetering, zuidwaarts tot aan de landen van Jacob Pieterszn. Craen, van welke Jacob
Pieterszn. hij deze landen gekocht heeft, groot 52 morgen, belend O Leendert Adriaenszn. van
Outshoornen oude schout van Coudekerck en Wouter Hugenzn. en W Crijn Aertszn., alles belast
met 6 KG 72 st erfpacht per jr alsmede 10 st en 15 st, tezamen 25 st per jr als gedeelte van 30 st,
daarvan de voorsz. Maritje Jansdr. als possesseur van de voorsz. 7 hond de resterende 5 st moet
betalen tbv de Kerk van Hazerswoude, 32 st per jr tbv het Gilde van Hazerswoude; 48 KG per jr
losrente tbv Adriaen Roelofszn. te Zwammerdam als erfgenaam van Yde Dircksdr. volgens de
brief van 8-8-1556; 4 KG 10 st tbv de wede van Philips jvan Sonnevelt onder overhandiging van
de oude brieven, te weten een brief waarbij Joris Corneliszn. Schoeneman de woning van
Rhynhooven met 9 morgen land van 16-9-1576 had verkocht; een brief waarbij Adriaen Dirckszn.
te Leiden hem o.a. verkocht had 7 morgen 53 roe met huis, barg en schuur van 3-11-1577; een
brief van 11-11-1577 van schepenen van Leiden houdende speciale waarborg op een huis en erf te
Leiden bij de voorsz. Adriaen Dirckszn. gesteld; een brief van 29-4-1582 betreffende de vrijdom
van de moelenkade op het land van Ot Pieterszn.; een brief waarbij Jacob Pieterszn. Craen hem
heeft verkocht de voorsz. 5 morgen 3 hond land gelegen zuidwaarts van de dwarswetering van 2698
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10-1587. Dirck heeft aan zich gehouden 6 morgen 2 hond en 2 morgen land in de voorsz. brieven
van Adriaen Dirckszn. verhaald.
fol. 489. 1-11-1587. Jan Hugenszn. is schuldig aan Symon Gerritszn. en Ruth Adriaenszn. naaste
vrunden en voogden van Maritje Adriaensdr. 150 KG met hypotheek op 1 morgen land welke hij
onlangs van de heer van Cruyningen heeft gekocht alsmede 22 morgen land hem vanwege zijn
huisvrouw aangekomen, tezamen belend O Job Janszn., W Willem Pieterszn. en Jacob
Corneliszn. Craen, N Eeuwout Gerritszn. en Jacob Corneliszn. Craen en Z de laan welke Roelof
Adriaenszn. gebruikt; 3 morgen land welke hij gekocht heeft van Gerrit Corneliszn. zijn zwager,
belend O Wouter Corneliszn. en Daem Janszn., W Maritje Jacob Wittebols en N de
dwarswetering, afgelost 10-9-1630.
fol. 490. 30-10-1587. Jan Anthoniszn. timmerman is schuldig aan Michiel Gerritszn. en Cornelis
Janszn. meesters van de arme mans huize van Jerusalem te Leiden op de Cellebroesgraft 9 KG per
jr met hypotheek op 5 hond land gelegen buiten weg, belend O Dirck Janszn. zijn zwager, W
Jacob Corneliszn., N de nieuwe vaart en Z de schuldenaar; 5 morgen hooiland in Symon Janszn.
polder, belend O Melten Aelbertszn., W Cornelis Corneliszn. te Boskoop, Z de Voorweg en N de
nieuwe vaart, belast met 5 KG per jr; zijn huis en erf met barg en schuur alsmede 1 morgen land,
belend O de Oostvaart, W Jan Hugenzn., Z de Voorweg en N de nieuwe vaart, belast met 12 KG
10 st per jr; 4 morgen land belend O Dirck Jacobszn. en Jan Thoniszn. zelf, W Jacob Corneliszn.
Craen, Z Geerlof Jacobszn. zijn zwager en N de voorsz. 5 hond land; 2 morgen land belend O
Willem Pieterszn., W de schuldenaar met de voorsz. 4 morgen land en Geerlof Jacobszn. voorsz.,
Z de Voorweg en N de voorsz. Dirck Jacobszn.
fol. 491v. 27-10-1587. Floris Willemszn. wonende Coudekerck is schuldig aan Dirck Janszn.
Ruven 4900 KG wegens de koop van de woning Rhynenhooven hiervoor vermeld, met hypotheek
op het gekochte alsmede op 4 morgen land belend O de erfgenamen van Jan van Rossum en W
Gerrit Clementszn. en Maritje Clementsdr. zijn zuster, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de
dwarswetering toe, belast met 12 KG per jr tbv Symon Floriszn. te Coudekerck. Afgelost 27-121592.
fol. 493. 30-10-1587. Floris Willem Pietersznzn. wonende Coudekerck is schuldig aan Symon
Floriszn. wonende Coudekerck 12 KG per jr met hypotheek op 4 morgen land als hiervoor
vermeld, afgelost 3-10-1624.
fol. 494. 1-11-1587. Adriaen Hugenzn. anders genaamd Adriaen Vriessen als principaal
schuldenaar en Willem Adriaenszn. als borg zijn schuldig aan Joost Vranckenszn. 132 KG
wegens de koop van een vierde gedeelte van 72 hond land gelegen binnen weg, belend O Joost
Claeszn., W Leendert Corneliszn. Braber, Z Aert Symonszn. decker en N Maritje Claes
Andrieszn. wede. De borg is een oom van zijn vrouw.
fol. 494v. 6-11-1587. Pieter Wouterszn. wonende in de Vrijenoock is schuldig aan Pieter
Gerritszn. bode of roedrager ter Gou 52 KG 11 st en aan Hendrick Adriaenszn. en Dirckje Jansdr.
8 KG 2 st met hypotheek op142 hond land belast met 62 st per jr pacht tbv de heer van
Cruyningen, belend O de westzijde, W Symon Gerritszn. en Dirck Jacobszn. Rijck, Z de Otweg
en N Lijsbeth Adriaensdr. en op 52 hond land, belend N de Noockweg, O Symon Gerritszn., Z
Joachim Adriaenszn. en W Adriaen Neel Jan Bouwensznzn.
fol. 495. 11-10-1587. Dirck Corneliszn. wonende Coudekerck verkoopt Willem Dirckszn. mede
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wonende Coudekerck 18 KG per jr met hypotheek op 3 morgen land gelegen buiten weg, belend
O Aechtje Cornelisdr. wede Cornelis Nijss en de erfgenamen van Adriaen Janszn. backer, W de
kinderen van Dirck Jan Symonsznzn., Z Claes Claeszn. en N de dwarswetering. Afgelost 4-71599??
fol. 496. 1-11-1587. Cors Thoniszn. man en voogd van Aeltje Boeyensdr. verkoopt Cornelis
Adriaen Jansznzn. zijn neef die overdraagt aan Claes Boeyenszn. een derde gedeelte van een huis
en erf gelegen buiten weg, belend W Dirck Claeszn. en Pons Gerritszn., O jonge Cornelis
Joostenszn., Z de Voorweg en N de nieuwe vaart, betaald Cornelis Toeniszn. met een schip en
Cornelis Adriaenszn. met zekere schuldbrief.
fol. 496v. 1-11-1587. Claes Boeyenszn. is schuldig aan Mees Doeszn. als actie hebbende van
Cornelis Adriaen Jansznzn. 12 KG per jr met hypotheek op het gekochte.
fol. 497. 2-11-1587. Willem Symonszn. Holbol verkoopt Gerrit Claeszn. wonende Coudekerck en
Claes Janszn. wonende aan de Rijndijk 2 hond land, belend O Engebrecht Janszn., W Aernt
Gerritszn., Z de verkoper met 12 hond land en N Crijn Pieterszn. met circa 32 hond land, met
waarborg 12 hond land gelegen buiten weg, belend O Engebrecht Janszn., W Aernt Gerritszn., Z
de Voorweg en N de voorsz. 2 hond land.
fol. 497v. 8-11-1587. Gerrit Corneliszn. Craen nu wonende Rewijck verkoopt Jan Hugenzn. zijn
zwager 3 morgen land gelegen buiten weg, belend O Daem Janszn. en Wouter Corneliszn., W
Maritje Jacob Wittebols wede, Z Jan Corneliszn. Craen hoor oom en N de dwarswetering, belast
met 15 st per jr tbv de Kerk van Hazerswoude en 3 KG per jr tbv Adriaen Gerritszn. te Leiden,
welke de verkoper tot zijn laste neemt.
fol. 498. 7-11-1587. Jhr Gerard van Poelgeest heer van Hoogmade, hoogheemraad van Rijnland
en Jacob heere van Wijngaerden en Ruybroek verkopen namens de hoofdingelanden Jan
Gijsbertszn. een erfpacht van 1 pond groot vlaams per jr met alle recht, de landen van Rijnland
aangekomen van de erfgenamen van wijlen Bruyn Foetgenszn. volgens de brief van 4-6-1530
daarop deze brief doorsteken is.
fol. 498v. 7-11-1587. Dezelfde verkopen Aris Dirckszn. Capiteyn een erfpacht van 3 KG per jr de
landen van Rijnland aangekomen als voren volgens de brief van 4-6-1530, daarop deze brief
doorsteken is.
fol. 499v. 7-11-1587. Dezelfde verkopen Symon Floriszn. te Coudekerck zekere erfpacht van 1
pond de landen aangekomen als voren volgens de brief van 4-6-1530, daarop deze brief
doorsteken is.
fol. 500. 7-11-1587. Dezelfde verkopen Foey van Broechoven baljuw van Rijnland een zekere
erfpacht van 18 KG van de landen aangekomen als voren volgens 2 brieven van respectievelijk
16-4-1532 en 21-3-1536 met de scheidbrief daarop gevolgd van 12-11-1541, daarop deze brief
doorsteken is.
fol. 501. 7-11-1587. Dezelfde verkopen dezelfde een erfpachtsbrief van 3 KG en 5 groot
aangekomen als voren van 4-6-1530.
fol. 501v. 15-12-1587. Dirck Floriszn. is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder 3 KG per jr
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met hypotheek op 3 hond slagturfland waarvan de schuld spruitende is, gelegen buiten weg,
belend O Cornelis Claeszn. Val, W de schuldenaar, Z de nieuwe vaart en N de schuldenaar met 2
hond slagturfland; 62 hond hoeiland, belend O Gerrit Symonszn., W Jan of Symon Janszn. Cock
en Gijsbert Floriszn., N Jan Claeszn. en Z Neeltje Aerntsdr. wede Claes Floriszn. Afgelost 15-11594.
fol. 502. 20-11-1587. Cornelis Adriaenszn. Lodder verkoopt Dirck Floriszn. 3 hond slagturfland,
belend O Cornelis Claeszn. Val, W de koper, Z de nieuwe vaart en N de koper met 2 hond land
die de verkoper bekende te anderen tijde mede door hem verkocht te zijn.
fol. 502v. 27-10-1587. Dirck Janszn. van Ruven brouwer te Delft verkoopt Jan IJsnoutszn.
brouwer te Leiden 3 schuldbrieven alle 3 gepasseerd onder het zegel van Foey Willemszn. schout
van Aalsmeer elk groot 150 KG, een op Sijbeth Corneliszn. en een op Pieter Maertszn., beide
brieven van 28-10-1586 en de derde op Claes Jan Neelen van 14-10-1586.
fol. 503v. 16-11-1587. Cornelis Corneliszn. jonge Bestereen verkoopt Gerrit Foeytszn. backer een
schuldbrief van 10 pond groot vlaams van 25-1-1587 stilo novo. Afgelost 18-12-1601.
fol. 503v. 16-11-1587. Jan Hugenzn. mede schepen van Hazerswoude is schuldig aan Jacob
Corneliszn. Craen zijn huisvrouwen oom als actie hebbende van Gerrit Corneliszn. Craen zwager
van de schuldenaar 330 KG wegens koop van 3 morgen land die hij van Gerrit Corneliszn. heeft
gekocht gelegen buiten weg, belend O Daem Janszn. en Wouter Corneliszn., W Maritje Jacob
Wittebols wede, Z jonge Jan Corneliszn. Craen en N de oude dwarswetering.
fol. 504. 16-11-1587. Vidimus van een brief van 22-12-1581. Pieter Hendrickszn. metselaer ter
eenre en Dirck Jacobszn. Rijck en Jan Jacob Bouwensznzn. zijn zwager ter andere mangeling van
landen. Pieter draagt over aan Dirck en Jan 4 morgen 4 hond land bij hen te anderen tijde gekocht
van Claes Aelbrechtszn., belend O de Coppierenkade, W Hendrick Gerritszn., Z Claes Andrieszn.
en N Huybert Aertszn. te Delft eigenaar, Gerrit Corneliszn. bruiker. Dirck Jacobszn. en Jan Jacob
Bouwensznzn. dragen over aan Pieter Hendrickszn. 62 morgen land, belend O Huybert Aertszn.
te Delft eigenaar en Gerrit Corneliszn. bruiker, W de Abdij van Rijnsburg eigenaar, Appollonia
Jacob Schouten tot Alphen en Meynsje Dirck Willemsdr. wede Gijsbert Gijsbertszn. bruikers, Z
Pieter Hendrickszn. voorsz. en N Claes Banen vogelkooi.
fol. 505. 20-11-1587. Gerrit Adriaenszn. alias Gerrit Foeyt is schuldig aan Lourens Huygenszn.
Gael te Leiden als actie hebbende van Jan Berenzn. 300 KG wegens koop van 11 hond land
gelegen buiten weg, belend O Reyer Pieterszn., W Cornelis Floriszn., Z Cornelis Vranckenszn. en
N Willem van der Laen.
fol. 505v. 22-11-1587. Pieter Merlijn capitein man en voogd van Maritje Boudewijnsdr. van
Poelenburch voor 1/3. Martijn Jacobszn. Merlijn namens Trijntje Boudewijnsdr. van Poelenburch
voor 1/3, Cornelis Willemszn. van Ryetwijck en Ysbrant van Ryetwijck als procuratie hebbende
van Syburch van Ryetwijck, Trijntje van Ryetwijck, Aefke van Ryetwijck en Boudewijn van
Ryetwijck allen kinderen van Willem Willemszn. van Ryetwijck en Willemina van Poelenburch
tezamen voor 1/3, allen als erfgenamen van Boudewijn Willemszn. van Poelenburch en Anneke
Ysaacksdr. Verwijzen naar de boedelscheidingsbrief van 17-11-1587 voor Adriaen Gerritszn.
Egmondt notaris te Alkmaar, waarbij Martijn Jacobszn. Merlijn namens zijn vrouw ten dele is
gevallen de woning en landen van Stopenburch zoals die van outs bijeen hebben gehoord met
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huis, barg, schuur en 29 morgen 80 roe land, belend O Aernt Willemszn. zwager van Willem
Eeuwoutszn. en Leendert Adriaenszn. van Outshoorn, W Pieter Merlijn en de gemene kinderen
van Willem van Ryetwijck voorsz. met 7 morgen 2 hond 47 roe land door Pieter Merlijn
naderhand aangekocht, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot in de oude dwarswetering toe en de
anderen hebben hun aandeel van Stopenburch overgedragen, belast met 24 KG per jr tbv Jan
Corneliszn. van Buytendijck wonende den Haag, 36 KG per jr tbv t weeskind van Cornelis van
der Hooch daarvan hij de overige erfgenamen zal vrijen en schadeloos houden, met hypotheek op
de woning.
Verder bekende Martijn Jacobszn. Merlijn dat bij de boedelscheiding de voorsz. Pieter Merlijn en
de kinderen van Willem van Ryetwijck onder andere goederen ten delen gevallen zijn in 7
morgen 2 hond 47 roe land, belend O Martijn Jacobszn. Merlijn met Stopenburch en W de
westvaart, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot over de oude dwarswetering toe, van welke
landen Martijn zijn mede-erfgenamen heeft opgedragen alle recht dat hij aan dit land zou mogen
hebben, en IJsbrant Corneliszn. h.a.g. neemt tot zijn last een eeuwige rente van 5 KG per jr tbv de
Heilige Geest te Leiden, 38 st 8 p pacht per jr tbv de Heilige Geest van Hazerswoude, Pieter
Merlijn neemt tot zijn last 18 st 8 p pacht per jr tbv de Heilige Geest van Hazerswoude.
fol. 507v. 22-11-1587. Cornelis Eeuwoutszn. verkoopt Duyfje Jansdr. wede Willem Meeszn.
houtkoper te Leiden een perceel land gelegen buiten weg naar de Rijndijk toe, belend O Pieter
Hendrickszn. Keyser, W de verkoper, Z de oude Wilck en N Claes Verspeck, strekkende tot in de
Rijn, welke landen tezamen belast zijn met 122 st eeuwige pacht die men betaalt in mindering
van 4 KG per jr tbv het Godshuis of pastorie van Leiderdorp, verzekerd op 3 hond 75 roe
gemengeder veur in het doorgaande weer van 10 morgen land onder welke 10 morgen mede
begrepen zijn de helft van 3 hond 75 roe huurland, daarvan de voorsz. Cornelis Eeuwoutszn. de
eigendom niet behoort; men laat de eigenaar blijven bij zijn geheel en is uit de huur, van welke
lasten en jaarlijkse huur Cornelis Eeuwoutszn. en Claes Janszn. Verspeck elk altijd de helft
hebben gedragen over het morgengeld etc. voor de gehele 10 morgen, alles volgens de oude
eigendomsbrieven, de ene van 4-5-1572 en de andere van 17-5-1573, alsmede zekere omschreven
cedulen van 14-6-1575, al welke brieven en cedulen aan de koper worden overhandigd, met
waarborg zijn woning, als huis met barg en schuur alsmede 122 morgen land, belend O Claes
Janszn. Verspeck en de koopster en W Margriet Adriaen Janszn., strekkende eensdeels uit de Rijn
en voorts van de Rijndijk zuidwaarts over de Slingerka in de Oude Wilck.
fol. 508v. 21-11-1587. Volgt schuldbrief door Duyfje Jansdr. met Claes Janszn. haar broer als
haar gekoren voogd van 1125 KG met hypotheek op het gekochte groot 5 morgen.
fol. 509. 22-11-1587. Cornelis Corneliszn. Craen alias Bestereen verkoopt Cornelis Jacobszn. 2
percelen land het ene groot 5 hond zijnde pachtland van de heer van Cruyningen belast met 2 st
per jr, gelegen boven weg, belend O, W en N de wede van Jacob Jacobszn. Houweling en Z
Maritje Doe Engebrechtszn. wede, het andere perceel ook groot 5 hond, belend W Claes Pieter
Neefs, O Dirck Pieterszn. Boos en Cornelis Symonszn. Tange, Z Leendert Cornelis Woutersznzn.
en N de wede van Jacob Houweling, betaald met 2 schuldbrieven.
fol. 509v. 22-11-1587. Volgt schuldbrief van 3 x 39 KG, met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 9-12-1593.
fol. 510. 22-11-1587. Eeuwout Hendrickszn. en Willem Cornelis Vrederickznzn. beiden wonende
aan de Rijndijk hebben gescheiden 6 morgen 3 hond 43 roe land die zij gemeen hebben liggen in
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de Geeren, belend O Aernt Corneliszn. en W Gerrit Nijss, strekkende het noordeinde uit de oude
dwarswetering zuidwaarts tot de gemene laan, daarvan Willem Corneliszn. de oostzijde en
Eeuwout Hendrickszn. de westzijde zal hebben van de oude dwarswetering.
fol. 510. 22-11-1587. Willem Cornelis Vredericksznzn. wonende aan de Rijndijck is schuldig aan
Jan Corneliszn. Paets van Santhorst te Leiden 6 KG per jr met hypotheek op een derde gedeelte
van 6 morgen 3 hond 43 roe land, daarin Eeuwout Gerritszn. een derde heeft en de schuldenaar en
Eeuwout Gerritszn. als actie hebbende van de heer van Cruyningen tezamen een derde gedeelte,
belend in zijn geheel O Aert Corneliszn. en W Gerrit Nijss, strekkende van de gemene laan
noordwaarts tot de oude dwerswetering, welke rente en hoofdsom nu verhaald worden op de helft,
aangezien zij het land gedeeld hebben. Afgelost 24-7-1617.
fol. 511. 22-11-1587. jonge Dirck Jacobszn. Rijck verkoopt Cornelis Floriszn. Koeyman wonende
Coudekerck 14 hond land gelegen in het Rietveld, belend O Gerrit Corneliszn. met gelijke 14
hond land hem aangekomen van Jacob Jacobszn. Rijck die actie had van Jan Jacob
Bouwensznzn., W de koper met 14 hond hem aangekomen van Hendrick Gerritszn. Liefste, Z
Huych Corneliszn. en N Pieter Hendrickszn. metselaar, onder overhandiging van een vidimus van
een oude brief van 22-12-1581, waarbij verkoper het land gekocht had van Pieter Hendrickszn.
metselaar.
fol. 511v. 23-11-1587. Willem Corneliszn. couckebacker namens Neeltje Claesdr. en Jan Claeszn.
cuper zijn neef beiden wonende Leiden. Eerst bekende Willem Corneliszn. voor 35/48e delen en
hem sterk makende voor Jan Hendrickszn. backer voor 1/48e deel te verkopen aan Cornelis
Pouwelszn. van Swanenburch notaris te Leiden 36/48e delen of 3/4 in de helft van een perceel
land in het Rietveld groot 5 morgen 77 roe, daarvan 1/4 in de helft toebehoort Pieter Philipszn.
van Noorden en de helft aan de erfgenamen van Gerrit Jacobszn. destijds drapier te Leiden, welk
geheel perceel is belend O de Abdij van Rijnbsurg eigenaar, Meynsje Dirck Willemszn. en
Appollonia Jacobsdr. tezamen bruikers, W de wede van Willem Pieterszn. backer te Leiden c.s., Z
de dwersvaart die men noemt de Kerkweg, N de erfgenamen van Dirck Symonszn. in zijn leven
wonende Swammerdam. Borg Jan Claeszn. cuper voor Willem Corneliszn. zijn neef.
fol. 512v. 28-11-1587. Adriaen Joostenszn. verkoopt Jan Pieterszn. Korfver wonende Leiden een
schuldbrief op jonge Cornelis Joostenszn. broer van de verkoper groot 320 KG van 18-12-1586.
fol. 512v. 29-11-1587. Cornelis Eeuwoutszn. Schoeneman verkoopt Cornelis Willemszn. zijn
zwager de helft van 20 hond land gelegen buiten weg. belend O Jan Adriaenszn. backer en Trijn
Adriaensdr. zijn zuster en W de Molenvliet, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de
nieuwe vaart toe, zoals hem aangekomen is bij boedelscheiding, waarvan de koper de andere helft
toekomt.
fol. 513, 29-11-1587. Aeltje Eeuwoutsdr. met Cornelis Eeuwoutszn. haar broer en rechte voogd
verkoopt Hendrick Adriaenszn. de helft van 5 morgen land, daarvan 4 morgen leengoed is,
gelegen buiten weg, belend O IJsbrant Claeszn. en Aecht Cornelisdr. de wede van Cornelis Nijss
en W Claes Matthijszn. met 32 morgen, strekkende het zuideinde uit de nieuwe vaart tot in de
oude dwarswetering toe, waarvan de koper de wederhelft bezit, onder verwijzing naar de
boedelscheidingsbrief, waarbij het aan hen beiden is toebedeeld.
Opschrift katern jan. 1588 - february 1589.
103

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Het volgende katern is zeer slecht geschreven en een allegaartje. Het lijkt de bewerker, dat een
gedeelte het kladschrift was van de secretaris, waaruit de officiele akten werden opgemaakt. Heel
veel afkortingen, terwijl het tevens getuigenverklaringen bevat, welke normaal in dit register niet
voorkomen. Ook zijn een gedeelte van de akten reeds in extenso weergegeven in vorige katerns.
fol. 514. ?? Anna Cornelisdr. wede Jeroen Foppenszn. vroedvrouw van Hazerswoude att tvv
Gooltje Willemsdr. wede Martijn van der Poll, officier te Hazerswoude, Maritje Sweersdr. wede
Jacob Anthoniszn. en Roelof Adriaenszn. man en voogd van Weijntje Sweerendr. en nog als
voogd van Pieter Roelofszn. weeskind van Alijdt Sweerendr. en Roelof Corneliszn. Het is haar
bekend dat het jonkwijf of dienstbode van Zweer Harmenszn. van der Poll in leven baljuw van
Hazerswoude al eer de voorsz. Zweer Harmanszn. troude of tesamen bracht jonfr. Marya van
Wijngaerden zijn tweede huisvrouw, zij hebben gaan melcken de voorsz. Sweer Harmanszn.
koebeesten in de weide die nu toebehoort aan Hendrick Bouwenszn., doch destijds aan Zweer
Harmanszn. en voor hem ene Jacob Bouwenszn., als bij name eerst ene Teuntje wesende van
Montfoort en nu ter tijt Jannetje Dircksdr. de voorsz. Sweer Harmanszn. nicht die met hem
woonde en mede van Montfoort was, seggende voor redenen van wetenschap dat de voorsz.
Teuntje "seer wel const seggen" en zo zij deposante nu verder van t land woont also t voorsz. land
in het zuiden van haar erf is verneelen (=vernielen, ombrengen) ende dat men een dwarsvaart of
nieuwe vaart etc.
fol. 514v. ? Tomas Dirckszn. oud 60 jr att tvv dezelfde.
fol. 515, IJsbrant Hendrickszn. timmerman man en voogd van Baefje Cornelisdr. en Maritje
Cornelisdr. haar zr oud 21 jr met Symon Janszn. haar zwager verkoopt Jacob Doeszn. 1/2 van 14
hond land.
fol. 515. Jacob Doeszn. is schuldig dezelfde 211 KG wegens koop van de helft van 14 hond land,
belend O Bouwen Adriaenszn. en W Jacob Doeszn. met de wederhelft, strekkende van de
Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg toe.
fol. 515v. 17-1-1588. Testament Pieter Gerritszn. Van zijn goederen moet 200 KG op rente of
goederen gesteld worden tbv jonge Ariaentje Pietersdr. gehuwd met Frans Philipszn., zie fol. 446
fol. 516 = 445v.
fol. 516v =447v.
fol. 517 = 448v.
fol. 518 = 450.
fol. 519. 29-1-1588. Cornelis Dirckszn. Roes oud cIrca 55 jr, Adriaen Leendertszn. circa 40 jr,
Huych Gerritszn. wonende Benthuizen ca 38 jr en Aelbert Harmanszn. circa 30 jr wonende
Benthoorn att. tbv Cornelis Moussen als ambachtsbewaarder en Bouwen Toniszn. als schepen van
Hogeveen.
fol. 520 = 456 en 458
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fol. 520v = 457
fol. 521v = 459v
fol. 523. 7-2-1588. Symon Floriszn. geeft procuratie op Niclaes N.
fol. 523. ? Geertje Pietersdr. wede Wouter Lambrechtszn. met Adriaen Lambrechtszn. haar za
mans broer verkoopt Pieter Hubertszn. 102 hond 352 roe land belend O Cornelis Dirckszn. en
Maritje Engebrechtsdr., W Jan Hugenzn. Koey, belast met 12 st 14 p tbv Thomas van der Graft te
Leiden, 6 KG per jr tbv Jacob N, 30 st per jr tbv Willem Hugenszn. cuper; 3 KG per jr tbv
Cornelis Adriaenszn. Lodder, 15 st per jr tbv Willem Corneliszn. schoemaker, 10 st per jr tbv
Heiltje Gerritsdr. en 15 st en 10 st tbv de Kerk onleesbaar.
fol. 523v. Gerrit Foeytszn. verkoopt Claes Thijszn. een perceel land gelegen boven weg aan twee
ackers, belend O Pieter Dirck Eeuwoutszn., W Grietje Bruynen, Z onleesbaar en N de Achterweg,
belast met 4 st, betaald met een schuldbrief.
fol. 523v. Cornelis Gijsbertszn. van Soetermeer als man en voogd van Wyburch Teunisdr., en
Bastiaen Janszn. oom en voogd van Machteltje Teunisdr. onmondig wesende en mede present
verkopen Cornelis Toniszn, hun broer een huis en erf, belend O Cornelis Rippertszn. timmerman
en de kinderen van Leendert Tomaszn., belast met 45 st per jr tbv Cornelis Adriaenszn. brouwer
te Leiden, elk 1/3 gedeelte genaast, rest onleesbaar.
fol. 524. Vos Floriszn. verkoopt Pieter Pieterszn. (Gerritszn.???) de beterschap onleesbaar in de
moelenpolder, belend O Maertijn Willemszn. en W de wede van Aert Jacobszn., N de Rijn en Z
de dwerska, waarborg een perceel land belend O Gerrit Janszn., W de Oostvaart, Z Jan Berenzn.
en N de Rijn, betaald met een schuldbrief van 25 KG, waarvan 5 KG contant en de rest op 2
termijnen.
fol. 524. Jan Ket verlijt Cornelis Hendrickszn. 100 gulden te betalen op 3 St Jacobsdagen, met
hypotheek op de helft van 112 hond land, belend O Thees Engebrechtszn. en W Jacob Put en W
jonge Jan Ponszn., Z Pouwels Gerritszn. en N Cornelis Corneliszn. Braber.
fol. 524. Floris Willemszn. en Pieter Willemszn. bezitten tezamen 7 morgen 32 hond land,
belend W Gerrit Clementszn. en zijn zuster en O Jan van Rossums erfgenamen, belast met een
pacht van 42 st per jr. Het land wordt gedeeld en Pieter krijgt 32 morgen 50 roe, belend O Gerrit
Clementszn. en zijn zuster en W de erfgenamen van Pieter Claeszn. backer, Cornelis Claeszn.
bruiker en de wede van Dirck Schoeneman, Z de dwarswetering en N de Rijn [zie fol. 603].
Floris Willemszn. heeft 4 morgen belend W Gerrit Clementszn. en zijn zuster, O de erfgenamen
van Jan van Rossum, strekkende uit de Rijn in de dwarswetering, belast met 42 st per jr eeuwige
pacht.
fol. 524v. 18-2-1588. Dirck Pieterszn. iis schuldig Cathrijn Jansdr. en Crijn Jansdr. wonende
Leiden op de Middelstegraft 7 KG 10 st per jr met hypotheek op 52 morgen 2 hond land, belend
O Gerrit Dirckszn. en Dammas Dirckszn., W Joris Corneliszn. en Jacob Matthijszn., Z de
dwarswtering en N Rijneburgerland.
fol. 525. 22-2-1588. Jan Jacobszn. oud 58 jr, Huych Corneliszn. 58 jr, Symon Janszn. 37 jr en
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Reyer Hugenzn. 22 jr att tvv Gerrit Corneliszn. Zij zijn in de leste herft geweest ten huize van
Harmen Corneliszn. drinkende een cruyckgen en daar zijn mede geweest Cornelis Floriszn., jonge
Dirck Jacobszn. Rijck en Jan Jacobszn. Rijck en Cornelis Floriszn. hen deposanten "vraegende
hen oft hen wel gelieken dat sij bij henluyden souen comen met vrientschap praeten ende bij t
geselschap geantwoort sijnde dat heurlieden sulcx lieff was". Cornelis Floriszn. stelde dat hij het
land gekocht had van jonge Dirck Japen hetwelk Jan en Gerrit zijn broers hebben genaast om
daarin een koey te leggen. Men verwacht moeilijkheden en hij zeide genegen te zijn het land aan
een ander over te dragen als men hem voor zijn moeite iets zou geven. Symon Janszn. vroeg twee
dagen beraad.
fol. 525v. 22-2-1588. Symon Gerritszn. 42 jr en Symon Janszn. 37 jr att. tvv Jan Jacobszn.
onleesbaarvoor hem zelve en vervangende Symon Claeszn. zijn broer onleesbaar namens Huych
Corneliszn. zijn vader, betreft hetzelfde land.
fol. 526v. Adriaen Willemszn. Hollantsch Bloet en Jacob Jacobszn. man en voogd van zijn vrouw
Trijntje Willemsdr. verkopen Cornelis Corneliszn. Bestereen een derde gedeelte van de woning
van Jaep Dircksdr. gelegen boven weg, bestaande uit 2 percelen, tezamen groot 11 hond, belend
W Claes Dirckszn. c.s., O Jacob Symonszn, strekkende van de Dam zuidwaarts tot de
Achterlanen toe aankomende Maritje Willemsdr en Ariaentje Willemsdr.
fol. 526v. 10-3-1588. Cornelis Corneliszn. alias Bestereen is schuldig aan Adriaen Willemszn.
Hollantsch Bloet 325 KG. Borg Jacob Symonszn.
fol. 526v. 10-3-1588. Dezelfde is schuldig aan Jacob Janszn.
fol. 527. 23-2-1588. Symon Janszn. verkoopt Cornelis Adriaenszn. Lodder de helft van 9 ackers
gemeen met Cornelis Claeszn. zijn zwager liggende in het Rietveld om 122 KGH| per jr rente,
met waarborg het goed alsmede een vogelkooi welke hij gekocht heeft van Cornelis Floriszn.
Koeyman.
fol. 527. 27-2-1588. Gerrit Jacobszn. Rijck wonende aan de Rijndijck oud 55 jr att tvv Gerrit
Corneliszn. in den Hoorn. Hij stelt dat hij met zijn broer Jan Jacobszn. Rijck in de voorleden
zomer genaast heeft zeker land hetwelk ene Cornelis Floriszn. had gekocht van Dirck Jacobszn.
hun broer. Zij zijn overeengekomen dat Cornelis het land mag behouden, mits deze aan hen
betalende 23 KG alsmede 20 st en 45 st voor de wijncoop. Het land is daarna verkocht aan Gerrit
Neelen en Symon Gerritszn. zijn zoon.
fol. 527v. 28-2-1588. Dirck Jacobszn. Rijck 38 jr att tvv Symon Floriszn. hetzelfde over dit land.
fol. 528v. 28-2-1588. Jan Jacobszn. Rijck 33 jr att hetzelfde.
fol. 529. 29-2-1588. Reyer Hugenzn. 32 jr att. hetzelfde. Het betreft 14 hond land gelegen in het
Rietveld.
fol. 530. ? Symon Janszn. is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder 12 KG 10 st per jr met
hypotheek op 10 morgen 1 hond land, belend O Adriaen Corneliszn. Vogelaer en W Cornelis
Claeszn. Val met gelijke 5 ackers, Z de Kerk en N de schuldenaar met Neeltje Eeuwoutsdr. wede
Gerrit Eeuwoutszn., met waarborg de koey, belend O Jan Willemszn., Hendrick Bouwenszn. en
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Neel Willemszn., W Symon Janszn. zelf en Z Adriaen Adriaenszn. Vogelaer met de kinderen van
Gerrit Claeszn. en N Vos Floriszn.
fol. 530. ? Adriaen Claeszn. verkoopt Leendert Leendertszn., Cornelis Leendertszn., Jacob
Jacobszn. en Jan Gerritszn. tezamen 11 hond land gelegen boven weg, belend O Eeuwout Janszn.,
W Adriaen Corneliszn. Voshol en Adriaen Claeszn. moelenaar, Z Jacob Pieterszn. en N de
Achterweg, onder overhandiging van de oude brieven.
fol. 530. Dirck Hendrick Ruttensznzn. 40 jr en Dirck Jacobszn. Rijck 42 jr att tvv Claes Claeszn.
en Pieter Hubertszn. Zij hebben op Kerstmis lestleden tezamen gezeten ten huize van Adriaen
Jacobszn. Loot daar mede waren Claes Claeszn. en Pieter Hubertszn. sprekende over een
comanschap van land te Hazerswoude.
fol. 531. 8-4-1588. Maritge Cornelisdr. wede Jan Corneliszn. wonende in den Vrijen noock met
Cornelis Aelwijnszn. haar vader ter eenre en Leendert Corneliszn. als oom en bloedvoogd van
Aeltge Jansdr., Ariaentje Jansdr. en Claes Janszn. haar weeskinderen, oud resp. 14, 12, 8 en 4 jr
ter andere zijde. De moeder behoudt de gehele boedel. Elk kind bij 18 jr 46 KG met hypotheek op
een huis en erf met 1 grote morgen land, belend N Pieter Wouterszn. O de Otweg, Z Pieter
Wouterszn. en W de erfgenamen van Adriaen IJsbrantszn.; 1 morgen 22 hond land in
Benthuizen, belend W de Hogeveense vaart, O de kinderen van Adriaen IJsbrantszn., Z Hubert
Leendertszn. en N de kinderen van Adriaen IJsbrantszn.
fol. 531v. ? Claes Claeszn. verkoopt Gerrit Willemszn. zijn huis en erf dat hij zelf bewoont,
strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de dwarssloot toe, belend O de Oostvaart, W de
verkoper met zijn ander after huis en erf, belast met 4 schilden per jr tbv de Heilige Geest van
Hazerswoude en 7 hond land belend O Joost Claeszn., W de wede van Adriaen Jacob
Bouwensznzn. met haar kinderen, N Cornelis Claeszn. en Z de verkoper, betaald met een
schuldbrief, met waarborg zijn achterland van 14 hond, belend O de Oostvaart, W Claes Claeszn.
zelf, N Gerrit Willemszn. met zijn erf en Z de Achterweg; nog een oud huis met 11 hond land
daarachter leggende. belend O de voorsz. Claes Claeszn. en W Mees Willemszn., strekkende van
de Voorweg tot de Achterweg toe.
fol. 532. Volgt schuldbrief van 490 KG met hypotheek op het gekochte en op 3 morgen land,
belend O Michiel Boonenzn., W Daem Janszn. snijder, N de duker vlyet; 2 morgen land belend O
t weeskind van Jan Adriaen Jansznzn., W Maritje Jacob Wittebol, N de Voorweg en Z Willem
Pieterszn. Van de volgende pagina's, is slechts overgenomen de verklaringen, die werden afgelegd
en de andere akten die leesbaar waren.
fol. 533. Dirck Willemszn. timmerman 42 jr tuigt bij sijn eedt.
Jan Maertenszn. 39 jr, Aernt Foeyt 43 jr en Willem Pieterszn. 52 jr. attesteren tvv Jan Adriaenszn.
Zij wonen omtrent de woning van za Adriaen Janszn. backer en hen is bekend het soobere
regiment van Jan Adriaenszn. de voorsz. Adriaen backer soon die niet bequaem is om zijn eigen
goederen te regieren. Hij heeft o.a. 6 vette ossen gekocht van Dirck van Raven brouwer te Delft
etc.
fol. 536. Claes Dirckszn. 64 jr att. tvv. Gryet Bruynendr. wede Inge Leendertszn. "ten tijde als hij
van sijn huisvrouwen wege met de andere erfgenamen vergaderd was om te scheyden de goederen
van za. Bruyn Janszn. zijn huisvrouwen vader. Jan Bruynen haar broer" etc.
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Betreft het recht van het schuitenhuis dat te staan plach buyten weg tussen Bruyn Janszn. land en
de ledige werf van Aeltge Jansdr. en om t selve weder te mogen oprichten en gebruiken gelijk
Bruyn Janszn. plach te doen, daerop Geerte Flooren die mede-erfgename was van Jan Bruynzn.
haar halve broer etc.
20-4-1580. Jacob Doeszn. 30 jr en Gerrit Symonszn. 30 jr en Jan Hugenzn. 30 jr att tvv Adriaen
Janszn. dat zij in rechte gezeten hebben op 13-7-1587 daar kwestie was tussen Cryntgen Claesdr.
en Adriaen Janszn. in het maken van trouwen.
fol. 537. 23-4-1588. Jan Toeniszn. 42 jr, Pouwels Wouterszn. 33 jr en ouwe Cornelis Joostenszn.
35 jr att tvv Adriaen Janszn. dat zij op 13-7-1587 erbij waren etc.
fol. 539. 1-5-1588. Trouwbeloften tussen Cornelis Claeszn. als bruidegom en Erckgen Cornelisdr.
als bruid en stellen dat de 3 proclamaties zijn uitgeroepen en dat zij elkander trouw beloven
volgens de ordonnanties van de heren Staten.
fol. 540v. 7-5-1588. Adriaen Jacobszn. Craen 50 jr att tv Adriaen Janszn. en Cryntje Claesdr.
fol. 541. 27-5-1588. Trijn Jansdr. wede Gerrit Jacobszn. drapenier te Leiden met Dirck Adriaen
Jacobsznzn. haar gekoren voogd verkoopt Jan Gerritszn. Buytewech 10 hond land gelegen buiten
weg, belend W Dirck Pieterszn. Boos, O Gijsbert Floriszn., Cors Jacobszn. Houweling en Neeltje
Aertsdr. wede Claes Floriszn., Z de nieuwe vaart en N Jan Janszn. haar broer.
2-5-1588. Adriaen Jacobszn. Loot 39 jr en Jacob Gerritszn. wonende Rijnsaterswoude 25 jr att.
tvv Jan Pieterszn. eertijds gezworen bode van Rijswijck.
fol. 542. Dirck Willemszn. timmerman is schuldig aan Geertje Symonsdr. wede Evert
Hendrickszn. 75 KG met hypotheek op 16 hond land, belend O Jacob Pieterszn. Craen, W
Cornelis Corneliszn. Soontgen, Z Cornelis Doeszn. en N Crijn Aertszn.
fol. 542v. 12-6-1588. Symon Claeszn. en Claes Claeszn. broers wonende Coudekerck stellen dat
onlangs te haren kennis was gekomen dat Pieter Hendrickszn. metselaar had verzocht een
vogelkooi te mogen leggen, waar tegen zij willen opposeren.
Matthijs Corneliszn. is schuldig aan Neeltje Jacobsdr. 122 KG per jr met hypotheek op 2 morgen
land, belend O de schuldeiseres met Gryetken Willemsdr. en op 15 hond land, belend O Neeltje
Jan Jacob Louweriszn. wede en W de voorsz. 2 morgen, strekkende van Aert Janszn. werf af
zuidwaarts tot de Achterweg toe en op 10 hond land, belend O Marytje Adriaensdr.? wede Gerrit
Foeyt, strekkende van de nieuwe vaart tot de Achterweg.
fol. 543, 26-6-1588. Eeuwout Hendrickszn. en Jan Gijsbertszn. voor hen zelven en voor Cornelis
Pieterszn. en Jan Willemszn. bouman hebben geopposeerd tegen het kerkgebod van Cornelis
Corneliszn. en Willem Corneliszn. den Deen.
11-7-1588. Claes Dirckszn. Verkaa 63 jr att tvv. Margriet Bruynendr. Betreft de boedelscheiding
van Bruyn Janszn. en wel speciaal wat betreft het schuitenhuis.
fol. 543v. 31-7-1588. Hendrick Jan Hendrickszn. en Pieter Hendrickszn. Keyser broers en hen
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sterk makende voor Joris Hendrickszn. hun broer verkopen Duyfjen Jansdr. wede Willem
Meeszn. de helft van 375 roe zoals zij die gekocht hadden van Jan Mouwerijnszn. de zoon van
Jan Mouwerijnszn. te Leiderdorp en zoals begrepen onder 4 morgen land volgens de 3 oude
brieven in dato resp. 1478, 29-4-1582 en 1-5-1588, en beloofden de voorsz. Duyfje Jansdr. de
voorsz. helft van 375 roe te vrijen en te waren als leggende gemengder aerde in 5 morgen, die sij
gekoft heeft van Cornelis Eeuwoutszn., belend O Pieter Hendrickszn., W Cornelis Eeuwoutszn.,
Z Claes Verspeck met gelijke 5 morgen en N de Groenendijck.
fol. 544. 31-7-1588. Dezelfden verkopen Mary Willemsdr. wede Vranck Claeszn. wonende
Leiderdorp 250 roe in een weer van 9 morgen gemengder aerde, strekkende uit de Rijn tot de
oude Wilck toe, belend O Adriaen Janszn. en W Joris Hendrickszn. die zij gekocht hebben, en
wel 6 morgen in Pieter Hendrickszn. en 3 morgen van de erfgenamen van Cornelis Hendrickszn.
en alzo sij deze 250 roe land als begrepen zijnde onder de voorsz. 4 morgen etc.
31-7-1588. Dezelfden verkopen Cornelis Claeszn. als oom en voogd van, Hendrick Dirckszn. en
Cornelis Dirckszn. de jongste zonen van Dirck Claeszn. tot Alphen 12 vierdedeel in 300 roe
land, belopende 1122 roe en nog 4/5e deel van 12 vierdedeel in deze 300 roe belopende 91 roe?
leggende gemengder aerde in 9 morgen land, strekkende uit de Rijn tot in de oude Wilck, belend
O Jan Hendrickszn. c.s. en W Buttermans weer toebehorende Cornelis Dirckszn. cruyenier te
Leiden, in welk weer Hendrick Claeszn. competeert 14 hond leggende op t zuideinde en Willem
Willemszn. Hoftuyn 1/5 van 12 vierendeel in deze 9 morgen en alzo zij deze 300 roe land als
begrepen in zekere 4 morgen land etc.
fol. 544v. 31-7-1588. Dezelfden verkopen Hendrick Claeszn. 1/4 gedeelte van 300 roe land
liggende als voren.
31-7-1588. Cornelis Adriaenszn. Lodder verkoopt Hubert Adriaenszn. een bezegelde brief op
Pouwels Gerritszn. van 29-1-1588 betreffende 14 hond land met de turf daarop en Hubert zal
Hendrick Egbertszn. betalen 49 ton turf en aan Gerrit Adriaenszn. zijn broer 17 KG, Dirck
Janszn. brouwer in de Clauw te Delft 272 KG en hiermede doorgerekend 30 gulden die Hendrick
Pieterszn. aan Hubert Adriaenszn. schuldig is, belast met 22 st 10 p.
fol. 545. Jonge Cornelis Joostenszn. is schuldig aan Pieter Corneliszn. scheepmaker te Leiden op
de Vliet als actie hebbende van Hendrick Adriaenszn. 500 ton turf.
Volgt bestek van de schuur tot de predikant (niet overgenomen).
fol. 545v. Cornelis Corneliszn. Bestereen verkoopt Cornelis Corneliszn. Soontgen 5 hond land
belend O de verkoper, W Claes Dirckszn. van Montfoort, Z Maritge en Adriaentje Willemsdrs. en
N dezelfden.
Volgt schuldbrief van 350 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op 7 morgen land, belend
O Cornelis Doeszn. en Dirck Willemszn., W Leendert Leendertszn. en Cornelis Leendertszn., Z
de Voorweg, Dirck Hendrickszn., Cornelis Corneliszn. en N Crijn Aertszn.
Cornelis Joriszn. of Cornelis Claeszn. wonende aan de Rijndijk geeft procuratie op Cornelis
Adriaenszn. en Niclaes Adriaenszn. en Jan Jacobszn. Ket als tallieden.
Hubert Adriaenszn. zal voor Gerrit Adriaenszn. zijn broer betalen aan Jan Jacobszn. van
Baersdorp 300 KG en daarmede zal Gerrit zijn broer Hubert kwijtschelden 300 KG die hij hem
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schuldig was en heeft Gerrit opgedragen aan Hubert zijn broer een obligatie van 111 KG tlv
Cornelis Adriaen Jansznzn. van 15-11-1587 en ter verdere voldoening draagt Hubert op 1 morgen
land gekomen van Symon Jan Reyersznzn. gelegen buiten weg en nog het gebruik van een schip.
fol 546. 21-8-1588. Jan Symonszn. wonende Warmont geeft procuratie op Niclaes Adriaenszn.,
Jan Jacobszn. Ket en Cornelis Adriaenszn. Lodder, procureurs voor de vierschaar van
Hazerswoude, Jacob de Bodt te Leiden, Cornelis van Poll en Gerrit Vertburch, procureurs te
Leiden.
fol. 546v. 22-8-1588 Cornelis Jacobszn. is schuldig aan Cornelis Corneliszn. 575 KG wegens
koop van 8 hond weiland en 8 hond slagturfland, belend O Jan Janszn., Willem Hendrickszn. en
de schuldeiser, W de schuldeiser, Z de Achterweg en N de schuldeiser en nog 5 hond en 6 hond
land gelegen boven weg, belend de 5 hond O de wede van Jacob Houweling, W Floris Doeszn.
met de voorsz. wede en de 6 hond O Dirck Pieterszn. Boes en Cornelis Symonszn., W Claes
Pieterszn., N Leendert Cornelis Woutersznzn. met de voorsz. wede, nog 4 hond land belend O
Cornelis jonge Dirckszn. en de voorsz. wede, W Jacob Jacobszn. Koeyman, Z Cornelis
Corneliszn. en N de Achterweg.
Cornelis Engebrechtszn. is schuldig aan Jacob Vass timmerman 211 KG 10 st wegens koop van
roerende goederen en arbeidsloon, met hypotheek op een huis en erf, belend O Jacob Pieterszn. en
W Cornelis Doeszn., strekkende van de Voorweg tot de Nieuwe vaart toe, 14 hond land belend O
Wouter Corneliszn. en Huych Janszn., W Anna Govertsdr. en Adriaen Symonszn., Z IJsbrant
Corneliszn. en N de Achterweg.
Gryet Cornelisdr. wede Jan Hendrickszn. met Cornelis Willem Jan Aertsznzn. haar vader en
Willem Hendrickszn. Kas haar za mans broer als haar gekoren voogden en is schuldig aan
Cornelis Corneliszn. Bestereen 1454 KG in mindering waarvan zij hem overdraagt een
schuldbrief tlv Dirck Pieterszn. Boos haar zwager van 185 KG en nog de helft van een schuldbrief
tlv Willem Claes Pietersznzn. van 536 KG onleesbaar en beloofde te lossen 769 KG, met
waarborg een huis met barg en schuur alsmede 20 hond land, strekkende voor van de Voorweg
zuidwaarts tot midden in de dwarssloot toe bij de moelen, O de schuldeiser en W Pieter Dirck
Eeuwoutsznzn.
Gryet Bruynendr., Adriaen Jacobszn. Craen, Floris Reyerszn., Dirck Claeszn. Keyser, Jan
Bruynen.
Marytge Arisdr., Claes Gerritszn. en Wouter Corneliszn.
fol. 547v. Cornelis Willemszn. onleesbaar verkoopt Dirck Pieterszn. Boos zijn zwager 3 morgen
2 hond land met huis, barg en schuur, belend O Eeuwout Corszn. en Cornelis Willemszn. zelf en
Jan Hendrickszn. wede elk met 1 morgen land en W Aelwijn Pieterszn., strekkende van de
Voorweg tot de Achterweg.
Dirck Pieterszn. verlijt Cornelis Willemszn. een obligatie van 300 KG.
Keyser is schuldig aan de Kerk van Hazerswoude 4 KG 10 st per jr rente met hypotheek op 3
morgen 55 roe land, belend O Mees Willemszn. en W Burger Hendrickszn.
jonge Jan Corneliszn. Craen is schuldig aan Anna Cornelisdr. zijn zuster een jaarlijkse losrente
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van 25 KG te lossen met 400 KG met hypotheek op 3 morgen land gelegen buiten weg, belend O
Wouter Corneliszn., W Jacob Wittebols wede, Z de Nieuwe vaart en N Jan Hugenzn. en op 3
morgen 12 hond, belend O Gerrit Janszn. en W Claes Janszn. en Adriaen Philipszn., strekkende
van de Voorweg tot de Achterweg.
fol. 548. Jacob Pieterszn. Craen verkoopt Vrerick N. 20 hond land gelegen buiten weg, belend O
Adriaen Corneliszn., W de Oostka, met waarborg een huis en erf met 8 hond land, belend O
Cornelis Janszn., Z en W Neel Hugenzn. en N Cornelis snyer.
fol. 548. Volgt schuldbrief van 400 KG met hypotheek gekochte.
Margriet Cornelisdr. wede Jan Hendrickszn. met Cornelis Willem Jan Aertsznzn. haar vader en
Willem Hendrickszn. Cas haar za mans broer als haar gekoren voogden, verkoopt Jan
Maertenszn. wonende Alphenhorn een acker slagturfland gelegen boven weg, belend O Willem
Hendrickszn. Cas met gelijke akker en W Adriaen Joostenzn., strekkende van haar huiswerf tot
aan Adriaen Corneliszn. haar broers land, te verongelden voor de helft van 62 hond onder
verwijzing naar een voorgaande brief van 25-1-1587, waarbij gekocht werd van Willem
Willemszn. Ouwelant.
fol. 548v. Pieter Claeszn. Tas is schuldig aan Cornelis Corneliszn. Bestereen 300 Kg met
hypotheek op 42 hond land gelegen binnen weg, belend O Cornelis Jacobszn., W de schuldeiser,
Z dezelfde en N de wede van Jan Hendrickszn. Borg Jacob Symonszn.
Volgt de overdracht op 19-9-1588.
fol. 549. 20-9-1588. Joost Vranckenszn. is schuldig aan Cornelis Adriaen Jansznzn. 4.. wegens
koop van 120 ton turf met waarborg een huis en erf gelegen buiten weg, belend O Machtelt
IJsbrantsdr. wede Stoffel Vrerickszn., W en N Jacob Corneliszn. Craen en Z de Voorweg.
Pieter Claeszn. Tas is schuldig aan Cornelis Adriaenszn. Lodder 4 KG per jr met hypotheek op 3
morgen 4 hond land belend O t sterfhuis van Adriaen Roelofszn., IJsbrant Corneliszn. en Hubert
Pieterszn., W Cornelis Corszn., Cornelis Corneliszn. Adelborst, Jacob N, Aert Symonszn.,
Adriaen Joostenszn., Evert N. en Jan van Velsen ?, Z Wouter Corneliszn. en N de Achterweg; 14
hond land belend O Wouter Corneliszn., W de schuldenaar, Z Adriaen Symonszn. en Huych
Janszn., N Hubert Pieterszn.
fol. 549v. Pieter Claeszn. verkoopt Cornelis Claeszn. zijn broer 2 morgen 1 hond land.
Volgt rentebrief van 800 KG met hypotheek op het gekochte alsmede op 4 morgen land, belend O
Jacob Matthijszn., W Pieter Willemszn., Maritje Claesdr. wede Jan Jacob Eeuwoutsznzn., Z de
kinderen van Arie Backer en N de Achterweg.
Pieter Claeszn. verkoopt Jan Claeszn. zijn broer eerst 2 morgen 1 hond land, belend O Nelle Jan
Dammaszn. wede, W de koper met het volgende perceel, Z de Achterweg en N Jan Claeszn.,
belast met 20 st per jr tbv de Kerk van Hazerswoude, 13 hond land daarvan 8 hond liggen
noordwaarts van de dwarswetering en de rest zuidwaarts daarvan, belend de 8 hond O Jan
Claeszn. zelf, W Joris Claeszn., Z de dwarswetering, N Jan Claeszn. zelf en de rest O.....Floriszn.,
W Adriaen? Gerritszn., Z Gys N en N de dwarswetering.
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Volgt de schuldbrief van 1000 KG.
fol. 550. onleesbaar 6 hond land belend O Willem Symonszn. en Cornelis Willem Jan Aertszn.,
W Cornelis Willem Jan Aertszn. voorsz. en Gryet Cornelisdr. onleesbaar, N Eeuwout Corszn. en
Cornelis Willemszn. onleesbaar Adriaen Backer.
Cornelis Corneliszn. is schuldig aan Wouter Adriaenszn. 200 KG met hypotheek op hetzelfde
goed en op 6 morgen land, belend O Cornelis voorsz. en Dirck Willemszn. kinderen en Dirck
Hendrickszn. en Cornelis Corneliszn., Z de nieuwe vaart, W Leendert Leendertsznzn, Cornelis
Leendertszn. en Claesje Leendertsdr., strekkende eensdeels van de dwarswetering, eensdeels van
Dirck Hendrickszn. werf noordwaarts tot Crijn Aertszn. land toe.
10-10-1588. Toenis Jacobszn. Maetroes 83 jr wonende Hogeveen en Maritje Dircksdr. huisvrouw
van Huych Gerritszn. wonende Benthuizen oud 56 jr att tvv Joachim Adriaenszn. en stellen dat zij
wel kennen 1 grote morgen land in Benthuizen belend W Leendert Pieterszn. gekomen in de
plaats van Dirck Eggerszn., N en O Joachim Adriaenszn. zelf als gekomen in de plaats van
Maritje Adriaen Aertszn. wede moeder van Joachim, Z nu Dirck Hendrickszn. Los en Eggert
Corneliszn. des voorsz. Maritje broers zoon, welke morgen Joachim zelf heeft bezeten sinds zijn
moeders dood dus omtrent 28 jr geleden en daarvoor zijn moeder zelf zolang als het hem getuige
heugt. Dirck Corneliszn. Velleman gehuwd met een dochter van Maritje Adriaen Aertszn., welke
Dirck zeer behoeftig was. Toenis heeft omtrent de grote morgen gewoond met Aef Willemszn.
zijn 2e vrouw 7 jr en met Gerytje Adriaensdr. zijn 3e vrouw 42 jr.
fol. 550v. Jan Hugenzn. is schuldig aan Gerrit Corneliszn. zijn zwager 24 KG wegens koop van
een erf van zijn halve broer Cornelis Corneliszn., gelegen buiten weg, belend O IJsbrant Claeszn.,
W Cornelis Janszn., Z de Voorweg en N Dirck Willemszn. kinderen; 14 hond land gelegen buiten
weg, belend W Jan Goessenszn., Jan Dirckszn. en Gerrit Dirckszn., O Aeltje Cornelis Nijss wede
en Reynout Corneliszn. en Z Jan zelf, N de voorsz. Jan Dirckszn. en Gerrit Dirckszn.
fol. 551. Cornelis Dirckszn. Hans schuldig aan Jan Hugenzn. een rente van 10 KG per jr? wegens
koop van een henniptuin groot 9 hond, belend O Eeuwout Gerritszn., N de dwarswetering, W
Adriaen Jacobszn. Craen en nog 5 hond land belend W Maritje Dircksdr. erfgenamen, O
Rijnenburgerland, Z de dwarswetering en N Rijnenburgerland, belast met 4 KG 15 st erfpacht en
12 KG per jr te lossen binnen 2 jr.
Jan Hugenzn. verlijt het voorsz. land, groot 12 hond, met waarborg 4 morgen land, belend O Job
Janszn., W Willem Pieterszn., Z de laan met Jaep Craen en N Ewout Gerritszn.
18-10-1588. Cornelis Adriaenszn. en Jan Jacobszn. Ket als hiertoe verzocht door Jan
Hendrickszn. Koey en stellen zich borg voor Cornelis Hendrickszn. en zijn schuit welke Jan
Floriszn. scheepmaker had doen stuiten en dat voor zulke achterstanden als deze scheepmaker
pretendeert te hebben op de voorsz. schuit.
fol. 551v. 23-10-1588. Jasper? Pieterszn. is schuldig onleesbaar 15 KG aan geld wegens levering
van een koebeest dat hij van Mees Willemszn. gekocht had.
27-10-1588? Maximiliaen van Cruyningen, heer van Cruyningen en heer van Hazerswoude
verkoopt Jan van der Meer een huis met barg en schuur en een klein huisje, belend O en N Jacob
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Corneliszn. Craen, W heer Lodewijksvaart en Z de Heerweg, belast met 2 renten van elk 45 st tbv
de Heilige Geest van Hazerswoude en de Heilige Geest van Leiderdorp en moet restitueren 2400
KG in verband met 2 contracten.
fol. 552. 27-10-1588. Dezelfde stelt Johan van der Meer wonende Delft aan tot Baljuw en Schout
van Hazerswoude.
30-10-1588. Reyer Pieterszn. verkoopt Claes Corneliszn. Lock zijn zwager een erfpachtsbrief van
8 hond land gelegen buiten weg, belend O Dirck Pieterszn. Boos, W Reyer Pieterszn., Z Cornelis
Willem Geldersznzn. en Z Engebrecht Janszn. van 14-9-1550 belast met 7 KG per jr.
30-10-1588. Reyer Pieterszn. verkoopt dezelfde 22 hond land, belend O Adriaen Corneliszn., W
Floris Reyerszn., Z Adriaen Corneliszn. en N de nieuwe vaart daarop Claes een huis getimmerd
heeft onleesbaar ter cause van 1000 ton turf.
fol. 552v. 30-10-1588. Willem Gerritszn. Pons is schuldig aan Cornelis Adriaen Jansznzn.
wegens levering van een schip met gereedschap en geeft hypotheek op het schip en op zijn
woning als huis met 6 hond land, belend O Jacob Corszn, wede, W Maertgen Ouwetgen wed
Symon Willemszn. Holbol.
fol. 552. 30-10-1588. Cornelis Corneliszn. Soontgen is schuldig aan Cornelis Corneliszn.
Bestereen 100 KG wegens koop van 6 hond land in het oostweer lang 25 roe van t suyden aan van
Willem Adriaenszn. Hollandsch Bloet midden door het land gemeten 4 voet uit de achtersloot,
belend O Jacob Symonszn. en Cornelis Corneliszn. Adelborst, W Cornelis Corneliszn. Soontgen
met omtrent 5 hond die hij mede van Cornelis Corneliszn. gekocht heeft, Z Maritge Willemsdr.
en Adriaentge Willemsdr. N Cornelis Corneliszn. met hypotheek op het gekochte en op zijn
woning liggende buiten weg, belend O Cornelis Doeszn. en Dirck Willemszn.
fol. 553. 30-10-1588 onleesbaar.
31-10-1588. Willem Symonszn. Holbol is schuldig aan Cornelis Corneliszn. Bestereen 375 KG
die hij op rente houdt voor 3 jr tegen 22 KG 10 st per jr met hypotheek op een weertgen land
gelegen binnen weg, daar de penningen van roerende zijn, belend O Cornelis Jacobszn., W
Adriaen Corneliszn., Z de Achterweg en N de wede van Jan Hendrickszn. groot 52 hond en op
een huis en erf dat hij bewoont, belend O Cornelis Symonszn. en W Dirck Boeyenszn, Z Alewijn
onleesbaar en N de Achterweg.
fol. 553v. 31-10-1558. Volgt de overdracht.
Jacob Wouterszn. is schuldig aan Pieter Dirckszn. 250 KG wegens koop van 9 hond land, belend
O Pieter Huigenzn., W en Z Engebrecht Janszn. en N de schuldenaar.
fol. 553v. 10-11-1588. Testament van Maritje Sweerendr. van der Poll wede Jacob Anthoniszn.
secretaris van Montfoort. Zij wil dat er na haar dood geen moeilijkheden zullen komen tussen
haar erfgenamen en beslist als volgt:
Hendrick Jacobszn. haar zoon en Alijt Jacobsdr. haar dr gehuwd met Huych Janszn. tezamen een
perceel land buiten der stede van Montfoort op Heeswijck, groot 42 morgen, belast met 20 KG
per jr tbv Machtelt Gerritsdr. om het na haar dood gedurende hun leven te gebruiken, verblijvende
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de eigendom ervan aan hun respectievelijke kinderen.
Machtelt Jacobsdr 2 morgen veenland ook op Heeswijck over de Tiendeweg gemeen met Gijsbert
Loeyen wonende Montfoort en daartoe een tresoor staande in het huis daarin zij woont op het
Kerkhof.
Neeltje Jacobsdr. de huisinge met after keukentge en keldertje en erve zulks zij testatrice na
bewoont en gelegen is op het Kerkhof te Montfoort.
Geertje Jacobsdr. gehuwd met Cornelis Hubertszn. zal aanvaarden en haar leven lang gebruiken
een huis en erf aan de Hoochstraet in Oost-Montfoort belend Mr Cornelis chirurgijn en Dirck
Hendrickszn. lakenkoper, belast met 32 st per jr tbv de Kerk en 32 st per jr tbv de Papen te
Moordrecht.
Zij heeft nog een rentebrief sprekende op de erfgenamen van onleesbaar op 4 morgen land in
Montfoort houdende 30 KG per jr die Machtelt moet aanvaarden en bewaren en dat daarvan zal
komen aan haar 115 KG, aan Neeltje 115 KG, aan Geertje 100 KG en de resterende 100 KG
bespreekt zij tot een legaat aan Jacob Corneliszn., Jannetje Cornelisdr. en Maritje Cornelisdr.
kinderen van Geertje Jacobsdr,. en Cornelis Hubertszn.
fol. 555. onleesbaar op een halve morgen land, belend W Cornelis Pieterszn. en Anna Hugendr. O
Joost Claeszn., Z en N Adriaen Jacobszn.
Christiaen Corneliszn. is schuldig aan Arie Joostenzn. 622 KG.
Joost Vranckenzn. 28 jr, Cornelis Pieterszn. Speelman 40 jr, Jan Corneliszn. 33 jr en Jan
Pouwelszn. 60 jr attesteren tvv Willem Janszn.
Te maken brieven tussen Cornelis Janszn. en Cors Hugenzn.
Gaarders:
O Jan Wouterszn., W Cornelis Symonszn. en Jan Wouterszn., Floris Dirckszn. in de Vene.
Boven weg Bastiaen Thijszn. en Dirck Arien Reyersznzn.
? Jan Maertenszn. en Joachum soon Inge.
fol. 555v. 27-11-1588. Jasper Hendrickszn. wonende Benthoorn verkoopt Cornelis Wouterszn. en
Cornelis Claeszn. 1/3e gedeelte van 32 morgen land, belend O Symon Dirckszn., W Hendrick
Corneliszn. Crooswijck, Z de Achterweg en N de Voorweg, belast met 72 KG volgens de
boedelscheiding tussen Cornelis Gerritszn. Keyser en zijn kinderen.
Jan van der ? voor hem zelve en nog als last hebbende van Annetgen Pietersdr. zijn huisvrouw,
erfgenamen van Neeltje Cornelisdr. haar moeder wede van Pieter Vranckenszn. en als procuratie
hebbende van Pieter Janszn.? van 2-5-1588 voor Cornelis van Westerbaen notaris.
Reyer Pieterszn. verkoopt Jacob Wouterszn. 4 hond slagturfland gelegen buiten weg, belend O
Cornelis Floriszn., W Cors Jacobszn. Houweling, Z Pieter Corneliszn. Keyser en N Pouwels
Wouterszn., belast met 45 st losrente tbv Gerritgen Philipsdr., met waarborg 2 morgen 75 roe land
belend O Reyer zelf, W Pieter Keyser, Z en W de nieuwe vaart.
Volgt schuldbrief van 195 KG met hypotheek op het gekochte en op 9 hond land belend O Floris
Janszn., W Engebrecht Janszn., Z Jacob zelf en N de Piswetering.
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fol. 556. 27-11-1588. Cornelis Janszn./ Buytewech 64 jr, Bouwen Adriaenszn. 32 jr, Jan
Hugenzn. 31 jr, en Aris Dirckszn. 43 jr attesteren tvv Jacob Doeszn.
fol. 556v. ? Cornelis Corneliszn. alias Soontgen is schuldig aan Evert Janszn. oom en voogd van
Maritje Cornelisdr., dochter van Cornelis Corneliszn. bij Anna Jansdr., 31 KG voor haar moeders
erfdeel en 6 KG voor kleren etc. te betalen als Maritje 17 jr wordt en hij is nog schuldig aan
Cornelis Corneliszn. zijn zoon of Evert Janszn. oom en voogd 252 KG als moederlijk erfdeel te
betalen bij 20 jr, hetwelk zal zijn St Pieter ad cathedram 1592. Hij is nog schuldig aan Claes
Corneliszn. en ouwe Cornelis Corneliszn. zijn oudste zonen elk 20 KG als moederlijk erfdeel met
hypotheek zijn woning met 7 morgen land, belend O Cornelis Doeszn. en Dirck Willemszn., W
de kinderen van Evert Claeszn., Z de Voorweg, Dirck Hendrickszn. en Cornelis Corneliszn.
Adelborst en N Crijn Aertszn. Compareren mede Claes Corneliszn. en Cornelis Corneliszn. elk
boven 24 jr die tevreden waren met de boedelscheiding.
fol. 557. 28-11-1588. Cornelis Hugenzn. wonende Warmond als mede voogd van de
weeskinderen van Cornelis Bruynenzn. geeft procuratie op Mr Hendrick Hagenoe procureur te
Leiden, Anthony Hagenoe zijn zoon, Jan Jacobszn. Ket procureur wonende te Hazerswoude om te
compareren voor de wet van Hazerswoude en te consenteren of te dissenteren een accoord als
tussen zijn medevoogden ter eenre en de voogden van de weeskinderen van Claes Andrieszn. is
gemaakt.
Dirck Pieterszn. Boos is schuldig aan Lijsbeth Jansdr. 144 KG met hypotheek op zijn woning met
4 morgen land, belend O Alewijn Pieterszn., W Maritje Ouwetgens en Cornelis Willemszn., Z
Cornelis Willemszn. en de Achterweg en N de Voorweg.
Eeuwout transporteert hem omtrent 7 hond land belend O Maritje Ouwetgen, W hijzelf, Z
Cornelis Willemszn. en N de dwarswetering, mits dat hij Lijsbeth Jansdr. 144 KG en nog
onleesbaar 110 KG volgens heur brief zal betalen en bekende dat hij Lijsbeth Jansdr. 24 KG per jr
zal betalen en hiervoor verbinden zijn woning gelegen buiten weg.
fol. 557v. Cornelis Hugenzn. verlijt Jacob Symonszn. 128 KG met hypotheek op 10 hond land,
belend O Dirck Adriaenszn., Z Dirck Adriaenszn., W Hendrick Symonszn. en N Mees
Willemszn. wegens koop.
11-12-1588. Cornelis Meeszn. en Pieter Corneliszn. wonende de eerste te Boskoop en de andere
te Wensveen. Cornelis Meeszn. heeft met consent van Pieter Corneliszn. verkocht aan Cornelis
Corneliszn. 22 morgen 22 hond land, belend O en W Jan Neel Baerntsznzn.??, strekkende van
de Voorweg tot de Achterweg, belast met 15 st per jr tbv zekere vicarie met waarborg 32 morgen
land die hij gekocht heeft etc.
De pagina's 558-563 niet overgenomen.
Opschrift katern febr. 1588 - april 1588.
fol. 564. 14-2-1588. Dirck Willemszn. is schuldig aan Willem Dirckszn. timmerman zijn vader
400 KG met waarborg de helft van een huis dat hij van zijn vader gekocht heeft gelegen buiten
weg, belend O en N de gemene weg, W Claes Andrieszn. wede en kinderen en Z de Voorweg.
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fol. 564v. 19-2-1588. Ever Vos Floriszn. wonende Coudekerck verkoopt Pieter Hendrickszn.
metselaar wonende aan de Rijndijck onder de Hoornsche molenpolder 6 morgen 12 hond land
ook onder dezelfde polder, belend O Maritje Willemsdr. wonende Coudekerck wede Willem Aert
Dammasznzn. met de Kerk van Hazerswoude eigenaar en Maritje bruikster, W Aert Jacobszn.
wede het noordeinde strekkende uit de Rijn zuidwaarts over de Hoornsche molenkade en de
weteringskade, betaald met een schuldbrief, met waarborg zijn woning met 6 morgen 1 hond land,
strekkende van de Rijndijk zuidwaarts tot het land van Jan Beerenzn., belend O Gerrit Nijss en W
de Oostvaart.
fol. 565. 19-2-1588. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte van 1050 KG.
fol. 565v. 19-2-1588. Pieter Hendrickszn. metselaar wonende Alphenrehorn is schuldig aan
Gijsbert Dirckszn. Gool oom en Pieter Gerritszn. de Goede neef en voogden over Margriete
Claesdr. 14 jr weeskind van Claes Dirckszn. Gool en Niesgen Jan Claeszn. van Egmond dr.
beiden z.g. tot des weeskind behoef 31 KG per jr met hypotheek eerst op zijn woning die hij
tegenwoordig bewoont met 5 morgen 1 hond land met barg en schuur, belend O Gerrit
Corneliszn. en Symon Gerritszn. zijn zoon, W de Pastorie alhier en heer Arent Thou, strekkende
uit de Rijn tot de dwarswetering toe; 6 morgen 12 hond land, belend O Maritje Willemsdr. wede
Willem Aertszn. en de Kerk van Hazerswoude en W Lijsbeth Bouwensdr. wede Aert Jacobszn.,
strekkende uit de Rijn tot de dwarskade toe; 4 morgen 12 hond land in 7 morgen gemeen met de
heer van Cruyningen, belend O Crijn Corneliszn. en W Stijn Jacobsdr. wede Pieter Janszn. Stien,
strekkende uit de Rijn tot de dwarskade toe. Afgelost 16-5-1622.
fol. 567. 22-2-1588. Jan Jacobszn. Keth bode alhier is schuldig aan Cornelis Hendrickszn. zijn
neef 100 KG wegens koop van de helft van 122 hond land, belend O Thees Engebrechtszn. en
Jacob Put, W jonge Jan Janszn., Z Pouwels Gerritszn. en N Cornelis Corneliszn. Braber.
22-2-1588. Volgt de overdracht van het land.
fol. 567v. 18-2-1588. Dirck Pieterszn. wonende aan de Rijndijk is schuldig aan Cathrijn Janszn.
en Trijn Jansdr. wonende te Leiden op de Middelstegraft 7 KG 10 st per jr met hypotheek op 5
morgen 2 hond land gelegen buiten weg, belend O Gerrit Dirckszn. en Dammas Dirckszn. zijn
zonen, W Joris Corneliszn. zijn zwager en Jacob Matthijszn., Z de dwarswetering en N
Rijnenburgerland, zijnde erfpachtsland van de heer van Cruyningen tegen 10 KG per jr. Afgelost
18-4-1610.
fol. 568v. 18-2-1588. Jan Joostenszn. is schuldig aan Geertje Symonsdr. wede Boeyen
Hendrickszn. 3 KG 5 groot per jaar met hypotheek op zijn huis met barg en schuur alsmede 42
hond land, belend O en N Gerrit Corneliszn. Keyser, W de Oostvaart, Z de Voorweg alsmede op
5 morgen land min 2 hond, belend O Jan Hugenzn., Cornelis Corneliszn. en Aert Symonszn., W
de gemene laan, Michiel Boonenzn. en Roelof Adriaenszn., Z de Voorweg en N de erfgenamen
van Dirck Jan Symonsznzn.
fol. 569. 7-5-1588. Adriaen Willemszn. Hollants Bloet is schuldig aan Mees Willemszn. zijn
huisvrouwen zoon 300 KG wegens koop van 1 morgen land, die Mees Willemszn. verkocht had
aan Wouter Dirckszn. Velleman en door Adriaen genaest was, met hypotheek op zijn woning als
huis met barg en schuur zoals hij deze bewoont met erf en aanbehorende landen groot 6 morgen,
belend O Trijn Hugendr. wede Cornelis Dirck Eggertsznzn., W Jan Maerten Eeuwoutsznzn., Z de
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Hogeveensche vaart en N Jan Maerten Eeuwoutszn. voorsz.
fol. 570. 10-3-1588. Roelof Adriaenszn. en Jacob Corneliszn. Craen als procuratie hebbende van
Maximiliaen heer van Cruyningen om te verkopen zekere landen en daarmede te lossen een rente
van 150 KG per jr tbv de erfgenamen van Dirck Pouwelszn. te Amsterdam verkoopt Jan
IJsnoutszn. brouwer voor een derde gedeelte, dezelfde Jan IJsnoutszn. en Dirck Gerritszn. als
voogden over Frans Pieterszn. en Jan Pieterszn. elk eveneens voor een derde gedeelte 2 morgen
36 roe land, zoals de kopers in huur hebben, zijnde een partij van de Oostkade, eertijds de
Moelenkade van de Hoornsche Moelen plach te wesen, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de
Afterkade of in de dwarswetering toe, belend O 13 morgen van t clooster van Abcou te Leiden en
W de voorsz. Jan IJsnoutszn. c.s.,, voor 250 KG, met waarborg de rest van de voorsz. Oostkade,
strekkende voorts lijnrecht zuidwaarts op van de 2 morgen 36 roe tot aan de landscheiding toe,
scheidende Hazerswoude van Waddinxveen, leggende aan 4 blokken gemeten als te weten het
eerste groot 22 morgen 81 roe, het tweede 2 morgen 12 hond 37 roe, het blok daaraan liggende
binnenweg 1 morgen 12 hond 14 roe en het leste blok liggende boven weg 10 hond, tezamen 7
morgen 5 hond 31 roe.
fol. 571v. 10-3-1588. Joost Vranckenszn. is schuldig aan IJsbrant Dirckszn. Visscher 3 KG 10 st
per jr met hypotheek op een huis en erf dat hij zelf bewoont gelegen buiten weg, belend O
Machteld IJsbrantsdr. wede Stoffel Vrederickszn., W en N Jacob Corneliszn. Craen en Z de
Heerweg.
fol. 572v. 10-3-1588. Cornelis Corneliszn. alias Bestereen als principael en Jacob Symonszn. zijn
zwager als borg schuldig aan Adriaen Willemszn. Hollants Bloet 325 KG wegens koop van 11
hond land gelegen binnen weg, belend W Claes Dirckszn. en O Jacob Symonszn. c.s., strekkende
van de Dam zuidwaarts tot de Achterlanden van Maritje Willemsdr. en Adriaentje Willemsdr. des
voorsz. Adriaen Willemszn. zusters.
fol. 573. 10-3-1588. Dezelfde schuldig aan Jacob Jacobszn. Houweling man en voogd van Trijn
Willemsdr. 325 KG wegens koop van 11 hond land gelegen boven weg, belend W Claes
Dirckszn. en O Jacob Symonszn. c.s., strekkende van de Dam zuidwaarts tot de achterlanden toe
van Maritje Willemsdr. en Ariaantje Willemsdr. des voorsz. Jacob wijfs zusters.
fol. 573v. 10-3-1588. Adriaen Willemszn. Hollants Bloet en Jacob Jacobszn. Houweling gehuwd
met Trijn Willemsdr. verkopen Cornelis Corneliszn. Bestereen een vierde gedeelte van een
woning van Jaepje Dircksdr. wede Willem Adriaenszn. Hollants Bloet, groot 7 morgen 2 hond 81
roe, zo deze zijn gescheiden liggende, leggende dat een vierde gedeelte aan 2 partijen, belend W
Claes Dirckszn. van Montfoort en O Jacob Symonszn. c.s. ook met een vierde gedeelte.
strekkende van de Dam zuidwaarts tot de achterlanden toe die Maritje Willemsdr. en Adriaentje
Willemsdr. haar zusters toekomen.
fol. 574v. 12-3-1588. Jan Berenszn. backer wonende Coudekerck als principaal en Matthijs
Pieterszn. zijn zwager wonende in het lage land als borg schuldig aan Jan Janszn. van Baersdorp
korenkoper, wonende te Leiden 750 KG wegens koop van koren, met hypotheek op 2 morgen 42
roe land gelegen buiten weg, belend O Gerrit Nijss, W de Oostvaart, N Ever Vos Floriszn. te
Coudekerck en Z de oude dwarswetering.
fol. 575. 16-3-1588. Mees Willemszn. verkoopt Louweris Andrieszn/ burgemeester te Leiden een
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schuldbrief van 300 KG als Adriaen Willemszn. Hollants Bloet zijn oom hem schuldig is, van 73-1588.
fol. 575v. 16-3-1588. Gijsbert Sas wonende ter Gou verkoopt Jan Gerritszn. Buytewech te Leiden
9 hond slagturfland gelegen buiten weg, belend O Jan janszn. Cock hem comparants broer, W
Cornelis Adriaenszn., Z de nieuwe vaart en N Dirck Janszn. Cock ook zijn broer.
fol. 576. acte niet af. Dirck Boeyenszn. en Floris Reyerszn. broers en Boeyen Dirckszn. vader van
Dirck Boeyenszn. Dirck en Floris verkopen Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden
zekere percelen van slagturflanden met een vogelkooi aan elkander gelegen aan de boven weg,
groot 5 morgen 4 hond, belend O Dirck Adriaen Reyersznzn.,W Evert Janszn., Bastiaen Tijssen,
Anna Tijssendr. en de kinderen van Cornelis Pieterszn. Paets te Leiden, N de kinderen van
Cornelis Pieterszn. Paets voorsz. en Pieter Hubrechtszn.,alsmede Evert Janszn. en Dirck
Adriaenszn., Z de landscheiding in welke belendingen namelijk in het achterste korft 2 akkertjes
liggen mede toebehorende Pieter Hubrechtszn. voorsz. aan het welk dit voorsz. verkochte land O,
W en N en de landscheiding Z gelegen is, betaald met zekere custing brief op Wouter Corneliszn.
en zekere rentebrief op Jan Joostenszn., welk goed de verkopers uit de erfenis van Maritje
Florisdr. hoorl. moeder des voorsz. Boeyen Dirckszn. huisvrouw geweest is, aangekomen is. Borg
Boeyen Dirckszn. met een perceel land gelegen buiten weg, strekkende het zuideinde van de
Voorweg noordwaarts over de nieuwe vaart tot de Delf toe, belend O Boeyen Dirckszn. zelf met
12 hond slagturfland en Dirck Hendrickszn., W Gerrit van Dam als koper van Jan van Rijswijck
landen en Jan Gerritszn. Buytewech.
waarschijnlijk een pagina weg.
Opschrift katern mei 1588 - octiober 1588.
fol. 577. 16-5-1588. Adriaen Willemszn. Hollants Bloet verkoopt Louweris Andrieszn. van
Swaenswijck burgemeester van Leiden een bezegelde custingbrief op Cornelis Corneliszn. alias
Bestereen en Jacob Symonszn. als borg groot 325 KG van 10-3-1588, betaald met een schuldbrief
die hij schuldig was als actie hebbende van Mees Willemszn.
fol. 577v. Jan Hugenzn. en Maritje Hugendr. met Huych Janszn. haar vader en naaste bloedvoogd
verkopen Frans Corneliszn. 3 morgen 22 hond 9 roe land rest van de akte niet aanwezig.
fol. 578. Kop van de acte niet aanwezig. acte van 23-10-1588, vermoedelijk schuldbeketenis.
Betreft koop van 2 x 13 hond land en heeft daarvoor de voorsz. hoofdsom en de rente die daaraan
kleeft verzekerd eerst op 2 morgen 1 hond land die hij van Hendrick Claeszn. voorsz. gekocht
heeft, belend O Nelle Dircksdr. wede Jan Willemszn. Keth, W en N Jan Claeszn. zelf en Z de
dwarswetering; nog andere 2 morgen 1 hond land belend O Jan Claeszn., W Cornelis Claeszn.
zijn broer, Z Joris Claeszn. Oosterling wonende Coudekerck en N de huiswerf van Cornelis
Claeszn. voorsz..
fol. 578v. kop en slot van akte niet aanwezig. Hendrick Claeszn. verkoopt Jan Claeszn. zijn broer
de hiervoor vermelde eerste 2 morgen 1 hond land, belast met 28 st per jr tbv de Kerk van
Hazerswoude alsmede 13 hond land als voren, daarvan 1 morgen leenland is van de heer van
Poelgeest.
fol. 579. alleen slot van een akte.
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16-3-1588. Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden verkoopt Dirck Boeyenszn. en Floris
Reyerszn. tezamen 2 bezegelde brieven, de ene op Wouter Claeszn. inhoudende 3 x 160 KG van
19-3-1586 en de andere op Jan Joostenzn. houdende een rente van 6 KG 5 st per jr losbaar met
100 KG van 29-10-1581 alsmede een transport van 19-3-1586, bij welke Wouter Corneliszn. hem
de schuldbrief had overgedragen., betaald met de koop van zekere landen te Hazerswoude
fol. 579v. 17-3-1588. Leendert Crijnenzn. verkoopt Cornelis Adriaenszn. zijn zwager 4 hond land
gelegen binnen weg, belend O de verkoper, W Jan Gerritszn. en Jacob Jacobszn., Z de verkoper
en N Jacob Jacobszn., betaald met een custingbrief.
fol. 580. 17-3-1588. Volgt de schuldbrief van 280 KG. De schuldenaar wordt nu Cornelis Adriaen
Jansznzn. genoemd met hypotheek op het gekochte en op zijn woning als huis met barg en schuur
alsmede 172 hond land gelegen binnen weg, belend O Hendrick Corneliszn. en W Cornelis
Willem Jan Aertsznzn., strekkende van de Voorweg tot de Achterweg.
fol. 580v. 21-3-1588. Jacob Doeszn. verkoopt Willem Symonszn. alias Holbol 52 hond land
gelegen binnen weg, belend O Dirck Aemszn. en de wede van Jacob Corszn., W Bouwen
Adriaenszn. en Zeger Adriaenszn., N Willem Gerritszn. en Z de Achterweg, welk land eerder
heeft toebehoort aan IJsbrant Corneliszn. en na hem aan Jan Jasperszn. en ook aan Aert
Symonszn. decker, belast met 15 st per jr tbv de Kerk van Hazerswoude. De koper zal moeten
nakomen het contract dat verkoper met Willem Gerrit Ponsznzn. heeft aangegaan betreffende het
banwerk, betaald met een schuldbrief.
fol. 581v. 21-3-1588. Volgt schuldbrief van 2000 ton turf te leveren uit het gekochte of te leveren
uit 12 akkertje achter het huis van de schuldenaar, hetwelk hij te anderen tijde gekocht heeft van
Jacob Doeszn., gelegen boven weg, belend O Aelwijn Pieterszn., W Dirck Boeyenszn., Z Aelwijn
voorsz. en N Willem Symonszn. zelf met zijn huiswerf, met waarborg de voorsz. landen en op
zijn huis en erf gelegen boven weg, belend O Cornelis Symonszn. zijn broer, W Dirck
Boeyenszn., Z de schuldenaar en Aelwijn Pieterszn., N de Achterweg
fol. 582v. 21-3-1588. Cornelis Adriaenszn. snijder verkoopt Adriaen Bouwenszn. poorter van
Leiden een bezegelde schuldbrief op Joachim Aelbertszn. smid alhier van 30 KG van 11-4-1583.
fol. 583. 21-3-1588. Jacob Doeszn. verkoopt Cornelis Joachimszn. 2 hond slagturfland gelegen
boven weg, belend O jonge Jan Corneliszn. Craen, W Magdalena Dircksdr. en Adriaen
Corneliszn. Voshol, Z de landscheiding en N jonge Neel Joostenzn. alsmede een praemschip met
200 ton turf, betaald met een schuldbrief.
fol. 583v. 31-3-1588. Dirck Adriaenszn. anders genaamd Dirck Adriaen Reyersznzn. verkoopt
Burchje Hendricksdr. wede Gerrit Bueckelszn. Buytewech te Leiden een schuldbrief op Mees
Willemszn. en Jacob Symonszn. zijn borg pro resto 580 KG oorspronkelijk 600 KG. Niclaes
Adriaenszn. substituut schout van Hazerswoude verklaart dat Mees Willemszn. en Jacob
Symonszn. bekend zijn met de overdracht.
fol. 584v. 21-3-1588. Cornelis Joachimszn. is schuldig aan Jacob Doeszn. 157 KG met hypotheek
als 583 en op zijn woning en 32 morgen land met huis, belend O Jacob Pieterszn. Craen en Jacob
Doeszn., W Gerrit Adriaenszn. en Gerrit Corneliszn. Keyser, Z Jacob Pieterszn. en Gerrit
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Corneliszn. Keyser voorsz. en N de Achterweg.
fol. 585. 28-3-1588. Floris Adriaen Jansznzn. verkoopt Mr Pieter van der Knocke chirurgijn 12
hond slagturfland gelegen buiten weg, belend O Mees Doeszn. als actie hebbende van de
verkoper, W Jan Jacob Bouwensznzn. wede, Z Mees Doeszn. voorsz. en N de koper, met
waarborg zijn huis en erf gelegen binnen weg, belend O Thees Engebrechtszn., Aernt Janszn. en
Matthijs Corneliszn., W Cornelis Willem Jan Aertsznzn. en Gryet Bruyn Willemszn. wede en N
de Voorweg.
fol. 585v. 3-4-1588. Willem Janszn. is schuldig aan zijn huisvrouwen oom Thees Engebrechtszn.
40 pond groot vlaems dat is 240 KG wegens koop van zeker huis gelegen binnen weg, belend O
Aernt Janszn, W Floris Adriaenszn., Z de voorsz. Aernt Janszn. en N de Voorweg met hypotheek
op het voorsz. huis en nog op 10 hond land ook met een huis gelegen buiten weg, strekkende van
de Voorweg tot de nieuwe vaart, belend O Floris Reyerszn. en W Dirck Corneliszn. Keyser.
fol. 586v. 27-3-1588. Floris Adriaenszn. verkoopt Mees Doeszn. nu wonende Voorhout 6 hond
slagturfland gelegen buiten weg, belend O Cornelis Janszn. Buytewech, W Jan Jacob
Bouwensznzn. wede en Mr Pieter van der Knocke chirurgijn, Z de Voorweg en N Mr Pieter
voorsz. en Maritje Cornelisdr. wede Claes Andrieszn., betaald met een zekere schuldbrief, met
waarborg een delfcamp van 22 morgen land gelegen buiten weg, belend O Pons Gerritszn. en
Dirck Claeszn., W Dirck Hendrickszn. en Gijsbert Gijsbertszn., Z de verkoper en N de
dwarswetering.
fol. 587. 27-3-1588. Volgt schuldbrief van 104 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 587v. 3-4-1588. Thees Engebrechtszn. en Willem Janszn. alias Cort. Thees stelt op 11-121581 voor schout en schepenen van Hazerswoude wegens koop van een erf nu belend O en Z
Appollonia Aertsdr. wonende Coudekerck zuidwaarts Aernt Janszn. cleermaker, W Floris
Adriaen Janszn. en N de Voorweg erkende schukdig te zijn Roelof Adriaenszn. een jaarlijkse
rente van 2 KG op welk erf hij een redelijk woonbaar huis moet timmeren. Thees heeft heden
Willem Janszn. het huis overgedragen.
fol. 588v. 3-4-1588. Roelof Adriaenszn. stelt 8 of 9 jr geleden verkocht te hebben en draagt als nu
over Mattheus Engebrechtszn. voorsz. erf met huis welk recht deze heeft overgedragen aan
Willem Janszn. Cort zijn huisvrouwe schoonzoon of zwager, betaald met een schuldbrief.
fol. 589. 3-4-1588. Maritje Dircksdr. wede Jacob Janszn. Wittebol en Annetje Jacobsdr. en Jan
Jacobszn. Wittebol elk voor hen zelven en Jan nog als voogd van zijn moeder en zuster verkopen
Symon Dirckszn. hun broer en oom 1/3 gedeelte van 11 morgen 12 hond land met huis, barg en
schuur op hetzelve 1/3e gedeelte, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de kopers land toe,
zodat nu de koper het gehele weer competeert, strekkende voorts tot de oude dwarswetering toe,
belend O Jacob Vaszn. werff en Bertge Gijsbrechtsdr. wede Jan Engebrechtszn. en ouwe Cornelis
Joostenszn. haar zwager en W Leendert Crijnenzn., onder overhandiging van de oude brieven die
zij van hetzelve goed hadden als gekomen van Pieter Janszn. Wittebol die gehuwd was met de
wede van Gerrit Jacobszn. Craen als een erfpachtsbrief van schepenen van Leiden daarbij het
gehele weer land, strekkende van de Voorweg tot de Rijn eertijds in erfpacht was uitgegeven aan
Govert Jacobszn. voor 13 pond hollands per jr met een transport onder het zegel van Willem
Jacobszn. Craen daarbij het voorsz. goed op Gerrit Jacobszn. Craen voorsaet van Pieter Janszn.
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Wittebol van 19-8-1526 is overgegeven en nog een brief beginnende Ick Willem Jacobszn. Craen
schout van Hazerswoude van 10-12-1525 waarbij Pieter Dirck Willemszn. van Govert Jacobszn.
82 morgen 1 hond land, strekkende van uit de Rijn tot aan de oude dwarswetering om 13 pond
holl. per jr uit kracht waarvan Symon Dirckszn. jaarlijks dezelve pacht ontvangen mag van Gerrit
Clementszn. te Coudekerck en moet die weder uitkeren aan heer Aernt Thou als possesseur van
zekere vicarij, nog een brief onder het zegel van Deken en Capittel van de Hooglandse Kerk te
Leiden van 1519 daarbij de uitgifte van de voorsz. eerste erfpacht is geratificeerd en nog een
rentebrief beginnende Ick Sander Janszn. Block houdende op enen Claes Hendrickszn. 2 pond
hollands per jr die de voorsz. Symon Dirckszn. uit kracht van dien zijnde van 22-1-1538 jaarlijks
zal ontvangen en moet uitkeren aan de Kerkmeesters van Hazerswoude. Betaald met penningen
en met zekere schuldbrief.
fol. 590v. 3-4-1588. Volgt schuldbrief van 1000 KG, terwijl er al 300 KG is betaald, waarin
begrepen een losrente van 6 KG per jr, met hypotheek op het gekochte.
fol. 591v. 3-4-1588. Symon Janszn. wonende aan de boven weg verkoopt Jan Janszn. alias Jan
Bosch een woning als huis met 5 morgen 5 hond land, strekkende van de Achterweg zuidwaarts
tot de landscheiding toe, belend O Jan Neel Baerntszn. en W de verkoper, belast met 3 KG 22 st
per jr toekomende het Heemraadschap van de gemene landen van Rijnland onder overhandiging
van de oude brieven.
fol. 592. 3-4-1588. Volgt schuldbrief van 576 KG met hypotheek op het gekochte en op zijn
woning met 13 morgen land, strekkende insgelijks van de Achterweg zuidwaarts tot de
landscheiding toe, belend O Symon Janszn. en W Jan Oebricht ter Gou.
fol. 592v. slot van de akte ontbreekt. Adriaen Claeszn. heeft 3 jr geleden verkocht en draagt nu
over aan Leendert Leendertszn. en Cornelis Leendertszn. zijn broers, Jacob Jacobszn. zijn zwager
en Jan Gerritszn. tezamen een perceel land gelegen boven weg, belend O Evert Janszn., W
Adriaen Corneliszn. Voshol en Adriaen Claeszn. moelenaer. Z Jacob Corneliszn. Put en N de
Achterweg. onder overhandiging van 4 oude brieven rest ontbreekt.
fol. 593. kop akte ontbreekt. 15-5-1588. O Gerrit Janszn. W onleesbaar Dirckszn. strekkende van
de Voorweg zuidwaarts tot aan IJsbrant Claeszn. land toe, betaald met een schuldbrief. De op dit
land staande 6 KG losrente per jr zal worden afgelost wanneer de 3e of 4e paye van het land zal
worden betaald.
fol. 593v. 6-6-1588. Frans Corneliszn. is schuldig aan Jan Hugenzn. en Maritje Hugendr. zijn
zuster 1159 KG met hypotheek op 192 hond land gelegen binnen weg, zoals hij van de
schuldeisers heeft gekocht, strekkende het noordeinde van de Voorweg zuidwaarts tot IJsbrant
Claeszn. land toe, belend O Gerrit Janszn. en W Leendert Dirckszn. Roos alsmede op een huis
met schuur alsmede 3 morgen land in Benthorn, belend Z Jan IJsnoutszn. brouwer te Leiden, O
Jan IJsnoutszn. voorsz. met een cingel, N dezelde met een lege werf, Jacob Jacobszn. en Jan
Symonszn., W de Wilck.
fol. 594. 15??-6-1594. Grietje ouwe Jans wede Leendert Janszn. met Job Janszn. haar broer en
gekoren voogd is schuldig aan Pieter Hubertszn. 921 KG 10 st in mindering waarvan zijn
overdraaht een schuldbrief op Evert Janszn. van 3 x 90, 6 x 97,50 en de rest of 65 KG wegens
koop van een huis en erf met 3 morgen land, belend O Dieuwer Claesdr. en Seger Hugenzn., W
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Dirck Jacobszn. Rijck, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart.
fol. 595. 16-5-1588. Dirck Corneliszn. wonende Coudekerck verkoopt Gerrit Corneliszn.
wonende Alphenrehorn in Hazerswoude 132 hond land, belend O Cornelis Willemszn. en Jan
Willemszn. bouman, W Vos Floriszn. te Coudekerck,. Z dezelfde en N de dwarswetering onder
overhandiging van 3 oude brieven, daarvan de laatste is van 3-4-1583 daarbij t zelfde land van
Floris Janszn. op hem was gekomen, met waarborg 14 hond land gelegen buiten weg, belend O
Gerrit Nijss, W Roelof Adriaenszn. en Mr Pauwels Buys, N Jan Gijsbertszn. en Gerrit Nijss en Z
Roelof Adriaenszn. en de dwarswetering.
fol. 595v. 17-5-1588. Jan Mouweringszn. van Leiderdorp nu wonende Leiden verkoopt Joris
Hendrickszn., Jan Hendrickszn. en Pieter Hendrickszn. Keyser de helft van 8 morgen land in
verscheidene weren, die Hendrick Janszn. de kopers vader eertijds plach te bezitten, daarvan de
wederhelft de voorsz. Hendrick Janszn. in zijn leven toebehoorde en nu komt aan zijn
erfgenamen, alles volgens de oude brieven van 24-8-1478 onder het zegel van Jan Gerritszn.
schout van Hazerswoude met een transport onder het zegel van Maerten van der Poll van 29-41582, betaald met penningen en met een obligatie.
fol. 596v. 17-5-1588. Rentebrief van 24 KG met hypotheek op het gekochte n.l. 4 morgen, te
weten 1 morgen bezijden en naast Buttermans weer, 375 roe in dat huisweer, 375 roe bezijden het
huisweer. 375 roe in het weer dat Claes Janszn. Verspeck en Duyfje Willem Meeszn. wede
bezitten, 1 morgen 75 roe in het weer van Pieter Hendrickszn. Keyser gemeen met een erfpacht
van de heer van Cruyningen, al welke weren zijn strekkende van de Ka zuidwaarts tot in het
ambacht van Benthuizen en voorts Buttermans weer leggende ten westen van het eerste weer land
nu toebehorende Cors Dirckszn., Bruyn Meeszn. te Leiden en door Willem Joriszn. Schoneman
wordt gebruikt en oost van het voorsz. 3e weer is naast gelegen Margriet Adriaen Janszn. wede t
vierde weer is naast gelegen Cornelis Eeuwoutszn. Schoneman en oost van het 5e weer Willem
Claes Pietersznzn. met zijn woning.
fol. 598. 29-5-1588. Leendert Gerritszn. lindewever is schuldig aan Cornelis Rippertszn.
timmerman 67 KG met hypotheek op een huis en erf gelegen binnen weg, belend O Margriet
Bruynendr., W en Z Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn. en N de Voorweg.
fol. 598v. 29-5-1588. Heer Maximiliaan van Cruyningen is schuldig aan Roelof Adriaenszn. zijn
rentmeester 810 KG 8 st en draagt daarvoor over 34 erfpachtsbrieven onder het zegel van Sander
Janszn. Block van 30-10-1529 waarvan hij in totaal zal ontvangen 46 KG 3 st per jr en 2
erfpachtsbrieven van Zweer Hendrickszn. van der Pol van 1555 van 2 KG 122 st per jr, met
waarborg de boven weg, strekkende van de Voorweg tot de Rijndijk, groot 11 morgen 22 hond
belend O Gerrit Adriaenszn. backer met een huis en erf, IJsbrant Claeszn., Claes Pieterszn. en
Aert Pieterszn. met de lammercamp, W Willem Dirckszn. timmerman, Claes Andrieszn. wede,
Cornelis Claeszn. Val, Oth Adriaenszn. van Slingelant en Oth Pieterszn.
fol. 600. 29-5-1588. Cornelis Willem Jan Aertsznzn. verkoopt Adriaen Corneliszn. zijn zoon een
woning met 7 morgen land gelegen binnen weg, belend O Toenis Janszn., Pieter Hendrick
Ruttenznzn. en Willem Symonszn. Tange en W Ruth Adriaenszn. en jonge Cornelis Pieterszn.
alias Kint, strekkende van de Voorweg tot de Achterweg toe, belast met 3 KG 10 st per jr tbv
Burchje Gerrit Bueckelszn. wede.
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fol. 600v. 29-5-1588. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte van 900 KG.
fol. 601. 31-5-1588. Claes Matthijszn. is schuldig aan Maritje Maerten Jorisznsdr. 6 KG per jr
met hypotheek op 32 morgen land gelegen buiten weg, belend O Hendrick Adriaenszn., W Daem
Janszn., Z de nieuwe vaart en N de dwarswetering.
fol. 602. 31-5-1588. Cornelis Adriaenszn. Lodder is schuldig aan Roelof Adriaenszn. zijn broer 9
KG 10 st per jr met hypotheek op 3 morgen land, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de
nieuwe vaart, belend W Gerrit Corneliszn. Keyser en O de schuldenaar met 5 morgen land, welke
3 morgen hem onlangs zijn aangekomen bij mangelinge met de kinderen van Leendert Claeszn.
fol. 603. 4-4-1588. Cornelis Adriaenszn. Lodder verkoopt Symon Jan Reyersznzn. 4 morgen 12
hond land belend O Adriaen Adriaenszn. Vogelaer, W Cornelis Claeszn. Val met gelijke 5 akkers,
Z de dwarswetering die men de Kerkweg noemt, N Symon Janszn. zelf met 3 akkers die hij van
Roelof Adriaenszn. heeft gekocht, Neeltje Eeuwoutsdr. wede Gerrit Eeuwoutszn. wonende in de
Lagewaard te Coudekerck alles zoals de verkoper met Cornelis Claeszn. Val de voorsz. 5 akkers
met de 5 akkers van Cornelis Claeszn. te anderen tijde gekocht hebben van Gijsbert Roelenzn.
volgens de brief van 10-1-1587.
fol. 603v. 6-6-1588. Floris Willemszn. en Pieter Willemszn. broers wonende Coudekerck hebben
tezamen 7 morgen 32 hond land in twee percelen en gaan deze delen. Floris 4 morgen belend W
Gerrit Clementszn. met zijn zoon en O de erfgenamen van Jan van Rossum, strekkende van de
Rijn zuidwaarts tot de dwarswetering toe, belast met 42 st eeuwige erfpact en Pieter 3 morgen 32
hond belend O Gerrit Clementszn. en zijn zoon en W de erfgenamen van Pieter Claeszn. backer te
Leiden, Cornelis Claeszn. bruiker en de wede van Dirck Corneliszn. Schoneman, strekkende uit
de Rijn zuidwaarts tot in de dwarswetering.
fol. 604v. 7-6-1588. Floris Willemszn. is schuldig aan Hendrick Claeszn. en Andries Claeszn.
Marechal als voogden over Heynrickgen en Maritgen Jansdrs nagelaten weeskinderen van oude
Jan Claeszn. apteker en Aechte Cornelisdr. beiden z.g. met consent van de weesmeesters van
Leiden 12 KG 10 st per jrf met hypotheek op 4 morgen land belend W Gerrit Clementszn. en
Maritje Claesdr. en O de erfgenamen van Jan Janszn. van Rossum, strekkende uity de Rijn
zuidwaarts tot in de dwarssloot toe, een woning met 212 morgen??? land met barg en schuur met
de voorsz. 4 morgen gekocht van Dirck Janszn. van Ruyven brouwer te Delft, tezamen belend W
Floris Janszn. van noorden aan tot de dwarswetering toe en Cornelis Aertszn. zuidwaarts van de
dwarswetering, O Cornelis Corneliszn. Velleman van noorden aan tot de dwarswetering toe en
over de dwarswetering Wouter Hugenzn. en Leendert Adriaenszn. van Outshoorn, strekkende het
noordeinde uit de Rijn zuidwaarts tot de dwarswetering toe, voorts over de wetering tot Jacob
Pieterszn. Craen land toe, welverstaande dat Dirck Pieterszn. een huiswerf van 1 hond en Maritje
Jansdr. wede Gerrit Adriaenszn. 1 hond hebben leggen die hieronder vallen, welke hier niet
worden verbonden. Afgelost 3-10-1624.
fol. 606. 16-6-1588. Matthijs Corneliszn. anders genaamd coman Thijs is schuldig aan Frans
Collaert als voogd over Neeltje Jacobsdr. onmondig weeskind van Jacob Anthoniszn. z.g. in leven
secretaris van Montfoort en aldaar wonende 12 KG 10 st per jr met hypotheek op 3 percelen goed
weiland, te weten 2 morgen gelegen binnen weg, belend O de schuldenaar met het navolgende
perceel en W Margriet Bruyn Willemszn. wede, strekkende van de nieuwe vaart tot de
Achterweg, 15 hond gelegen binnen weg, belend O Neeltje Adriaen Jacob Bouwensznzn. wede en
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W de schuldenaar met de voorsz. 2 morgen, strekkende van Aernt Janszn. huiswerf af zuidwaarts
tot de Achterweg, 10 hond land gelegen binnen weg, belend O Maritje Arisdr. wede Jan Pieterszn.
en W Gerrit Foeytszn., strekkende van de nieuwe vaart tot de Achterweg toe.
fol. 607. 3-7-1588. Jan Jacobszn. Rijck is schuldig aan Jacob Doeszn. 200 KG wegens koop van
zekere huis en erf gelegen binnen weg, belend O Bouwen Adriaenszn. Veltheer, W en Z de
schuldeiser en N de Voorweg.
fol. 607v. 3-7-1588. Claes Matthijszn. is schuldig aan Margriet Bruynendr. wede Inge
Leendertszn. 140 KG met hypotheek op de helft van 275 roe slagturfland daarvan de wederhelft
toebehoort aan Cornelis Willemszn. zijn zwager, belend O Cornelis Joachimszn., W Reyer
Jacobszn., Z Claes Dirckszn. en N Claes Andrieszn. wede.
fol. 608. 3-7-1588. Cornelis Willemszn. van Coudekerck wonende Hazerswoude is schuldig aan
dezelfde 140 KG wegens koop van de andere helft van het voorsz. land, belend O Cornelis
Joachimszn., W Reyer Jacobszn., Z Claes Dirckszn. en N Claes Andrieszn. wede.
fol. 608v. 3-7-1588. Margriet Bruynendr. wede Inge Leendertszn. met Roelof Adriaenszn. als haar
gekoren voogd verkoopt Cornelis Willemszn. en Claes Matthijszn. tezamen het voors. perceel,
zijnde 1/3e gedeelte van 825 roe slagturfland.
fol. 609. 27-5-1588. Trijn Jansdr. wede Gerrit Jacobszn. drapenier te Leiden met Dirck Adriaen
Jansznzn. haar gekoren voogd verkoopt Jan Gerritszn. Buytewech te Leiden 10 hond land gelegen
buiten weg, belend W Dirck Pieterszn. Boos, O Gijsbert Floriszn. en Cors Jacobszn. Houweling
en Neeltje Aertsdr. wede Claes Floriszn., Z de nieuwe vaart en N Jan Janszn. Cock haar broer.
fol. 609v. 11-7-1588. Christiaen Corneliszn. is schuldig aan IJsbrant Hendrickszn. timmerman
120 KG wegens timmer- en metselwerk aan zijn nieuwe woning gedaan met hypotheek op zijn
woning, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belend O IJsbrant Corneliszn.
en de pastorie en W de schoutenvaart.
fol. 609v. 10-7-158. Dirck Willemszn. timmerman is schuldig aan Geerte Symonsdr. wede
Boeyen Hendrickszn. 4 KG 13 st per jr met hypotheek op 16 hond land gelegen buiten weg,
belend O Jacob Pieterszn. Craen, W Cornelis Corneliszn. Soontgen, Z Cornelis Doeszn. en N
Crijn Aertszn., de helft van een onverdeeld huis dat hij met zijn vader bewoont gelegen buiten
weg, belend O en N de gemene weg, W de wewde en erfgenamen van Claes Andrieszn. en Z de
Voorweg.
fol. 610v. 7-8-1588. Floris Adriaenszn. verkoopt Evert Jacobszn. lakenkoper te Leiden een
bezegelde custingbrief op Mees Doeszn. van 104 KG van 28-3-1588. Floris Adriaenszn. blijft
borg.
fol. 610v. 31-7-1588. Jan Hendrickszn. en Pieter Hendrickszn. Keyser broers en hen sterk
makende voor Joris Hendrickszn. hun broer verkopen Duyfje Jansdr. wede Willem Meeszn.
houtkoper te Leiden de helft van 375 roe land zoals zij gekocht hebben van Jan Mouwerijnszn. zn
van Mouwerijn Janszn. te Leiderdorp en zoals deze begrepen zijn in zekere 4 morgen land door
hen gekocht van Jan Mouwerijnszn. volgens 3 oude brieven van 24-8-1478, 29-4-1588 en 17-51588, welke 375 roe gemeen liggen gemengeder aarde in 5 morgen die de voorsz. Duyfje gekocht
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had van Cornelis Eeuwoutszn., belend O Pieter Hendrickszn. Keyser voorsz., W Cornelis
Eeuwoutszn. voorsz., Z Claes Janszn. Verspeck met gelijke 5 morgen en N de Groenendijck.
fol. 611v. 31-7-1588. Dezelfde verkopen Maritje Willemsdr. wede Vranck Claeszn. wonende
Leiderdorp 250 KG in een weer land van 9 morgen, strekkende uit de Rijn tot in de oude Wilck in
Benthuizen, belend O Gryet Adriaen Janszn. wede enW Joris Hendrickszn. daaraf zij gekocht
heeft 6 morgen van Pieter Hendrickszn. Keyser voorsz. en de rest of 3 morgen van Cornelis
Hendrickszn. onder verwijzing naar de oude brieven van 17-5-1588 en de 2 voorsz. brieven van
29-4-1582 en 23-8-1478.
fol. 612. 31-7-1588. Cornelis Adriaenszn. Lodder verkoopt Hubert Adriaenszn. een bezegelde
brief op Pouwels Gerritszn. van 29-1-1588 en Pouwels Gerritszn. draagt over de voorsz. Hubert
Adriaenszn. de eigendom van 13 hond land in de brief omschreven, met al de turf daarop staande.
Hubert Adriaenszn. zal Hendrick Egbertszn. betalen 349 tonnen turf.
fol. 612v. 31-7-1588. Jan Hendrickszn. en Pieter Hendrickszn. Keyser broers en voor Joris
Hendrickszn. hun broer verkopen Cornelis Claeszn. oom en voogd van Hendrick Dirckszn. en
Cornelis Dirckszn. jongste zonen van Dirck Claeszn. wonende tot Alphen 12 vierdedeel van 300
roe land belopende 1122 roe en 4/5 in 12 vierendeel van de voorsz. 300 roe, belopende 90 roe
gemeen in een stuk land van 9 morgen, strekkende uit de Rijn zuidwaarts over de oude Wilck,
belend O Jan Hendrickszn. c.s. en W Buttermans weer toebehorende Cornelis Dirckszn.
cruyenier te Leiden, in welk weer Hendrick Claeszn. competeert 132 hond op het zuideinde en
Willem Willemszn Hofthuyn 1/5 in 12 vierendeel van de voorsaz. 9 morgen.
fol. 613v. 31-7-1588. Dezelfde verkopen Hendrick Claeszn. 1/4e gedeelte van 300 roe leggende
als voren.
fol. 614. 14-8-1588. Cornelis Adriaen Jansznzn. verkoopt Evert Jacobszn. wonende Leiden een
bezegelde schuldbrief op Jacob Janszn. groot 650 KG van 1587. Afgelost 1-6-1597.
fol. 614v. 14-8-1588. jonge Cornelis Joostenszn. is schuldig aan Hendrick Adriaenszn. 90 KG
122 st wegens koop van 500 ton turf. Borg Adriaen Joostenszn.
fol. 615. 14-8-1588. Mees Willemszn. en Adriaen Symonszn. zijn zwager zijn schuldig aan Pieter
Philipszn. van Noort voor 1/8, Jacob Gerritszn., Pieter Gerritszn. en Heyltje Gerritsdr. elk voor
1/10 en Cornelis Pouwelszn. van Swanenburgh voor de rest 9 KG 10 st per jr met hypotheek op 5
morgen land in het Rietveld, belend W de wede van Willem Gerritszn. backer te Leiden, O de
Abdij van Rijnsburg, N Aris Dirckszn. Capiteyn en swarte Pier, en Z de dwarswetering genaamd
de Kerkweg, waarvan de penningen roerende zijn.
fol. 616. 22-8-1588. Cornelis Corneliszn. Soontgen is schuldig aan Cornelis Corneliszn. alias
Bestereen 350 KG wegens koop van 5 hond land gelegen boven weg, belend O de schuldeiser, W
Claes Dirckszn. van Montfoort, Z en N Maritje Willemsdr. en Ariaentje Willemsdr. met waarborg
het gekochte en zijn woning met 7 morgen land gelegen buiten weg, belend O Cornelis Doeszn.,
en Dirck Willemszn., W Leendert Leendertszn. en Claes Leendertszn., Z de Voorweg, Dirck
Hendrickszn. en Cornelis Corneliszn. en N Crijn Aertszn.
fol. 616v. 22-8-1588. Cornelis Jacobszn. wonende aan de boven weg is schuldig Cornelis
Corneliszn. Bestereen 575 KG met hypotheek op 8 hond weiland en 4 hond slagturfland, belend
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de 8 hond gelegen binnen weg O Jan Janszn., Willem Hendrickszn. en Cornelis Cornelliszn.
voorsz., W ook Cornelis Corneliszn. voorsz., Z de Achterweg en N Cornelis Corneliszn. voorsz.
terzake van de koop en en nog op 5 hond land gelegen boven weg, belend O de wede van Jacob
Houweling hem comparants wijf moeder, W dezelfde, Z Floris Doeszn. en N dezelfde wede en de
6 hond belend O Dirck Pieterszn. Boos en Cornelis Symonszn., W Claes Wouterszn. en N de
voorsz. wede, 42 hond land belend O Cornelis jonge Dirckszn. en de voorsz. wede, W Jacob
Jacobszn. Koeyman, Z Cornelis Corneliszn. zelf en N de Achterweg. Afgelost 4-12-1593, waar is
belending van 4 hond???
fol. 617. 22-8-1588. Cornelis Corneliszn. Bestereen verkoopt Cornelis Corneliszn. Soontgen 5
hond land gelegen boven weg, belend O de verkoper, W Claes Dirckszn. van Montfoort, Z
Maritje Willemsdr. en Adriaentje Willemsdr. en N dezelfden, onder overhandiging van de oude
brief van 11-3-1588 voor zoveel het dit perceel aangaat, welke brief meer land bevat, betaald met
een schuldbrief.
fol. 617v. 22-8-1588. Dezelfde verkoopt Cornelis Jacobszn. wonende aan de Achterweg 8 hond
weiland en 4 hond slagturfland gelegen binnen weg, belend O Jan Janszn., Willem Hendrickszn.
en de verkoper zelf, W ook de verkoper, Z de Achterweg en N ook de verkoper, betaald met
zekere schuldbrief.
fol. 618. 26-8-1588. Jacob Doeszn. is schuldig aan Cornelis Claeszn. van Eijck wonende Leiden
31 KG per jr met hypotheek op 52 morgen land met 2 huizen gelegen binnen weg, belend O
Bouwen Adriaenszn. en W Symon Dirckszn., welverstaande dat Jan Jacobszn. Rijck en Frans
Corneliszn. elk hun huiswerf daarin hebben, strekkende voorts uitten noorden van de Voorweg
zuidwaarts tot de Achterweg toe. Afgelost datum niet vermeld.
fol. 619. 28-8-1588. Crijn Pieterszn. is schuldig aan Gerrit Symonszn. als actie hebbende van
Willem Symonszn. Holbol 175 KG met hypotheek op 32 hond slagturfland, belend O
Engebrecht Janszn., W Arent Gerritszn., Z Gerrit Claeszn. en N de nieuwe vaart, waarvan de
penningen roerende zijn en nog op zijn woning met 1 morgen land, belend W hijzelf, O Leendert
Dirckszn. Roos, Z Jan Hugenzn. en N de Voorweg.
fol. 619v. 28-8-1588. Margriet Cornelisdr. wede Jan Hendrickszn. met Cornelis Willem Jan
Aertsznzn. haar vader en Willem Hendrickszn. Cas had za mans broer als haar gekoren voogden
en stelt dat Jan Hendrickszn. in zijn leven gekocht had van Cornelis Corneliszn. alias Bestereen
een huis met barg en schuur alsmede 20 hond land, strekkende voor van de Voorweg zuidwaarts
tot midden in de dwarssloot toe bij de stertmolen die op deze 20 hond staat en daarvan zuidwaarts
Cornelis Corneliszn. zelf, O de voorsz. Cornelis Corneliszn. en W Pieter Dirck Eeuwoutsznzn.
geland zijn voor 1454 KG in mindering waarvan zij bekende tot haar laste genomen te hebben een
losrente van 12 KG 10 st tbv Gerrit Doedezn, procureur te den Haag van jacobi 1587 en draagt
Cornelis Corneliszn. over een schuld op Dirck Pieterszn. Bors (=Boos?) haer zwaeder van 185
KG, de helft van een schuldbrief van 536 KG daarvan de wederhelft toekomt Willem
Hendrickszn. Cas voorsz. breder blijkende bij de brief van Adriaen Pieterszn. van der Kade
schout van Benthuizen van 12-11-1587 sprekende op Willem Claes Pietersznzn.
fol. 620v. 28-8-1588. Cornelis Corneliszn. alias Bestereen gehuwd met Aechtje Symonsdr.
boedelhoudster van Cornelis Maertenszn. die nasaet was van Adriaen Jacobszn. verkoopt
Margriet Cornelisdr. wede Jan Hendrickszn.. een huis met de voorsz. 20 hond land, onder
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overhandiging van de oude brief daarbij Adriaen Jacobszn. het had gekocht van 22-1-1560.
fol. 621v. 5-9-1588. Dirck Dirckszn. alias Dirck Janszn. wonende Leiderdorp verkoopt Reyer
Janszn. wonende Coudekerck een perceel land gelegen buiten weg in de moelen polder, belend O
Gijsbert Janszn. Bijl, W Pieter Gerritszn., N de weeskinderen van Jacob Gerritszn. te Coudekerck
of de moelenwetering en N de oude dwarswetering.
fol. 622v. 12-9-1588. Jan van Houc wonende den Haag heeft met zijn mede consorten zekere tijd
geleden verkocht aan Willem Roelantszn. wonende Delft een huis en erf te Delft voor 2000 KG
boven de lasten waarvan hem de helft toebehoort en heeft zijn couzijn Cornelis van Soutelande
poorter van Delft die voor hem borg heeft gestaan voor 1000 KG die van de koper ontvangen zijn
en wel 400 KG aan geld en een rentebrief van 600 KG waarvoor hij zijn borg schadeloos wil
stellen en geeft hypotheek op de helft van 232 morgen land,belend W Jan Paets van Santhorst te
Leiden eigenaar en Willem Corneliszn. bruiker, O Pieter Pieter Thomasznzn., Crijn???
Corneliszn. en Mr Pouwels Buys, strekkende het zuideinde uit de dwarswetering noordwaarts te
weten het oostweer tot aan het land van Crijn Corneliszn. en van de commanduers te Haerlem dat
Jan Willemszn. bouman gebruikt en het westeinde tot aan de Rijndijk toe, hetwelk tegenwoordig
wordt gebruikt door Eeuwout Gerritszn. en daarvan de wederhelft toekomt aan de wede en
erfgenamen van Cornelis Coenraetszn. Messing.
fol. 623. 19-9-1588. Cornelis Corneliszn. alias Bestereen verkoopt Pieter Claeszn. Tas 42 hond
land belend O Cornelis Jacobszn., W en Z de verkoper en N de wede van Jan Hendrickszn.
fol. 623v. 19-9-1588. Pieter Claeszn. Tas is schuldig aan Cornelis Corneliszn. Bestereen 350 KG
met hypotheek op de hiervoor gekochte 42 hond land. Borg Jacob Symonszn.
fol. 624v. 20-9-1588. Joost Vranckenszn. is schuldig aan Cornelis Adriaen Jansznzn. 14 KG 5 st
voor 520 ton turf met hypotheek op zijn huis en erf gelegen buiten weg, belend O Machtelt
IJsbrantsdr. wede Stoffel Verickszn., W en N Jacob Corneliszn. Craen en Z de Voorweg.
fol. 625. 23-9-1588. Cornelis Gerritszn. Keyser is schuldig aan Jacob Corneliszn. Craen, Claes
Willemszn. en Jan Jacobszn. Wittebol kerkmeesters van Hazerswoude 4 KG 10 st per jr met
hypotheek op een binnenweg saete land van 3 morgen 55 roe, strekkende het noordeinde van de
Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, belend O Mees Willemszn. en W Barbera Gerritsdr. wede
Pieter Janszn. Craen.
fol. 625v. 26-9-1588. Gerrit Symonszn. verkoopt Adriaen Dirckszn. Goel te Leiden een bezegelde
schuldbrief op Crijn Pieter Woutersznzn. van 575 KG van 28-8-1588 met waarborg 92 hond
land, belend O Cornelis Floriszn., W Dirck Floriszn., Z Pouwels Woutyerszn. en N Dirck
Corneliszn. Keyser.
fol. 626. 20-9-1588. Margriet Cornelisdr. wede Jan Hendrickszn. met Cornelis Willem Jan
Aertsznzn. haar vader en Willem Hendrickszn. Cas haar za mans broer als haar naaste gekoren
voogden verkoopt Jan Maerten Symonsznzn. wonende Alphenrehorn de helft van 62 hond land
gelegen binnen weg, belend O Willem Hendrickszn. Cas met een gelijke akker en W Adriaen
Joostenzn., strekkende van haar huiswerf tot Adriaen Corneliszn. haar broer land toe, zoals
Willem Hendrickszn. en Jan Hendrickszn. te anderen tiijde gekocht hadden van Willem
Willemszn. Ouwelant volgens brief van 25-1-1587.
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fol. 627. 25-9-1588. Cornelis Willem Jan Aertsznzn. verkoopt Dirck Pieterszn. Boos zijn zwager
3 morgen 2 hond land in het Westeinde, belend O Eeuwout Corszn. zijn zwager met 12 morgen,
Cornelis Willemszn. zelf en Jan Hendrickszn. wede elk met 1 morgen en W Aelwijn Pieterszn.,
strekkende het noordeinde van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg toe, belast met 8 KG 10
st per jr tbv de erfgenamen van Mr gerrit van der Laen tbv de armen in het St Jansclooster te
Leiden bij de Zijlpoort, betaald met een obligatie.
fol. 628. 25-9-1588. Jacob Pieterszn. Craen verkoopt Vrederick Pieterszn. wonende Boscoop 20
hond land gelegen binnen weg in de Waterganck, belend O Adriaen Corneliszn. en W de
Oostkade van de heer van Cruyningen, betaald met een schuldbrief, met waarborg een huis en erf
met barg en schuur alsmede 8 hond land, belend O Cornelis Adriaenszn. snijder, W Cornelis
Hugenzn., N Cornelis Adriaenszn. en Z de Voorweg.
fol. 628. 25-9-1588. Volgt schuldbrief van 400 KG en 12 KG speldegeld voor zijn huisvrouw met
hypotheek op het gekochte.
fol. 629. 26-9-1588. jonge Jan Corneliszn. Craen is schuldig aan Anna Cornelisdr. wede Mr
Jeroen Foppenzn. chirurgijn zijn zuster 25 KG per jr met hypotheek op 3 morgen land gelegen
buiten weg, belend O Wouter Corneliszn., W Maritje Jacob Wittebols wede, Z de nieuwe vaart en
N Jan Hugenzn., 3 morgen 12 hond land gelegen binnen weg, belend O Gerrit Janszn. en W
Claes Dirckszn. en Adriaen Corneliszn., strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de
Achterweg, afgelost 14-1-1597.
fol. 630. 2-10-1588. Hendrik Adriaenszn. verkoopt Jacob Corneliszn. Craen zijn bestevader een
bezegelde schoutenbrief pro resto 60 KG op Gerrit Adriaenszn. te Coudekerck van 10-11-1585,
afgelost 5-6-1615.
fol. 630v. 2-10-1588. Cornelis Joostenszn. en Bertge Gijsbertsdr. wede Jan Engebrechtszn. zijn
huisvrouwen moeder met Dirck Roelofszn. haar gekoren voogd zijn schuldig aan Hendrick
Claeszn. van Eijck, Andries Claeszn. en Andries Janszn. voogden van jonge Jan Claeszn. vasn
Eyck tegenwoordig wonende te Leiden 12 KG per jr met hypotheek eerst op haar woning als huis
met barg en schuur alsmede 14 hond land strekkende van de Voorwerg zuidwaarts tot de
Achterweg, belend O Gryet Bruyn Willemszn. wede te Waddinxveen en W Bouwen Adriaenszn.
Veltheer, nochtans dat Adriaen en Griet Roelendrs aan de weg een klein huisje hebben, 7 morgen
weiland recht voor haar woning, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot in de
dwarswetering, belend O Adriaen Jacobszn. Craen en de erfgenamen van Jan van Rossum te
Leiden, W Jacob Vaszn. en Symon Dirckszn., bvelast met 3 KG staande op de woning en 14 hond
land en 6 KG staande op de helft, beiden tbv Cornelis Joostenzn. Afgelost 5-7-1595.
fol. 632v. 9-10-1588. Cornelis Hendrickszn. Engebrechtsznzn. is schuldig aan Jacob Vaszn.
timmerman 211 KG 10 st voor een nieuw huis en de daarvoor gebruikte materialen, met
hypotheek op het nieuwe huis, belend O Jacob Pieterszn Craen en W Cornelis Doeszn.,
strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart; 92 hond land gelegen boven weg,
belend O Wouter Corneliszn. en Huych Janszn., W Anna Govertsdr. en Adriaen Symonszn., Z
IJsbrant Corneliszn. en N de Achterweg.
fol. 633. 9-10-1588. Claes Matthijszn. is schuldig aan Jan Hendrickszn. bakker te Leiden als actie
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hebbende van Gerrit Foeytszn. 205 KG met hypotheek op 8 hond land die hij van Gerrit Foeytszn.
heeft gekocht, belend W Gryet Bruynendr., Z Willem Symonszn., N de Achterweg en O Pieter
Dirck Eeuwoutsznzn., belast met 4 st sheeren pacht.
fol. 633v. 17-10-1588. Jan Hugenzn. verkoopt Cornelis Dirckszn. Hans een henniptuin zoals deze
enige jaren geleden heeft gekocht, betaald met een rentebrief, met waarborg 3 morgen land
gelegen buiten weg in de Geeren, belend O Job Janszn., W Willem Pieterszn., Z de laan van de
Geeren en N Jacob Corneliszn. Craen; de tuin ligt buiten weg in de Geeren, belend O Eeuwout
Gerritszn., N de dwarswetering, W en Z Jacob Corneliszn. Craen.
fol. 634. 17-10-1588. Cornelis Dirckszn. is wegens koop van 12 hond hennepland liggende
buiten weg in de Geeren, belend O Eeuwout Gerritszn., N de dwarswetering, W en Z Jacob
Corneliszn. Craen schuldig aan Jan Hugenzn. 600 KG met hypotheek op het gekochte en op 5
morgen land strekkende het noordeinde van Rijnenburgerland zuidwest tot in de dwarswetering,
belend O ook deurgaende Rijnenburgerland, W de erfgenamen van Maritje Dircksdr. wede
Willem Dirckszn. Keth, welke hij in erfpacht bezit van de Kerk van Hazerswoude om 3 KG 15 st
per jr. Afgelost 5-12-1624.
fol. 634v. 23-10-1588. Jacob Symonszn. verkoopt Jacob Spruyt poorter van Leiden alzulke
custingpenningen van 126 KG als hem gebreken van Adriaen Joostenzn. volgens de brief van 1-21588.
fol. 635. 23-10-1588. Dezelfde verkoopt Jacob Aertszn. Spruyt poorter van Leiden 133 KG die hij
sprekende heeft op Dirck Adriaenszn. volgens de brief van 14-4-1588.
fol. 636. 23-10-1588. Johan IJsenoutszn. brouwer te Delft voor hem zelven voor 1/3e en als mede
voogd van Frans en Jan onmondige kinderen van Pieter Joostenzn. mitsgaders Dirck Gerritszn.
van Hogeveen mede voogd van dezelfde onmondige kinderen voor de resterende 2/3e parten
verkopen Hendrick Claeszn. wonende aan de Groenendijck een woning als huis met barg en
schuur alsmede 25 morgen land daarin begrepen de Oostkade daar besijden aan liggende zoals
thans in huur gebruikt wordt door Cornelis Willemszn. belend volgens de twee brieven de ene van
14-9-1586 en de andere van 11-3-15.. de welke in handen van de verkopers blijven als volgt: de
wopning met 10 morgen daarin begrepen de Oostkade O het Clooster van Abcoude te Leiden, Jan
Jacobszn. gebruiker en W Pieter Pieter Thomasznzn., strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de
wetering toe en de 15 morgen O de Oostkade toebehorende de heer van Cruyningen die Jan
Pieterszn. gebruikt en W Pieter Pieter Thomasznzn. voorsz., strekkende uit de voorsz. wetering
tot in de wetering die men noemt de Kerkweg van de Rijndijk tot de Hoorensche dwerskade toe,
betaald met schuldbrieven tezamen groot 4800 KG.
fol. 637. 23-10-1588. Volgt schuldbrief door Hendrick Claeszn. als principaal en Jan Claeszn.
zijn broer als borg voor 3800 gulden met hypotheek op het gekochte en op 3 morgen 3 hond land
aan de Groenendijck, belend O Nelle Dircksdr. wede Jan Willemszn. wonende mede aan de
Groenendijck, W Joris Claeszn. Oosterling te Coudekerck, N Jan Claeszn. en Z de
dwarswetering; 5 hond land leggende over de voorsz. dwarswetering, belend N dezelfde wetering,
W en Z Gijsbert Floriszn. wonende in den Bent en W Arent Gerritszn.
fol. 638v. 23-10-1588. Dezelfde schuldig aan dezelfde 62 KG 10 st per jr met hypotheek op het
gekochte alsmede op de voorsz. 3 morgen en de voorsz. 5 hond.
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fol. 640. 23-10-1588. Cornelis Claeszn. alias brouwertgen wonende aan de Rijndijk is schuldig
aan Hendrick Claeszn. zijn broer 800 KG wegtens koop van 2 morgen 22 hond land gelegen
buiten weg, belend O Joris Claeszn., W Floris Janszn. beiden wonende Coudekerck en Cornelis
Claeszn. zelf, Z Floris voorsz. en N de voorszn. Joris Claeszn. met hypotheek op het gekochte
alsmede op 4 morgen land gelegen buiten weg, belend O Jacob Matthijszn., W Pieter Willemszn.
en Maritje Claesdr. hun zuster wede Jan Jacob Eeuwoutszn., Z de kinderen van Adriaen backer en
N de dwarswetering.
fol. 640v. 23-10-1588. Volgt de overdracht.
fol. 641. 17-10-1585. Scheiding van het land van Hendrick Claeszn., Cornelis Joriszn.
Schoneman en Wouter Janszn. allen wonende aan de Rijndijk. Zij hebben tezamen gekocht van
het weeskind van Tonis Pieterszn. 4 morgen 1 hond land gelegen buiten weg, belend O Wouter
Janszn. en Pieter Hiugenzn., W de Abdij van Rijnsburg met het land dat Weyntje Jacobsdr. wede
Michiel Gerritszn. gebruikt, Z de dwarswetering en N Wouter Janszn. , daarvan de koopbrief en
de kwijtschelding van de penningen berust onder Hendrick Claeszn. en stellen dat elk daarvan
1/3e gedeelte zal hebben te weten Hendrick Claeszn. het land op het zuideinde, Cornelis Joriszn.
het middelste gedeelte en Wouter Janszn. het noordelijke, belast met een erfpacht van 21 st per jr
tbv de Kerk van Hazerswoude en 2 KG per jr eeuwige rente tbv Gijsbert Dirckszn. Gool namens
een weeskind welke door Wouter alleen zal worden betaald. Elk verbindt daarvoor zijn eigen
gedeelte en Hendrick Claeszn. ook nog 22 morgen land gelegen buiten weg, belend O Joris
Claeszn. Oosterling, W Pieter Hugenzn. en Cornelis Claeszn., Z Pieter Hugenzn. voorsz. en N de
voorsz. Joris Claeszn.; Cornelis Joriszn. verbindt nog 3 morgen 2 hond land belend O Cornelis
Claeszn., W Wouter Janszn., Z Pieter Hugenzn. en N de Rijn,. terwijl Wouter Janszn. verbindt 16
hond land, belend O Wouter zelf, W Jan Willem Louwerisznzn., Z de dwarswetering en N
Wouter voorsz.
fol. 642. 23-10-1588. Hendrick Claeszn. verkoopt Cornelis Joriszn. Schoneman zijn zwager zijn
1/3e gedeelte als hiervoor vermeld onder overhandiging van de oude brief van het gehele land.
fol. 642v. 3-4-1588. Jan Claeszn. wonende aan de Groenendijck is schuldig aan Hendrick
Claeszn. zijn broer 1000 KG waarvoor hij jaarlijks 62 KG 10 st zal betalen en zal nog Hendrick
bevrijden van een rente van 6 KG per jr tbv de kinderen van Jan Willemszn. van der Meer te
Leiden.
fol. 643. 4-4-1588. Symon Jan Reyersznzn. wonende aan het Rietveld is schuldig aan Cornelis
Adriaenszn. alias Lodder 12 KG 10 st per jr met hypotheek op 5 akkwers hooiland groot 4
morgen 12 hond die hij van Cornelis Adriaenszn. heeft gekocht, belend O Adriaen Adriaenszn.
Vogelaer, W Cornelis Claeszn. Val met gelijke 5 akkers, Z de dwarswetering die men noemt de
Kerkweg en N Symon Janszn. zelf met 3 akkers die hij van Roelof Adriaenszn. heeft gekocht en
Neeltje Eeuwoutsdr. wede Gerrit Eeuwoutszn. wonende in de Lagewaard te Coudekerck; nog een
vogelkooi van 7 hond met toebehoren, die hij gekocht heeft van Cornelis Floriszn. te Coudekerck,
belend O Jan Willemszn. bouman en Cornelis Willem Louwerisznzn., W Symon Janszn. zelf met
de voorsz. 3 akkers, Z Adriaen Adriaenszn. Vogelaer, Floris Gerritszn. en Cornelis Gerritszn.
broers te Boskoop en N Vos Floriszn. te Coudekerck. Afgelost 15-10-1594.
fol. 644. 20-4-1588. Symon Gerritszn. is schuldig wegens koop van 2 morgen land in het Rietveld
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belend W Jan Hendrickszn. Koey en O Willem Symonszn. Hemelop strekkende van de
dwerssloot af noordwaarts tot aan Jan Jaep Neelen Koey toe schuldig aan Cornelis Corneliszn.
alias Boertgen 250 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 645. 14-4-1588. Jacob Symonszn. verkoopt Dirck Adriaen Reyersznzn. 10 hond land gelegen
binnen weg, belend O de Westvaart, W Aernt Gerritszn. N de Voorweg en Z Dirck voorsz. zelf
met 9 hond die hij te anderen tijde gekocht heeft van Jacob Symonszn. voorsz., belast met 12 KG
per jr tbv Jan Gerritszn. te Leiden als actie hebbende van Pieter Symonszn., losbaar met 200 KG,
met waarborg 11 hond land hem aangekomen bij koop van Christiaen Janszn. mede gelegen
binnen weg, belend O de verkoper, W de Oostvaart, Z Mees Willemszn. en N de Voorweg.
fol. 645v. 18-4-1588. Cornelis Hubrechtszn. eertijds wonende Hazerswoude en nu te
Waddinxveen?? verkoopt Jan Dirckszn. alias Jan de Dooper een bezegelde brief van een ledig erf
door hem gekocht bij de Vierschaar van Hazerswoude op 6-5-1582; er blijft nog staan 20 KG 15
st van de kooppenningen daarvoor het goed zal worden verbonden.
fol. 646. 14-4-1588. Dirck Adriaen Reyersznzn. is schuldig aan jacob Symonszn. 324 KG wegens
koop van 10 hond land als vermeld bij 645 met hypotheek op het gekochte en de daar vermelde 9
hond tezamen belend O de Westvaart en W Aernt Gerritszn., strekkende van de Voorweg
zuidwaarts tot de Achterweg.
fol. 646v. 14-4-1588. Dirck Adriaen Reyersznzn. zal Jacob Symonszn. schadeloos houden van
een rente van 12 KG per jr als vermeld onder 645 met hypotheek als voren.
fol. 647. 18-4-1588. Maritje Cornelisdr. wede Jan Corneliszn. wonende Vryenoock met Cornelis
Aelwijnszn. haar vader en Leendert Corneliszn. als oom en naaste bloedvoogden van Aeltje,
Maritje en Ariaentje Jansdrs en Claes Janszn. onmondige weeskinderen oud resp. 14. 12, 8 en 4
jr. Moeder behoudt de boedel en zal de kinderen onderhouden tot hun 18e jaar en dan elk uitkeren
46 KG, mits dat de wede zal ontvangen de penningen die zullen komen van de zoene van haarl.
vader dood met hypotheek op haar huis met 1 grote morgen, belend N en Z Pieter Wouterszn., O
de Otweg en W de erfgenamen van Adriaen IJsbrantszn.; 1 morgen 22 hond land in Benthuizen,
belend W de Hogeveensevaart, O en N de erfgenamen van Adriaen IJsbrantszn. en Z Hubert
Leendertszn.
fol. 647v. 23-4-1588. Pieter van Noort voor 1/8, Salomon Davidtszn. voogd van Jacob Gerritszn.
die in voogdij is van de stad Leiden en hem sterk makende voor Jan Paets van Poelgeest zijn
medevoogd, Pieter Gerritszn. voor hem zelven, Jan Dirckszn. brouwer en Cornelis Janszn. den
Deen voogden van Heiltje Gerritsdr. elk voor 1/10, Cornelis Pouwelszn. van Swanenburgh voor
hem zelve en als man en voogd van Jannetje Gerritszn. voor de rest of 23/40 verkopen Mees
Willemszn. biertapper 5 morgen land gelegen in het Rietveld, belend W de wede van Willem
Pieterszn. bakker te Leiden, O de Abdij van Rijnsburg, N Aris Dirckszn. Capiteyn en Swarte
Pieter, Z de dwarswetering genaamd de Kerkweg, onder overhandiging van de oude brieven als
een beginnende Ick Sander Janszn. Block van 12-10-1530, een van 16-8-1565 en 23-11-1587,
betaald met een rentebrief van 9 KG 10 st.
fol. 649. 24-4-1588. Jan Dirckszn. alias Dooper verkoopt Leendert Gerritszn. lindewever een erf
zoals hij van Cornelis Hubrechtszn. had gekocht gelegen binnen weg, belend O Gryet Bruynendr.
W en Z Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn., N de Heerweg nog belast met 20 KG zoals
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hij van de koop schuldig was.
fol. 649v. 24-4-1588. Volgt schuldbrief van 60 KG welke door Jan Dirckszn. alias Dooper wordt
doorverkocht aan Lijsbeth Jansdr. wede Eeuwout Willemszn.
fol. 650. 20-4-1588. Cornelis Corneliszn. anders genaamd Boertgen verkoopt Symon gerritszn.
wonende aan de Hoge Rijndijck 2 morgen land gelegen in het Rietveld, belend W Jan
Hendrickszn. Koey en O Willem Symonszn. Hemelop, strekkende van de dwarswetering
noordwaarts tot Jan Jaep Neelen koey, belast met 3 KG. Borg Gerrit Corneliszn. vader van de
verkoper.
fol. 650v. 1-5-1588. Gerrit Adriaenszn. backker verkoopt Jan Janszn. van Baersdorp een
bezegelde schuldbrief zoals hij als actie hebbende van Jan Adriaenszn. zijn broer sprekende had
op Huych Corneliszn. van 1050 KG.
fol. 651. 1-5-1588. Maritje Jansdr. wede Gerrit Adriaenszn. met Claes Willemszn. haar neef en
rechte voogd verkoopt Otto Pieterszn. 2 morgen land in het Rietveld, belend O Willem
Symonszn. Hemelop, W Jan Hendrickszn. Koey, N Symon Gerritszn. en Gerrit Corneliszn. als
actie hebbende van Cornelis Corneliszn. Boertgen en Z de Kerkweg, belast met de helft van 6 KG
losrente per jr daarvan de andere helft staat ten laste van Symon en Gerrit voorsz., met waarborg
11 hond land belend O Jan Floriszn., W de Oostka, Z de nieuwe vaart of Kerkweg en N Jan
Pieterszn. vogelkooi.
fol. 651v. 1-5-1588. Volgt schuldbrief van 180 KG met hypotheek op het gekochte. Borg Aert
Pieterszn. zijn broer.
fol. 652. 1-5-1588. Dezelfde verkoopt Mattheus Engebrechtszn. 7 hond land aan de Achterweg,
belend O Egbert Janszn., W Theus Engebrechtszn. zelf, Z Willem Gerrit Ponsznzn. en N Jacob
Cornelisz. Put betaald met penningen doch haar gebreken nog 60 ton turf.
fol. 652v. 1-5-1588. Geertje Pietersdr. wede Wouter Lambrechtszn. met Adriaen Lambrechtszn.
haar za mans broer als haar gekoren voogd verkoopt Pieter Hubrechtszn. haar huis en erf met
102 hond 351 roe land gelegen binnen weg, strekkende voor uit een laan van de Voorweg en
van Maritje Engebrechts erve zuidwaarts tot de Achterweg, belend O het erf van Maritje
Engebrechts en de woning en landen van Cornelis Dirckszn. en W Jan Hendrickszn. Koey, belast
met 12 KG 14 st per jr aan verscheidene renten te weten 6 KG tbv Tyman van der Graft
lakenkoopman te Leiden, 30 st tbv Jacob de Cuyper wonende Leiden op de Hooigracht, 3 KG tbv
Cornelis Adriaenszn., 50 st tbv Willem Corneliszn. schoenmaker te Leiden, 10 st tbv de Heilige
Geest van hazerswoude en 15 st en 4 st tbv de Kerk van Hazerswoude.
fol. 653. 1-5-1588. Volgt schuldbrief van 900 KG met hypotheek op het gekochte.
fol. 654. 1-5-1588. Jacob Doeszn. verkoopt Jan Jacobszn. Rijck een huis en erf gelegen binnen
weg, belend O Bouwen Adriaenszn., W de verkoper met een huis en erf, N de Heerweg en Z de
verkoper met een elstakker, betaald met een rente van 4 KG 10 st per jr en nog een andere
schuldbrief, afgelost 24-7-1594.
fol. 655. 1-5-1588. Volgt schuldbrief van 4 KG 10 st per jr met hypotheek op het gekochte.
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fol. 655v. 20-3-1588??? Mr Floris Heij, Jan Gerritszn. Buytewech en Hendrick van Zijl
executeurs van Maritje Gerritsdrt. van Zijl verkopen Maritje Jacobsdr. wede Mr Frans van
Dusseldorp 3/8e gedeelten van 14 morgen land, waarvan 5/8e delen competeren Pieter Gerritszn.
Smaling aan de ene zijde de Hogeveense vaart en de kade en de andere zijde de kinderen van
Claes Janszn. Knotter te Leiden, strekkende uit de Rijn tot achter aan de Buercade toe, met
waarborg een huis en erf op de St Pieterskerkgracht te Leiden, strekkende voor uit dezelfde gracht
tot achter in de Voldersgracht, belend aan de ene zijde de steeg toebehorende???Dirck Gerritszn.
Smaling en Aernt Tou met een huis en erf en aan de andere zijde voor Anna Engels, daaraan
Pieter Willemszn. mandemaker, daaraan Adriaen Hendrickszn. messemaker, daaraan Geertje
Willemsdr. wede Aelwijn Aelwijnszn. korenkoper daaraan Immetje Cornelisdr. wede Symon
Gerritszn. graafmaker daaraan Aelbrecht Floriszn. lindewever en daaraan Gryetje Baerntsdr wede
Jan Harpertszn. snijder.
fol. 656v. 8-5-1588. Jacob Matthijszn. verkoopt Pieter Pieter Thomasznzn. een huis met barg en
schuur en de bruikwaar van 5 morgen als hij tot dusver in huur heeft van de landen van
Rijnenburg volgens de brief waarbij hij het huis en de bruikwaar heeft verkregen van 5-7-1579.
fol. 657. 8-5-1588. Volgt schuldbrief van 500 KG met Willem Corneliszn. als zijn borg die
verbindt 11 hond 24 roe land, belend O Dirck Pieterszn., W Maritje Jansdr. wede Gerrit
Adriaenszn., Z Joris Corneliszn. te Coudekerck en N de landen van Rijnenburg.
(...) ert Janszn. oom en voogd 252 KG als moederlijk erfdeel te betalen bij 20 jr, hetwelk zal zijn
St Pieter ad cathedram 1592. Hij is nog schuldig aan Claes Corneliszn. en ouwe Cornelis
Corneliszn. zijn oudste zonen elk 20 KG als . Craen als haar gekoren voogd is schuldig aan Dirck
Roelofszn. 45 st per jr met hypotheek op huis en erf op het dorp, belend O Mees Willemszn. en
W IJsbrant Claeszn., strekkende van de Heerweg noordwaarts tot Mees Willemszn. voorsz. zijn
erf toe. Gecasseerd wordt een obligatie die Maritje schuldig was aan Dirck Roelofszn. als actie
hebbende van Mees Willemszn. wegens koop van het erf daarop zij het voorsz. huisje op heeft
getimmerd.
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