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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Abdij van Rijnsburg

Archiefbloknummer:
36019

Omvang:
1309 inventarisnummer(s); 4,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
De stukken zijn gesteld in het Nederlands en in het

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken zijn geschreven in het 
gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de Orde van S. Benedictus

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de adellijke vrouwenabdij bevat onder meer een lijst van benoemde abdissen van 
Rijnsburg, pauselijke bullen en aflaatbrieven, privilegebrieven van de Hollandse graven, 
rekeningen, eigendomsbewijzen van huizen en land in Zuid-Holland en Zeeland, en stukken in 
verband met tienden en lenen van de abdij.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Abdij van Rijnsburg, nummer toegang 3.18.20, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Abdij Rijnsburg, 3.18.20, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
uit: IRA (Inventarissen Rijks Archieven) IV (1931) p. 169-256.

De abdij 1 werd gesticht door Petronella, weduwe van graaf Floris II van Holland, op wier verzoek 
uit het Saksische klooster van Stötterlingenburg in het noorden van het Harzgebergte eenige 
nonnen van de Benedictijnenorde kwamen om het nieuwe klooster te bevolken, waarna de 16den 
September 1133 Andreas van Kuik, bisschop van Utrecht, de kerk van de nieuwe 
Benedictinessenabdij wijdde onder den titel van de H. Maagd. Door Paus Innocentius.II werd in 
1140 aan de abdij exemptie verleend, waardoor zij regelrecht stond onder jurisdictie van de H. 
Stoel. Desondanks traden meermalen de Utrechtsche bisschoppen als scheidsrechters op, 
bekrachtigden de benoeming van pastoors, gaven toestemming tot investituur der nonnen en 
bevestigden de benoeming van de abdis. Bij bul van Paus Alexander VI van 5 Maart 1500 werd het 
getal der nonnen op 40 bepaald, die niet aan ordinaris kloostergeloften gebonden waren. Haar 
toelating werd verbonden aan de adeldom van vaders en moederszijde en van vier grootouders.

In 1536 werd de abdij in een collegium van kanonessen veranderd onder goedkeuring van Karel V, 
waardoor in de Alteratie de goederen niet als kloostergoed werden aangemerkt en behandeld, 
maar aan de Ridderschap van Holland vervielen onder verband van alimentatie van de 
overgebleven zusters.

in de zomer van 1572 had men reeds veel overlast van de Spanjaarden te verduren en in Februari 
1573 had er een schermutseling tussen de Leidenaars. en den vijand plaats, waarbij ook enkele 
gebouwen der abdij schade leden: De Leidsche burgemeester deed materialen, balken en 
kunstwerk naar Leiden voeren, waarheen het archief misschien reeds vroeger in veiligheid 
gebracht was, zoals uit den na te noemen inventaris mag afgeleid worden. Nadat omstreeks dezen
tijd de ontvanger van de abdij gevlucht was, werd het beheer der abdijgoederen opgedragen aan 
Dirk Gerritsz. van Kessel, door den Prins van Oranje aangewezen. Van de Staten ontving de 
ontvanger zijn bevelen en legde aan deze rekenschap van zijn beheer af. Hierin kwam sedert geen 
verandering, ondanks requesten van de conventualen in 1573 om haar goederen te mogen 
gebruiken, zoals bij de abdij Leeuwen-horst gebeurde, waar der administratie aan het klooster 
bleef en door den eigen ontvanger gevoerd werd. Nog in 1577 deed de abdij van Rijnsburg een 
poging om het gebruik der goederen terug te krijgen, doch tevergeefs.

in de loop van 1574 werd de abdij door de nonnen voorgoed verlaten, die naar Utrecht en elders bij
familie haar toevlucht zochten. De parochiekerk van Rijnsburg werd reeds vóór April 1574 
verwoest, terwijl de abdij spoedig daarna in vlammen opging. De laatste abdis, Stephana van 
Rossum, gestorven 27 December 1603, voerde ook na de verstrooiing nog haar weidsche titels en 
riep de nonnen buiten de abdij bijeen. Na haar benoemde de Ridderschap nog 2 abdissen, waarna 
die waardigheid geheel gesupprimeerd werd.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

1 Vgl. Maria Hüffer, De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574, 1923, en de daar aangehaalde bronnen en 
litteratuur. Over den jaarstijl der abdij zie men haar artikel in Historisch Tijdschrift V, (1926), blz. 230-258.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Onder de oude inventarissen in het Rijksarchief is behalve een inventaris van 1603, die ons minder 
te zeggen heeft, als nummer 30 een exemplaar bewaard, dat de volledige samenstelling bevat van 
het archief van Rijnsburg in 1573. Het is een lijst van 123 folia, zonder eenig systeem, beschreven 
zoals de stukken uit koffers, kisten en pakken te voorschijn kwamen, en met veel fouten in de 
dateering. Daaruit is een lijst van ontbrekende stukken opgemaakt, die men vindt achter de 
regestenlijst. 2 Vóór 1573 waren reeds verloren de talrijke charters, in de regestenlijst vermeld, die 
alleen uit cartularia bekend zijn, en waarbij niet is aangeteekend, dat zij in de inventaris van 1573 
voorkomen. Met behulp van dezen inventaris en van de dorsale merken konden eenige charters uit
andere fondsen van het Rijksarchief, o.a. Grafelijkheid en Zeeland, worden opgespoord, terwijl 
enkele stukken tot het archief van de abdij Leeuwenhorst bleken te behooren en daarheen zijn 
overgebracht.

De titel van de bedoelden inventaris luidt als volgt: "Inventaris, ghemaect by scepenen der stadt 
Leyden ondergeschreven, van zoodanige goeden, stucken, brieven, boucken ende munimenten, 
hier bevonden in twee platte Brabantsche cofferen ende een houten kist, met yzeren banden 
beslagen, toecomende de abdye ende convent van Rijnsburch, ghecomen uuyt het secreet der 
stadt Leyden, aldaer dieselve in bewaringe geweest hebben, omme daeruuyt volgende het scryven
van Zyne Excellentie aen deser stede van date den XXIIen Augusti 1573 Dirck Geritssz. van Kessel, 
rentmeester des voirsz. convents, te laeten volgen zodanighe stucken, papieren, brieven ende 
boucken, als hem nodich ende behouftich zullen wezen, begonst huyden dezen VIIIen Octobris 
XVcLXXIII."

(get.) Pieter Oom Pietersz. Pieter Jorysz.

De lijst werd voltooid 25 October 1573 en, mede ondertekend door Dirck van Kessel en Jan van 
Hout, secretaris van Leiden.

2 Lijst van ontbrekende stukken en regestenlijst blijven om redenen van bezuiniging tot later bewaard.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar





3.18.20 Abdij Rijnsburg 15

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A. De abdij in het algemeen.

A. DE ABDIJ IN HET ALGEMEEN.
I. Statuten.

I. STATUTEN.

1.1-1.4 Akten betreffende de statuten en ordonnantiën.
1454-1500. 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 783, 965, 970, 994, 995.
Vgl. Reg. nos. 963, 964, 966, 967, 969, 988, 989, 990, 998, 1000.
1.4 1454, 1500
1.1 1498 april 17
1.2 1498 april 21
1.3 1500 September 11

2 Artikelen van overeenkomst tussen abdis, priorin en convent over de bewaring van 
de conventskist, benoeming van pastoor, rentmeester, baljuw, schout en kapelaan, 
handhaving van de handvesten en verzoek aan de commissaris om te verkrijgen, 
dat de Keizer niet zelf de abdis benoemt, maar een keuze doet uit een voordracht 
van 3 of 4 der conventualen. Minuut.
(vóór 1535) 1 stuk

3 Acte van fundatie en verandering tot een college van kanonessen.
1536. 1 charter
Reg. no. 1070.

4 Notariële copie van het voorgaande stuk.
1569. 1 stuk

5.1-5.2 Accoord van abdis en convent over haar jaarlijkse uitkeering, mede aan pastoor, 
kapelaan en koster.
1539. 2 charters
Reg. no. 1092.
5.1 Exemplaar 1, 1539

Met gaaf zegel.
5.2 Exemplaar 2, 1539

Zie regest 1092. Met beschadigd zegel.
II. Verkiezing en benoeming der abdissen.

II. VERKIEZING EN BENOEMING DER ABDISSEN.
Vgl. Reg. nos. 87, 316, 1043.

6-6.1 Accoord tussen de partijen van de abdis Maria van Tautenburch en de priorin 
Elisabeth van Amstel. Met acte van institutie.
1535. 1 charter en 1 stuk
Reg. nos. 1061, 1062.
Artikelen van reformatie na de dood van de abdis Maria van Tautenburch door de landvoogdes 
afgelegd.
6 Stuk, 1535
6.1 Charter, 1535

7-7.1 Acten betreffende de benoeming door Karel V van de abdis Elburg van Langerak en 
de confirmatie door den bisschop van Utrecht.
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1553. 1 charter en 2 stukken
Reg. nos. 1147, 1148, 1149, 1150.
7 Stukken, 1535
7.1 Charter, 1553

8 Lijst van abdissen van Rijnsburg.
1123 (sic)-1552. 1 stuk

III. Opneming, patrimonium en exeat der nonnen.

III. OPNEMING, PATRIMONIUM EN EXEAT DER NONNEN.
Vgl. Inv. nos. 108, 111, 112.

9 Vergoeding van Lisebet en Floris van Renneghem aan Agniese van Ammers wegens 
tekort van het testament van Jan van de Zile.
1332. 1 charter
Reg. no. 195.

10.1 Quitantie van de proost van Koningsveld van 5 £ Hollandsch van wege Hasekijn van
Sudijc, weduwe van D. van Santhorst.
1314. 1 charter
Reg. no. 244.
Machteld van Zuidwijk was non.

10.2 Lijfrentebrief van vier pond per jaar voor Marie, heren Jan Stevansdochter, 
gevestigd op Kerstant Symonishoeve te Boskoop
1365. 1 charter
Reg. no. 364a.

11 Bevelschrift van de officiaal van Utrecht tot bijstand aan Elzabe Utenhamme in haar
aanspraken op de nalatenschap van haar vader.
1380. 1 charter
Reg. no. 472.

12 Lijfrentebrief van 5 gouden Wilhelmusschilden voor Jan van der Boechorst en zijn 
dochter Lijsbet, non. Copie.
1425. 1 stuk
Reg. no. 671.

13 Sententie van schout en schepenen in de Hage ten voordeele van Coen Dircxz., 
Michyel Dircxz. en Jan Willemsz. tegen jonkvrouw van Bruelijs, boedelhoudster van 
haar man Dirc Jansz., wegens weigering van deeling
1465 October 9. 1 stuk
Opgedrukt zegel ten zaken verloren.

14 Verklaring van H. van Doirnick omtrent de ontvluchting van zijn nicht Th. van 
Maelste, dochter van F. van Renijs.
1482. 1 charter
Reg. no. 919.

15 Stukken betreffende het protest van de abdis tegen de verlening van een prove 
door den graaf aan Agatha, dochter van mr. Pouwels van Amersoyen, pensionaris 
van Dordrecht.
1496-1497. 7 stukken

16.1-16.2 Bevelschrift van de bisschop van Utrecht en acte betreffende den terugkeer van 
enige zusters naar Klaarwater.
1499. 2 charters
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Reg. no. 979, 980.
16.1 1499 juni 20
16.2 1499 augustus 26

17 Consent van de bisschop van Utrecht tot opneming der zusters Cornelia en 
Elisabeth van der Does.
1499. 1 charter
Reg. no. 981.

18 Verzoek van de abdis aan de abt van Egmond om eenige zusters aan te nemen.
1517. 1 charter
Reg. no. 1021.

19 Vergunning van abdis Adriana van Botlant aan Margarite van Rommersvael om 
over haar goederen bij testament te beschikken.
(15)33 December 10. 1 stuk
Het opgedrukte zegel is afgevallen.

20-20.2 Verlof van de abdis aan Margareta van Reimerswaal om buiten het klooster te 
wonen.
1534
Met duplicaat en bevelschrift van de officiaal van Utrecht d.d.
1535. 4 charters
Reg. nos. 1057, 1058, 1065, 1066.
Hierbij placet van Karel V.
20.1 1534 februari 26
20 1534, 1535
20.2 1535 oktober 27

21 Brief van M. Ex Alto Jacobi te Haarlem aan Gwilhelmus Theodrici, kapelaan van de 
abdis, over ontvangst van de ingesloten breve van confirmatie van (Margareta 
Willemsdr. de oude van) Reymerswael, om buiten de abdij te wonen.
1534 Juli 29. 1 stuk

IV. De abdij in betrekking tot den paus.

IV. DE ABDIJ IN BETREKKING TOT DEN PAUS.
Vgl. Reg. nos. 35, 68, 716, 922, 963, 975, 1058, 1108.

22-22.2 Vidimus en copieën van een bul d.d. 1140 Februari 29, waarbij paus Innocentius II 
bepaalt, dat de goederen der abdij van Egmond, die hem met de abdij van 
Rijnsburg door den graaf van Holland waren opgedragen, aan de abten blijven 
tegen een jaarlijksen cijns.
1404, 1440 en (1460). 2 charters en 1 stuk
Reg. nos. 1, 582, 722.
22.1 1404
22.2 1440
22 Kopie

23 Bul, waarbij paus Alexander III de abdij Rijnsburg in bescherming neemt en de 
goederen ten dienste van de abdij laat tegen een jaarlijksen cijns.
1179. 1 charter
Reg. no. 2.

24 Bul, waarbij paus Innocentius III de kerk van Rijnsburg in bescherming neemt.
1211. 1 charter
Reg. no. 8.
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25 Bul, waarbij paus Honorius III vergunt om bij een algemeen interdict met gesloten 
deuren dienst te doen.
1217. 1 charter
Reg. no. 12.

26 Bul, waarbij paus Gregorius IX vergunt om bij een algemeen interdict met gesloten 
deuren dienst te doen.
1231. 1 charter
Reg. no. 17.

27-27.1 Transsumpt van een bul d.d. 1245 Augustus 31, waarbij paus Innocentius IV de 
opdracht aan S. Pieter van de abdijen Egmond en Rijnsburg door den graaf van 
Holland bevestigt en de goederen ten dienste van de abdij laat tegen een jaarlijksen
cijns.
(XVe eeuw.) 1 charter en 1 stuk
Reg. nos. 30, 983.
27.1 Charter
27 Afschrift

28 Bul, waarbij paus Innocentius IV den elect van Utrecht opdraagt eenige 
weerspannige nonnen van de ban te ontbinden en misbruiken in de abdij te 
herstellen.
1250. 1 charter
Reg. no. 40.

29 Bul, waarbij paus Innocentius IV den kardinaal-legaat H. (Hugo van S. Cher) 
opdraagt een voorziening te treffen in zake afschaffing van langwijlige gebeden.
1252. 1 charter
Reg. no. 43.

30 Brief, waarbij de kardinaal-legaat Petrus de strengheid der vasten matigt, met 
toestemming van de diocesaan.
1254. 1 charter
Reg. no. 44.

31 Bul, waarbij paus Alexander IV den bisschop van Utrecht opdraagt eenige 
weerspannige kapelanen en conversen tot gehoorzaamheid te brengen.
1257. 1 charter
Reg. no. 45.

32 Bul, waarbij paus Urbanus IV den abt van S. Michaël in Antwerpen beveelt de abdij 
te beschermen.
1262. 1 charter
Reg. no. 52.

33 Bul, waarbij paus Gregorius X den abt van S. Michaël in Antwerpen beveelt de abdij 
te beschermen.
1274. 1 charter
Reg. no. 61.

34 Bul, waarbij paus Nicolaas V den abt van Egmond gelast onrechtmatig vervreemde 
goederen te doen terugkeeren.
1289. 1 charter
Reg. no. 73.
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35 Bul, waarbij paus Bonifacius VIII de privilegiën der abdij bevestigt.
1302. 1 charter
Reg. no. 95.

36 Bul, waarbij paus Clemens V de privilegiën der abdij bevestigt.
1309. 1 charter
Reg. no. 112.

37 Bul, waarbij paus Clemens V den proost van S. Marie te Utrecht opdraagt om 
onrechtmatig vervreemde of in erfpacht gegeven goederen te doen terugkeeren.
1309. 1 charter
Reg. no. 113.

38 Bul, waarbij paus Clemens V den deken van Doornik beveelt kennis te nemen van 
het geschil tussen de abdijen van Rijnsburg en Middelburg.
1310. 1 charter
Reg. no. 117.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 4.

39 Bul, waarbij paus Clemens V den abt van Egmond opdraagt om het geschil met den 
abt van Middelburg te beslissen.
1311. 1 charter
Reg. no. 120.

40 Copie van een bul d.d. 1313 April 20, waarbij paus Clemens (V) de zusters vergunt 
goederen te aanvaarden.
1472. 1 charter
Reg. nos. 124, 869.

41 Bul, waarbij paus Clemens V den domdeken van Utrecht gelast om op te treden 
tegen hen, die abdijgoederen tot zich genomen hebben.
1313. 1 charter
Reg. no. 125.

42.1-42.3 Bullen, waarbij paus Johannes XXII de abdij in bescherming neemt, de privilegiën 
bevestigt en den abt van Egmond gelast om onrechtmatig vervreemde goederen te 
doen terugkeren.
1316. 3 charters
Reg. nos. 139, 140, 141.
42.1 Bevestiging privileges,,1316
42.2 In bescherming neming, 1316
42.3 In bezit herstellen, 1316

43 Bul, waarbij paus Johannes XXII den deken van Utrecht beveelt de abdij te 
beschermen.
1320. 1 charter
Reg. no. 155.

44 Acte van protest tegen de betaling der aan de pauselijke legaten verschuldigde 
procuraties.
1343. 1 charter
Reg. no. 236.

45 Request aan de paus namens abdis en convent om aflaat bij bezoek van drie altaren
in de abdij in de vasten, alsof zij de kerken van Rome bezocht hadden, en om keuze 
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van twee biechtvaders. Met beschikking van A. Card. S. Anastasie.
(1348) Juli 6. 1 stuk

46-46.2 Bullen, Waarbij paus Clemens VI de privilegiën bevestigt en vrije keuze van een 
biechtvader toestaat.
1349
Met copie van een bul tot bescherming der goederen en renten van de 
Cisterciënsers.
1351. 2 charters en 1 stuk
Reg. nos. 266, 267.
Reg. no. 272.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 14.
46.1 1349 juli 1
46.2 1349 oktober 22
46 Stuk, 1351 februari 4

47 Aflaatbrief van paus Eugenius IV.
1433. 1 charter
Reg. no. 693.

48 Request van Baerte van Langeraeck, abdis, en van het convent aan de paus om vrije
keuze van een biechtvader. Met rescript. Gelijktijdige copie.
(1437.) 1 stuk

49-49.3 Consenten van de pauselijke poenitentiaria tot vrije keuze van een biechtvader.
1437-1453
Met translaat d.d.
1471. 3 charters en 1 stuk
Reg. nos. 711, 776, 867.
49.1 1437
49.2 1453
49.3 1471
49 Translaat, 1471

50 Copiebul van Nicolaus V, waarbij hij den abt van S. Maximinus bij Trier beveelt 
Egmond en Rijnsburg te visiteren.
1450. 1 stuk
Reg. no. 752.

51-51.2 Jubilé-aflaat. Met copie en kwitantie
1451. 2 charters en 1 stuk
Reg. nos. 759, 760.
51.1 1451 juli 31
51.2 1451 augustus 27
51 Kwitantie, 1451

52-52.3 Acten van appèl aan de Roomsche curie van een bevel van de kardinaal-legaat 
Nicolaas van Cusa over de visitatie, tucht en clausuur.
1451-1452
Met copiebrief van de kardinaal aan de prior van Egmond.

3 charters en 1 stuk
Reg. nos. 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 775.
52.1 1451
52.2 1451
52.3 1452 oktober 20
52 kopiebrief1452
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53-53.2 Bul, waarbij paus Nicolaas V de visitatie en reformatie van de vrouwenkloosters 
gelast.
1453
Met acte van executie.
1454 2 charters en 1 stuk
Reg. nos. 780, 782.
53.1 1453
53.2 1454
53 Akte van executie1454

54.1-54.2 Acte van volmacht voor mr. G. van Waya en andere stukken in zaak van appèl te 
Rome tegen opgelegde subsidie tot afkoop der cessie van Walraven van Meurs.
1453, 1454. 2 charters
Reg. nos. 781, 786, 787.
54.1 1453
54.2 1454

55 Copie-acte van vermaning tegen de ingedrongen biechtvader Hugo van Reynsburch
O.P.
1479. 1 charter
Reg. no. 902.

56 Bul, waarbij paus Alexander VI beveelt de mannen- en vrouwenkloosters der orde 
van S. Benedictus te visiteren en te reformeren. Fragment.
(1494.) 1 stuk
Reg. no. 957.

57.1-57.8 Bullen, waarbij paus Alexander VI beveelt de abdij in de haar ontnomen goederen 
te herstellen, de statuten te bevestigen en uitspraak te doen in het geschil over de 
door visitatoren opgelegde censuren.
1500
Met acten van executie.
1501. 8 charters
Reg. nos. 987, 988, 989, 990, 991, 998, 999, 1000.
57.5 Herstel ontnomen goederen, 1500
57.1 Bevestiging statuten, 1500
57.2 Publicatie bul statuten, 1500
57.3 Onderzoek en bevestiging statuten, 1500
57.4 Onderzoek en uitspraak geschil, 1500
57.6 Aanzegging aartsbisschop van Keulen, 1501
57.7 Alte van citatie bul februari, 1501
57.8 Akte van citatie bul maart, 1501

58 Request van abdis en convent van Rijnsburg, ook voor alle dienstbaren, aan paus 
(Alexander VI) om vollen aflaat, alsof zij de 7 kerken van Rome bezocht hadden. Met
rescript. Gelijktijdige copie.
(1501.) 1 stuk

59 Brief van de pauselijken commissaris der aflaten bij het jubilé, waarbij hij de vrije 
keuze van een biechtvader vergunt, ter verkrijging van vollen aflaat.
1501. 1 charter
Reg. no. 997.

60 Aflaatbrief voor de zusters Elisabeth en Cornelia van der Does.
1502. 1 charter
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Reg. no. 1004.
Vgl. dr. P. Fredericq Codex documentorum indulgentiarum in R.G.P. kleine serie 21, 1922, blz. 426 no. 
296.

61 Transsumpt van de bul van Leo X d.d. 1515 tegen de ketters en van de breve aan de 
aartsbisschop van Keulen tot publicatie;
1515. 1 charter
Reg. nos. 1017, 1018, 1019.

V. De abdij in betrekking tot den bisschop van Utrecht.

V. DE ABDIJ IN BETREKKING TOT DEN BISSCHOP VAN UTRECHT.
Vgl. Reg. nos. 44, 316, 707, 712, 714, 979, 980, 1149.

62 Brief, waarbij Henricus, bisschop van Utrecht, de abdij ontheffing verleent van de 
renten voor de kerk.
1262. 1 charter
Reg. no. 53.

63.1-63.2 Uitspraak van de bisschop van Utrecht en den graaf van Holland in het geschil met 
den bisschop van Zuden over de goederen van Claes Goden en bevelschrift van de 
graaf aan de baljuw van Rijnland.
1315. 2 charters
Reg. nos. 130, 134.
63.1 1315 januari 7
63.2 1315 mei 28

64 Acte, waarbij het convent onder protest betaalt aan collectoren der door de 
provinciale synode uitgeschreven subsidie aan arme priesters.
1352. 1 charter
Reg. no. 279.

65 Brief van Vredricus, markgraaf van Baden, bisschop van Utrecht, aan "wardige in 
Goede besondere goede lieve vrunde" om het klooster door geen anderen te laten 
visiteren dan door den gevolmachtigden raad en vicarius Herman van Lochorst, 
deken van Oudmunster te Utrecht, of die van hem commissie heeft. Copie.
(14)98 April 6. 1 stuk

66 Protest van de bisschop van Utrecht tegen pauselijke visitatoren.
1498. 1 charter
Reg. no. 967.
Vgl. Inv. nos. 90, 91, 92.

67 Consent van de bisschop van Utrecht tot verkoop van lijfrenten.
1499. 1 charter
Reg. no. 978.

68.1-68.2 Verbod van de bisschop van Utrecht tot visitatie door vreemde abten en 
bevelschrift van de deken van S. Salvator tot executie van de bul van Alexander VI 
d.d.
1500 Februari 14. 1519. 2 charters
Reg. nos. 1024, 1025.
68.1 Verbod van de bisschop, 1519 augustus 16
68.2 Bevelschrift deken St. Salvador, 1519 augustus 16

69-69.1 Brief, waarbij de elect van Utrecht Adriana van Botland in de vacature van abdis bij 
overlijden van Beatrix van Reimerswaal bevestigt. Met translaat.
1529. 1 charter en 1 stuk
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Reg. no. 1043.
69.1 Charter, 1529 februari 25
69 Translaat

VI. De abdij in betrekking tot andere conventen.

VI. DE ABDIJ IN BETREKKING TOT ANDERE CONVENTEN.
Vgl. Reg. nos. 979, 980.

a. Incorporatie.

A. INCORPORATIE.

70 Vergunning van de graaf van Holland aan het klooster Porta Celi tot intrek in het 
klooster Rijnsburg.
1317. 1 charter
Reg. no. 142.
Vgl. M. Hüffer, blz. 78.

b. Fraterniteitsbrieven.

B. FRATERNITEITSBRIEVEN.
Vgl. Reg. no. 24.

71 Brief van Robertus, provinciaal der Predikheeren in Saksen.
1428. 1 charter
Reg. no. 679.

72 Brief van N. Spruyt, prior der Predikheeren te Haarlem.
1521. 1 charter
Reg. no. 1027.

VII. De abdij in betrekking tot den keizer.

VII. DE ABDIJ IN BETREKKING TOT DEN KEIZER.

73 Acte van overeenkomst met den ontvanger van de keizerlijke tienden en 
kwijtschelding.
1368. 1 charter
Reg. no. 379.

VIII. De abdij in betrekking tot den graaf van Holland.

VIII. DE ABDIJ IN BETREKKING TOT DEN GRAAF VAN HOLLAND.
Vgl. Reg. nos. 1, 30, 62, 69, 114, 130, 134, 142, 189, 536, 537, 538, 568, 745, 784, 785, 815, 816, 831, 833, 
841, 924, 935, 974, 1047, 1065, 1118, 1147, Inv. no. 790 sq.

74 Brief van Floris V betreffende dijklasten in Ouderschie.
1288. 1 charter
Reg. no. 72.

75 Brief, waarbij Floris V de abdij in bescherming neemt.
1292. 1 charter
Reg. no. 79.

76 Brief, waarbij Jan I de ambachtsbewoners in Zeeland in bescherming neemt.
1298. 1 charter
Reg. no. 90.

77 Brief, waarbij Willem III de abdij in bescherming neemt.
1315. 1 charter
Reg. no. 133.

78 Brief, waarbij gravin Margriet de abdij in bescherming neemt.
1346. 1 charter
Reg. no. 251.
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79 Brief, waarbij hertog Albrecht de abdij in bescherming neemt.
1368. 1 charter
Reg. no. 382.

80.1-80.4 Brief, waarbij hertog Albrecht de abdij met de goederen in Zeeland in bescherming 
neemt.
1375
Met vidimus d.d.
1376, 1423 en 1446. 4 charters
Reg. nos. 445, 446, 663, 739.
80.1 1375
80.2 1376
80.3 1423
80.4 1446

81 Brief, waarbij Philips van Bourgondië belooft prelaten etc. te houden in alle 
privilegiën.
1425. 1 charter
Reg. no 673.

82 Brief, waarbij Philips van Bourgondië de abdij in bescherming neemt.
1426. 1 charter
Reg. no. 675.

83 Acte van non-prejuditie van Philips van Bourgondië wegens een oorlogssubsidie 
van 215 schilden.
1436. 1 charter
Reg. no. 702.

84 Request van de abt van Egmond en de abdis van Rijnsburg aan de graaf van Holland
tegen den door den paus bevolen visitatie door den abt van S. Maximinus bij Trier 
en verzoek om handhaving hunner privileges en om genoemden abt geen hulp te 
verlenen, totdat de zaak in appèl te Rome beslist is. Copie.
(1450 na Juni 15.) 1 stuk

85 Brief van de heer van Lannoy, stadhouder-generaal van Holland, aan (het Hof), om 
geen hulp te verlenen aan de abt van S. Maximinus buiten Trier bij zijn visitatie van 
Egmond en Rijnsburg. Copie.
(1450) October 4. 1 stuk

86 Copiebrieven van de hertog van Bourgondië aan de prior van Syon en den 
stadhouder, heer van Lannoy, om te protesteeren tegen de pauselijke bul, waarbij 
de abt van S. Maximinus bij Trier benoemd wordt tot visitator en reformator van 
Egmond en Rijnsburg.
(1451) Februari 6 - 7. 1 stuk
Het origineel vermeld in lijst van ontbrekende stukken no. 98.

87 Brief, waarbij Maximiliaan van Oostenrijk de privileges bevestigt.
1478. 1 charter
Reg. no. 896.

88 Brief, waarbij Maximiliaan en Maria de abdij in bescherming nemen.
1481. 1 charter
Reg. no. 909.
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89-89.4 Brieven, waarbij Philips de Schoone de privilegiën bevestigt en de abdij in 
bescherming neemt.
1500
Met transsumpt en copie.
1501 4 charters en 1 stuk
Reg. nos. 962, 996, 1001, 1002.
89.1 1497
89.2 1500
89.3 1501 mei 28
89.4 1501 juni 19
89 Kopie

90.1-90.2 Mandementen van Philips de Schone tot verlening van bijstand aan pauselijke 
visitatoren.
1498. 2 charters
90.1 1498 januari 18

Reg nos. 963, 975.
90.2 1498 juli 3

91-91.2 Acten van appèl en bijbehorende stukken tegen dit mandement.
1498. 3 charters en 2 stukken
Reg. nos. 964, 966, 969, 971, 972, 973.
91 1498
91.2 1498 april 20
91.1 1498 mei 1

92 Informatie van commissarissen van de graaf en den bisschop van Utrecht over de 
reformatie der abdij.
1498. 1 katern
Reg. no. 976.

93-93.1 Brief, waarbij Karel V de privileges bevestigt.
1516. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 1020.
93.1 1516 november 3
93 Kopie

94 Copie van een brief van Karel V, waarbij hij de abdis verzoekt aan Petrus Streep een 
prebende te verlenen.
1523. 1 stuk
Reg. no. 1029.

95 Request aan (Karel V) over inbreuk van rentmeesters. Copie.
(1528.) 1 stuk

96-96.1 Mandement van Karel V tot verlening van een leekenprebende aan zijn bediende J. 
van der Laen.
1542. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 1108.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 142.
96.1 Kopie
96 Kopie
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IX. Privileges van de abdij en uitspraken daaromtrent.

IX. PRIVILEGES VAN DE ABDIJ EN UITSPRAKEN DAAROMTRENT.
a. Vrijdom van belastingen.

A. VRIJDOM VAN BELASTINGEN.

97 Vrijbrief van de graaf van Holland voor Warmonderbroek van schot en bede.
1231. 1 charter
Reg. no. 18.

98-98.2 Vrijbrief van de graaf van Holland van bede en andere omslagen.
1440
Met copie en vidimus d.d.
1456. 2 charters en 1 stuk
Reg. nos. 725, 799.
98.1 1440
98.2 1456
98 Kopie

99 Verklaring namens den rentmeester-generaal van Holland over het niet voorkomen
van de abdij op de 10-jarige bede.
1476. 1 stuk
Reg. no. 880.

100 Brief van Pieter van Zweten aan gedeputeerden der steden van Holland, 
toezendende copieën der privilegiën en vrijheden van de abdis van Rijnsburg tot 
bekoming van vrijdom voor haar onderzaten van de bede ter blijde inkomste. Met 
bijlage.
(14)76 October 29 2 stukken

101.1-101.3 Appèl van de abdis bij procuratie en dagvaarding voor de Grote Raad betreffende 
een opgelegde bijdrage in de wapening tegen Leiden.
1481. 3 charters
Reg. nos. 907, 908, 910.
101.1 1481 maart 24
101.2 1481 april 2
101.3 1481 maart 24

b. Vrijdom van tollen.

B. VRIJDOM VAN TOLLEN.
Vgl. Reg. no. 51.

102-102.1 Vrijbrief van de graaf van Holland voor Rijnsburg en Boskoop voor den tol te 
Moordrecht.
1273. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 60.
102.1 1481 maart 24
102 Kopie

103 Vrijbrief van de bisschop van Utrecht voor tol door Oudewater.
1310. 1 charter
Reg. no. 118.

104 Vrijbrief van Jan van Beaumont voor de sluis te Gouda.
1321. 1 charter
Reg. no. 169.
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105 Stukken betreffende een geschil tussen Dordrecht en de abdij over het stapelrecht.
1565-1569. 11 stukken en 1 charter (aaneengehecht)
geliasseerd.

c. Vrijgeleiden.

C. VRIJGELEIDEN.

106 Vrijgeleiden van Johan van Montfoort, kapitein te Woerden, voor de abdij en 
onderzaten te Rijnsburg, Boskoop, Akkersdijk en de Veenen. Met vidimus.
1489. 3 stukken
Reg. nos. 939, 940, 941.

107 Vrijgeleiden van Frans van Brederode.
1489. 4 stukken
Reg. nos. 938, 942, 944.

X. Ingekomen brieven.

X. INGEKOMEN BRIEVEN.

108 Brief van Sofphi van Duvord, non tot Nyecloester in Friesland, aan heer Pouwels, 
schoolmeester te Rijnsburg in het klooster.
(1451.) 1 stuk

109 Brief van Arnoldus Petrus de Leydis, famulus van de paus, kanunnik van S. Marie te 
Utrecht en curatus van Nortwijck, aan de abdis.
1452 Juni 18.

110 Brief van Sofphy van Duvord aan Jan Moer.
(c. 1470.) 1 stuk

111 Brief van Cornelijs van Dorp aan Pieter van Zwieten, rentmeester van Rijnsburg, 
over verhindering tot een bespreking met de abdis aangaande Arents kind van 
Hodempijl.
(14)75 December 18. 1 stuk

112 Brief van Johan van Zulen van Nievelt, ridder, aan abdis en convent van Rijnsburg, 
om een prove voor zijn nicht.
(14)90 September 13 1 stuk
Met rest van sluitzegel.

113 Brief van Adrieaen van Scahoven uit Middelburg aan de abdis over een verzocht 
onderhoud met den kanselier (in Gent).
(c. 1500.) 1 stuk
Met rest van sluitzegel.

114 Brief van het Hof van Holland op bevel van de gouvernante aan de abdis van 
Rijnsburg om gebeden bij elke processie gedurende den reis des Keizers naar Italië.
1529 Juni 8. 1 stuk

115 Brief van het Hof van Holland aan de abdis om een gedeputeerde te zenden ter 
vergadering van Delfland over gelden tot reparatie van de dijk.
1531 Januari 28. 1 stuk

116 Brief van Cornelis van der Cappellen, procureur in de Haag, aan de abdis ter zending
van het instrument van introductie in de possessie van haar waardigheid. Hierbij 
origineele brief aan de heer van Oosterwijk.
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(1553) November 20. 2 stukken

117 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland aan de abdis over reparatie van 
de Sparendamschen dijk volgens ingesloten staat. Met bijlage.
1559 Maart 12. 2 stukken

118 Brief van (een buitenlandsch overste der Franciscanen) aan M. van Duvenoird over 
ijdelheid der ijdelheden.
(c. 1560.) 1 stuk

119 Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland aan de abdis over afhooring 
van rekeningen, den Sparendamschen dijk, waterloozing te Katwijk, landscheiding 
tussen Rijnland en Amstelland en den sluis te Sparendam.
1568-1572. 5 stukken
De bijlagen ontbreken.

120 Extracten op verzoek van de abdis uit het giftboek van Vrouwenrecht, beginnende 
1563, door Michiel Arentsz., secretaris van Vrouwenrecht en Hogenban. 
Gewaarmerkt.
1570 April 16. 1 stuk

121 Brief van hoogheemraden van Rijnland te Leiden aan abdis en priorin van Rijnsburg 
over de verkiezing van een heemraad in plaats van wijlen Cornelis Stalpart.
1571 Februari 28. 1 stuk

XI. Archief.

XI. ARCHIEF.
Vgl. Inv. no. 2.

122 Ontvangstbewijzen van gedeputeerden van ridderschap en steden van Holland van 
een kist met handvesten van Holland.
1462. 2 stukken (aaneengehecht)
Reg. nos. 828, 829.

123 Inventaris van brieven etc. van de abdij, gevonden in de werkkamer van wijlen den 
rentmeester Willem van Alckemade.
1553 April. 1 stuk

124 Notitie van (de abdis Elburch van Langerak) van brieven, uit de conventskist 
genomen.
(15)60 November 26 en December 10. 1 stuk
oblong.

125 Reçu van abdis Stephana van Rossem voor een bul van Nicolaas V d.d. 1453 uit de 
conventskist, met memorie van zilverwerk.
1570 Augustus 6. 2 stukken
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B. Financieel beheer van de abdij en haar goederen.

B. FINANCIEEL BEHEER VAN DE ABDIJ EN HAAR GOEDEREN.
I. In het algemeen.

I. IN HET ALGEMEEN.

126 Cartularium der abdij, bevattende grafelijke handvesten uit de
13de tot de 15de eeuw. Papier

1 katern
schrift van de 15de eeuw, 11 stukken, waarvan slechts fol. 2, 3 en 4 beschreven zijn, met 2 losse 
bladen. Als omslag diende vroeger een notariële acte van 1435 (zie Reg. no. 705), met opschrift 
"Inhoudende zeeckere ghiften en privilegiën van graef Willem van Hollant. Noch zeeckere vryeheyt 
van waterganck van Boscoep ende Waddinxveen by hertogh Willem van Beyeren anno 1356", en met
merk 49.

127 Cartularium der abdij, bevattende grafelijke handvesten en pauselijke brieven uit de
13de tot de 16de eeuw.perkament

1 deel
Perkament, met een enkel ingeschoven blad papier, schrift uit de 15de en 16de eeuw, gefolieerd 1-60,
en gewaarmerkt door notarissen Nyc. de Egmonda, Cor. de Lyss en Purtijck, met 4 losse beschreven 
bladen, schrift uit de 16de eeuw. Op den Perkamenten omslag staat: "In dit boec zijn alle die brieve 
geteykent die dair legghen in die hantvestekyste."

128 Cartularium der abdij, bevattende koop- en rentebrieven, getiteld: "Abdie van 
Reynsburch 45, register van alderhande upstallen."

Papier
1 deel

schrift einde der 15de en begin der 16de eeuw, gefolieerd 1-166, waarvan fol. 157 dubbel is.

129 Cartularium der abdij, bevattende koop- en rentebrieven uit de 14de en 15de eeuw, 
en erfpacht- en andere brieven uit de
16de eeuw. Papier

1 deel
gefolieerd 1-145, waarvan fol. 55 driemaal voorkomt, fol. 79 en 80 dubbel zijn en 80-94 tweemaal 
voorkomen.

130 Cartularium der abdij, bevattende rentebrieven, opdrachten en handvesten uit de 
14de en 15de eeuw betreffende den wijnkelder, de abdij en goederen in Zeeland, 
getiteld: "Register van allerhande sacken, nr. 47."
[14de en 15de eeuw] Papier

1 deel
schrift van het begin der 16de eeuw, gefolieerd l-94 en ingedeeld naar de plaatsen.
Op fol. 10 vs. een opgave der kosten om een kind in het klooster te brengen. (c. 1400.) Vgl. M. Hüffer, 
blz. 129.
Fol. 11 een opgave van hetgeen de vrouwen uit den bier- en wijnkelder ontvangen.
Fol. 37-38 lijsten van "huescheede", door Jacob van Noerde van wege de abdis en den bierkelder aan 
het kloostergezin op Kerstavond verleend. (140)6 December 24.
Fol. 94 opgave over het verbruik van granen. 1422 Augustus 10-1428 Augustus 10.

131 Register van renten, die tot de kamer van de abdis behooren. opgemaakt door 
Agniesen van Huern, getiteld: "Dit is miinre vrouwen manboeck van Reynsburch", 
en in 17de-eeuwse hand: "Beroerende eenighe lenen, nr. IX. 46."
1383-1451,Papier
Perkamenten band

1 deel
14 bladen
Op fol. 2 notitie van een acte van (13)91 en copie-acte van 1344; op fol. 2 verso sq. andere acten.
Vgl. over de kamer van de abdis de noot bij Inv. no. 157.
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132 Register van verhuringen en belendingen van landen, en blafferd van renten op 
huizen en landen, opgemaakt door Adriaan van der Does, rentmeester-generaal 
van Rijnsburg.
1477-1503
en enkele aanteekeningen van
1534 1 deel

Perkament
gefol. 1-177, 10 bladen zonder folieering en 2 schutbladen. Losse aanteekeningen tussen folio 8/9, 
55/6 en 115/6.
Op fol. 169 wordt gesproken van een "overlooper" van A. van der Does van landen en belendingen in
Zeeland, die niet meer schijnt te bestaan.

133 Register van verhuringen en belendingen van landen in Rijnland, opgemaakt door 
Willem van Alkemade, rentmeester-generaal van Rijnsburg.
1532-1559
en een aantekening van
1563. 1 deel
Papier
Perkamenten band
gefol. I-LXVIII en LXVI, A-H, LXVII-CLXXXI; De tafel aan het begin van het register en 19 bladen aan 
het einde zijn ongefolieerd. Losse stukken tussen folie 6/7, 85/6, 89/90, 113/4, 114/5, 115/6, 167/8.

134 Als voren.
1 deel

Papier
Perkamenten band
gefol. I-XCV, 8 bladen ongefolieerd, XCVI-314 en 13 bladen ongefolieerd; . De tafel aan het begin van 
het register is ongefolieerd. Losse stukken folia 21/2, 28/9, 29/30, 43/4, 97/8, 131/2, 134/5 en 803/4.
Op fol. 148 een randglos van 1631.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 128.

135 Register van verhuringen en belendingen van landen in Delfland, aangelegd door 
Willem van Alkemade, rentmeester-generaal van Rijnsburg.
1532. 1 deel
Perkamenten band

p
Gefolieerd 1-147 en 33 bladen ongefolieerd, de tafel aan het begin van het register is mede 
ongefolieerd;
Voorin een reçu van dit register 1 Mei 1608 voor jkvr. Adriana van Hargen, weduwe Karel Bentinck, 
niet ondertekend.

136 Als voren.
Perkamenten band

1 deel
Inhoud: Tafel, ongefolieerd, bladen 1-150 en 32 ongefolieerd. Losse bladen tussen folia 15/6 
(huurceel van 1595), 25/6 (huurceel van 1599) en 118/9 (huurceel van 1598).
Voorin een aantekening betreffende een kaart van de fundamenten van het huis te Britten.

137 Register van verhuringen van de landen en renten in het Westland.
1524.Perkamenten band

1 deel
68 folio's;

138 Als voren, met een aantekening van
1534.Perkamenten band

1 deel
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80 folio's;
Losse stukken tussen fol. 8/9, 17/8, 18/9, 65/6, 79/80.
Merk XXI, vermeld in ouden inventaris 80, fol. 50.
Onder no. XXII wordt daar vermeld een register van renten in het Noordland.

139 Opgaaf van landen, eigenaars en gebruikers in Akkersdijk en notities van landen in 
Rijnland en Delfland.
1532-1535. 1 stuk

140 Inventaris van alle goederen der abdij, overgeleverd door vrouwe Anna van 
Toutenburch, met specificatie van zilverwerk, geleverd in handen van Elburg van 
Langerak.
1553 October 11. 1 stuk
Vgl. Inv. no. 281 van Het archief van de Ridderschap van Holland, door P. A. Meilink bewerkt in 
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1925, dl. I.
Chirograaf.

141 Lijst van lijnwaad en goud- en zilverwerk in de refter.
(15)59 November 3. 1 stuk
Met notitie van Elburch van Langerack, dat Maria van Homa(de) haar dit overgeleverd heeft.

142 Transport van een galerie van blauwen steen, door Michiel Votron, steenhouwer, in 
1553 aan het convent verkocht, door Elburch van Langerak, abdis, aan Aert Coebel, 
ontvanger-generaal van Holland. Minuut, niet ondertekend.
1560 Augustus. 1 stuk

143 Opneming en schatting van metsel- en timmerwerk, glas- en ijzerwerk te Rijnsburg 
op bevel van jhr. van de Eynde.
1571 October 10. 3 stukken

144 Specificatie van het zilverwerk, door vrouwe Van Haeften overgeleverd na de dood 
van Elburch van Langerack, abdis van Rijnsburg, in handen van Stephana van 
Rossem, abdis, in presentie van Jacop van Duvenvoorde en Woude, heer van 
Warmond.
1569 Juni 3. 1 stuk
In dorso notitie van hetgeen Margriet van Haeften verder geleverd heeft. Opten IIIIen dach Augusti 
anno LXIX.
Chirograaf.

II. Rentmeesters.

II. RENTMEESTERS.

145 Brief van cassatie van het mandement van de bisschop van Utrecht tot betaling aan
rentmeester G. van der Spangen, wegens benoeming van een nieuwe rentmeester.
1474. 1 charter
Reg. no. 877.

146 Belofte van Frans Hoechstraet tot getrouwe administratie van de goederen van 
Rijnsburg op dezelfde wedde als Floris van Wijngaarden had, terwijl Gherloff 
Pitersz. zijn helper zal zijn.
1531 November 29. 1 stuk

147 Minuut-commissie van W. van Alkemade als rentmeestergeneraal en van F. 
Hoechstraet als onderrentmeester.
(1532.) 2 stukken
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 127.
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148-148.1 Belofte van W. van Alkemade om niet te verhuren zonder toestemming van de 
abdis en zijn ambt trouw te vervullen.
1532. 1 charter en 1 stuk
Reg. nos. 1051, 1052.
148 Stuk, 1532
148.1 Charter, 1532

149 Stukken rakende een proces tegen de erven van de rentmeester Florijs van 
Wyngaerden door abdis en convent van Rynsburg.
1534 Mei 24-1541 October 15. 1 omslag

150 Brief van Maximiliaan van Bourgondië te Veere aan de heer van Oosterwijk over de 
benoeming van de priorin tot abdis van Rijnsburg en om recommandatie voor den 
brenger Arent van Dorp.
1553 November 18. 1 stuk
met sluitzegel.

151 Brief van Aernt van Dorp te Nieuwerkercke aan zijn neef, den heer van Oisterwijck, 
in de Haag over de abdijgoederen op Walcheren.
1553 November 20. 1 stuk
met sluitzegel.

152-152.1 Verbandbrief van Splinter van Hargen, benoemd rentmeester-generaal. Met copie-
acte van benoeming.
1553. 1 charter en 1 stuk
Reg. nos. 1151, 1152.
152.1 Charter, 1553 november 25
152 Kopie, 1553 november 30

153 Copie-commissie voor Lodewijk de Ruw tot boekhouder der abdijgoederen en 
opzichter over de werklieden.
(15)69 Juni 14. 1 stuk

154 Volmachten voor Splinter van Hargen en zijn gecommitteerde tot vestiging van 
renten voor de opbrengst van de 100sten penning en tot opneming van geld te 
Amsterdam.
1570, 1572. 3 stukken
Reg nos. 1199, 1200, 1207.

III. Rekeningen en quitanties.

III. REKENINGEN EN QUITANTIES.

155.1-155.6 Quitanties voor ontvangst van de kerkelijke tienden tot hulp van het H. Land.
1304. 6 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 99, 100, 101, 102, 103, 104.
Vgl. Reg. nos. 93, 94.
155.1 1304 april 4
155.2 1304 april 12
155.3 1304 april 12
155.4 1304 mei 7
155.5 1304 mei 18
155.6 1304 mei 20

156 Quitantie van Gheraert van Borsel aan Heynric den burggraaf, rentmeester van 
Rijnsburg, voor 4 £ Tornooisch.
1369. 1 charter
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Reg. no. 392

157 Rekening van Jan van de Woude van de renten, die tot de kamer van de abdis 
behooren, verschenen in 1381, opgemaakt
1382 Juli 24. 1 stuk
Fragment.
De kamer van de abdis blijkt niet als de wijn- en bierkelder een aparte administratie met eigen 
goederen gehad te hebben, maar een andere benaming te zijn voor de abdijgoederen. De eerste 
rekeningen zijn ingericht en van dezelfden inhoud als de latere rekeningen der abdij.
In het seminarie in Warmond (93 H. 10a) bevindt zich een rekening van de abdis Agnese van Huern 
van de renten, "die tot hare abdien behoren", verschenen in 1382, opgemaakt 1383 op sente 
Louwerijs avont.

158 Rekeningen van de abdij.
1396-1398. 1 deel

Rekening van Pieter van der Werken van de renten, die lot de kamer van de abdis 
van Rijnsburg behooren, verschenen in 1396, opgemaakt en gesloten 1397 Februari
23., 30 fol.,
met 1 bijlage.
Rekening van Kathriin van Remmerswale, abdis van Rijnsburg, van de renten, die 
tot haar kamer behooren, verschenen sedert 1397 Februari 23, opgemaakt en 
gesloten 1397 September 17., 15 fol
Rekening van dezelfde, verschenen in 1397, opgemaakt en gesloten 1398 Augustus 
9., 26 fol

161-162 Rekeningen van Jacob van de Noorden van de renten der abdij.
1409-1410. 2 delen
Deze nummers vormden voorheen slechts 1 deel. De rekeningen zijn niet geheel volledig, en zijn 
oudtijds bij het binden door elkaar geraakt, waarbij het boveneinde te kort is afgesneden. Ze zijn 
thans opnieuw gebonden.
161 Sedert 1409 Augustus 9, opgemaakt en gesloten 1410 Augustus 9.
162 Sedert 1410 Augustus 9, opgemaakt en gesloten (1411 Augustus 9).

163 Quitantie voor ontvangst van 120 kronen aan pauselijke tienden.
1412. 1 charter
Reg. no. 614.
Vermeld in ouden inventaris 30, fol. 113 vo., no. XVII, op 1312 December 12.

164 Quitantie van Gerijt van Oegstgeest voor (den rentmeester) Jan van Zwieten.
1448. 1 charter
Reg. no. 747.

165 Quitantie van Jan van Zwieten voor den rentmeester H. van der Goes.
1452. 1 charter
Reg. no. 769.

166 Quitantie van Huge Spruyt voor den rentmeester Gerijt van der Spaengen.
1462. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 827.

166A Afgeloste rentebrieven ten laste van de abdij.
1374-1421. 3 charters
Reg. nos. 434, 501, 652.
Vgl. Reg. nos. 554, 670.

167-170 Rekeningen van Huge van Zwieten van de renten der abdij.
1478-1480. 4 deelen
167 Over 1478, gesloten 1479 December 1.
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Hierin zijn ook opgenomen de rekeningen van de wijn- en bierkelder. Aan het slot 
wordt vermeld een overgeleverd boek van de achterstallen over het 
rentmeesterschap van wijlen zijn broeder Pieter.

168 Over 1479, beginnende 1479 October 22. en eindigende 1480 October
27, gesloten 1480 November 27.
De rekening spreekt van renten, hare (der abdissen) kamer en anders den klooster 
toebehorende. Enkele bladen liggen los; fol. 81 ontbreekt.

169 Dezelfde rekening als voren.
170 Over 1480, beginnende 1480 October 27 en eindigende 1481 October 

26, gesloten 1481 November 26.

171-190 Rekeningen van Adriaen van der Does van "myner vrouwen goederen en renten, 
haar kamer en anders het klooster toebehorende".
1481-1499. 20 deelen
171 Over 1481, beginnende 1481 October 26 en eindigende 1482 October 

25, gesloten 1482 November 18.
172 Over 1482, beginnende 1482 October 25 en eindigende 1483 October 

24, gesloten 1483 (November) 18.
173 Over 1483, beginnende 1483 October 24 en eindigende 1484 October 

22, gesloten 1484 November 22.
174 Over 1484, beginnende 1484 October 22 en eindigende 1485 October

21, gesloten 1485 November 21.
175 Over 1485, beginnende 1485 October 21 en eindigende 1486 October 

27, gesloten 1486 November 27.
176 Over 1486, beginnende 1486 October 27 en eindigende 1487 October 

26, gesloten 1487 November 19.
177 Over 1487, beginnende 1487 October 26 en eindigende 1488 October 

24, gesloten 1488 November 17.
Met 1 bijlage.
Zie Reg. no. 936.

178 Over 1488, beginnende 1488 October 24 en eindigende 1489 October
23, gesloten 1489 November 23.

179 Over 1489, beginnende 1489 October 23 en eindigende 1490 October
22, gesloten 1490 November 22.

180 Over 1490, beginnende 1490 October 22 en eindigende 1491 October 
21, gesloten 1491 November 22.

181 Over 1491, beginnende 1491 October 21 en eindigende 1492 October 
26, gesloten 1492 November 26.

182 Over 1492, beginnende 1492 October 26 en eindigende 1493 October 
25, gesloten 1493 November 18.

183 Over 1493, beginnende 1493 October 25 en eindigende 1494 
November 1, gesloten 1494 November 18.
Los blad tussen fol. 13 en 14.

184 Over 1494, beginnende 1494 November 1 en eindigende 1495 
November 1, gesloten 1495 November 21.

185 Over 1495, beginnende 1495 November 1 en eindigende 1496 
November 1, gesloten 1496 November 14.

186 Dezelfde rekening als voren.
187 Over 1496, beginnende 1496 November 1 en eindigende 1497 

November 1, gesloten 1497 November 27.
188 Over 1497, beginnende 1497 November 1 en eindigende 1498 

November 1, gesloten 1498 November 26.
189 Over 1498, beginnende 1498 November 1 en eindigende 1499 

November 1, gesloten 1499 November 18.
190 Over 1499, beginnende 1499 November 1 en eindigende 1500 

November 1, gesloten 1500 November 16.
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191 Specificatie van reis- en verblijfkosten op de reis van Johannes Spierinck voor de 
abdis naar Rome. Gewaarmerkte gelijktijdige copie op papier.
(1499.) 1 stuk
Vermeld in ouden inventaris 30, fol. 102, no. LXXVI.

192-219 Rekeningen van Florijs van Wijngerden van de abdis- en conventsgoederen en 
-renten.
1501-1529. 28 deelen
192 Over 1501, beginnende 1501 November 1 en eindigende 1502 

November 1, gesloten 1502 December 22.
Het Perkamenten omslag spreekt van 1502 Februari 2 tot November 1.

193 Over 1503, beginnende 1503 November 1 en eindigende 1504 
November 1, gesloten 1505 Januari 7.

194 Over 1504, beginnende 1504 November 1 en eindigende 1505 
November 1, gesloten 1505 November 18.

195 Over 1505, beginnende 1505 November 1 en eindigende 1506 
November 1, gesloten 1506 November 23.

196 Over 1506, beginnende 1506 November en eindigende 1507 
November 1, gesloten 1507 November 15.
Met 1 bijlage
Bijlage: Lias met nota's van de wijnvrouw en verschillende leveranciers, vermeld in 
ouden inventaris 30, fol. 109 vo., no. CXXXIX, als rekening van de wijnkelder 1506.

197 Over 1507, beginnende 1507 November l en eindigende 1508 
November 1, gesloten 1508 November 15.

198 Over 1508, beginnende 1508 November 1 en eindigende 1509 
November 1, gesloten 1510 Januari 8.

199 Over 1509, beginnende 1509 November 1 en eindigende 1510 
November 1, gesloten 1510 November 19.

200 Over 1510, beginnende 1510 November 1 en eindigende 1511 
November 1, gesloten 1512 Januari 27.
Met 2 bijlagen

201 Over 1511, beginnende 1511 November 1 en eindigende 1512 
November 1, gesloten 1512 November 22.

202 Over 1512, beginnende 1512 November 1 en eindigende 1513 
November 1, gesloten 1513 November 22.
Met fragmentrekening, afgehoord 1513 November 23. 1 stuk.

203 Over 1513, beginnende 1513 November 1 en eindigende 1514 
November 1, gesloten 1515 Februari 13.

204 Over 1514, beginnende 1514 November 1 en eindigende 1515 
November 1, gesloten 1516 Mei 27.

205 Over 1515, beginnende 1515 November 1 en eindigende 1516 
November 1, gesloten 1517 Februari 10.
Met 1 bijlage.

206 Over 1516, beginnende 1516 November 1 en eindigende 1517 
November 1, gesloten 1517 November 23.

207 Over 1517, beginnende 1517 November 1 en eindigende 1518 
November 1, gesloten 1518 November 22.

208 Over 1518, beginnende 1518 November 1 en eindigende 1519 
November 1, gesloten 1519 November 22.

209 Over 1519, beginnende 1519 November 1 en eindigende 1520 
November 1, gesloten 1520 November 19.

210 Over 1520, beginnende 1520 November 1 en eindigende 1521 
November 1, gesloten 1521 November 19.

211 Over 1521, beginnende 1521 November 1 en eindigende 1522 
November 1, gesloten 1522 November 18.
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212 Over 1522, beginnende 1522 November 1 en eindigende 1523 
November 1, gesloten 1523 November 17.

213 Over 1523, beginnende 1523 November 1 en eindigende 1524 
November 1, gesloten 1524 November 22.

214 Over 1524, beginnende 1524 November 1 en eindigende 1525 
November 1, gesloten 1525 November 23.

215 Over 1525, beginnende 1525 November 1 en eindigende 1526 
November 1, gesloten 1526 November 20.

216 Over 1526, beginnende 1526 November 1 en eindigende 1527 
November 1, gesloten 1527 November 26.

217 Over 1527, beginnende 1527 November 1 en eindigende 1528 
November 1, gesloten 1528 November 23.
Hierbij een doorsneden losrentebrief (Reg. no. 1039); deze wordt echter noch in 
ontvangsten, noch in uitgaven verantwoord, zoodat de vestiging niet doorgegaan 
zal zijn.

218 Over 1528, beginnende 1528 November 1 en eindigende 1529 
November 1, gesloten 1530 Januari 11.

219 Over 1529, beginnende 1529 November 1 en eindigende 1530 
November 1, gesloten 1531 Januari 17.

220-221 Rekeningen van Adriana van Botlant, abdis, van haar en des convents goederen en 
renten.
1530, 1531. 2 deelen
220 Over 1530, beginnende 1530 November 1 en eindigende 1531 

November 1, gesloten 1531 November 27.
221 Over 1531, beginnende 1531 November 1 en eindigende 1532 

November 1, gesloten 1532 November 19.
Met bijlagen.
Bijlagen: Verantwoording van de abdis over haar administratie bij gebreke van een
rentmeester-generaal, naar aanleiding van een klacht van eenige vrouwen, (4 bl.), 
en lijst van verhooging van huur, van de hand van W. van Alkemade.

222-242 Rekeningen van Willem van Alkemade van de abdis- en conventsgoederen.
1532-1552. 21 deelen
222 Over 1532, beginnende 1532 November 1 en eindigende 1533 October 

31, gesloten 1534 Augustus 11.
223 Over 1533, beginnende 1533 November 1 en eindigende 1534 October 

31, gesloten 1535 Augustus 2.
Achterin specificatie van de opbrengst van een boelhuis, gehouden ter Schuur, 
1534 Februari 18-19.

224 Over 1534, beginnende 1534 November 1 en eindigende 1535 October
31, gesloten 1536 Augustus 7.

225 Over 1535, beginnende 1535 November 1 en eindigende 1536 October
31, gesloten 1537 Augustus 28.

226 Over 1536, beginnende 1536 November 1 en eindigende 1537 October
31, gesloten 1538 Augustus 7.

227 Over 1537, (beginnende 1537 November 1 en eindigende 1538 
October 31), gesloten 1539 September 18.
Met 1 bijlage.
Het titelblad is uitgescheurd.

228 Over 1538, beginnende 1538 November 1 en eindigende 1539 October
31, gesloten 1540 September 6.

229 Over 1539, beginnende 1539 November 1 en eindigende 1540 October
31, gesloten 1541 April 26.

230 Over 1540, beginnende 1540 November 1 en eindigende 1541 October
31, gesloten 1542 September 4.
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231 Over 1541, beginnende 1541 November 1 en eindigende 1542 October 
31, gesloten 1543 September 4.

232 Over 1542, beginnende 1542 November 1 en eindigende 1543 October
31, gesloten 1544 September 9.

233 Over 1543, beginnende 1543 November 1 en eindigende 1544 October
31, gesloten 1545 October 19.

234 Over 1544, beginnende 1544 November 1 en eindigende 1545 
October 31, gesloten 1546 September 13.

235 Over 1545, beginnende 1545 November 1 en eindigende 1546 
October 31, gesloten 1547 September 12.

236 Over 1546, beginnende 1546 November 1 en eindigende 1547 
October 31, gesloten 1548 October 22.
Met 1 bijlage.

237 Over 1547, beginnende 1547 November 1 en eindigende 1548 October
31, gesloten 1549 September 10.

238 Over 1548, beginnende 1548 November 1 en eindigende 1549 
October 31, gesloten 1550 November 5.

239 Over 1549, beginnende 1549 November 1 en eindigende 1550 
October 31, gesloten 1551 October 20.

240 Over 1550, beginnende 1550 November 1 en eindigende 1551 October
31, gesloten 1552 October 24.

241 Over 1551, beginnende 1551 November 1 en eindigende 1552 October 
31, gesloten 1554 Februari 18.

242 Over 1552, beginnende 1552 November 1 en eindigende 1553 October
31, gesloten 1554 Februari 18.

243-254 Rekeningen van Splinter van Hargen van de abdis- en conventsgoederen.
1553-1569. 12 deelen
243 Over 1553, beginnende 1553 November 1 en eindigende 1554 October

31; gesloten 1555 April 29.
Met 1 kwitantie

244 Over 1554, beginnende 1554 November 1 en eindigende 1555 October
31, gesloten 1556 Maart 18.

245 Over 1555, beginnende 1555 November 1 en eindigende 1556 October
31, gesloten 1557 Augustus 11.
Met bijlage. (15)56.
De bijlage bevat een rekening van Joannis Eck van eetwaren bij de uitvaart van 
Josyna van Poulgest, afgehoord door de abdis Elburch van Langerack en vereffend 
met den onderrentmeester Jan Kemp. (15)56 Juni 1. 4 bladen, geschonden, en 4 
quitanties.

246 Over 1557, beginnende 1557 November 1 en eindigende 1558 October
31, gesloten 1559 April 26.
Met bijlage. (15)57.
De bijlage bevat een rekening particulier tussen de abdis van Rijnsburg, Elburch 
van Langerack, en Jan Kemp als onderrentmeester, afgehoord en vereffend (15)57 
November 21. 4 bladen en 9 quitanties.

247 Over 1558, beginnende 1558 November 1 en eindigende 1559 
October 31, gesloten 1560 Augustus 6.

248 Over 1559, beginnende 1559 November 1 en eindigende 1560 
October 31, gesloten 1561 Augustus 19.
Niet raadpleegbaar

249 Over 1560, beginnende 1560 November 1. en eindigende 1561 
October 31, gesloten 1562 Augustus 25.

250 Over 1561, beginnende 1561 November 1 en eindigende 1562 October 
31, gesloten 1563 Augustus 11.
Met memorie van restanten te Katwijk.
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251 Over 1563, beginnende 1563 November 1 en eindigende 1564 October
31, gesloten 1565 Juni 19.

252 Over 1566, beginnende 1566 November 1 en eindigende 1567 
October 31, gesloten 1570 Februari 28.

253 Over 1567, beginnende 1567 November 1 en eindigende 1568 
October 31, gesloten 1570 Maart 1. Met bijlage (1 kwitantie)

254 Over 1569, beginnende 1569 November 1 en eindigende 1570 
October 31, gesloten 1571 Februari 12. Met bijlagen (13 kwitanties), 1 
omslag
In ouden inventaris 30, fol. 3, worden nog rekeningen vermeld "de annis" 1562, 
1564, 1565 en 1568.

255 Quitantie van Cornelis Symonsz., vleeshouwer te Leiden, voor jonker Karel van 
Bentingen, rentmeester van de abdis.
1571 Juli 26. 1 stuk

256 Rekeningen van landhuren in Delfland over 1563-1567 met verklaringen van de 
verbruikers of secretarissen omtrent de betaling.
1563-1567. 12 stukken
Hierbij machtiging van de abdis voor Melchior Adriaensz., klerk in de secretarie te Delft, en declaratie
van kosten. 1 stuk.
Vermeld in ouden inventaris 30, fol. 110 en verso, merk CXL-CXLIX.

IV. Eigendomsbewijzen van huizen en landen.

IV. EIGENDOMSBEWIJZEN VAN HUIZEN EN LANDEN.
a. In Rijnland.

A. IN RIJNLAND.
1. Aalsmeer.

1. AALSMEER.
Vgl. Reg. no. 3.

2. Alfen.

2. ALFEN.
Vgl. Reg. no. 527.

3. Alkemade.

3. ALKEMADE.

257-257.1 Erfpachtsbrief van 15 £ 's jaars van 36 morgen land op de Veenen.
1552. 1 charter en 2 stukken
Reg. no. 1146.
Met later accoord in proces en kwitantie Vgl. ook Reg. no. 1140.
257.1 Charter, 1552
257 Akkoord en kwitantie

4. Boskoop.

4. BOSKOOP.
Vgl. Reg. nos. 26, 1074, 1075, 1084, 1085, 1141, 1142, 1143, 1144.

5. Veen "Geer".

5. VEEN "GEER".

258 Eigendomsbewijs van het veen "Gere", tussen Calveslo, Aalsmeer en Friezekoop.
1275. 1 charter
Reg. no. 63.

259.1-259.2 Uitspraak op bevel van de graaf over de aanspraken op het veen "de Geer".
1295
Met vidimus d.d.
1321. 2 charters
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Reg. nos. 84, 172.
259.1 1295
259.2 1321

Ontbreekt

260.1-260.2 Bevestiging van de graaf van de uitspraak over het veen "de Geer".
1295
Met vidimus d.d.
1321. 2 charters
Reg. nos. 85, 173.
260.1 1295
260.2 1321

6. Hazerswoude.

6. HAZERSWOUDE.

261 Eigendomsbewijs van een huis met 3 morgen min 1 1/2 hond land.
1551. 1 charter
Reg. nos. 1138.

7. "Intheyn".

7. "INTHEYN".

262 Schenkingsbrief van Machteld, gravin van Holland, van de weiden "Intheyn" tegen 4
£ 's jaars.
1237. 1 charter
Reg. no. 23.

8. Katwijk.

8. KATWIJK.

263-263.1 Eigendomsbewijs van 4 1/2 hond land op Papenwetering. Met afschfift
1336. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 205.
263.1 Charter, 1336
263 Afschrift

264 Eigendomsbewijs van het huis van Dirk van Leyden.
1463. 1 charter
Reg. no. 834.

265-265.1 Acte van protest tegen het doorgraven van de duinen. Met afschrift.
1571. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 1205.
265.1 Charter, 1295
265 Afschrift.

9. Lede.

9. LEDE.
Vgl. Reg. no. 3.

10. Leiden.

10. LEIDEN.
Vgl. Reg. nos. 9, 549, 566.

266 Pachtbrief van 3 £ en 3 schellingen 's jaars van het land, dat Jan de Wever bezat.
1293. 1 charter
Reg. no. 81.

267 Eigendomsbewijs van 2 1/2 hond 25 gaarden land.
1337. 1 charter
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Reg. no. 206.
11. Leiderdorp.

11. LEIDERDORP.
Vgl. Reg. no. 1064.

12. Noordwijk.

12. NOORDWIJK.
Vgl. Reg. no. 3.

268 Eigendomsbewijs van land in Ovensidwendi.
1246. 1 charter
Reg. no. 32.

269 Erfhuurbrief van 6 1/2 £ en 3 kapoenen 's jaars van het land, dat bij overlijden van F. 
van Dam aan de abdij was gekomen.
1352. 1 charter
Reg. no. 277.

270 Acte van cessie van G. van der Boekhorst van 9 à 10 hond land in de Roestkamp.
1361. 1 charter
Reg. no. 337.

271 Vidimus van een koopbrief d.d. 1380 van 4 morgen 1 hond 18 gaarden veen in 
Noordwijkerhout.
1386. 1 charter
Reg. nos. 475, 507.

272 Eigendomsbewijs voor zuster Jan van Nyevelt van 1 morgen land.
1394. 1 charter
Reg. no. 534.

273 Ordonnantie van Hoogheemraden van Rijnland op schouw, morgentaal, 
aanbesteding, hoefslag etc. van de landen in Noordwijk en Noordwijkerhout.
1407. 1 charter
Reg. no. 594.

274 Huurceel van huis en land ter Schuyer. Met apostille.
1534. 1 stuk
Vermeld in oude inventaris 30, fol. 9, no. XXV, als gelegen in Voorschoten.

275 Transportbrief voor Alijtgen Gerrits van land en renten.
1543. 1 charter
Reg. no. 1110.

276 Eigendomsbewijs van een huis met 1 1/2 morgen en 52 roeden land.
1559. 1 charter
Reg. no. 1164.

13. Oegstgeest.

13. OEGSTGEEST.
Vgl. Reg. nos. 88, 729, 854, 1008, 1072, 1091, 1128.

277 Opdracht van het land van Gheertruit Volcwiendr. in Oegstgeesterambacht en 
Warmonderbroek.
1294. 1 charter
Reg. no. 82.

278-278.6 Eigendomsbewijzen van 5 1/2 morgen land in Geesterwaard en 12 morgen 1 hond, 
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afkomstig van Philips van Wassenaar.
1340, 1341.
Met acten van cessie van Simon, bastaard van Leiden, en Wouter Willemsz. van 
Leiden,
1340
en huuropzegging van Hendrik van Wassenaar,
1446. 6 charters en 1 stuk
Reg. nos. 219, 221, 222, 223, 224, 740, 741.
278.1 1340 april 25
278.2 1340 juli 1
278.3 1340 juli 1
278.4 1340 november 13
278.5 1341 april 23
278.6 1446 december 31
278 Huuropzegging Henrik van Wassenaar, [1446]

279-279.1 Eigendomsbewijs van 9 1/2 hond land bij den Oudendam, met gedeeltelijke 
bestemming voor wijnrente en armen.
1343
Met vidimus d.d.
1347. 2 charters
Reg. nos. 234, 260.
279 1343 mei 13
279.1 1347 oktober 31

280 Eigendomsbewijs van 1 morgen land, "de rogge" genaamd.
1346. 1 charter
Reg. no. 250.

281 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen.
1360. 1 charter
Reg. no. 333.

282 Keur van schout en heemraden van Oegstgeest van de Oudendam tot een banweg, 
en oplegging van hoefslag.
1370. 1 charter
Reg. no. 409.

283 Eigendomsbewijs van 4 morgen land op den geest en 14 hond aan de Oudendam.
1387. 1 charter
Reg. no. 510.
Vgl. Reg. nos. 511, 638, 698, 720, 749, 1183, waarbij de abdis het land in erfleen geeft.

284 Eigendomsbewijs van 1 morgen land.
1393. 1 charter
Reg. no. 529.

285 Eigendomsbewijs voor de non Jutte van Uppelen van 2 stukken land, groot 7 1/2 en 
3 hond, aan de Valkenburgerweg.
1407. 1 charter
Reg. no. 591.

286 Eigendomsbewijs voor zuster Jutte van Uppel van 8 hond land.
1409. 1 charter
Reg. no. 598.
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287.1-287.2 Eigendomsbewijs voor zuster Gheertruut van Minen van 7 hond land.
1409
Met ouderen brief.
1408. 2 charters
Reg. nos. 597, 600.
287.1 1408
287.2 1409

288 Eigendomsbewijs voor Pieter Leenairtsz. van 2 1/2 hond land in Oegstgeest, vroeger
leen van Wassenaar.
1410. 1 charter
Reg. nr. 603.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 8.

289 Eigendomsbewijs voor zuster Gheertruyt van Minen van 6 1/2 hond land aan de 
Vliet.
1410. 1 charter
Reg. no. 604.

290 Eigendomsbewijs voor zuster Gheertruut van Minen van 1 hond land.
1410. 1 charter
Reg. no. 605.

291 Eigendomsbewijs voor zuster Jan van Nyevelt van 1/2 morgen 16 gaarden land.
1411. 1 charter
Reg. no. 611.

292 Eigendomsbewijs voor Dirck Jansz., priester, van 1/2 morgen land in Geesterwaard.
1415. 1 charter
Reg. no. 627.

293 Eigendomsbewijs voor zuster Jan van Nyevelt van 4 hond 21 1/2 roeden land.
1416. 1 charter
Reg. no. 631.

294 Eigendomsbewijs voor Willem Alidenz. van de Smeetskamp.
1 charter

Reg. no. 644.
Vgl. Reg. no. 729.

295.1-295.5 Eigendomsbewijs voor zuster Lijsbet van Broechuusen van een huis op den 
Oudenvliet.
1422
Met oudere brieven,
1421, 1422 en acte van cessie. 5 charters
Reg. nos. 654, 656, 657, 658, 660.
295.1 1421 juli 22
295.2 1422 februari 8
295.3 1422 maart 20
295.4 1422 mei 7
295.5 1422 november 30

296.1-296.2 Eigendomsbewijs van 7 1/2 hond land en 1 morgen in Oegstgeest, 40 schellingen 's 
jaars op een huis te Leiden en 5 £ op andere perceelen, onder verband van 
uitkeering aan de Librij en wijnkelder. Met ouderen brief.
1429. 2 charters
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Reg. no. 683, 684.
Vgl. Reg. no. 600.
296.1 1429 maart 1
296.2 1429 maart 15

297 Eigendomsbewijs voor Andries Gelijsz. van een huis op den Oudenvliet.
1434. 1 charter
Reg. no. 697.

298.1-298.4 Eigendomsbewijs van het huis op den Oudenvliet van Beatrijs van Hodenpijl, 
waarop S. Barbara 1 £ heeft.
1448
Met vroegere brieven d.d.
1442, 1436, 1428. 4 charters
Reg. no. 680, 704, 731, 743.
298.1 1428 november 10
298.2 1436 september 12
298.3 1442 oktober 15
298.4 1448 maart 1

299 Eigendomsbewijs voor Beatrijs Jan Hugezoons dochter van een huis op den 
Oudenvliet.
1450. 1 charter
Reg. no. 751.

300 Eigendomsbewijs van 4 hond 60 roeden land.
1456. 1 charter
Reg. no. 798.

301 Eigendomsbewijs voor Katherijn en Margriete van Heemsteden van de helft van 3 
morgen 11 roeden land in Oegstgeest.
1460. 1 charter
Reg. no. 819.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 103.

302 Eigendomsbewijs voor Florijs Jansz. van een tuin aan de Moffensteeg.
1461. 1 charter
Reg. no. 822.

303.1-303.3 Eigendomsbewijs voor de abdis Elisabeth van Matenesse van 11 hond land.
1471
Met duplicaat en approbatie van de commanderij van S. Jan te Haarlem.
1473. 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 861, 862, 873.
303.1 1471 januari 23
303.2 1471 januari 23
303.3 1473 september 9

304.1-304.2 Eigendomsbewijzen voor Wigger Hugenz. en Floris Jansz. van 2 helften van een tuin
op den Ouden Vliet.
1481. 2 charters
Reg. nos. 905, 906.
304.1 1481 januari 4
304.2 1481 januari 8

305 Eigendomsbewijs voor Florijs Jansz. van een tuin.
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1484. 1 charter
Reg. no. 926.

306 Eigendomsbewijs voor Zeger Willemsz. van 3 1/2 morgen land in Oegstgeest en 1 1/2
morgen in Rijnsburg.
1517. 1 charter
Reg. no. 1022.
Vgl. Reg. no. 1059.

307.1-307.2 Eigendomsbewijs voor Jan Nicolaisz. van de helft van een stuk land, gemeen met de
weduwe van Zeger Willemsz.
1529
Met ouderen brief d.d.
1477. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 894, 1044.
307.1 1477
307.2 1529

308 Erfhuurbrief van 2 1/2 gouden Carolusguldens 's jaars voor 2 hond land, gehuurd 
door het S.-Barbaragilde.
1533. 1 charter
Reg. no. 1054.

309.1-309.2 Eigendomsbewijs van 3 1/2 morgen land op de Morsch bij de schouw.
1534
Met een erfpachtsbrief.
1547. 2 charters
Reg. nos. 1059, 1128.
Vgl. Reg. nos. 1022, 1136.
309.1 1534
309.2 1547

310 Eigendomsbewijs van 3 morgen 14 hond en 11 hond land
1536. 1 charter
Reg. no. 1068.

311 Eigendomsbewijs van 2 hond land aan de weg naar Valkenburg.
1539. 1 charter
Reg. no. 1094.

312 Huurceel voor Adriaen Dierckz. Betht van 10 1/2 hond weiland voor 5 jaren, voor 10 
Carolusguldens 's jaars.
1535 December 17
Verlengd
22 April 1541 en 15 December 1545. 1 stuk

313 Verklaring voor Jan van Endegeest, schout in Oegstgeest, dat Gerit Jacobsz. de Haes
te Leiden erkende van Dirck Jacobsz. en zijn vrouw Angenes Gijsbrechts een 
menigte brieven in bewaring gekregen te hebben wegens de troebelen, o.a. een 
brief van 1 morgen land in Oegstgeest aan de Schouweg, welke nu verloren is, op 
welk land hij geen recht heeft. Gelijktijdige copie.
1554. 1 stuk

14. Rijnsburg.

14. RIJNSBURG.
Vgl. Reg. nos. 207, 208, 227, 1022, 1098.
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314.1-314.2 Eigendomsbewijs van 2 hoeven in Poel.
1205
Met bevestiging van de graaf van Holland.
1205. 2 charters
Reg. nos. 6, 7.
314.1 Ada markgravin van Brandenburg, 1205
314.2 Willem graaf van Holland, 1205

315 Eigendomsbewijs van een gedeelte der leengoederen van Egmond in Poel.
1223. 1 charter
Reg. no. 15.

316-316.3 Eigendomsbewijs van het dorp Rijnsburg, 9 1/2 akker in Noordwijk, 6 hoeven in 
Lede en 3 in Delft 250 gemeten op Walcheren, geruild tegen het land van Aalsmeer, 
afkomstig van de graaf van Holland.
1199
Met vidimus
1368, 1395. 3 charters en 1 stuk
Reg. nos. 3, 376, 545.
316.1 1199
316.2 1199
316.3 1395
316 Kopie, 1460, 1464

317 Eigendomsbewijs van 1 morgen land naast de korenschuur.
1334. 1 charter
Reg. no. 197.

318 Eigendomsbewijs voor Willem van Dam van 1/2 morgen land, genaamd "tSant".
1415 1 charter
Reg. no. 626.

319.1-319.2 Eigendomsbewijs voor abdis Barta van Langerak van het huis van Jan en Jacob van 
Noerden.
1439
Met ouderen brief d.d.
1434. 2 charters
Reg. nos. 696, 721.
319.1 1434
319.2 1439

320.1-320.2 Eigendomsbewijs voor Jan Direxz. van 1/2 morgen land in de Delle.
1462
Met ouderen brief.
1414. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 621, 824.
320.1 1414
320.2 1462

321 Eigendomsbewijs voor J. G. van Berendrecht van 2 huizen naast elkaar aan de Vliet.
1472. 1 charter
Reg. no. 868.

322 Brief van toepand van een erf met opstal in de Kerksteeg.
1480. 1 charter
Reg. no. 904.
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323 Brief van toepand voor Jan Jan Louwerijnsz. van 2 erven tussen Lijdweg en Vliet.
1483. 1 charter
Reg. no. 921.

324 Brief van toepand voor J. J. Louwerijnsz. als gemachtigde van de abdis van het 
vervallen huis van C. C. Rechtevoirt.
1485. 1 charter
Reg. no. 930.

325 Eigendomsbewijs van 1 hond land.
1500. 1 charter
Reg. no. 986.

326 Huurcontract van 4 morgen weiland in Rijnsburg.
1564 April 15. 1 stuk

15. Sassenheim.

15. SASSENHEIM.

327 Eigendomsbewijs van 5 morgen land.
1332. 1 charter
Reg. no. 194.

328 Eigendomsbewijs voor Volprecht, kapelaan van Warmond, van een kamp land 
naast de abdis van Rijnsburg.
1350. 1 charter
Reg. no. 271.

16. Stompwijk.

16. STOMPWIJK.
Vgl. Reg. nos. 914, 1100, 1109, 1116, 1117.

329 Erfpachtsbrief van 10 hond houtland.
1544. 1 charter
Reg. no. 1119.

330 Erfpachtsbrief van 9 Carolusgulden 13 1/2 stuiver 's jaars voor 2 1/2 morgen 32 
roeden houtland.
1546. 1 charter
Reg. no. 1124.
Vgl. Reg. no. 1125.

331 Erfpachtsbrief van 95 Carolusgulden 's jaars voor 5 en 13 morgen land.
1549. 1 charter
Reg. no. 1137.
Vgl. Reg. no. 1135.

17. Valkenburg.

17. VALKENBURG.
Vgl. Reg. no. 25.

332 Nota omtrent vermangeling van land van Jan van Alckemade Vranckenz. in het 
Boonrack, tegen 3 morgen van de abdij op de Mersch.
(15)34 1 stuk
Vgl. Reg. no. 1091.
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18. Venne.

18. VENNE.

333 Acte van verkoop van een huis met toebehooren op land van de abdis.
1498. 1 charter
Reg. no. 968.)

19. Voorhout.

19. VOORHOUT.

334.1-334.3 Eigendomsbewijs van 1 1/2 morgen land.
1475
Met oude brieven.
1462, 1469. 3 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 825, 852, 878.
334.1 1462
334.2 1469
334.3 1475

335 Eigendomsbewijs van 8 hond land aan de Elsgeesterweg, in ruil voor 1 morgen land 
in Oegstgeest.
1538. 1 charter
Reg. no. 1072.

20. Voorschoten.

20. VOORSCHOTEN.
Vgl. Reg. nos. 119, 914, 1156.

336 Giftbrief van Jacob van der Binkhorst van 2 morgen land tussen Schakenbosch en 
den Vliet onder verband van lijfrente aan zijn zuster Rickaert.
1358. 1 charter
Reg. no. 322.

337 Eigendomsbewijs voor Wouter Willaemsz. van 5 hond land, genaamd Smalekamp, 1
morgen aan Willaem Clevenlaan, 4 hond in Waddingerbroek, 3 hond en 1 huis.
1361. 1 charter
Reg. no. 341.

338 Eigendomsbewijs voor zuster Lysebet van Hodenpijl van 1 1/2 morgen land.
1378. 1 charter
Reg. no. 455.

339 Eigendomsbewijs voor Pieter Heynricxz. van 2 1/2 morgen land.
1476. 1 charter
Reg. no. 879.

340 Eigendomsbewijs van 3 1/2 morgen land, in ruil voor 1 morgen aan de Wadding.
1496. 1 charter
Reg. no. 958.
Vgl. Reg. no. 800.

341 Erfpachtsbrief van 4 Carolusgulden 's jaars op 2 morgen land.
1538. 1 charter
Reg. no. 1077.
Vgl. Reg. nos. 322, 1076.

342 Erfpachtsbrief van 1 Carolusgulden 's jaars op 1 morgen geestland, genaamd 
Kardell.
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1544. 1 charter
Reg. no. 1120.
Vgl. Reg. no. 1114.

21. Warmond.

21. WARMOND.
Vgl. Reg. nos. 4, 18, 194, 404, 837.

343.1-343.4 Eigendomsbewijs van 2 1/2 morgen land, genaamd Kamervenne.
1438
Met oudere brieven.
1413, 1436, 1437. 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 617 703, 708, 718.
343.1 1413
343.3 1436
343.2 1437
343.4 1438

344 Arbitrage in het geschil tussen den rentmeester der abdij en den pater van S. 
Barbara over den eigendom van 2 morgen land.
1483. 1 charter
Reg. no. 923.

345 Erfpachtsbrief van 33 stuivers op 1/2 morgen land bij de Kaag, Vogelskamp 
genoemd.
1543. 1 charter
Reg. no. 1111.

22. Zoeterwoude.

22. ZOETERWOUDE.
Vgl. Reg. nos. 341, 462, 958, 1067.

346.1-346.3 Testamenten van Yde van Santhorst tot making van 10 £ wijnrente op haar jaargetij,
3 morgen land in Zoeterwoude en 1 in Voorschoten. 1307, 1310. Hierbij vergunning 
van Philips van Santhorst aan Clais Everockersz. tot verkoop van zijn land in 
Zoeterwoude.
1315. 3 charters
Reg. nos. 109, 119, 135.
346.1 1307
346.2 1310
346.3 1315

347 Eigendomsbewijs van 5 morgen land.
1371. 1 charter
Reg. no. 412.

348 Erfpachtsbrief van 16 £ 's jaars van 18 morgen land in Tegelerbroek.
1419. 1 charter
Reg. no. 645.

349 Pachtbrief van 1 Engelschen nobel 's jaars van 1 morgen land aan de Waddingersluis 
aan G. Heerman.
1457. 1 charter
Reg. no. 800.
Dit land is 1496 Januari 22 in eigendom overgegaan op Jacob Heerman in ruil voor 3 1/2 morgen land 
in Voorschoten. Vgl. Reg. no. 958.

350.1-350.2 Erfhuurbrief van 44 morgen land in Zoeterwoude, Stompwijk en Voorschoten.
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1481
Hierbij een accoord d.d.
1554. 2 charters
Reg. nos. 914, 1156.
350.1 1481
350.2 1554

351.1-351.2 Erfpachtsbrieven van 16 en nog eens 16 Carolusguldens voor tweemaal 8 morgen 
land.
1538. 2 charters
Reg. nos. 1079, 1081.
Vgl. Reg. nos. 1078, 1080.
351.1 Jan Cornelisz., 1538 maart 1
351.2 Jan Evertsz., 1538 maart 1

352 Huurcontract van 8 hond land in Zoeterwoude tot een steenplaats.
1564 December 12. 1 stuk

23. Zuidwijk onder Boskoop.

23. ZUIDWIJK ONDER BOSKOOP.

353 Eigendomsbewijs voor J. J. Mueel van 6 morgen en 1 1/2 morgen 1 1/2 hond land.
1521. 1 charter
Reg. no. 1028.

354 Eigendomsbewijs voor Harman Jansz. van 4 1/2 morgen land.
1531. 1 charter
Reg. no. 1048.

b. In Delfland.

B. IN DELFLAND.
1. Akkersdijk.

1. AKKERSDIJK.

355 Eigendomsbewijs voor mr. Jan Woutersz. van de helft van 6 morgen land aan de 
Rotterdamschen weg.
1491. 1 stuk
Reg. no. 948.

356 Erfpachtsbrief van 5 Carolusgulden 6 1/2 stuiver 1 oort, plus 13 stuiver 1 oort voor 1/2
morgen.
1540. 1 charter
Reg. no. 1096.

2. Delft.

2. DELFT.
Vgl. Reg. nos. 3, 1007.

357 Eigendomsbewijs voor abdis Elisabeth van Matenesse van 3 morgen 1 1/2 hond 
land.
1467. 1 charter
Reg. no. 849.
De oudere brieven ontbreken.

358-358.2 Verbandbrief van de Karthuizers bij Delft voor 20 £ 's jaars erfpacht van 5 morgen 
23 roeden land en copie van de erfpachtsbrief.
1470
Hierbij een brief van het St.-Aagtenconvent te Delft over de 4 1/2 morgen land 
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onderpand, in vidimus van
1471. 3 charters
Reg. nos. 858, 859, 860, 866.
358 Uitgifte in erfpacht, 1470 mei 18
358.1 Ontvangst in erfpacht, 1470 mei 18
358.2 1471

359 Verbandbrief van Delft voor 41/2 £ 's jaars erfpacht van 1 1/2 morgen land. Met 
copie van de uitgifte en een memorie.
1479. 2 charters en 1 stuk
Reg. nos. 900, 901.

3. Dorpambacht.

3. DORPAMBACHT.
Vgl. Reg. nos. 156, 158.

360 Eigendomsbewijs voor zuster Beatrijs van Hodenpijl van 4 1/2 morgen land.
1364. 1 charter
Reg. no. 362.

4. De Geer.

4. DE GEER.
Vgl. Reg. no. 228.

361 Erfpachtsbrief van 7 £ 's jaars voor 2 hond land.
1440. 1 charter
Reg. no. 723.

5. 's-Gravenhage.

5. 'S-GRAVENHAGE.

362.1-362.2 Eigendomsbewijs voor Reyniere vrouw Baven zoon van 4 morgen land.
1313
Met vidimus d.d.
1352. 2 charters
Reg. no. 127, 278.
Vermeld in ouden inventaris 30, fol. 63 vo., I, op 1310.
362.1 1313
362.2 1352

363 Kwijting voor Andries van Wieringen, priester, wegens voldoening der koopsom van
een huis in de Molenstraat.
1452. 1 charter
Reg. no. 774.

6. Hof van Delft.

6. HOF VAN DELFT.
Vgl. Reg. nos. 156, 158.

364 Eigendomsbewijs van 2 morgen land in Hubrecht Marsemans'. geerhof en 1/3 van 2 
hond.
1361. 1 charter
Reg. no. 338.

365 Eigendomsbewijs van 4 morgen land en 1/2 van 2 hond in Hubrechts geerhof.
1361. 1 charter
Reg. no. 342.

7. Ketelambacht.

7. KETELAMBACHT.
Vgl. Reg. nos. 157, 1107.
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366 Eigendomsbewijs voor Pieter Ghisebrechtsz. van 7 morgen land met de halve 
huizinge van Dirc Heynenz.
1357. 1 charter
Reg. no. 306.

367 Huurcontract voor IJsbrant Jansz. van 4 partijen weiland.
(15)60 April 25. 1 stuk

8. Loosduinen.

8. LOOSDUINEN.

368-368.1 Bevestiging van de graaf van Holland en van Jutta, markgravin van Brandenburg, 
van aankoop van landen bij de abdij van Loosduinen.
1277. 2 charters
Reg. nos. 64, 66.
368 1277 augustus 22
368.1 [1277]

369 Eigendomsbewijs van land, afkomstig van Wouter Wouter Blankartsz.
1292. 1 charter
Reg. no. 80.

9. Maasland.

9. MAASLAND.
Vgl. Reg. nos. 126, 131, 156, 157, 158, 161.

370 Eigendomsbewijs van 1 morgen land.
1366. 1 charter
Reg. no. 368.

371 Eigendomsbewijs van 7 morgen land.
1369. 1 charter
Reg. no. 388.

372.1-372.2 Eigendomsbewijs van 6 morgen, 2 hond, 25 gaarden. en 7 1/2 hond 12 1/2 gaarden 
land. Hierbij ruiling van 5 morgen in Maasland tegen 4 in Warmond.
1370. 2 charters
Reg. nos. 403, 404.
372.1 1370
372.2 1370

373 Eigendomsbewijs voor zuster Jan van Nyevelde van 3 morgen land.
1382. 1 charter
Reg. no. 492.

374.1-374.3 Eigendomsbewijs voor de zusters Beatrijs van Hodenpijl en Soffye van der Spangen 
van 5 morgen 1 hond land.
1383. 3 charters
Reg. nos. 493, 494.
374.1 1383 maart 2
374.2 1383 maart 3
374.3 Duplicaat, 1383 maart 3

375 Belofte van G. Verhoeff betreffende uitpad over land van de abdij en van S. Aagten 
te Delft, loopende tot de Gaag toe.
1485 1 charter
Reg. no. 929.
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10. Monster.

10. MONSTER.

376 Brief, waarbij de graaf van Holland aan Theodericus van Oistgest in eigendom geeft 
het land tussen Monster en Stinkendewale.
1242. 1 charter
Reg. no. 27.

377 Eigendomsbewijs van 1 morgen land in Oudenburgermade.
1279. 1 charter
Reg. no. 67.

378.1-378.2 Eigendomsbewijs van 8 morgen land, genaamd Duifhuiskamp. Met een 
verpachtingsbrief.
1299. 2 charters
Reg. nos. 91, 92.
378.1 Eigendomsbrief, 1299
378.2 Verpachtingsbrief, 1299

379.1-379.2 Eigendomsbewijs van 15 morgen land (Oudenburg).
1305
Met vroegeren schepenschuldbrief van 72 £ op Oudenburg d.d.
1303. 2 charters
Reg. nos. 98, 107.
379.1 1303
379.2 1303

380 Eigendomsbewijs van 2 1/2 hond 89 1/2 gaarden land in Cleyersland.
1362. 1 charter
Reg. no. 345.

381 Eigendomsbewijs van 1 morgen land bij Loosduinen.
1363. 1 charter
Reg. no. 351.

382-382.1 Eigendomsbewijs van 5 hond land.
1438
Met ouderen brief d.d.
1395. 2 charters
Reg. nos. 542, 717.
382 1395
382.1 1438

383 Huurvoorwaarden van abdijland in Monster en van de wijnkelder van Rijnsburg (8 
morgen plus 14 1/2 morgen 1 1/2 hond 28 roeden), gehuurd bij consent van abdis 
Margr. van Bruelis door Engebrecht van Cranenburgch, die zijn vader Jan vroeger 
gebruikte en nu zijn zwager Willem Florijsz. etc. Voor de helft van het huis zal hij zijn
zwager betalen, wat Jan van Zwieten, schout van Leiden, Dirck van Zwieten, Huge 
van Zwieten, baljuw van Wuyrden, en Huge Spruyt, rentmeester van Rijnsburg, 
goeddunken zal. Minuut.
(1460.) 1 stuk

11. Naaldwijk.

11. NAALDWIJK.
Vgl. Reg. no. 54.
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12. Nootdorp.

12. NOOTDORP.

384 Giftbrief van de graaf van Holland van 32 geerden veen.
1325. 1 charter
Reg. no. 182.

13. Nieuwveen.

13. NIEUWVEEN.

385 Erfhuurbrief van 4 schellingen en 3 penningen 's jaars voor 1/4 van 
Borchgairtswoning.
1370. 1 charter
Reg. no. 399.
Vgl. een brief van dezelfden datum voor de helft van Borchairtswoning, Reg. no. 400.

386 Erfhuurbrief van 3 1/2 £ 7 schellingen 6 penningen 's jaars voor 15 morgen land in de 
wildernis, afschrift 1599
1383. 1 stuk
Reg. no. 499.

387 Erfhuurbrief van 3 £ 6 schellingen 's jaars voor 15 morgen min 1 hond land.
1461. 1 charter
Reg. no. 823.)

14. Ouderschie.

14. OUDERSCHIE.
Vgl. Reg. nos. 72, 156.

388-388.5 Eigendomsbewijs van 14 morgen land op Schieveen bij de Zwet tussen Schieweg en 
landscheiding, genaamd Segherssate.
1468
Met vroegere verleibrieven, duwarie en nota d.d.
1458, 1375, 1369, 1353. 6 charters en 1 stuk
Reg. nos. 281, 396, 442, 807, 808, 851.
388.1 1353
388.2 1360
388.3 1375
388 1458
388.4 1360
388.5 1360

15. Poeldijk.

15. POELDIJK.
Vgl. Reg. nos. 461, 479.

389 Eigendomsbewijs van 4 morgen land.
1294. 1 charter
Reg. no. 83.

16. Rijswijk.

16. RIJSWIJK.
Vgl. Reg. no. 4.

390.1-390.8 Acte van schenking van Willaem Aelbrechtsz. van Ockenberghe c.s. van 125 morgen 
land en 19 £ 10 schellingen 's jaars op land te Ockenberg, Vlaardingerambacht, 
Schieveen, Vrijenban, Dorpambacht en Hof van Delft, 128 morgen en 7 £ rente in 
Ketelambacht, en 37 morgen en 5 £ in Maasland, waarvoor de abdis hun een 
papenprebende en woning op het kloosterhof plus 100 £ jaarrente verleent.



54 Abdij Rijnsburg 3.18.20

1320
Met vroegere en latere brieven.
1313, 1320, 1321. 8 charters
Reg. no. 126, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166.
Vgl. Reg. no. 136, 137, 138, 154.
390.1 1313
390.2 1320 september 23
390.3 1320 oktober 8
390.4 1320 juni 27
390.5 1321 juni 27
390.6 1320 augustus 28
390.7 1320 september 7
390.8 1321 februari 14

391.1-391.9 Acten van afstand van Pouwels Kerstantsz. van de leengoederen in Ketelambacht 
en Maasland, afkomstig van Willaem Aelbrechtsz. (van Ockenberghe).
1358 Mei 4
Met oudere brieven.
1318, 1319, 1323, 1332, 1346, 1351, 1355. 15 charters
Reg. no. 146, 147, 148, 150, 175, 176, 179, 193, 254, 275, 288, 289, 294, 295, 318, 319.
391.1 1318 mei 18
391.2 13 morgen, 1381 juli 30
391.3 24 morgen (Jan Coppenzoensland), 1381 juli 30
391.4 1319 april 26
391.5 1323 augustus 16
391.6 1323 november 20
391.7 Origineel, 1332 februari 27
391.8 Duplicaat, 1332 februari 27

Zie regest no. 193.
391.9 1346 november 10
391.10 1355 maart 15
391.11 1355 maart 15
391.12 Vidimus charter 1351, 1355 maart 15
391.13 Vidimus charter 1318, 1355 juli 26
391.14 Vidimus charter 1319, 1355 juli 26
391.14 Akte van afstand, 1358 mei 4
391.15 Verklaring van Pouwel Kertants, 1358 mei 4

392 Brief van lijftocht voor Bartholomees Aerntsz. op het leenland van zijn vrouw 
Agniese.
1379. 1 charter
N. B. Reg. no. 467.

393 Acte van afstand van Dirc van Groenevelt en zijn vrouw, Willems dochter van der 
Made, van hun aanspraken.
1402. 1 charter
Reg. no. 572.

394-394.3 Eigendomsbewijs van 12 1/2 morgen 42 gaarden en 2 voet land op Ockenberg, 
afkomstig van Jan van Hodenpijl.
1457
Met oudere brieven d.d.
1415, 1417, 1428, 1431, 1457.
Hierbij schuldbekentenis van de abdis aan de zusters Lijsbet van Matenesse en 
Maria van der Lecke van 60 Rijnsgulden voor aankoop van dit land onder verband 
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van lijfrente.
[z.d.] 7 charters (waarvan 3 getransfigeerd)
Reg. nos. 624, 637, 676, 691, 801, 802, 803.
394.3 1415
394 Diverse charters, 1417, 1427, 1457
394.1 1431
394.2 1457

17. Schie in 's-Gravenambacht.

17. SCHIE IN 'S-GRAVENAMBACHT.

395 Confirmatie van de giftbrief van gravin Sophia van Holland van 125 £ en de 
goederen van Schie en Rijswijkerbroek, 40 £ op 40 morgen land in 's-Gravenzande 
en het goed Warmond.
1200. 1 charter
Reg. no. 45
Vgl. Reg. no. 69.

396 Eigendomsbewijs voor Soffie van Dronghelen van 2 1/2 morgen land.
1368. 1 charter
Reg. no. 381.

18. Spaland.

18. SPALAND.

397 Eigendomsbewijs van 12 morgen land, half in Spaland, half in Vlaardingerambacht.
1416. 1 charter
Reg. no. 632.
Vgl. Reg. nos. 633, 634.

19. Vlaardingen, Vlaardingerambacht.

19. VLAARDINGEN, VLAARDINGERAMBACHT.
Vgl. Reg. nos. 156, 158.

398 Eigendomsbewijs van 2 morgen land, genaamd Vlederbosch.
1364. 1 charter
Reg. no. 355.

399 Huurcontract van 12 morgen weiland. Copie.
(15)52 1 stuk

20. Voorburg.

20. VOORBURG.

400-400.2 Giftbrief van Aernt van Leyenberch voor de zusters Hubrecht en Lijsbet van 
Leyenberch van de Vroenmade, groot 5 à 6 morgen, met verplichte uitkeringen aan 
de wijnkelder en het klooster Leeuwenhorst.
1425
Met een vroegeren brief d.d.
1396
Hierbij een afkoopbrief van de rente van 2 nobels aan Leeuwenhorst door zuster 
Katrijn van Doornick d.d.
1452. 3 charters en 1 stuk
Reg. no. 547, 672, 771.
400 Charter en stuk 1396, 1424
400.1 1425
400.2 1452
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21. Vrijenban.

21. VRIJENBAN.
Vgl. Reg. no. 156.

401-401.1 Eigendomsbewijs van 4 morgen 1 1/2 hond land en 2 Rijnsgulden erfrente op 15 
hond land in Rijswijk, van Jan Jacopsz. van Utrecht, geruild met 9 morgen in Ketel. 
Met afschrift.
1542, 1590. 1 charter en 1 stuk
401.1 1542

Reg. no. 1107.
401 Afschrift, 1590

402 Brieven van prins Willem van Oranje, 1563 September 28 en 1565 Juni 24, en van J. 
van Berghen, alias van Waterdijc, 1570 October 24, aan de abdis over het geschil 
met de erfgenamen van Jan van Utrecht, baljuw en dijkgraaf van Delfland, in zake 
ruil van land.
[1563, 1565, 1570] 3 stukken

22. Wateringen.

22. WATERINGEN.
Vgl. Rog. no. 49, 70.

c. Elders gelegen eigendommen.

C. ELDERS GELEGEN EIGENDOMMEN.
1. Castricum.

1. CASTRICUM.

403 Arbitrage over betaling van 10 £ voor land, dat van Willem van Windelsnesse was.
1319. 1 charter
Reg. no. 151.

2. Geervliet.

2. GEERVLIET.

404.1-404.2 Eigendomsbewijs van 4 1/2 gemet 60 roeden land.
1494
Met rentebrief van 6 £ 's jaars voor de schepkamer voor ontvangen 100 £ uit het 
legaat van Steven van Nyevelt en Lijsbeth van Heukelom tot aankoop door de abdij 
van dit land.
1494. 2 charters
Reg. nos. 955, 956.
404.1 1494 mei 1
404.2 1494 juni 6

3. Haastrecht.

3. HAASTRECHT.

405 Huurbrief van 6 £ 's jaars van Willem van Haastrecht van Peutekijnshoeve, groot 14 
morgen.
1402. 1 charter
Reg. no. 573.

4. Heusden.

4. HEUSDEN.

406.1-406.2 Beslag en terugkoop van de goederen van Robbrecht van Drongelen.
1394
Met vroegeren brief.
1391. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 521, 533.
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406.2 1391
406.1 1394

5. Linschoten.

5. LINSCHOTEN.
Vgl lijst van ontbrekende stukken no. 9.

6. Ouderschie in Schieland.

6. OUDERSCHIE IN SCHIELAND.

407 Stukken betreffende verhuur van 2 morgen land aan W. J. Proot.
1493-1495. 5 stukken
Reg. nos. 951, 954.

7. Rotterdam.

7. ROTTERDAM.

408.1-408.2 Belofte van overdracht van de goederen van Dirc Woutersz.
1391, 1412. 2 charters
Reg. nos. 57 en 615.
408.1 1412
408.2 1264

8. Wijk.

8. WIJK.

409 Vidimus van een eigendomsbewijs voor Willaem den Gouwer van leenland van 
Hugo van Zottengem.
1321. 1 charter
Reg. nos. 167, 168.
Vgl. Reg. no. 145.

9. Zonder plaatsaanduiding.

9. ZONDER PLAATSAANDUIDING.

410 Eigendomsbewijs van het land "Oosterbeek".
1317. 1 charter
Reg. no. 144.

411 Acte van teruggave van het goed van Louwen Arnt Immansz.
1318. 1 charter
Reg. no. 149.

V. Eigendomsbewijzen van renten.

V. EIGENDOMSBEWIJZEN VAN RENTEN.
a. In Rijnland.

A. IN RIJNLAND.
1. Aalsmeer.

1. AALSMEER.

412 Rentebrief van 2 £ 's jaars uit de tienden van Schoondorp.
1237. 1 charter
Reg. no. 22.

2. Benthuizen.

2. BENTHUIZEN.
Vgl. Reg. no. 1123.

3. Hazerswoude.

3. HAZERSWOUDE.
Vgl. Reg. no. 959.
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4. Katwijk.

4. KATWIJK.

413 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een erf en hofstede in de steeg en de 
Steenstraat.
1336. 1 charter
Reg. no. 200.

414 Rentebrief voor Claes van der Boeckorst Jansz. van 16 schellingen 's jaars op het 
huis van Oem Jan.
1362. 1 charter
Reg. no. 344.

415 Rentebrief voor zuster Sophie van Dronghelen van 45 schellingen 's jaars op 1/2 
morgen op de Venne en een huis.
1381. 1 charter
Reg. no. 481.

416 Schuldbrief van Wouter Backersz. aan Jonge Willem, groot 70 £ 7 schellingen.
1393. 1 charter
Reg. no. 532.

417.1-417.3 Rentebrief voor zuster Jan van Nyevelt van 1 £ 's jaars op het huis van Claes van 
Velde.
1429
Met oudere brieven d.d.
1403 en 1417. 3 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 581, 639, 682.
417.2 1403
417.3 1417
417.1 1429

418 Rentebrief voor zuster Marie van Nyenrode van £ 1 's jaars op het huis van Philips 
Heinrixz.
1430. 1 charter
Reg. no. 690.

419 Giftbrief van zuster Marie van Nyenrode van een rente van 1 £ 's jaars op het huis 
van J. P. van Zwieten.
1457. 1 charter
Reg. no. 804.

420-420.2 Brief van toepand van 4 1/2 Rijnsgulden en 30 plus 30 stuivers op het huis van 
Cornelis Jansz. de Smit.
1535
Met 2 nota's en lateren schuldbrief wegens verkoop bij executie.
1544. 2 charters en 2 stukken
Reg. nos. 1063, 1121.
420.1 1535
420.2 1535
420 Overige stukken.

5. Leiden.

5. LEIDEN.
Vgl. Reg. nos. 509, 518.

421 Rentebrief van 30 schellingen 's jaars op een huis aan de Ouden Rijn.
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1399. 1 charter
Reg. no. 562.

6. Leiderdorp.

6. LEIDERDORP.

422 Rentebrief van 4 £ 2 schellingen 's jaars op land van Beatrijs Willem Harmansz. 
weduwe en Claes van Buschusen, haar zoon.
1424. 1 charter
Reg. no. 666.
Vgl. Reg. nos. 518, 628.

7. Lisse.

7. LISSE.

423-423.2 Giftbrief van Ave Danelsdr. van 1 gouden Wilhelmus' schild 's jaars op 7 morgen 
land. Met oudere brief en notitie.
1429. 2 charters en 1 stuk
Reg. nos. 685, 688.
Vgl. Inv. no. 132, fol. 73.
423.1 1429 augustus 5
423.2 1429 december 11
423 Notitie

Ontbreekt
8. Noordwijk.

8. NOORDWIJK.

424 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op 7 hond land.
1338. 1 charter
Reg. no. 212.

425 Uitspraak in een geschil over een aan de abdij verschuldigd wintergras van het land 
Ackereinde.
1482. 1 charter
Reg. no. 917.

426.1-426.2 Erfrentebrief van 15 stuivers 's jaars op een huis aan de Steenstraat.
1538
Met ouderen brief d.d.
1500. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 993, 1082.
426.2 1500
426.1 1538

9. Oegstgeest.

9. OEGSTGEEST.

427 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op 10 hond land.
1341. 1 charter
Reg. no. 226.

428 Rentebrief voor Gherijt Delle van 1 £ 's jaars op het land Bennincshorn.
1361. 1 charter
Reg. no. 340.

429 Rentebrief voor Willem Aernt Dirczz. van 1 £ 's jaars op 3 1/2 hond land op de 
Mersche.
1368. 1 charter
Reg. no. 385.
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430 Rentebrief voor Florijs Maerlant van 10 schellingen 's jaars op 4 hond land.
1369. 1 charter
Reg. no. 397.

431 Rentebrief voor Florijs Maerlant van 3 £ 's jaars op 5 hond land op de Mersche.
1372. 1 charter
Reg. no. 424.

432 Rentebrief voor Jacob Dammesz. van 1 £ 's jaars op het huis van Aernt Pouwelsz.
1390. 1 charter
Reg. no. 519.

433 Rentebrief voor Wouter van Endegheest van 3 £ 's jaars op 4 morgen land en 1 
morgen bij den Oudendam.
1420. 1 charter
Reg. no. 649.

434 Erfrentebrief van 50 schellingen 's jaars op 14 hond land van Pieter Corstensz.
1534. 1 charter
Reg. no. 1055.

10. Rijnsburg.

10. RIJNSBURG.
Vgl. Reg. nos. 331, 428, 613, 622, 636.

435 Rentebrief van 8 schellingen 's jaars op den molenakker op de Woerd.
1338. 1 charter
Reg. no. 209.

436 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in de Kerksteeg.
1338. 1 charter
Reg. no. 210.

437 Rentebrief van 12 schellingen 's jaars op het huis van Hanne Basse.
1339. 1 charter
Reg. no. 213.

438 Rentebrief van 6 schellingen 's jaars op een huis in de Koestraat.
1341. 1 charter
Reg. no. 225.

439 Rentebrief van 30 schellingen 's jaars voor IJsbrant Jansz. van Haerlem op het huis 
van Louwerens Didde Nevenz.
1355. 1 charter
Reg. no. 296.

440.1-440.2 Rentebrieven voor Sophie van Dronghelen van 10 schellingen 's jaars op de helft 
van 4 1/3 hond land in de Waard en van 10 schellingen 's jaars op een huis op het 
einde van de Koestraat.
1357. 2 charters
Reg. no. 307, 311.
440.1 1357 mei 31
440.2 1357 augustus 22

441 Erfrentebrief voor Ermegaerde van Hoessen van 1 £ 's jaars op een huis met 2 hond 
land van Vranke Symonsz.
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1359. 1 charter
Reg. no. 327.

442 Rentebrief voor Willaem Arntsz. van 1 £ 's jaars op het huis van Arnt Coelman.
1362. 1 charter
Reg. no. 346.

443 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars. op het huis van Willaem Revniersz. van 
Suutwic.
1363. 1 charter
Reg. no. 348.

444 Rentebrief van Lisebet Jacobsdr. van Stienhuyse van 1 £ 's jaars op het huis van 
Vrederic Wolveritsz.
1363. 1 charter
Reg. no. 352.

445 Lijfrentebrief voor Sophie van Dronghelen van 10 schellingen 's jaars op 1 1/2 hond 
land, Oudeland genaamd.
1363. 1 charter
Reg. no. 353.

446 Rentebrief voor Gheertruyt Clarendr. van 1 £ 's jaars op het huis van Jacob Broexkijn.
1373. 1 charter
Reg. no. 431.

447 Rentebrief voor Claes Keyser van 1 £ 's jaars op het huis van Symon Claesz.
1375. 1 charter
Reg. no. 444.

448 Rentebrief van 1 £ 's jaars voor Alijt Gherts Groten op het huis van Dirc Olout.
1376. 1 charter
Reg. no. 447.

449 Rentebrief voor Sophie van der Spangen van 1 £ 's jaars op het huis van Florijs 
Maerlant en Katrijn Henric Diddeboysdr.
1376. 1 charter
Reg. no. 451.

450 Rentebrief voor Sophie van Dronghelen van 10 schellingen 's jaars op een huis langs
den Vliet.
1379. 1 charter
Reg. no. 456.

451 Verbandbrief van Aechte Hoensdr. voor betaling der rechten op 2 morgen land.
1379. 1 charter
Reg. no. 463.

452 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in de Koestraat.
1379. 1 charter
Reg. no. 464.

453 Rentebrief voor Sophie van Dronghelen van 10 schellingen 's jaars op het huis van 
Lienicken Symons van Dijc.
1380. 1 charter
Reg. no. 469.
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454 Rentebrief van 1 £ 's jaars op 3 1/2 morgen.
1382. 1 charter
Reg. no. 483.

455 Rentebrief voor Florijs van Endegheest van 1 £ 's jaars op de hofstede van Pouwels 
Willem Pouwelsz.
1391. 1 charter
Reg. no. 523.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 7.

456 Schuldbrief voor Pieter van der Werken van 11 £ 18 schellingen ten laste van Jan 
Claesz.
1397. 1 charter
Reg. no. 550.

457 Rentebrief voor El Seghersz. van 1 £ 's jaars op het huis. van Allaert Pietersz.
1399. 1 charter
Reg. no. 561.

458 Brief van hofstede- en hoendergeld van de hofstede, die Andries Jansz. van de abdij
gekocht heeft.
1402. 1 charter
Reg. no. 571.

459 Rentebrief van 1 £ 's jaars. op de hofstede van Jan Florijs Stodyenz.
1405. 1 charter
Reg. no. 584.

460.1-460.2 Rentebrief voor zuster Jan van Nyevelt van 1 £ 's jaars op het huis van Pouwels 
Willemsz. (Naghel).
1411
Met ouderen brief d.d.
1407. 2 charters
Reg. nos. 595, 608.
460.1 1407
460.2 1411

461 Rentebrief voor zuster Gheertruut van Mynen van 1 £ 's jaars op het huis van 
Hubrecht Claesz.
1411. 1 charter
Reg. no. 609.

462.1-462.3 Rentebrief voor zuster Jan van Nyevelt van 1 £ 's jaars op het huis van Allaert 
Pietersz.
1414
Met 2 oudere brieven d.d.
1413 en 1399. 3 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 560, 616, 623.
462.3 1399
462.2 1413
462.1 1414

463.1-463.4 Rentebrieven voor Lijsbet Claes Hughenz. weduwe van 40 schellingen en 1 £ 's jaars 
op 1/2 huis aan de Kerkstraat en op 1/2 huis van Willem Naghel.
1418
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Met oudere brieven d.d.
1382. 4 charters (tweemaal 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 484, 491, 640, 641.
463.1 1418 maart 6
463.2 1382 februari 12
463.3 1382 februari 12
463.4 1418 maart 6

464.1-464.3 Rentebrief voor zuster Lijsbet van Mattenesse van 40 schellingen 's jaars op een 
huis in Rijnsburg.
1420
Met oudere brieven d.d.
1411 en 1389. 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 516, 607, 650.
464.2 1389
464.1 1411
464.3 1420

465 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een land van Agnies Pieters weduwe.
1439. 1 charter
Reg. no. 719.

466 Rentebrief van 1 gouden Wilhelmus' schild 's jaars op 3/4 huis van Jan Claes 
Heynricz.
1443. 1 charter
Reg. no. 732.

467 Rentebrief van 1 gouden Keurvorster Rijnschen gulden 's jaars voor Hughe Claesz. 
op het huis en 1/2 morgen land van Jan Willemsz.
1443. 1 charter
Reg. no. 733.

468 Rentebrief van 5 schellingen 's jaars op een huis in de Koestraat.
1448. 1 charter
Reg. no. 744.

469 Brief van toepand van 10 schellingen 's jaars op een huis in Grieken.
1474. 1 charter
Reg. no. 875.

470 Brief van toepand voor Ghysbrecht Jacobsz. van 3 stuiver 's jaars op het huis van C. 
C. Rechtevoirt.
1482. 1 charter
Reg. no. 918.

471 Eigendomsbewijs voor Gerijt Gerijtsz. van erf en opstal tussche Lijdweg en Vliet, 
vroeger van Dirck de Cock, gekocht van de abdij, onder voorwaarde van cijns en 
pacht.
1483. 1 charter
Reg. no. 920.

472 Lijfrentebrief voor Florijs Jansz. van 9 Philippus' schilden 's jaars op een huis van 
Wouter Jansz.
1485. 1 charter
Reg. no. 928.
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473 Brief van toepand van 1 stuiver 's jaars op het erf van Jan Florijsz.
1492. 1 charter
Reg. no. 949.

474.1-474.2 Erfrentebrief van 6 stuivers 's jaars en brief van toepand van 2 stuivers op het huis 
van Marijtgen Wigger Hugenzoons weduwe.
1493. 2 charters
Reg. nos. 952, 953.
474.1 1493 september 25
474.2 1493 oktober 11

475 Rentebrief voor Florijs Jacopsz. van 1 £ 's jaars op het huis van Pieter Vastraetsz.
1504. 1 charter
Reg. no. 1005.

476 Rentebrief voor G. van Remmerswaal, weduwe van A. van der Does, van 1 £ 's jaars 
op een huis in het Moleneinde.
1510. 1 charter
Reg. no. 1015.

477 Rentebrief voor de abdis (Beatrix van Reimerswaal) van 7 1/2. stuiver 's jaars op een 
huis in het Moleneinde.
1523. 1 charter
Reg. no. 1030.

478.1-478.2 Rentebrief voor de abdis Beatrix van Reimerswaal van 4 Rijnsgulden op het huis 
van Jan van der Does c.s.
1529
Met ouderen brief d.d.
1528. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 1041, 1042.
478.2 1528
478.1 1529

479 Losrentebrief voor Wilm Janz., schoenmaker, van 1 1/2 Carolusgulden 's jaars op het 
huis en de leerkuipen van Gherijt Gilijsz.
1541. 1 charter
Reg. no. 1099.

480 Erfpachtsbrief van 14 stuivers 's jaars sedert 1553 op een huis in de Koestraat.
1571. 1 stuk
Reg. no. 1204.

11. Stompwijk.

11. STOMPWIJK.

481-481.2 Verbandbrieven van Zoetermeer tot jaarlijkse levering van 200 elzen voor gebruik 
van de vaart door de Rijnsburgsche veenen bij Wilsveen.
1476. 2 charters en 1 stuk
Reg. no. 887, 888, 889.
481.1 Charter, 1476
481.2 Charter, 1476
481 Stuk

12. Valkenburg.

12. VALKENBURG.
Vgl. Reg. nos. 425, 450, 482.
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482 Rentebrief voor zuster Sofya van Dronghelen van 40 schellingen 's jaars op 1/2 
morgen land, genaamd de Petakker.
1381. 1 charter
Reg. no. 480.

483.1-483.4 Rentebrief voor zuster Beatrise van Wilsenesse van 1 £ 's jaars op het huis van 
IJsebrant Heijersz.
1400
Met oudere brieven d.d.
1391, 1389, 1382. 4 charters
483.4 1382
483.3 1389
483.2 1391
483.1 1400

484 Rentebrief op 3 morgen 5 hond land naast de hofstede Toornvliet.
1452. 1 stuk
Reg. no. 772.

13. Voorhout.

13. VOORHOUT.

485 Rentebrief voor zuster Ermegaird van Huessen van 10 schellingen 's jaars op 5 1/2 
hond land aan Elsgeest.
1362. 1 charter
Reg. no. 343.

486 Rentebrief voor Cornelis Willemsz. van 1 gouden Franschen kroon op een huis en 4 
hond land.
1460. 1 charter
Reg. no. 820.

14. Voorschoten.

14. VOORSCHOTEN.

487.1-487.2 Rentebrief van 1 £ 's jaars op de "Houtmade", groot 4 morgen 1 1/2 hond land.
1363
Met een hernieuwde rentebrief d.d.
1450. 2 charters
Reg. no. 349, 750.
487.1 1363
487.2 1450

488 Erfrentebrief van 1 1/2 gouden Carolusgulden op een huis met 6 morgen land en 8 
morgen veen.
1533. 1 charter
Reg. no. 1053.

15. Wassenaar-Zuidwijk.

15. WASSENAAR-ZUIDWIJK.

489 Rentebrief van 1 £ 's jaars voor zuster Jan van Heemstede op 8 hond min 30 gaarden
land in Bloeweer.

1 charter
Reg. no. 473.
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16. Zoeterwoude.

16. ZOETERWOUDE.

490.1-490.2 Rentebrief van 3 gouden Rijnsgulden op een huis en 4 morgen land, tegen aflossing 
van een erfpacht van 4 £ op 8 1/2 hond land in Leiderdorp.
1535
Met ouderen brief d.d.
1490. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. no. 946, 1064.
490.2 1490
490.1 1535

491 Verklaring van Wouter Gerijtsz. over verkoop van 9 morgen land aan F. van Alphen, 
waarop de abdij 3 £ 's jaars heeft, en over huur van 3 morgen land van de abdij.
1535. 1 charter
Reg. no. 1067.

b. In Delfland.

B. IN DELFLAND.
1. Akkersdijk (en Vrouwenrecht).

1. AKKERSDIJK (EN VROUWENRECHT).
Vgl. Reg. n°. 1083.

2. Delft.

2. DELFT.
Vgl. Reg. n°. 1086.

492 Brief van toepand van 6 schellingen 's jaars op een huis aan de Langendijk.
1399. 1 charter
Reg. no 563.

493 Erfrentebrief op de stad Delft van 26 schellingen 11 penningen 's jaars.
1476. 1 charter
Reg. no. 884.

494 Brief van Delft over deze zaak.
(1475) December 20. 1 stuk

3. Dorpambacht.

3. DORPAMBACHT.

495 Rentebrief voor de zusters en 3 priesters van Rijnsburg op 9 morgen land.
1369. 1 charter
Reg. no. 398.

4. Geer in Abdisrecht.

4. GEER IN ABDISRECHT.

496-496.1 Rentebrieven van 13 en nog eens 13 schellingen 's jaars voor Pieter Willekijnsz. van 
Ziseman Colijnsz. op huizen van W. Porter en D. van Aghenvoerde.
1331. 2 charters
Reg. nos. 191, 192.
496 1331 februari 2
496.1 1363 mei 26

5. 's-Gravenhage.

5. 'S-GRAVENHAGE.

497 Rentebrief voor Reinier vrouw Baven zoon van 1 £ 's jaars op een hofstede.
1315. 1 charter
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Reg. no. 132.

498 Rentebrief voor Jan Fillips Andrijsz. van 40 schellingen 's jaars op een huis in het 
westambacht van de Haag bij Eikenduinen.
1369. 1 charter
Reg. no. 393.

499 Rentebrief voor Jacob Huge Arnts Brunen zoon van 40 schellingen 's jaars op een 
hofstede.
1382. 1 charter
Reg. no. 486.

6. 's-Gravenzande.

6. 'S-GRAVENZANDE.
Vgl. Reg. no. 4.

500 Rentebrief van 1 £ 's jaars op het goed van Wouter Woutersz.
1326. 1 charter
Reg. no. 183.

501 Rentebrief van 2 £ 's jaars op het goed van Clays Johansz.
1327. 1 charter
Reg. no. 184.

502 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis aan de Langstraat.
1328. 1 charter
Reg. no. 186.

503 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op het goed van Dierwijf, Pieter Hughenzoons 
vrouw.
1342. 1 charter
Reg. no. 232.

7. De Lier.

7. DE LIER.
Vgl. Reg. n°. 569.

504 Eigendomsbewijs van 60 £ renten op 2 hoeven in Lier.
1201. 1 charter
Reg. no. 4.

505 Lijfrentebrief voor de zusters Lijsbet en Dirc van der Horst van 6 £ ieder 's jaars op 
25 morgen leenland.
1424. 1 charter
Reg. no. 667.

8. Maasland.

8. MAASLAND.
Vgl. Reg. nos. 185, 386, 453, 494.

506 Rentebrief van 22 schellingen 10 penningen en een hallink 's jaars op 3 morgen land.
1324. 1 charter
Reg. no. 180.

9. Monster.

9. MONSTER.

507 Rentebrief van 5 £ 's jaars, gedeeltelijk te ontvangen van de abdij van Loosduinen 
en gedeeltelijk van het land in Oudenburgermade.
1249. 1 charter
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Reg. no. 39.

508 Vidimus van een losrentebrief van 5 £ 's jaars op land bij Oudenburg en 
kwijtschelding aan de abdij van Loosduinen van haar bijdrage.
1265. 1 charter
Reg. nos. 58, 59.

10. Naaldwijk.

10. NAALDWIJK.
Vgl. Reg. nos. 177, 960.

11. Pijnakker.

11. PIJNAKKER.
Vgl. Reg. nos. 1087, 1089.

509 Erfrentebrief van 33 stuivers op 7 hond weiland aan de Zuidkerkweg.
1539. 1 charter
Reg. no. 1090.

12. Rijswijk.

12. RIJSWIJK.
Vgl. Reg. nos. 156, 1107.

510 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op 5 morgen 2 hond land in Rijswijkerbroek in 
het Oostweer.
1321. 1 charter
Reg. no. 170.

511 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op 2 1/2 morgen land en op 1 £ 's jaars op het 
huis van Willaem Werenbouts.
1321. 1 charter
Reg. no. 171.

512 Rentebrief van 30 schellingen 's jaars op 9 morgen leenland op Ockenberg.
1343. 1 charter
Reg. no. 233.

513 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op 13 morgen land bij den Vliet tussen Rijswijk
en Den Haag.
1344. 1 charter
Reg. no. 241.

514 Rentebrief van 13 schellingen 4 penningen 's jaars per resto van 20 schellingen op 3 
1/2 morgen land aan de Haagweg.
1422. 1 charter
Reg. no. 661.

515 Rentebrief van 2 £ 's jaars op 4 morgen land in de woning "het Dal".
1433. 1 charter
Reg. no. 694.
Vgl. Reg. nos. 699, 1160. Het Dal wordt in de 18de eeuw genoemd Duinzicht.

516 Quitantie wegens afkoop dezer rente door Adriaen Stalpaert van der Wiele. 
Gelijktijdige copie met een notitie.
1546 April 29. 1 stuk

13. Vlaardingen.

13. VLAARDINGEN.
Vgl. Reg. nos. 138, 1088.
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517 Brief van toepand van 18 schellingen 2 myten 's jaars op 11 morgen land.
1498. 1 charter
Ontbreekt
Reg. no. 977.

14. Voorburg.

14. VOORBURG.

518.1-518.4 Rentebrief voor Kerstine, vrouw van Jan van der Does, van 10 schellingen 's jaars op 
de woning van Lisebet van de Hoevel c.s.
1366
Met vroegere brieven.
1351, 1355. 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 273, 274, 293, 365.
518.1 1366 januari 1
518.2 Lisebeth van de Hoevel, 1351 april 25
518.3 1355 juni 29
518.4 Badeloghe van de Hoevel, 1351 april 25

15. Vrijenban.

15. VRIJENBAN.
Vgl. Reg. no. 984.

16. Wateringen.

16. WATERINGEN.
Vgl. Reg. nos. 231, 960.

c. Elders en zonder plaatsaanduiding.

C. ELDERS EN ZONDER PLAATSAANDUIDING.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nos. 10, 11.

519 Giftbrief van 2 £ volgens testament van Peternelle van de Zande.
1303. 1 charter
Reg. no. 97.

520 Transsumpt van een rentebrief d.d.
1323
van 20 £ 's jaars voor zuster Lizebet van Brederode.
1330. 1 charter
Reg. nos. 178, 190.

521.1-521.2 Schuldbrief van Heynric van Brederode van 10 £ 's jaars of 100 £ in eens.
1339
Met vidimus d.d.
1352. 2 charters
Reg. nos. 216, 280.
521.1 1339
521.2 1352

522 Giftbrief van 20 £ van R. Rover van Montfoort.
1342. 1 charter
Reg. no. 230.

523 Schuldbrief van Heinric van Brederode en zijn vrouw van 60 £.
1343. 1 charter
Reg. no. 237.

524 Giftbrief van Coman Hobbe Jan Hobbenz. van schuldvorderingen.
1354. 1 charter
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Reg. no. 284.

525 Testament van H. J. van Wesel en Lucia Petrusdochter ten voordeele van de abdij en
het H.-Geestgilde.
1471. 1 charter
Reg. no. 863.

526 Rentebrief van 16 gouden Rijnsguldens 's jaars voor jonkvrouw Corstijn Aerntsdr. 
Kock van Opijnen.
1471. 1 charter
Reg. no. 864.

527 Lijfrentebrief van 1 £ 's jaars voor zuster Johanna van Schoonhoven.
1474. 1 charter
Reg. no. 876.

528 Sententie van het Hof van Holland over de visscherij van Schagerkogge en de 
betaling van 15 Fransche kronen aan Beatrix van Honneff of aan de abdij Rijnsburg.
1477
Met vroegere stukken.
1450, 1459, 1465, 1466. 1 rol
Reg. nos. 753, 811, 844, 846, 848, 891, 895.

529 Lijfrentebrief van 8 £ 's jaars voor zuster Margriet Jansdr. van Matenesse.
1484. 1 charter
Reg. no. 925.

530 Testament van heer Jan van Noordwijk.
1502. 1 charter
Reg. no. 1003.

531 Testament van abdis Adriana van Botland ten voordeele van zuster Margareta van 
Remmerswaal en tot reparatie van de kleine kapel.
1535. 1 charter
Reg. no. 1060.

VI. Heerlijkheden der abdij.

VI. HEERLIJKHEDEN DER ABDIJ.
a. Algemeen.

A. ALGEMEEN.

532-532.2 Brieven, waarbij hertog Albrecht aan de abdij de heerlijkheden van Rijnsburg, 
Boskoop en de Geer teruggeeft en haar ballingen niet in zijn landen toelaat.
1394
Hierbij extract uit het handvest van Delft d.d.
1394 2 charters en 2 stukken
Reg. nos. 536, 537, 538.
532 Artikel uit handvest, 1394
532.1 Overeenkomst, 1394
532.2 Teruggave bezittingen, 1394

533 Commissies van abdis en vrouw van Rijnsburg, Boskoop, Akkersdijk en de Vennen 
voor Frans Hoechstraet, kastelein van Teilingen, als baljuw dezer heerlijkheden.
Met bijlagen,
1532-1537. 5 bladen
Vgl. Inv. n°. 700, fol. 69, 70, 278, 280, 284.
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534 Eed van trouw van de buren van Reinsburch, Boscop, Ackersdijc en de Venne aan de
abdis Marie van Tautenburch. Copie.
1535 Mei 22. 1 stuk
Met onderschrift: "Desen eedt heb ie die buyren gestaeft upten XXIIen dach in Meye anno XVc XXXV, 
etc."

b. Stukken betreffende de rechtspraak.

B. STUKKEN BETREFFENDE DE RECHTSPRAAK.

535.1-535.2 Vrijbrief van de graaf van Holland van het recht van "lantsage".
1275
Met vidimus d.d.
1309. 2 charters
Reg. nos. 62, 114.
535.1 1275
535.2 1394

536 Dankbrief van Brugge voor een door de abdis gemaakten zoen.
1311. 1 charter
Reg. no. 121.

537 Zoenbrief van de abdis wegens doodslag van IJsebrant Heynekiaensz.
1324. 1 charter
Reg. no. 181.

538 Zoenbrief van Hendrik van Borselen c.s. over den dood van Olout Jansz.
1434. 1 charter
Reg. no. 695.

539 Inleiding van de nieuwe ordonnantie van Karel V op de justitie na de oorlog met 
Gelre (na 1543). Copie 16de eeuw.

1 stuk

540 Memorie aan de abdis over verschillende processen voor het Hof van Holland, die 
bij den dood van de vorige abdis waren blijven rusten.
(1569.) 1 stuk
Over scheiding van Vrouwenvenne van Alkemade in verband met betaling van morgengelden voor 
Sparendam.
Over een doorvaart door Coppierenkade voor die van Hazerswoude.
Over restitutie van 152 gl. 13 st., door de bruikers van de Vennen aan de Staten van Holland betaald.

c. Heerlijkheid Rijnsburg.

C. HEERLIJKHEID RIJNSBURG.
1. Algemeen.

1. ALGEMEEN.
Vgl. Inv. nos. 678 en 700, fol. 279, 281.

541.1-541.2 Acten van non-prejuditie en vrijwaring van Philips van Bourgondië wegens inbreuk 
op het asylrecht.
1454. 2 charters
Reg. nos. 784, 785.
541.1 Kerkvrijheid, 1454 oktober 7
541.2 Vrijwaring, 1454 oktober 7

542 Arbitrage in de geschillen van de baljuw van Rijnsburg e. a. over verwonding en 
vredebreuk.
1469. 1 charter
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Reg. no. 853.

543.1-543.3 Dagvaarding voor de Grote Raad van Mechelen in zake appèl van de abdis tegen 
een vonnis van het Hof contra den baljuw van Rijnland over de hoge jurisdictie.
1484
Met exploit. Hierbij een beëedigde verklaring d.d.
1485. 3 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
Reg. nos. 924, 931.
543.1 Bevelschrift, 1484
543.2 Exploit, 1484 januari 31
543.3 1485 december 5

544 Sententie van de Grote Raad van Mechelen in de zaak tussen den procureur-
generaal en de abdis omtrent een appèl van de schout.
1487. 1 charter
Reg. no. 935.

545.1-545.2 Dagvaarding van het Hof aan de schout van Leiden wegens inbreuk op het 
tiendrecht in Leiden en Oegstgeest.
Met aangehecht exploit.
1498. 2 charters (aaneengehecht)
Reg. no. 974.
545.1 1498 mei 21
545.2 1498 juni 21, exploit.

546 Brief van het Hof van Holland aan de abdis, om alsnog het plakkaat van de keizer 
op de Lutherie in Rijnsburg te doen afkondigen.
1529 December 2. 1 stuk
Met dorsale aantekening: "Dit is een brief, die die balju lesen moet."

547 Mandement van Karel V tot uitlevering van een gevangene van de baljuw van 
Rijnsburg aan de procureur-generaal van Holland.
1531. 1 charter
Reg. no. 1047.

548 Beëedigde verklaring van getuigen van een doodslag op 12 Augustus ten overstaan 
van schout en welgeboren mannen van Rijnsburg. Extract, gewaarmerkt door F. 
Hoechstraet, uit zijn informatieboek.
1533 Augustus 13. 1 stuk

549 Zoenbrief van de abdis wegens een doodelijk ongeval te Hillegom.
1547. 1 stuk
Reg. no. 1126.

550 Eisch van de familie van wijlen Wouter Pyetersz. tegen den delinquent Pyeter 
Cornelisz. en borgstelling van de broers van dezen.
1549 April 17. l blad

551 Request van buren van Rijnsburg aan de abdis tegen het optreden van de baljuw 
Nicolaus van Berendrecht in zake het houden van honden.
(1550.) 1 stuk

552 Request van Dirck Gerritsz. aan de abdis om haar bemiddeling, ten einde van 
ambachtsbewaarders van Rijnsburg de 24 gulden te ontvangen, die hij 
voorgeschoten had in de quaestie tussen Rijnsburg en Oegstgeest over de 
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morgentalen, die buren van Rijnsburg in Oegstgeest gebruikten.
(1555.) 1 stuk

553 Opgave van Dierick Rutgersz. van de namen van eenige geapprehendeerden in 
Rijnsburg.
(15)57 Augustus 29. 1 stuk

554 Requesten van eenige buren van Rijnsburg aan de abdis om een belasting van 7 
grooten per morgen over de portie van Rijnsburg in de omslag van 42 000 gulden 
jaarlijks over het platte land, in de plaats van de impost van wijn en bier binnen de 
steden van Holland, over allen in Rijnsburg gelijk om te slaan.
(1569.) 2 stukken

555 Ordonnanties van de abdis op het gemaal in Rijnsburg.
1571-1572. 2 stukken

556 Acten van insinuatie aan en van protest van de abdis tegen den impost op de 
granen en den 10den penning, en antwoord van de Staten.
1571-1572. 5 stukken

2. Parochiekerk van Rijnsburg.

2. PAROCHIEKERK VAN RIJNSBURG.
Vgl. Reg. n°. 8, lijst van ontbrekende stukken n°. 109.
De parochie- of buurkerk werd door Sophia, gemalin van Dirk VI, circa 1175 binnen de omheining der
abdij gebouwd in de plaats van de door Dirk II in 975 gestichte kapel en 2 Mei 1183 door haar zoon 
Boudewijn van Holland, bisschop van Utrecht, aan de H. Laurentius toegewijd. Weinige dagen 
daarna met een groot gedeelte van de abdij verbrand, was zij in 1185 weer opgebouwd vlak naast de 
kerk van de abdij. Het beneficium curatum was gevestigd op het altaar van S. Jan Baptist, waaraan 
de cure der buurkerk verbonden was. De abdis verkreeg als vrouw van Rijnsburg het 
presentatierecht. De kerk had verscheiden altaren en in 1490 ook luiklokken in de toren. Zij werd 
vóór April 1574 verwoest en in 1579 tot een Protestantsche kerk herbouwd.

557-557.1 Acten van presentatie en institutie van H. van Heeten tot pastoor.
1367. 2 charters
Reg. nos. 372, 373, 374.
557.1 1367 december 23
557 1367 december 30

558.1-558.2 Arbitrage in het geschil tussen de pastoors van Noordwijk en Rijnsburg over 
begrafenisrechten op kloosterschuur.
1374
Met transfix confirmatie van de bisschop van Utrecht d.d.
1375. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 436, 441.
558.2 1374
558.1 1375

559 Overeenkomst tussen de kosteres der abdij en den pastoor over de verdeeling der 
offergelden in de buurkerk.
1380. 1 charter
Reg. no. 471.

560-560.1 Verklaring van conventualen omtrent de bediening van pastoralia door "terminarii" 
en belofte van de pastoor om aan de regeling geen beletsel te stellen.
1382. 2 charters
Reg. nos. 485, 487.
560 1382 februari 18



74 Abdij Rijnsburg 3.18.20

560.1 1382 april 9

561-561.2 Acten van admissie, indemniteit en procuratie van Henrieus Hertkamp, pastoor.
1395. 3 charters
Reg. nos. 539, 540, 541.
561.1 Bewoning pastorie door Henricus Hertkam, 1395 april 28
561 Vrijwaring door Henricus Hertcam, 1382 februari 18
561.2 1395 april 29

562 Aflaatbrief bij een altaarwijding.
1429. 1 charter
Reg. no. 687.

563 Gravamina van de pastoor Paulus Hermanni.
1435. 1 charter
Reg. no. 700.

564 Arbitrage in het geschil tussen de abdis en den pastoor Paulus Hermanni over zijn 
inbreuk op de exemptie.
1435. 1 charter
Reg. no. 701.

565.1-565.2 Bevelschrift van het Concilie van Basel en executie van de benoeming van J. B. van 
Nortwijck tot rector der parochiekerk na resignatie van Paulus Hermanni.
1436. 2 charters
Reg. nos. 705, 706.
565.1 1436 september 29
565.2 1436 november 12

566 Consent tot vrije keuze van de pastoor.
1436. 1 charter
Reg. no. 707.

567-567.5 Brieven over de benoeming van Gerard Vos tot pastoor.
1437. 6 charters
Reg. nos. 709, 710, 712, 71 3, 714, 715.
567.3 1437 april 2
567.4 1437 april 8
567.5 1437 juni 21
567 1437 juni 22
567.1 1437 juni 27
567.2 1437 december 14

568-568.1 Bul, waarbij paus Eugenius IV de collatie van de parochiekerk aan de abdis laat.
1438. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 716.
Vgl. Reg. nos. 709, 715.
568.1 Charter, 1438
568 Translaat, 1438

569 Kwijtschelding van de collecteur der pauselijke inkomsten in Utrecht voor pastoor 
G. Vos wegens te late betaling der annaten.
1449. 1 charter
Reg. no. 748.

570-570.4 Acte van collatie van de abdis voor Heynricus Mauritii hij overlijden van G. Vos. Met 
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acten van institutie van de officiaal van Utrecht en quitanties van betaalde annaten.
1450. 5 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 754, 755, 756, 757, 773.
570.1 1450 september 2
570.3 1450 september 3
570.2 1450 september 18
570.4 1450 september 19
570 1452

571-571.4 Acten van collatie en institutie van mr. Goeswinus Lottini. Met afgeloste schuldbrief 
van de abdis.
1455. 4 charters en 2 stukken
Reg. nos. 789, 790, 791, 792, 795.
571.1 1455 juni 30
571.2 1455 juli 5
571.3 1455 juli 23
571.4 1455 december 14
571 2 stukken, 1455

572 Brief van de erfgenamen van mr. Goessen, pastoor te Rijnsburg, aan de abdis 
Elizabet van Matenesse, met verzoek om toezending van de nog verschuldigde 12 
Engelsche gouden nobelen.
(14)78 Februari 18. 1 stuk

573 Acte van collatie van Johannes Nicolai (van Wassenaar).
1476. 1 charter
Reg. no. 881.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken n°. 107.

574 Acte van collatie van Nicolaus Symonis.
1507. 1 charter
Reg. no.1009.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken n°. 115.

575 Verbandbrief van de rector F. Schenck omtrent ruiling van de prebende en 
bediening door een vicecureit.
1543. 1 charter
Reg. no. 1115.

576 Brief van (de abdis) aan (F. Schenck), proost van S. Pieter te Utrecht) ter aanbeveling
van een goed heer, die 21 jaar in Ossanen gewoond heeft en gerecommandeerd 
wordt door den schout van Haarlem. Minuut.
(1554 Juli 22.) 1 stuk

577 Brief van de abdis aan (denzelfde) ter aanbeveling van een goed heer, brenger van 
de brief, over wien zij reeds geschreven had, en om met hem te accordeeren over 
zijn jaarlijksch loon als pastoor, waarvoor 15 £ in plaats van 10 £ voorgesteld 
worden. Minuut.
(15)54 Juli 22. 1 stuk

578 Belofte van Willem Claesz., priester, geboren te Haarlem, om aan F. Schenck, proost 
van S. Pieter te Utrecht en pastoor van Rijnsburg, jaarlijks 60 Carolusguldens te 
betalen voor het vicecureitschap.
1554 Augustus 1. 1 stuk
Zijn handtekening en die van de abdis met haar signet zijn afgescheurd, vermoedelijk omdat het 
accoord niet is doorgegaan, of vervallen is.
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579 Brief van (de abdis) aan (F. Schenck) ter credentie van de schout van Rijnsburg, ten 
einde een goed heer commissie te verlenen voor het vicecureitschap alhier. Minuut.
(1554 Augustus 6.) 2 stukken
Met copie van een brief aan de wijbisschop.

580 Brief van F. Schenk van Tautenburch, proost en aartsdiaken van Oldenzaal en van S. 
Pieter te Utrecht, aan abdis Elburch van Langerak, dat hij op haar verzoek, 
overgebracht door den schout van Rijnsburg, zich voor zijn cure voortaan tevreden 
stelt met 10 £ 's jaars. Na ondertekening van ingelegde cedel volgt de commissie 
voor den vicecureit.
(1554 na Augustus 6.) 1 stuk met sluitzegel

581 Brief van Matthijs Heerenz., priester te Haarlem, aan abdis Elburch van Langerak, 
over zijn bemoeiingen om haar van een pastoor te voorzien.
(15)54 Augustus 10. 1 stuk

582 Brief van F. Schenk van Tautenburch, proost en aartsdiaken (van S. Pieter) te Utrecht
aan de abdis, met bericht, dat aan Danckaert Ffranz. het vicecureitschap der 
parochiekerk van Rijnsburg is geëxpedieerd, en dank voor de betaling.
(15)54 November 6. 1 stuk met sluitzegel

583 Brief van Johan van Bruhesen, officiaal van de aartsdiaken van Utrecht, aan abdis 
Elburch van Langerak, dat voor hem gecompareerd is mr. Danckart, door haar 
gepresenteerd tot de kerk van Rijnsburg, om van hem als officiaal van de 
domproost institutie te verkrijgen, die na veel moeiten, hem tegen zijn presentatie 
door den Aartsbisschop gedaan, eindelijk brieven van institutie verkregen heeft, 
waarvoor hij 20 oude schilden heeft betaald en voor proceskosten 27 
Keizersgulden, behalve teerkost, die hem door de abdis behooren vergoed te 
worden, daar hij haar recht tegen den Aartsbisschop verdedigd heeft.
1564 December 3. 1 stuk met sluitzegel
Over zijn alimentatie vlg. Inv. no. 100 van Het archief van de Ridderschap van Holland, door P. A.. 
Meilink bewerkt in Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1925, dl. I.

3. Kerk- en pastoriegoederen.

3. KERK- EN PASTORIEGOEDEREN.
3.1 Eigendomsbewijzen van huizen en landen.

3.1 Eigendomsbewijzen van huizen en landen.

584 Eigendomsbewijs van 1 1/2 hond land aan Lantersatervenne, met verplichte 
uitkeering aan kerkmeesters en armen.
1364. 1 charter
Reg. no. 360.

585.1-585.3 Eigendomsbewijs van 9 hofsteden in de Valkenburgstraat te Rijnsburg, met 
verplichte uitkeering aan de wijnrente der abdij, het H.-Geestgilde, armen en 
kerkmeesters.
1368
Met afkoop van de renten aan het H.-Geestgilde en "godshuisberaders".
1375. 3 charters
Reg. nos. 384, 439, 440.
585.1 1368
585.2 1375 juni 12
585.3 1375 juni 18

586.1-586.2 Eigendomsbewijzen van 1/2 morgen in Oegstgeest.
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1369, 1371. 2 charters
Reg. nos. 391, 417.
586.1 1369
586.2 1371

587 Eigendomsbewijs van een akker in Oegstgeest bij den Vliet.
1372. 1 charter
Reg. no. 419.

588 Eigendomsbewijs van 1 1/2 hond land in Oegstgeest.
1374. 1 charter
Reg. no. 433.

589.1-589.2 Goedkeuring van de provisor van Rijnland tot ruiling van 2 hond land der 
kerkgoederen, liggende in Voorhout, tegen land in Oegstgeest. Met bevelschrift van
de bisschop van Utrecht.
1379. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 459, 460.
589.2 1379 mei 10
589.1 1379 juni 4

590 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen in Oegstgeest.
1380. 1 charter
Reg. no. 468.

591.1-591.2 Eigendomsbewijs van 4 hond land, ook aan de armen en de kosterij van Rijnsburg.
1384
Met transfix.
1388. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 503, 515.
591.1 1384
591.2 1388

592 Eigendomsbewijs van 1/2 hond land in Oegstgeest.
1393. 1 charter
Reg. no. 528.

593 Eigendomsbewijs van 1/2 hond land in Oegstgeest.
1394. 1 charter
Reg. no. 535.

3.2 Rentebrieven.

3.2 Rentebrieven.
Vgl. Reg. nos. 347, 360, 384, 419, 440.

594.1-594.2 Rentebrief van 1 £ 's jaars op 9 hond land in Oegstgeest, met verplichte uitkeering 
aan kerkmeesters en H.-Geestgilde of armen.
1368
Met ouderen brief d.d.
1359. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 326, 380.
594.2 1359
594.1 1368

595 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op 7 hond land in Haakskamp.
1360. 1 charter
Reg. no. 335.
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596.1-596.3 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op een huis aan de Kerkstraat te Rijnsburg, 
met verplichte uitkeering aan de 2 conventskapelaans, kosteres, H.-Geestgilde, 
godshuis en Begijnhuis.
1381
Met afgevallen brief d.d.
1368
en afkoop van de rente aan het Begijnhuis.
1395. 3 charters
596.1 1368

Reg. nos. 383, 477, 543.
596.2 1381
596.3 1395

597 Rentebrief van een half £ 's jaars op een half morgen land in Oegstgeest en 1/2 £ 
aan de "godshuisberaders".
1369. 1 charter
Reg. no. 390.

598 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in Rijnsburg.
1369. 1 charter
Reg. no. 391.

599 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op het land van Coenegont Florijsdr. in 
Oegstgeest, met vestiging van renten voor kaarsen, de kosterij, S. Maarten, S. 
Anthonis en S. Cornelis.
1369. 1 charter
Reg. no. 394.

600 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op 1 hond land in Oegstgeest.
1372. 1 charter
Reg. no. 421.

601 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op 1/2 morgen in Rijnsburg.
1373. 1 charter
Reg. no. 429.

602 Rentebrief van 2 Fransche schilden 's jaars op 4 hond land, genaamd Oudeland, in 
Valkenburg.
1379. 1 charter
Reg. no. 458.

603 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis te Katwijk.
1383. 1 charter
Reg. no. 495.

604 Rentebrief van 5 schellingen 's jaars op een huis in Oegstgeest.
1384. 1 charter
Reg. no. 500.

605 Rentebrief van nog eens 10 schellingen 's jaars op 1/2 morgen in Oegstgeest.
1387. 1 charter
Reg. no. 512.

606 Rentebrief van 20 schellingen 's jaars op 3 morgen land in Valkenburg, genaamd 
Nevencamp.
1416. 1 charter
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Reg. no. 629.

607 Rentebrief voor zielmissen in de parochiekerk van 3 £, 1 Wilhelmusschild, 1 
Franschen kroon en 2 Beijersche guldens, en 1 £ 's jaars, afkomstig van een 
lijfrentebrief van het H.-Geestgilde aan zuster Jan van Nyevelt en Agnies, 
kluizenaarster te Katwijk.
1428. 1 charter
Reg. no. 678.

608 Lijst van renten voor de pastorie en het Nippenaltaar.
(c. 1520.) 1 stuk
In dorso: Om den armen.

609.1-609.2 Vergunning van de abdis aan pastoor Danckert Fransz. om de pastoriegoederen te 
verkopen of in erfpacht te geven. Met confirmatie van de bisschop van Haarlem.
1567. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 1188, 1189.
609.2 1567 januari 20
609.1 1567 februari 8

4. Kapelanie "in de breden choer".

4. KAPELANIE "IN DE BREDEN CHOER".
Deze kapelanie in het grootkoor der parochiekerk vóór het H.-Geestaltaar, volgens opschrift op den 
band van inventarisnummer 611, werd gesticht in 1357 en door een eigen geestelijke bediend. De 
abdis bezat het patronaatsrecht.

610 Register van landen en renten, toebehorende de vicarie te Rijnsburg "in den breden 
choer", (opgemaakt en) bediend door Andries Pietersz., priester, en van renten, 
ontvangen na de dood van Pouwels Dircxz., priester.
(14)65-1492. 1 deel
24 Bladen; Perkamenten band. tussen fol. 12 en 13 een los blad.

611 Copie van het vorige register, gewaarmerkt door notaris A. Cel.
1 deel

56 Bladen; Perkamenten band.
Achterin een lijst van renten (1515-1519).

612.1-612.2 Verzoek van de abdis aan de bisschop van Utrecht tot bevestiging der stichting van 
G. Buscaert en de benoeming van Theodericus Robertus tot kapelaan. Met 
bisschoppelijke goedkeuring.
1357. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 308, 314.
Vgl. Reg. n°. 309.
612.2 1357 juni 14
612.1 1357 oktober 20

613 Brief van rector en universiteit van Leuven aan de abdis van Rijnsburg met verzoek 
om een beneficie voor den student mr. Cornelius Johannis Arnoldi van Delft, klerk 
van het bisdom Utrecht, ingevolge een privilegie van Sixtus IV voor de universiteit. 
Copie, gewaarmerkt door Cornelius Aulini, notaris.
1488 Februari 16. 1 stuk

614 Quitantie van Wilhelmus van Vyanen voor ontvangst van 112 £ ten behoeve van 
Henrick van der Does, zijn commensaal te Leuven, uit handen van broeder Gherit 
Thimansz., wegens vicarierenten van Rijnsburg over (15)15-(15)19. Origineel en 
copie.
(15)20 Juni 20. 2 stukken
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5. Gilden.

5. GILDEN.
5.1 Algemeen.

5.1 Algemeen.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken n°. 168.

615 Nota's van ontvangsten en uitgaven van de gilden van S. Anna, Barbara, Nicolaas en
O. L. V.
(15)56 en 1557. 9 stukken

616 Memorie van de verhuringen der landen van de H. Geest te Rijnsburg door deken, 
H.-Geestmeesters en rentmeester van het gilde met Kaerl van Bentinck, 
gecommitteerde van de abdis. Nog van Vrouwengilde, S.-Nicolaas- en 
Barbaragilde.
(15)72 Januari 18, 1 katern

5.2 Heilige-Geestgilde.

5.2 Heilige-Geestgilde.
Onder bescherming der abdis kwam in 1327 in het dorp het H.-Geestgilde tot stand, een vereeniging 
van mannen en vrouwen, ook nonnen, die zich het lot der armen aantrokken. De stichtingsoorkonde
is niet bekend: de statuten waren in de 15de eeuw reeds verloren. Dit gilde mag als oudste van de 4 
andere aangezien worden.

aa. Vicarie op het altaar van de Heiligen Geest in de parochiekerk van Rijnsburg in het oude koor.

aa. Vicarie op het altaar van de Heiligen Geest in de parochiekerk van Rijnsburg in het 
oude koor.

617 Acte van collatie aan Wilhelmus Theodrici bij afstand van H. van der Does.
1530. 1 charter
Reg. no. 1045.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken n°. 126.

618 Beslissing van de abdis in een geschil van de kapelaan met Georgius, van Gent.
1531. 1 charter
Reg. no. 1046.

619 Acte van overeenkomst van Wilhelmus Theodrici, van de Bosch, en Georgius 
Pistoris, van Gent.
1532. 1 charter
Reg. no. 1050.

620 Acte van collatie aan Jan van Eyck.
1537. 1 charter
Reg. no. 1071.

621 Memorie over de betaling van een pensie door Wilhelmus Theodrici aan Georgius 
Pistoris, die door Joh. van Eyck niet erkend wordt.
(1537.) 1 stuk
Vgl. lijst van ontbrekende stukken n°. 132.

622 Brief van Georgius Pistor aan Joh. van Adricen te Leiden over vorige zaak, met copie
van zijn request aan de paus en beschikking.
1539 April 1. 1 stuk

623.1-623.3 Acten van collatie en institutie van Adriaen Gerritsz. (van Rijnsburg), vacant door 
overlijden van Claes van Sperwoude.
1561-1562. 3 charters
Reg. nos. 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179.
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623.1 1561
623.2 1562 januari 20
623.3 1562 februari 4

bb. Het gilde in het algemeen.

bb. Het gilde in het algemeen.

624 Verbetering van de ordonnantie van het gilde.
(1476.) 1 charter
Reg. no. 890.)

cc. Rekeningen en quitanties.

cc. Rekeningen en quitanties.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nos. 150 en 165.

625 Quitantie van Gherijt Jonysz. van 8 Rijnsche guldens, ontvangen van H.-
Geestmeesters, wegens overmaat van land in Valkenburg, hem door zegslieden 
toegelegd.
1473. 1 charter
Reg. no. 874.

626 Rekening van Andries Pietersz., priester, van hetgeen hem toekomt van achterstal 
van het H.-Geestgilde van
(14)75. 1 stuk

627 Rekeningen van Adriaen van der Does en anderen van de goederen en renten van 
het H.-Geestgilde, verschenen in
(14)81-1491. 1 band
(14)81 November 1-(14)82 November 1, gesloten (14)82 December 3. 16 bladen.
(14)82 November 1-(14)83 November 1, gesloten (14)83 December 9. 17 bladen.
(14)83 November 1-(14)84 November 1, gesloten (14)85 Februari 3. 15 bladen.
(14)84 November l-(14)85 November 1, gesloten (14)86 Januari 17. 16 bladen.
(14)85 November 1-(14)86 November 1, gesloten (14)87 Januari 12. 16 bladen.
(14)86 November 1-(14)87 November 1, gesloten (14)88 Januari 10. 15 bladen.
(14)87 November 1-(14)88 November 1, gesloten (14)90 Januari 26. 15 bladen.
Rekening van Gherijt Hoechstraet van de goederen en renten van het H.-Geestgilde, verschenen in 
(14)89 November 1-(14)90 November 1. 11 stuk.
Rekening van Wouter Jansz. (14)90 November 1-(14)91 November 1, gesloten 1491 December 12. 19 
bladen.

628-632 Rekeningen van Wouter Jansz. van goederen en renten van het H.-Geestgilde, 
verschenen in
(14)97-1507. 5 katernen
628 (14)97 November 1-(14)98 November 1, gesloten 1498 November 27.
629 (14)98 November 1-(14)99 November 1, gesloten 1499 December 5.
630 (14)99 November 1-(15)00 November 1, gesloten 1500 December 1.
631 1502 November 1-1503 November 1, gesloten 1503 November 27.
632 1506 November 1-1507 November 1, gesloten 1507 November 30.

633 Rekening van Adriaen Symonsz., priester, van goederen en renten van het H.-
Geestgilde, verschenen in 1512, beginnende 1512 November 1 en eindigende 1513 
November 1, gesloten 1513 November 28.
[1512-1513] 1 katern

634-638 Rekeningen van mr. Pieter Claesz. van goederen en renten van het H.-Geestgilde.
(15)28-1552. 5 katernen
634 1528, gesloten 1529 December 1.
635 1538, gesloten 1539 December 10.
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636 1539, gesloten 1540 December 13.
637 1543, gesloten (1544 December 9).
638 1552, gesloten 1553 December 13.

639-640 Rekeningen van Frederijck Frederijcxz. (van Drackenborgh) van de H.-
Geestgoederen in Rijnsburg in
1569-1570. 2 katernen
639 1569, beginnende 1569 November 1 en eindigende 1570 October 31, 

gesloten 1571 Januari 19.
640 1570, beginnende 1570 November 1 en eindigende 1571 October 31, 

gesloten 1571 December 18.
Hierin ook verantwoordingen van S.-Annagilde, Vrouwengilde, S.-Nicolaas- en 
Barbaragilde.

dd. Eigendomsbewijzen van huizen en landen.

dd. Eigendomsbewijzen van huizen en landen.

641 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen land in de Delle, gemeen met het godshuis van 
Voorhout.
1358. 1 charter
Reg. no. 315.

642 Koopbrief van een huis in Rijnsburg, gekocht door Lourijs Matheusz. en Lijsbet, zijn 
vrouw, voor hun leven van Jacob Cuper en Jan Willemsz., vinders van het H.-
Geestgilde, op voorwaarde, dat het na hun dood weder aan het gilde vervalt.
(XVe eeuw.) 1 stuk
Chirograaf.

ee. Rentebrieven.

ee. Rentebrieven.
Vgl. Reg. nos. 347, 360, 380, 384, 439, 503, 678, 863.

643 Rentebrief van 1 £ 's jaars uit de wijnrente, die Beatrijs van Hodenpijl gemaakt 
heeft, namelijk 10 schellingen aan de pastoor en 10 aan de armen.
1368. 1 charter
Reg. no. 375.

644 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op het huis van A. Voet.
1374. 1 charter
Reg. no. 435.

645 Giftbrief van 30 £, verzekerd op 1/2 morgen land van Elsbe Utenham in Voorhout, 
voor kleeding aan de armen.
1381. 1 charter
Reg. no. 478.

646 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis in Rijnsburg.
1384. 1 charter
Reg. no. 504.

647 Rentebrief van 1 £ 's jaars op het huis van Symon Rechtevoert.
1388
Met vroegeren brief.
(1376.) 2 charters
Reg. nos. 449, 514.

648 Rentebrief van 30 schellingen 's jaars en 1 nobel voor laken voor de armen, 
afkomstig van Clemeynse van Poelgheest.
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1414. 1 charter
Reg. no. 620.

649 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis in Rijnsburg.
1455. 1 charter
Reg. no. 793.

650 Giftbrief van 50 Rijnsche gulden, onder verband van een lijfrente van 4 gulden 's 
jaars aan Machtelt Jan Willemszoons weduwe, van een jaargetijde en van turf voor 
de armen.
1455. 1 charter
Reg. no. 794.

651 Brief van toepand van 3 1/2 groot 's jaars op een huis in Rijnsburg.
1487. 1 charter
Reg. no. 932.

652 Brief van toepand van 5 stuiver 's jaars op een huis in Rijnsburg.
1489. 1 charter
Reg. no. 943.

653 Quitantie van Danckart Fransz., pastoor van Rijnsburg, als deken van de H. Geest, 
en van H.-Geestmeesters voor ontvangst voor het gilde ten behoeve van de armen 
van 25 £ van Mechtelt van Uuyttenham.
(15)72 1 stuk

5.3 S.-Annagilde.

5.3 S.-Annagilde.
Vgl. Inv. nos. 639-640.

654-654.1 Giftbrief van de abdis Beatrix van Reimerswaal van 3 losrentebrieven op Boskoop 
en Rijnsburg onder verband van een wekelijksche mis. Met verbandbrief van 
hoofdmannen.
1524. 2 charters
Reg. nos. 1032, 1033.
654 Beatris van Remmerswayl, 1524 februari 1
654.1 Beatris van Remmerswayl, 1524 februari 1

655 Losrentebrief van 2 £ 's jaars op een huis in Kampeinde.
1528. 1 charter
Reg. no. 1040.

656 Losrentebrief van 1/2 £ 's jaars op een huis in de Koestraat.
1534. 1 charter
Reg. no. 1056.

657 Losrentebrief van 1 Carolusgulden 's jaars op een huis in Oegstgeest.
1538. 1 charter
Reg. no. 1073.

658 Losrentebrief van 30 grooten 's jaars op een huis in Rijnsburg.
1540. 1 charter
Reg. no. 1095.

659 Losrentebrief van 5 £ 's jaars op 8 hond land te Voorhout over Elsgeest.
1554. 1 charter
Reg. no. 1154.
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5.4 S.-Barbaragilde.

5.4 S.-Barbaragilde.
Vgl. Inv. nos. 639-640.

aa. Eigendomsbewijzen van landen.

aa. Eigendomsbewijzen van landen.
Vgl. Reg. no. 1054.

660 Eigendomsbewijs van 1 hond land in Oegstgeest.
1425. 1 charter
Reg. no. 674.

661 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen land in Oegstgeest.
1479. 1 charter
Reg. no. 897.

662 Eigendomsbewijs van 1/4 van een boomgaard aan de Valkenburgerweg.
1505. 1 charter
Reg. no. 1006.

663 Eigendomsbewijs voor mr. Adriaen Willemsz. van 3 morgen land over de Poel en 5 
1/2 hond aan de Groensteeg.
1506. 1 charter
Reg. no. 1008.

664 Testament van Adriaen Willemsz., priester, voor het houden van een requiemmis 
per week en na zijn dood een jaargetij, waarvoor hij geeft 3 morgen maailand in 
Oegstgeest. Minuut.
(Na 1506.) 1 stuk

bb. Rentebrieven.

bb. Rentebrieven.
Vgl. Reg. nos. 704, 731.

665 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis in Oegstgeest.
1398. 1 charter
Reg. no. 555.

666 Rentebrief van 20 schellingen 's jaars op een huis aan de Heerenstraat.
1500. 1 charter
Reg. no. 985.

667 Losrentebrief van 20 schellingen 's jaars op het huis van Jacob Gheritsz., 
timmerman.
1526. 1 charter
Reg. no. 1038.

668 Erfrentebrief van 3 Carolusgulden 's jaars op een huis te Rijnsburg.
1544. 1 charter
Reg. no. 1122.

5.5 S.-Nicolaasgilde.

5.5 S.-Nicolaasgilde.
Vgl. Inv. nos. 639-640.

669-669.1 Eigendomsbewijs van "Jan Barbiers campgen" in Oegstgeest groot 4 hond.
1393. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 531.
669.1 Charter, 1393
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669 Kopie

670 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis te Rijnsburg.
1385. l charter
Reg. no. 505.

671 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis te Rijnsburg.
1387. 1 charter
Reg. no. 508.

672 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis te Rijnsburg.
1390. 1 charter
Reg. no. 520.

673 Rentebrief voor Symon Jansz., deken van het S.-Nicolaasgilde te Rijnsburg, van 1/2 
£ 's jaars op het huis van Jan Claesz.
1465. 1 charter
Reg. no. 845.

d. Heerlijkheid De Geer.

D. HEERLIJKHEID DE GEER.
Vgl. Inv. no. 794.

674-674.6 Vonnis van Philips van Bourgondië in appèl van een sententie van het Hof van 
Holland in zake het jurisdictiegeschil van de abdis met den schout van Delft wegens 
doodslag in de Geer.
1465
Met vroegere brieven d.d.
1459-1463. 10 charters (waarvan eenmaal 2 en eenmaal 3 aaneengehecht)
Reg. nos. 813, 815, 816, 817, 818, 830, 831, 833, 841, 842, 843.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nos. 101, 102.
674 Charters (niet apart geborgen), 1393

Regest nos. 813, 818, 830, 831 en 833.
674.1 Deurwaarderexploit, 1459 juni 16
674.2 1459 juni 16
674.6 1459 juli 10
674.3 1465 mei 31
674.4 1465 mei 31
674.5 1465 augustus 8

e. Heerlijkheid Akkersdijk.

E. HEERLIJKHEID AKKERSDIJK.
Vgl. Reg. no. 1083.

675 Brief van de abdis aan de stad Delft over inbreuk op haar jurisdictie in de zaak van 
Michiel Jacopsz. te Delft contra Gherijt Jansz. in Akkersdijk. Minuut.
(14)74 Maart 17. 1 stuk

676 Brief van Elizabet van Matenesse, abdis, aan Jan Spint van Bleiswijck, baljuw van 
Delfland, over inbreuk op haar jurisdictie tegen Louwerijs Claes Hubrecht. Minuut.
(14)76 October 12 1 stuk

677 Commissie van de abdis Elburch van Langerack voor C. F. van Bodegem als schout. 
Minuut, met minuut van de contrabrief.
1557 Januari 6. 1 stuk

678 Request van buren van Akkersdijk, Delfgauw en de Schie aan de abdis tegen den 
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schout Jan Jansz. Broock over een bezegeling; request van de kapelaans van 
Rijnsburg tot verhooging van hun salaris van 21 op 25 £ wegens duurte; verpachting
van imposten in Rijnsburg door Holland, 1570; ordonnantie van de abdis op de 
betaling van pacht, 1570.
1542-1570. 15 stukken (aaneengehecht),
geliasseerd.
Vgl. P. A. Meilink Het archief van de Ridderschap van Holland, Inv. nos. 931-932.
In ouden inventaris 31 (1603), n°. 104, beschreven als: "Verscheiden requesten, aan de Keizer, 
Financiën en de vrouw van Rijnsburg gepresenteerd, waarbij ook stukken, die met Rijnsburg geen 
verband houden, als:
Tol van Iersikeroord;
Personaat van Naerden;
Polder Zuidernieuwland bij Oude Tonge."

679 Concept-commissie van Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg etc., 
voor ................. tot schout van Akkersdijk.
1571. 1 stuk
Vgl. Inv. n°. 700, fol. 68, 279, 283.
De naam van de schout is niet ingevuld.

f. Heerlijkheid Boskoop.

F. HEERLIJKHEID BOSKOOP.
1. Algemeen.

1. ALGEMEEN.

680.1-680.2 Giftbrief van 100 £ uit de grafelijke renten in Delft, Pijnacker, Maasland en 
Vlaardingen tot aankoop van 's graven goederen in Boskoop en uitkeering van 50 £ 
aan de kinderen van Amstel.
1222
Hierbij bereidverklaring van de heer van Amstel tot afstand dier goederen.
1233. 2 charters
Reg. nos. 13, 20.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken n°. 3.
680.1 1222
680.2 1233

681 Bevestiging voor Boskoop c.a. van de watergang van de IJsel en bepalingen over 
den schouw.
1357. 1 charter
Reg. no. 312.
Vgl. Reg. nos. 304, 305, 310, 568.

682 Getuigenverklaring van inwoners van Boskoop omtrent een samenkomst van 
Wouter van Woerden.
1380. 1 charter
Reg. no. 470.

683 Verbintenis van de abdis met die van Boskoop tot bestrijding der lasten van 
Rijnland.
1472. 1 charter
Reg. no. 870.

684 Commissie van Gerrit Bouwensz. als schout van Boskoop.
1567. 1 charter
Reg. no. 1194.
Vgl. Inv. n°. 700, fol. 279, 282.

685 Consent van gehoefslaagden in de Reyerscoperdijk tussen Claes Meesz.- en 
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Boskoperbrug om de boomen aan de zuidzij af te houwen etc. en in 12 jaar geen 
nieuwe te planten.
1570 April 23
Met aangehecht consent van de abdis aan Gouda.
1570 Mei 4. 2 stukken (aaneengehecht)

2. Parochiekerk van Boskoop.

2. PAROCHIEKERK VAN BOSKOOP.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nos. 5, 6, 129, 138.

686 Uitspraak in een geschil tussen den pastoor en buren van Boskoop over hun 
aandeel der offergelden aan S. Anthonis en over pastoralia. Copie.
1382. 1 stuk
Reg. nos. 490, 937.

687 Rekening van Jan Symonsz. en Claes Gerijdtsz., fabriekmeesters van de kerk te 
Boskoop of S. Anthonis, van Pinksteravond 1527-1528.
Afgehoord 18 Augustus 1528. 1 deel

688 Request van schout, schepenen en buren van Boskoop aan de abdis om Jelis 
Pietersz. tot pastoor te hebben na accoord met den ouden pastoor Cornelis 
Gherritsz., met verzoek om brieven van recommandatie aan de bisschop van 
Utrecht en den abt van S. Paulus aldaar als collator der parochiekerk van Boskoop.
1563 December 1. 1 stuk

3. S.-Antoniusbroederschap te Boskoop.

3. S.-ANTONIUSBROEDERSCHAP TE BOSKOOP.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nos. 104, 117, 119.

689-689.2 Transsumpt van de fundatie d.d. 1459 van de broederschap van S. Anthonis te 
Boskoop.
Met stukken rakende het geschil met den pastoor.
1510. 3 charters en 2 stukken
Reg. nos. 810, 1012,1013, 1014.
689.1 1510 maart 1
689 Overige stukken

Regest nos. 1013
689.2 1510 april 11

690-690.3 Stukken betreffende het geschil tussen de broederschap en den pastoor van 
Boskoop.
1524, 1526. 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd) en 1 stuk
Reg. nos. 1031, 1034, 1035, 1036, 1037.
690.1 Charter, 1524
690.2 1526 juni 16
690.3 1510 maart 1
690 Kopie van de notarissen G. Henckert, W. van Petten en Jac. Stoop

691 Quitantie van Piter Liclaesz. en Bouwen Claesz., kerkmeesters van Boskoop, wegens
ontvangst van de abdis door Frans Hoichstraet van 2 rentebrieven ten behoeve van 
het St.-Anthonisgilde d.d.
1480 en 1505. (15)45. 1 stuk

VII. Tienden der abdij.

VII. TIENDEN DER ABDIJ.
1. Leiden tussen Geestsloot en Korenmarkt.

1. LEIDEN TUSSEN GEESTSLOOT EN KORENMARKT.
Vgl. Reg. nos. 153, 974.
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2. Monsterambacht.

2. MONSTERAMBACHT.
Vgl. Reg. nos. 16, 587, 778, 779, 1171, 1196, 1202.

3. Rottenvlet onder Rijnsburg, Oegstgeest en Oegstgeesterambacht.

3. ROTTENVLET ONDER RIJNSBURG, OEGSTGEEST EN OEGSTGEESTERAMBACHT.

692-692.1 Giftbrief van Willem, Voogd van Holland, van de tienden aldaar tegen afstand van 
renten in Pijnacker en Haarlem. Met copie.
1236. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 21.
Vgl. de toelichting op losse copie in Inv. no. 127, fol. 61.
692.1 Charter, 1236
692 Kopie, 16e eeuw

693 Eigendomsbewijs van de tienden in Kerkwerve en Rijnsburg, in ruil voor goederen 
in Noordwijk, Voorhout, Lisse en Vlodorp.
1259. 1 charter
Reg. no. 46.
Vgl. Reg. no. 48.

694 Goedkeuring van de ruil van goederen tussen Poelgeest en Oegstgeest met de 
tienden in Rijnsburg van Willem van Steenhuse en overdracht van die tienden aan 
het klooster door Dirk van Teilingen.
1259. 1 charter
Reg. no. 47.

695 Erkenning van de abt van Egmond van het tiendrecht in Oegstgeesterambacht.
1304. 1 charter
Reg. no. 105.

696.1-696.2 Sententie van het Hof van Holland over de begrenzing van de abdijtienden in 
Rijnsburgerambacht en de tienden van H. van de Werve (in Oegstgeest).
1462
Hierbij een schepenbrief betreffende laatstgenoemde tienden d.d.
1458. 2 charters
Reg. nos. 809, 826.
696.1 1458
696.2 1462

4. Wandingen tussen Leiden en Dodinslaan.

4. WANDINGEN TUSSEN LEIDEN EN DODINSLAAN.
Dodinslaan is de weg van de Haagsche Schouw naar Zuidwijk, een gedeelte van de rijweg naar 's-
Gravenhage.

697 Giftbrief van de tienden aldaar en verlening van tolvrijdom van Niemandsvriend in 
ruil van renten uit het schrootambacht van Dordrecht en in de Bogarde.
1260. 1 charter
Reg. no. 51.

5. Warmonderbroek.

5. WARMONDERBROEK.

698 Uitspraak over den eigendom van de tienden in Alkemade tussen Rijnsburg en 
Hendrik van Alkemade.
1296. 1 charter
Reg. no. 86.

699 Acte van cessie van wijlen Heinricus van Alcmade van het tiendrecht in 



3.18.20 Abdij Rijnsburg 89

Warmonderbroek.
1314. 1 charter
Reg. no. 129.

6. Zuidwijk.

6. ZUIDWIJK.
Vgl. Reg. no. 152.

VIII. lenen der abdij.

VIII. LENEN DER ABDIJ.
a. Algemeen.

A. ALGEMEEN.
Vgl. Inv. no. 131, Reg. no. 1153.

700 Register van de lenen van Rijnsburg, gehouden bij Jan Kemp als stadhouder en 
klerk vanwege abdis Elburch van Langeraeck.
1553
voortgezet tot
1765 1 deel
Gefolieerd 1-349. Met fragment-klapper en leeneed.
Het register bevat ook commissiën van baljuwen en schouten, pluimgraaf en waagmeester van 
Boskoop, secretaris en bode van Ackersdijk en Vrouwenrecht, cipier en vroedvrouw van Rijnsburg.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 155.

b. Plaatselijk.

B. PLAATSELIJK.
1. Alfen.

1. ALFEN.
Vgl. Reg. nos. 506, 548.

2. Boskoop.

2. BOSKOOP.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nos. 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78.

701 Leenbrief van 4 morgen 5 1/4 hond land.
1379. 1 charter
Reg. no. 465.

702 Leenbrief van 2 morgen 1 hond 22 schaft land.
1379. 1 charter
Reg. no. 466.

703 Leenbrief van 2 1/2 hond land.
1380. 1 charter
Reg. no. 474.

704 Leenbrief van 3 morgen 1 1/2 hond land.
1380. 1 charter
Reg. no. 476.

3. Dorpambacht.

3. DORPAMBACHT.
Vgl. Reg. nos. 665, 668.

4. Hodenpijl.

4. HODENPIJL.

705 Opdracht van 5 morgen land van Willelmus Ermengardisz., en ontvangst in erfleen.
1260. 1 charter
Reg. no. 50.
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5. Leiden.

5. LEIDEN.
Vgl. Reg. no. 1158, Inv. no. 700, fol. 82.

6. Leiderdorp.

6. LEIDERDORP.

706 Verlei van het goed Berendrecht, groot 19 morgen.
1559. 1 charter
Reg. no. 1159.
Vgl. Reg. nos. 655, 1172, 1173, Inv. no. 700, fol. 7, 23, 102, 211, 253.

7. Maasland.

7. MAASLAND.
Vgl. Reg. nos. 602, 1145.

707.1-707.3 Giftbrief van Clemeyns van der Boechorst van 10 morgen 4 hond 42 gaarden en 5 
morgen 1 1/2 hond land in Maasland en van 4 morgen in Dorpambacht en uitgifte in
erfleen.
1423, 1424. 3 charters
Reg. nos. 664, 665, 668.
Vgl. Reg. nos. 736, 1180, Inv. no. 700, fol. 37 vo.
707.1 1423 oktober 5
707.2 1423 december 1
707.3 1424 februari 16

8. Monsterambacht.

8. MONSTERAMBACHT.

708 Brief van het Hof van Holland aan de abdis over haar weigering tot overdracht van 
een tiend in Monster, leen van Rijnsburg, door Adriaen van Raephorst aan zijn 
tweede zoon Bertelmeeus.
1465 October 26. 1 stuk
Opgedrukt signet verloren.

709 Machtiging van de domproost C. van Myerop aan mr. Witte Wittensz. tot 
leenverheffing van de lenen (Alengeest of Raaphorst tienden) van wijlen Jan 
Heymansz. van de Ketel. Copie.
1570 Mei 27. 1 stuk
Reg. no. 1201.
Vgl. Reg. nos. 16, 587, 778, 779, 1171, 1196, 1202 en Inv. no. 700, fol. 201 sqq., 266, 268 vo., 271 vo., 272
vo., 274 vo.

9. Oegstgeest.

9. OEGSTGEEST.
Vgl. Reg. nos. 511, 524, 570, 585, 593, 727, Inv. n°. 700, fol. 157, 160, 164, 165, 166, 230.

710 Opdracht in leen van het huis van Lijsbet Filipsdr. van Groenvelt op den Oudenvliet, 
na wier dood 1 £ 's jaars aan de wijnrente komt.
1339. 1 charter
Reg. no. 217.
Vgl. Reg. no. 259.

711 Verlei van Hendrik van Wassenaar voor Jacob van Dam van 8 hond land.
1421. 1 charter
Reg. no. 653.

10. Rijnsburg.

10. RIJNSBURG.
Vgl. Reg. nos. 1157, 1187, 1203, Inv. no. 700, fol. 21, 26, 48, 49, 88.
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712-712.1 Verleien van 8 hond land aan Dirc en Alijt Jacobs.
1441, 1447. 2 charters
Reg. nos. 726, 742.
Vgl. Reg. nos. 569, 1197.
712.1 1441
712 1447

713 Verlei van een hofstede en 2 hond land in de Koestraat aan Herman Jansz. bij 
opdracht van J. G. Hoichstraet.
1518. 1 charter
Reg. no. 1023.
Vgl. Reg. nos. 411, 551, 1198.

11. Rijswijk.

11. RIJSWIJK.
Vgl. Inv. no. 700, fol. 273, 274, 275 vo.

714-714.1 Opdracht in leen van het landgoed Ockenberg door mr. Gerard. van Leyden onder 
voorwaarde, dat zijn nakomelingen het weder in leen ontvangen.
1289
Hierbij verleien van
1289 en 1391. 3 charters
Reg. nos. 75, 76, 526.
Vgl. Reg. no. 553.
714.1 1289 maart 21
714 Verleien, 1289 maart 20, 1391 december 4

715 Brief van de graaf van Holland over de opdracht in leen van het land van mr. Gerard 
van Leyden tegenover Vorde op voorwaarde, dat zijn zoon Jan h et weder in leen 
ontvangt voor de stichting van zijn kapel van Steenvorde.
1289. 1 charter
Reg. no. 74.

12. Sassenheim.

12. SASSENHEIM.

716 Erfhuurbrief van 8 hond land.
1373. 1 charter
Reg. no. 432.

13. Schiedam.

13. SCHIEDAM.
Vgl. Reg. no. 57.

14. Texel.

14. TEXEL.

717 Erfleenbrief van 10 morgen van de bedijkte abdijlanden in Burchambacht, genaamd
Noordergrie. Met een request.
1477. 1 charter en 1 stuk
Reg. nos. 892, 893.
Vgl. Reg. no. 821.

718 Request van Adriaen Nannincxsz., schout van Alkmaar, aan abdis Elburch van 
Langerak, om te herbedijkcn het leen de Cuyl op Texel volgens aangehecht accoord 
met abdis Marie van Tautenburch van 6 December 1551.
(1553.) 2 stukken (aaneengehecht)

719 Besognes tussen de abdis van Rijnsburg en den schout van Alkmaar c.s. over de 
lenen "de buitencuylen" op Texel. Minuut.
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(15)60 April 5. 4 bladen
Vgl. Reg no. 1169.

720 Verlei van de abdis van Maerten IJsbrandsz. bij overlijden van zijn broeder Jan met 4
morgen en een huis in de binnenkuil op Texel, genaamd het leen. Copie.
1570 September 19. 1 stuk
Vgl. Inv. no. 700, fol. 22, 22vo., 54, 55.

15. Vlaardingen.

15. VLAARDINGEN.
Vgl. Reg. no. 758.

721.1-721.2 Verlei van 2 1/2 morgen land aan G. Rampen. Hierbij huwelijksgiftbrief van zijn 
moeder.
1344. 2 charters
Reg. nos. 242, 243.
Vgl. Reg. no. 578.
721.1 1344 juli 25
721.2 1344 augustus 25

16. Warmond.

16. WARMOND.

722 Verlei van 8 hond land aan Floris Heerman.
1482. 1 charter
Reg. no. 916.
Vgl. Reg. no. 1170, Inv. no. 700, fol. 30.

17. Wassenaar.

17. WASSENAAR.
Vgl. Reg. nos. 1181, 1182.

IX. Abdijgoederen in Zeeland.

IX. ABDIJGOEDEREN IN ZEELAND.
a. In het algemeen.

A. IN HET ALGEMEEN.
Vgl. Inv. nos. 130, 151, Reg. nos. 90, 445, 1007, lijst van ontbrekende stukken no. 156.

723 Rapport van de abt van Middelburg aan de voogden van Holland over verkoop van 
land tussen Dunhofde en Lummele.
1263. 1 charter
Reg. no. 56.

724 Bevestiging door graaf Floris van de kusting, die de proost van de abdij in 
Middelburg van Heine van Rijnsburg e.d. heeft ontvangen over den uitdijk tussen 
Wolfaartspolder en Dunhofde.
1291. 1 charter
Reg. no. 77.

725 Bevelschrift van de graaf van Holland aan de baljuw van Middelburg tot 
bescherming der goederen van Rijnsburg tegen den abt van Middelburg.
1308. 1 charter
Reg. no. 111.

726 Bevelschrift van de graaf van Holland aan de abt van Middelburg etc. tot onderzoek
van vrij land van de abdis.
1336. 1 charter
Reg. no. 202.

727 Lijfrentebrief voor Frank van Borselen van 5 £ 's jaars voor zijn bescherming in 
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Zeeland.
1358. 1 charter
Reg. no. 320.

728 Verklaring van Simon Dint c.s. omtrent hun gemis van "ambacht" in de polder 
Broodkist.
1363. 1 charter
Reg. no. 354.

729 Uitspraak van Philips van Bourgondië in een geschil tussen de ingelanden der 
Oostwatering op Walcheren en van de 1200 gemeten.
1442. 1 charter
Reg. no. 730.
Vgl. Reg. no. 885.

730 Schepenkennisbrief van Mijnsheerenpolder van Veere betreffende vordering van 
schatting van 12 gemeten land.
1456. 1 charter
Reg. no. 797.

731.1-731.2 Verslag van landmeters van de opmeting der kloostergronden op Walcheren in 
Oostkapelle en Allaartskerke. Met duplicaat.
1472. 2 charters
Reg. no. 871.
731.1 Origineel, 1344 juli 25
731.2 Duplicaat, 1344 juli 25

732 Acte van procuratie van de abdis voor den rentmeester Adriaen Willemsz. tot 
verdediging van haar rechten en vrijheden.
1476. 1 stuk
Reg. no. 883.

733 Getuigenverklaring van inwoners van Oostkapelle en Serooskerke omtrent de 
grenzen van de 1200 gemeten en de polders West- en Oost-Broeckist en 
Goedepolder.
1476. 1 charter
Reg. no. 885.

734-734.1 Acte van procuratie van de Regulieren van Onzer-Vrouwenpolder op Walcheren en 
andere ingelanden van de Twaalfhonderdgemeten in een proces voor het Hof. Met 
quitantie voor Adriaen Willemsz. ten behoeve van Rijnsburg.
1479. 2 charters
Reg. no. 898, 899.
734 1479 juni 2
734.1 1479 juni 3

735 Mandement van het Hof tegen den schout van Oostkapelle tot belet van vierschaar 
op een hofstede van de abdij.
1489. 1 charter
Reg. no. 945.

736 Belofte van ingelanden van de vijf ambachten tot bijdrage van de kosten der 
landerijen.
1500. 1 charter
Reg. no. 992.
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737-737.1 Verklaring van schepenen van Serooskerke over betaalden omslag voor de dijkage 
vóór Westkapelle door pachters der abdijgoederen in de vijf ambachten. Met 
bijlagen.
1554. 1 charter en 3 stukken
Reg. no. 1155.
737.1 Verklaring, 1554 december 2
737 Kwitanties, 1554

b. Vrijdom van belastingen.

B. VRIJDOM VAN BELASTINGEN.

738 Vrijbrief van de graaf van Holland voor de Rijnsburgsche goederen onder 
Oostkapelle van bede, heervaart e.a. lasten.
1213. 1 charter
Reg. no. 10.

739 Vrijbrief van de graaf van Vlaanderen voor de Rijnsburgsche goederen onder 
Oostkapelle van bede e.a. lasten.
1213. 1 charter
Reg. no. 11.

740 Bevelschrift van de graaf van Holland aan de stad Middelburg om de Rijnsburgsche 
goederen in Walcheren schotvrij te laten.
1306. 1 charter
Reg. no. 108.

741-741.2 Vrijbrief van de graaf van Holland voor 164 gemeten in Walcheren te 's-Heer-
Allardskerke van heervaart, schot en bede.
1336
Met copie en vidimus d.d.
1352 en 1395. 4 charters
Reg. no. 204, 276. 546.
741.1 1336
741.2 Vidimus, 1352
741 Vidumus, 1395,

742.1-742.2 Vrijbrief van de graaf van Holland van bede en contributie, behalve een tijns van 
274 gemeten op Walcheren. Met duplicaat.
1473. 2 charters
Reg. no. 872.
742.1 Charter 1, 1473
742.2 Charter 2 (duplicaat), 1473

c. Vrijdom van tollen.

C. VRIJDOM VAN TOLLEN.

743 Vrijbrief van de graaf van Holland voor vervoer van de uithof op Walcheren naar 
Rijnsburg.
1320. 1 charter
Reg. no. 164.

744.1-744.2 Vrijbrief van de graaf van Holland voor vervoer van Walcheren naar Rijnsburg. Met 
vidimus.
1354. 2 charters
Reg. nos. 282, 283.
744.1 1354 mei 4
744.2 1354 mei 5
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d. Rentmeesters.

D. RENTMEESTERS.

745 Brief van Jan Pietersz. van Domburch aan abdis Mergriete van Oistende ter 
verklaring van beweerde achterstand van zijn zwager Pieter Doensz., 
onderrentmeester van de goederen op Walcheren onder Jan van Zwieten.
(1452) Februari 14. 1 stuk

746.1-746.2 Dagvaarding van de rentmeesters der conventsgoederen op Walcheren en Noord-
Beveland in zake verplichte levering van tarwe.
1481
Met exploit d.d.
1482. 2 charters (aaneengehecht)
Reg. no. 915.
746.1 1481
746.2 Exploit, 1482

747.1-747.2 Brieven van aanbeveling en borgstelling van inwoners van Serooskerke en 
Gapingen voor den rentmeester Maerten Jacopsz.
1542. 2 charters
Reg. nos. 1105, 1106.
747.1 1542 januari 16
747.2 1542 februari 26

748 Inventaris van stukken, door Dirck Rutgersz. overgedragen aan Aernt van 
Valckesteyn als rentmeester-particulier van de goederen der abdij Rijnsburg op 
Walcheren, met kwitantie
1562 December 14. 1 stuk

749 Contrabrief van Arent van Valckesteyn als rentmeester der abdijgoederen op 
Walcheren, mede ondertekend door Franchoys van Valckesteyn als borg.
1564 April 15. 1 stuk

750 Verbandbrief van M. van Eynden nopens de administratie van de abdijgoederen op 
Walcheren. Copie.
1570 December 7. 1 stuk

e. Rekeningen en quitanties

E. REKENINGEN EN QUITANTIES

751 Rekeningen van Jan van Raemsdonc van de abdis- en conventsgoederen in 
Zeeland, van renten, verschenen in
(13)81-(13)88 1 band
Vgl. ouden inventaris no. 30, fol. 50 (tien rekeningen, geteekend XVII).
Over (13)81, opgemaakt (13)82 Juli 25 en gesloten Augustus 2. 11 stuk, met een lijst van achterstal 
over (13)80 en (13)81.
Over (13)82, opgemaakt (13)83 Augustus 9. 11 stuk, met een lijst van achterstal.
Over (13)83, opgemaakt (13)84 Augustus 9. 11 stuk.
Over (13)85, opgemaakt (13)86 Augustus 9. 10 bladen.
Over (13)86, opgemaakt en gesloten (13)87 Augustus 9. 11 stuk, geschonden.
Over (13)88, opgemaakt (13)89 Augustus 9. 10 bladen.

752 Rekeningen van Andries Jansz. van de abdis- en conventsgoederen in Zeeland, van 
renten, verschenen in
(13)96-1400. 1 band
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Over (13)96, opgemaakt (13)97 September 17. 10 bladen.
Over (13)97, opgemaakt (13)98 Augustus 9. 8 bladen.
Over (13)99, opgemaakt 1400 Augustus 9. 10 bladen.
Over 1400, opgemaakt 1401 Augustus 9. 10 bladen.

753 Rekeningen van Jan Pieter Zoetensz. van de abdis- en conventsgoederen in 
Zeeland, van renten, verschenen in
1402-1408. 1 band
Over 1402, opgemaakt en gesloten 1403 December 4. 15 bladen.
Over 1403, opgemaakt en gesloten 1404 December 4. 9 bladen.
Over 1404, opgemaakt en gesloten 1405 December 4. 10 bladen.
Over 1405, opgemaakt en gesloten 1406 December 4. 9 bladen.
Over 1406, opgemaakt en gesloten 1407 December 4. 11 stuk.
Over 1407, opgemaakt en gesloten 1408 December 4. 11 stuk.
Over 1408, opgemaakt 1409 December 4. 10 bladen.
Deze rekening is van de erfgenamen van Jan Pieter Zoetenz.

754.1-754.3 Quitanties van Jan Hughemansz. te Middelburg voor Jan Pieter Zoetenz. tot delging 
van schuld van het klooster.
1403-1406. 3 charters
Reg. nos. 575, 586, 589.
754.1 1403
754.2 1406 juni 18
754.3 1406 oktober 1

755 Nota van achterstallige tarwe, die Adriaen Boudinsz. overgeleverd heeft aan heer 
Willem Pietersz. van de oogst (14)18 en (14)17.
(14)18 1 stuk

756 Rekeningen van de abdis- en conventsgoederen in Zeeland over
(14)37-(14)44 1 band
Rekening van Goeswijn Michielsz. over (14)37 en (14)38. 8 bladen.
Rekeningen van Willem Hugez. over (14)39 en (14)40, gesloten November 23. 8 bladen.
Over (14)41, gesloten (14)42 November 8. 6 bladen.
Over (14)42. 6 bladen.
Over (14)43. 6 bladen.
Rekening van Katrijn Willem Hugen zoons weduwe en Elling Hugenz. over (14)44, gesloten (14)45 
Maart 13. 8 bladen.

757 Rekeningen van de abdis- en conventsgoederen in Zeeland op Walcheren.
(14)44-1458. 1 band
Rekeningen van Symon Jansz. van Poppendamme over (14)44, opgemaakt (14)45, gesloten (14)46 
October 27. 8 bladen.
Rekeningen van Boudijn Meusz. over (14)45, opgemaakt (14)46, gesloten (14)48 Februari 22. 10 
bladen.
Over (14)46, opgemaakt (14)47 en gesloten (14)48 November 13. 10 bladen.
Rekeningen van Pieter Doensz. (van Domburch) over (14)47, Opgemaakt (14)48 en gesloten (14)49 
November 7. 10 bladen.
Achterstallen van (14)47, gesloten (14)50 November 6. 4 en 6 bladen.
Over (14)48, gesloten (14)50 November 6. 8 bladen.
Over (14)49, gesloten (1451) November 10. 5 bladen.
Over (14)50, met achterstal (14)47, gesloten 1452 November 13. 6 bladen.
Over (14)51, met achterstal van (14)47, gesloten 1453 November 9. 8 bladen.
Over 1452, gesloten 1454 November 8. 6 bladen.
Over 1453, gesloten 1455 October 26. 6 bladen.
Over 1454, gesloten 1456 December 9. 6 bladen.
Over 1455, gesloten 1457 December 16. 6 bladen.
Over 1456, gesloten 1458 December 4. 6 bladen.
Over 1457. 6 bladen.
Rekening van jonkvrouw Zoete, Pieter Doenszoons weduwe, verschenen in 1458, gesloten 1461 
Maart 15. 6 bladen.
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758 Quitantie van Elling Hugenz. voor geleverde tarwe en belofte van Katrijn Willem 
Hugenzoons weduwe tot betaling voor nalatige schuldenaars.
1446, 1447. 2 stukken

759 Rekeningen van Cornelis Jan Hoecxz. van de abdis- en conventsgoederen en renten 
in Walcheren, verschenen in
1459-1467. 1 band
1459, gesloten 1461 November 13. 6 bladen.
1461 en van het eerste kwartier van 1460, gesloten 1462 November 10. 8 bladen.
1462 en het andere kwartier van 1460, gesloten 1463 November 16. 11 stuk.
1463 en het derde kwartier van 1460, gesloten 1464 November 20. 11 stuk.
Hierbij een ingesloten kwitantie
1465, gesloten 1466 November 22. 11 stuk.
Hierbij een ingestoken stuk over vereffening en afhooring.
1467, voortgezet bij overlijden van Cornelis 12 of 13 April 1468 door Adriaen Willemsz. 8 bladen.

760 Rekeningen van Adryaen Willemsz. van de abdis- en conventsgoederen en renten in
Walcheren, verschenen in
1468-1481. 1 band
1468, gesloten 1469 November 15. 9 bladen.
1469, gesloten 1471 Februari 28. 10 bladen.
1470, gesloten 1475 Februari 15. 10 bladen.
1471, gesloten 1475 Februari 15. 10 bladen.
1472, gesloten 1475 Februari 15. 10 bladen.
1473, gesloten 1475 Februari 15. 10 bladen.
1474
De rekening van de tarwe is gesloten in de rekening van 1477.
1475, 10 bladen.
De rekening van de tarwe is gesloten in de rekening van 1477.
1476, 11 stuk.
De rekening van de tarwe is gesloten in de rekening van 1477.
1477, gesloten 1479 Maart 23. 10 bladen.
1478, gesloten 1481 Juli 31. 11 stuk.
Hierbij een los blad ter instructie van de rentmeester.
1479, gesloten 1481 Juli 31 11 stuk.
Aan het slot eenige instructies voor den rentmeester.
1480, gesloten 1482 Mei 8. 10 bladen.
1481, gesloten 1484 November 5. 11 stuk.

761 Rekeningen van Wouter Adriaensz. van de abdis- en conventsgoederen en renten in
Walcheren en Noord-Beveland, verschenen in
1482-1493. 1 band
1482, gesloten 1483 December 17. 10 bladen en 1 los blad.
1483, gesloten 1484 November 6. 11 stuken.
1484, gesloten 1485 November 14. 16 bladen.
1485, gesloten 1486 November 8. 11 stuk.
1486, gesloten 1487 December 3. 11 stuk en 1 ingestoken stuk.
1487, gesloten 1488 October 27. 11 stuken.
1488, gesloten 1489 November 3. 11 stuk.
1489, gesloten 1491 November 2. 11 stuk en 1 ingestoken stuk.
1490, gesloten 1491 November 2. 11 stuk.
1491, gesloten 1492 September 26. 11 stuk.
1492, gesloten 1493 September 17. 14 bladen.
1493, gesloten 1494 September 15. 11 stuk.

762 Quitantie van Splinter van Hargen voor Maerten Jacobsz., rentmeester-particulier in
Zeeland, wegens ontvangst van 400 Carolusgulden op rekening van de pacht van 
(15)53.
(15)54 September 20. 1 stuk
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763 Quitantie van ontvangen watergeld in de vijf ambachten van de vrouwe van 
Rijnsburg over 427 1/2 en 127 roeden land uit handen van Corn. Schobbelandtsz. van
Crompfliet als rentmeester.
(15)55 Augustus 1.

764 Verklaringen van pachters op Walcheren over korting aan rentmeester Jan Roe over 
1554
1559 Februari 13
Met een quitantie van Kemp aan Roen.

3 stukken
In ouden inventaris no. 30, fol. 49 vo., no. XIIII wordt vermeld een rekening van Jan Roen Huygensz. 
"de anno (15)56 aengaende Zeelant".

765 Quitanties, behoorende tot de rekening van Joncker Aernt van Valckesteyn, 
ontvanger van de abdis van Rijnsburg op Walcheren; met notarieele verklaringen 
van door pachters onder Serooskerke aan de vroegeren ontvanger Everaert Albout 
betaalde erfpachten over 1561.
1563-1564. 16 stukken
geliasseerd geweest.
Vermeld in ouden inventaris no. 30, fol. 101, no. LX.

766 Korte staat van landpachten in ontvang, uitgaaf en restant, van de abdijgoederen 
op Walcheren over den oogst 1570, opgemaakt door Valckesteyn.
(15)71 1 stuk

f. Brieven.

F. BRIEVEN.

767 Brief van Elisabet van Matenesse aan schout, burgemeesters en schepenen van 
Veere tegen het verbod van uitvoer van graan. Minuut.
(14)92 Maart 30. 1 stuk

768 Brief van Beatris van Reymerswale, abdis en vrouw van Rijnsburg, Boskoop, 
Akkersdijk en de Venne, aan Jacop Cornelisz. van Scellach, schout van Veere, over 
inbreuk op haar ambacht en heerlijkheid ten huize van Cornelis Lem Andriesz., haar 
pachter. Minuut, met een tweede minuut en minuut van de heer Pouwels van der 
Veere.
(1497) September 15. 3 stukken

769 Brief van Stephana van Rossem, abdis van Rijnsburg, aan (den ontvanger der 
abdijgoederen in Zeeland) in antwoord op een brief van 3 Augustus, over den eisch 
van de waterklerk tot betaling van 10 stuiver per gemet in de 1200 gemeten. 
Minuut.
1571 Augustus 23. 1 stuk

g. Eigendomsbewijzen van landen en huizen.

G. EIGENDOMSBEWIJZEN VAN LANDEN EN HUIZEN.
1. Allardkerke (Serooskerke).

1. ALLARDKERKE (SEROOSKERKE).
Vgl. Reg. no. 871.

770.1-770.3 Eigendomsbewijs van een schor in Allardkerke.
1246
Met vidimus d.d.
1310 en 1312. 3 charters
Reg. nos. 31, 116, 122.
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770.1 1246
770.2 Vidumus, 1310
770.3 Vidimus, 1312

771.1-771.4 Schepenkennisbrieven van tSer Aliskerke wegens belofte van Willebrort Martsz. tot 
betaling van pacht aan (den rentmeester) P. D. van Domburch.
1452, 1453, 1456, 1458. 4 charters
Reg. nos. 770, 777, 796, 806.
771.1 1452
771.2 1453
771.3 1456
771.4 1458

772 Schepenschuldbrief van tSer Alertskerke Maalstede van 4 £ van C. P. Tsmonnixz. aan
P. D. van Domburg.
1455. 1 charter
Reg. no. 788.

773 Brief van toepand van het huis van de weduwe van Jan Cornelisse.
1560. 1 charter
Reg. no. 1168.

2. Oostkapelle.

2. OOSTKAPELLE.
Vgl. Reg. no. 71.

774 Octrooi van bedijking van nieuw land bij Oostkapelle.
1251. 1 charter
Reg. no. 41.

775 Arbitrage over de grenzen van nieuw land bij Oostkapelle
1251. 1 charter
Reg. no. 42.

776 Eigendomsbewijs van 30 gemeten land in de polder in Oostkapelle, afkomstig van 
Willelmus Wininez.
1263. 1 charter
Reg. no. 55.

777.1 Verklaring van de graaf van Holland omtrent aankoop van land tussen Domburg en 
Oostkapelle door de abdij van Middelburg van die van Rijnsburg.
1277. 1 charter
Reg. no. 65.

777.2 Vidimus door Hughe abt van Middelburg van de akte van verkoop d.d. 26 juli 1287 
van 5 gemeten land te Oostkapelle aan de abdij van Rijnsburg
1303 januari 20. 1 charter
Met uithangend zegel van de abt. Geen regest. Zie reg. no. 71.

778.1-778.3 Verklaring omtrent den eigendom van 116 gemeten vrij land in Oostkapelle.
1323
Met vidimus d.d.
1334 en 1423. 3 charters
Reg. nos. 174, 196, 662.
778.1 1323
778.2 Vidimus1334
778.3 Vidumus, 1423
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779 Schepenschuldbrief van Oostkapelle Maalstede van 28 schellingen 9 grooten van 
Pier Jan Pie Hayenz aan P. D. van Domburch.
1458. 1 charter
Reg. no. 805.

3. Walcheren.

3. WALCHEREN.
Vgl. Reg. no. 3.

780 Eigendomsbewijs van land in de Ordepolder.
1291. 1 charter
Reg. no. 78.

781 Verklaring van dijkgraaf en gezworenen in het oosteinde omtrent een eigen weg 
van de abdij.
1367. 1 charter
Reg. no. 371.

4. Ierseke.

4. IERSEKE.

782 Acte van schadeloosstelling wegens koop van 3 gemeten 9 roeden land.
1406. 1 charter
Reg. no. 588.

783 Acte van ontwinning van 1 gemet bij den zuidmolen.
1468. 1 charter
Reg. no. 850.

5. Zonder aanduiding van plaats.

5. ZONDER AANDUIDING VAN PLAATS.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 1.

784 Eigendomsbewijs van goederen en tienden, afkomstig van Gheila en Katerine van 
Canpen.
1305. 1 charter
Reg. no. 106.

h. Tienden.

H. TIENDEN.
Vgl. Reg. no. 106.

785.1-785.4 Giftbrieven van de bisschop van Utrecht van de tienden van 200 gemet in 
Alardskindskerke tussen Lemmel en Dunhovede op Walcheren.
1247
Met vidimus d.d.
1399. 1248
Met vidimus d.d.
1303. 4 charters
Reg. nos. 33, 38, 96, 557.
785.1 1247
785.2 1248
785.3 Vidimus, 1303
785.4 Vidimus, 1399

786.1-786.2 Confirmatie van Innocentius IV van de tienden op Walcheren.
1248
Met vidimus d.d.
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1368. 2 charters
Reg. nos. 34, 377.
786.1 1248
786.2 Vidumus, 1368

787 Confirmatie van de bisschop van Utrecht van de gevidimeerde arbitrage tussen de 
abdijen van Middelburg en Rijnsburg over de novale tienden tussen Lemmele en 
Dunoefde en in Alardskindskerke.
1248. 1 charter
Reg. nos. 36, 37.

788 Pachtbrief van de tienden in Gerolfsdijk, afkomstig van het kapittel van S. Pieter te 
Utrecht.
1296. 1 charter
Reg. no. 87.

i. Leen in Reimerswaal.

I. LEEN IN REIMERSWAAL.

789 Machtiging van de graaf aan Simon van Bruelis tot verkoop van 60 schilden 's jaars 
op den molen, leen van Holland.
1359. 1 charter
Reg. no. 325.

X. De abdijkerk en haar altaren.

X. DE ABDIJKERK EN HAAR ALTAREN.
a. Kapelanie van S. Marie in 's Graven kapel.

A. KAPELANIE VAN S. MARIE IN 'S GRAVEN KAPEL.
Deze kapelanie werd opgericht in 1309, doch lang te voren werden dagelijksche missen gelezen voor 
de graven van Holland aan een bepaald altaar. Vgl. Reg. nos. 5, 13, 14.

1. Stichting en collatierecht.

1. STICHTING EN COLLATIERECHT.

790 Brief van de graaf van Holland over het collatierecht.
1309. 1 charter
Reg. no. 115.

791 Acte van collatie van de kapelanie aan mr. Merten van Steenbergen bij eventuele 
vacature door overlijden van Jan van Noortich.
1448. 1 stuk
Reg. no. 746.
Vgl. Reg. no. 745, en lijst van ontbrekende stukken no. 120.

792 Aanbevelingsbrief van de graaf voor mr. Merten Steenberch, bij overlijden van mr. 
Jan van Noortich.
1463. 1 stuk
Reg. no. 832.

793 Brief van Symon van der Sluis aan de abdis met verzoek om collatie en presentatie 
tot de vicarie wegens overlijden van Jan van Noertwich, met belofte aangaande 
Martijn van Steenbergen het convent schadeloos te houden.
(1463) April 29. 1 stuk

794 Antwoord van de abdis aan de graaf van Holland op zijn aanbeveling van Symon 
van der Sluys tot de kapelanie, wanneer zij vacant komt. (1463.) Hierbij verzoek van 
de abdis aan de graaf van Holland om handhaving van haar jurisdictie in de 
heerlijkheid de Geer binnen Delft tegen den schout van Delft trots de sententie van 



102 Abdij Rijnsburg 3.18.20

het Hof van Holland. Minuut.
(1463.) 1 stuk

795.1-795.3 Giftbrief van de abdis van 5 gulden 's jaars voor een derde mis per week wegens 
afstand van het presentatierecht door den graaf, met confirmatie van de bisschop 
van Utrecht.
1463
Met ouderen brief d.d.
1448. 3 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 745, 835, 836.
795.2 1448
795.3 1463 augustus 10
795.1 1448

796 Aanbevelingsbrief van de graaf voor mr. Simon van der Sluys.
1466. 1 stuk
Reg. no. 847.

797 Acte van collatie van de abdis aan mr. Simon van der Sluis.
1470. 1 charter
Reg. no. 857.

798.1-798.3 Acte van executie van de pauselijke bul d.d. 1483 tot incorporatie van de kapelanie 
wegens overlijden van S. van der Sluis.
1499. 3 charters
Reg. no. 922, 982.
798.1 1483
798.2 Insertie, 1499
798.3 Kopie, 1483

2. Eigendomsbewijzen van renten.

2. EIGENDOMSBEWIJZEN VAN RENTEN.

799 Giftbrief van 50 £ van gravin Maria van Holland.
1223. 1 charter
Reg. no. 14.
Deze 50 £ schijnen nooit betaald te zijn. Vgl. M. Hüffer, p. 45. In de plaats daarvan kwam de 
volgende rente.

800 Bevestiging van de graaf van Holland van de gift van 5 £ 's jaars van keizerin Maria 
uit het schrootambacht van Dordrecht.
1232. 1 charter
Reg. n°. 19.
Vgl. Reg. no. 51.

801 Rentebrief van 8 schellingen 's jaars op een huis en 4 1/2 hond land in de waard te 
Rijnsburg.
1355. 1 charter
Reg. no. 292.

802 Nota van heer Jan Moyen kint van renten, geleverd aan Adriaen van der Does.
(14)99 1 stuk

b. Altaar in de kleine kapel, noordelijk van 's Graven kapel.

B. ALTAAR IN DE KLEINE KAPEL, NOORDELIJK VAN 'S GRAVEN KAPEL.
Vgl. Reg. no. 1060 en M. Hüffer, blz. 210.

803.1-803.3 Rentebrief van 3 £ 6 schellingen 8 penningen 's jaars op 1 morgen land van de abdis 
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Elisabeth van Matenesse in Monster en 2 £ uit anderen hoofde voor één mis per 
week, tot onderhoud van ornamenten en licht.
1487
Met oudere brieven d.d.
1464. 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 839, 840, 934.
803.2 Schepenen van Monster, 1464 mei 1
803.3 Jan van Wulven van der Horst, 1464 mei 1
803.1 1487 april 15

c. Vrouw-Noppen- of Niptenaltaar.

C. VROUW-NOPPEN- OF NIPTENALTAAR.
Zie M. Hüffer, blz. 166, 208, 255. Vgl. Inv. no. 608.

804.1-804.2 Rentebrief van 18 schellingen 8 penningen 's jaars op Gerijt Pelsers' huis, voor het 
onderhouden van de lamp, onder verband van lijfrente aan de schenkster E. van 
Matenesse en aan A. van Botlant.
1487
Met ouderen brief d.d.
1464. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 838, 933.
804.2 1464
804.1 1487

805.1-805.2 Losrentebrief van 15 stuiver Brabantsch 's jaars ten laste van Jannetgen Heynrics, 
weduwe Jeroen Jansz., koster te Noordwijk, losbaar tegen 12 Carolusgulden en 
betaling van achterstallige rente van 25 stuiver.
1572
Met (afgevallen) vroegeren brief d.d.
1536. 2 charters
Reg. nos. 1069, 1206.
805.2 1536
805.1 1572

d. S.-Catharina-altaar.

D. S.-CATHARINA-ALTAAR.
Zie M. Hüffer, blz. 88.

806.1-806.2 Eigendomsbewijs van 9 morgen land in Koudekerk.
1362, 1363. 2 charters
Reg. nos. 347, 350.
806.1 1362
806.2 1363

XI. Sacristie en kosterij.

XI. SACRISTIE EN KOSTERIJ.
Hot beheer zoowel van de sacristie van de abdij als van de kosterij van de buurkerk schijnt in handen
geweest te zijn van de sacristievrouw, die de registers en rekeningen liet opmaken door den koster. 
De bevoegdheid van godshuisberaders en gildemeesters in dezen is wegens gebrek aan gegevens 
niet duidelijk.

a. Algemeen.

A. ALGEMEEN.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 167.

807 Register van renten, behoorende in de sacristie van Rijnsburg, waarvan Baert van 
Poelgheest kosterin was, opgemaakt door Jan Vos Tyelmansoen, koster.
1457 Mei 1-1491. 1 stuk
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Achterin een lijst van verplichte uitkeringen, die in het register zijn opgeteekend, (14)95 Januari 10, 
toen Weyndelmoet van Oostrum kosterin was, en een ingestoken blad van renten, betaald aan de 
vrouwe van Egmond, (kapelaanster?).

808 Register van renten, pachten en landrenten, toekomende de sacristie van Rijnsburg,
waarvan Weyndelmoet van Oestrum sacristievrouwe was, opgemaakt
14)91 November 1-1525. 1 stuk

809 Register van renten, pachten en landrenten der sacristie van Rijnsburg, waarvan 
Adriaen Florijsdr. van Botlandt sacristievrouwe was, opgemaakt door Claes van 
Egmont, kapelaan.
1519 Augustus 10-1563. 1 deel
41 bladen, Perkamenten band.

810 Quitantie van Screvel Dircxz. van der Crom wegens loon van arbeid aan en levering 
van zijden lakens, geleverd aan de kosterin, vrouwe van Zoelen, betaald door 
Andries Petersz. en Philips van Noirden, dienaren der abdis. geschonden.
1470. 1 stuk

811 Quitantie wegens ontvangst van de vrouw van Poelgeest in November (15)66 van 7 
1/2 gulden voor het opzetten van het hoogaltaar met kruis en beelden en witten van
de kerk.
(15)67 Februari 23. 1 stuk

b. Sacristiegoederen.

B. SACRISTIEGOEDEREN.

812 Acte van schenking van Sophia van Ravenswaey van een ornament met kelk ten 
dienste van de parochiekerk.
1377. 1 charter
Reg. no. 452.

813 Nota van de sacristiegoederen, door vrouw Adryaen van Botlandt als sacristievrouw
aan (Margaretha) van Remmerzwael overgeleverd.
1529 Maart 12. 1 stuk

814 Brief van Frans van Alphen te 's-Gravenhage aan Margriete van Remmerswael over 
een verzoek van een ontvanger om een authentieke copie van het testament van 
wijlen zijn tante (abdis Van Botlant).
(15)35 Januari 31. 1 stuk

815 Memorie voor Huech Iacoepsoen om van de vrouw van Remmerswael (Margaretha 
van R., kapelaanster) wegens "mijn heer den out sanger" overlegging van stukken te
eischen betreffende het testament en de nalatenschap van de abdis (Adriana) van 
Boetlant.
(1535.) 1 stuk

816 Verantwoording van Margriet van Remmerswael van het geld van de sacristie, dat 
zij bij zich gehouden had, toen de abdis haar de sacristie ontnam, en van het geld, 
dat zij aan haar opvolgster (Margriet) van Haeften overdroeg.
Met rekening van lakensche rokken, die de abdis van Botlant aan klooster en kerk 
gegeven heeft, en van verkochte riemen en paternosters.
(1536.) 3 stukken

817 Lijst van paramenten van het altaar van S. Joris, die de kerkmeesters aan Jan 
Dammesz. hebben overgeleverd in tegenwoordigheid van de abdis.
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(15)70 Februari 24. 1 stuk
c. Eigendomsbewijzen van landen en renten.

C. EIGENDOMSBEWIJZEN VAN LANDEN EN RENTEN.
Vgl. Reg. nos. 471, 503, 636, 728, 729.

818 Eigendomsbewijs van 3 morgen land, afkomstig van de abdis Elisabeth van 
Matenesse en Katrijn van Doirnick.
1484. 1 charter
Reg. no. 927.
Een oudere brief is afgevallen verloren.

819 Nota over aankoop van 4 morgen land in Ouderschie.
(1478-1492.) 1 stuk
Reg. no. 950.

820 Erfpachtsbrief van 15 stuivers 's jaars op een huis te Katwijk aan de Rijn.
1531. 1 charter
Reg. no. 1049.

821 Verklaring van G. Gielisz., secretaris, dat de vrouwe van Poelgeest heeft doen 
afmeten een morgen lands, behoorende tot de sacristie van Rijnsburg, aan de 
Valkenburgerweg.
1567 Juli 7. 1 stuk

XII. Schepkamer.

XII. SCHEPKAMER.
Vgl. Reg. no. 955 en lijst van ontbrekende stukken no. 157.
Gelijk de naam te kennen geeft, heeft men hieronder de provisiekamer te verstaan, waarover één 
der nonnen als bewaarster optrad.

a. Eigendomsbewijzen van landen en renten.

A. EIGENDOMSBEWIJZEN VAN LANDEN EN RENTEN.

822.1-822.2 Eigendomsbewijs van de renten van 7 1/2 hond land in de Waard te Rijnsburg.
1418
Met oudere brief d.d.
1415. 2 charters
Reg. nos. 625, 643.
822.2 1415
822.1 1418

823 Eigendomsbewijs van 1 morgen land in Oegstgeest.
1420. 1 charter
Reg. no. 648.

824 Eigendomsbewijs van 5 1/2 hond land in Oegstgeest.
1440. 1 charter
Reg. no. 724.

825 Eigendomsbewijs van 1 hond 20 roeden land in Rijnsburg.
1471. 1 charter
Reg. no. 865.

826 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen land in Rijnsburg.
1476. 1 charter
Reg. no. 886.

827 Eigendomsbewijs van een kersentuin in Oegstgeest.
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1479. 1 charter
Reg. no. 903.

828 Huurceelen van een kersentuin en een tuin, die gekomen is van Beatrix Dirick 
Willemszoons weduwe, door Margriet van Naeldwijck, schepkamervrouw van 
Rijnsburg, achtereenvolgens aan Andries Pietersz., priester z.g., zijn broer Mathijs 
Pietersz. en diens zoon Steven Matthijsz., na wiens dood de huur overgaat op zijn 
vrouw Alijt.
1502 en 1505 April 6. 2 stukken
Chirografen.

XIII. Beheer van de wijn- en bierkelder.

XIII. BEHEER VAN DE WIJN- EN BIERKELDER.
Evenals bij de schepkamer voerde hier één der nonnen als wijnvrouw het beheer. De registers en 
rekeningen liet zij opmaken door een rentmeester, ofschoon er ook tekenen zijn, dat zij een eigen 
administratie voerde. Na 1475 werden de rekeningen opgenomen in die van de thesaurier-generaal.

a. Algemeen.

A. ALGEMEEN.
Vgl. Inv. no. 196 en lijst van ontbrekende stukken nos. 106, 118, 160, 161, 162, 164, 176.

829 Register van de wijnrenten te S. Lourens misse door Willem van Campe.
1375.Papier
Perkamenten band

1 deel
11 stuken

830 Register van de wijnrenten.
1393.Perkament

1 deel
33 bladen.
Een los stuk tussen fol. 15-16. Op fol. 31 verso copie van verhuur van de botermaat aan Delft. 1329 
Juli 2.
Met latere veranderingen.

831 Register van Heinric van der Goes van de renten, die in de wijnkelder en den 
bierkelder behooren.
(1457.) 1 band
Gefolieerd 50-133.
Met een los blad tussen fol. 87 en 88 over landhuur in Vlaardingen sedert (13)93.

832 Rekeningen van Gerijt van Oestgeest van de renten van de wijnkelder, verschenen 
in
(14)42-(14)46 1 band
(14)42, gesloten ......
(14)43, gesloten ......
(14)44, gesloten ......
(14)45, gesloten ......
(14)46 gesloten (14)47 Mei 4. Met lijst van achterstal over (14)45 en vroeger.

833 Rekeningen van Heinric van der Goes van de renten van de bierkelder en den 
wijnkelder, verschenen in
(14)51-(14)53 1 band
Doorloopend gefolieerd 1-191, waarvan sommige onbeschreven bladen uitgescheurd.
Bierkelder (14)51, gesloten 1452 December 13.
(14)52, gesloten 1453 November 20.
(14)53, gesloten 1454 November 19.
Wijnkelder (14)51, gesloten 1452 December 13.
(14)52, gesloten 1453 November 20.
(14)53, gesloten 1454 November 19.
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834 Rekeningen van Gerijt van der Spaengen van de renten van de bierkelder, 
verschenen in
(14)63-(14)72 1 band
(14)63, gesloten 1464 December 17.
(14)64, gesloten (14)65 November 19.
(14)65, gesloten (14)66 November 20.
(14)66, gesloten 1467 November 16.
(14)67, gesloten 1468 November 21.
(14)68, gesloten 1469 November 20.
(14)69, gesloten 1470 November 20.
(14)70, gesloten 1471 November 19.
(14)71, gesloten 1472 November 17.
(14)72, gesloten 1473 November 16.

835 Gedeelte van een rekening van de wijnvrouwe na de maandstond voor de abdis 
(Toutenburg) en bij overlijden van (W.) van Alkemade. geschonden.
(155)3 1 stuk

836-836.1 Consenten aan de wijnvrouwen tot uitreiking van extra wijn op S. Benedictus' 
feesten en op vastenavond, op kosten van de rentmeester-generaal.
1513, 1519. 2 charters
Reg. nos. 1016, 1026.
836.1 1513
836 1519

837 Nota van de abdis Elburch van Langerak van de overdracht aan Oede van Aemstel 
van de wijnkelder met het bijbehoorende tinwerk.
1560. 1 stuk

b. Eigendomsbewijzen van landen.

B. EIGENDOMSBEWIJZEN VAN LANDEN.
1. 's-Gravenzande.

1. 'S-GRAVENZANDE.
Vgl. Reg. no. 347.

2. Hofvenne.

2. HOFVENNE.

838-838.1 Eigendomsbewijs van 5 hond weiland en 1/2 morgen aan Oegstgeesterdijk voor 
gelden, door Margriet van Matenesse, wijnvrouw, achtergelaten.
1508. 2 charters
Reg. nos. 1010, 1011.
838.1 Pieter de bastaard van Treslongen, 1508 april 30
838 Willem Willemsz., 1508 april 30

3. Koudekerk.

3. KOUDEKERK.

839 Eigendomsbewijs van 4 morgen land, genaamd het "Werfweer".
1371. 1 charter
Reg. no. 413.
Vgl. Reg. no. 414.

4. Leiden.

4. LEIDEN.

840 Eigendomsbewijs van 2 hond land in Vorenbroec.
1383. 1 charter
Reg. no. 496.
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5. Maasland.

5. MAASLAND.

841 Eigendomsbewijs van 4 morgen land in Bottendijk, waarop de abdis 30 schellingen 
en 10 1/2 penningen cijns heeft.
1369. 1 charter
Reg. no. 386.

6. Monster.

6. MONSTER.
Vgl. Inv. no. 383, Reg. no. 672.

842 Eigendomsbewijs van 1 morgen land.
1361. 1 charter
Reg. no. 339.

843 Eigendomsbewijs van 9 1/2 hond land.
1370. 1 charter
Reg. no. 401.

844 Eigendomsbewijs van 1 morgen land in Oudenburchmade.
1370. 1 charter
Reg. no. 402.

845 Eigendomsbewijs van 13 hond land.
1388. 1 charter
Reg. no. 513.

846 Eigendomsbewijs van 8 hond 30 gaarden land.
1476. 1 charter
Reg. no. 882.)

7. Oegstgeest.

7. OEGSTGEEST.
Vgl. Reg. nos. 644, 729, 1011.

847.1-847.2 Eigendomsbewijs van 1 morgen land.
1361
Met vroegeren giftbrief van de burggraaf van Leiden.
1360. 2 charters
Reg. nos. 334, 335.
847.1 1360
847.2 1361

848 Eigendomsbewijs van 2 hond land op den Claver.
1373. 1 charter
Reg. no. 426.

849 Eigendomsbewijs van 6 1/2 hond land.
1403. 1 charter
Reg. no. 576.

850.1-850.2 Eigendomsbewijzen van 4 hond land aan de Rijn en van 2 1/2 hond aan de Vliet.
1406, 1407. 2 charters
Reg. no. 590, 592.
850.1 1406
850.2 1407
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851 Eigendomsbewijs voor zuster Geertruut van Minnen van 2 1/2 hond land.
1411. 1 charter
Reg. no. 610.

852.1-852.3 Eigendomsbewijs van 2 hond land aan de Valkenburgerweg, genaamd 
Caliaertskamp.
1421
Met 2 oudere brieven d.d.
1414 en 1399. 3 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 559, 619, 651.
852.2 1399
852.3 1414
852.1 1421

853 Eigendomsbewijs van 4 hond land.
1422. 1 charter
Reg. no. 659.

854 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen land.
1445. 1 charter
Reg. no. 734.

855 Eigendomsbewijs van 2 hond land, gemeen met het vorige
1446. 1 charter
Reg. no. 737.)
Vgl. Reg. no. 735.

856 Eigendomsbewijs van 1 1/2 hond land.
1497. 1 charter
Reg. no. 961.

8. Rijnsburg.

8. RIJNSBURG.

857 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen land bij Elsgeester- en Hiemweg.
1430. 1 charter
Reg. no. 689.

9. Valkenburg.

9. VALKENBURG.

858 Eigendomsbewijs voor Gertruut van Minen en Clemeyns van der Hurst van 5 hond 8
gaarden land, die na haar dood vervallen aan de wijnkelder.
1399. 1 charter
Reg. no. 558.

859 Eigendomsbewijs van 10 hond 18 gaarden land,
1403. 1 charter
Reg. no. 577.

10. Voorhout.

10. VOORHOUT.

860 Eigendomsbewijs van 1 morgen land.
1442. 1 charter
Reg. no. 728.

861 Eigendomsbewijs van 1 morgen land.
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1491. 1 charter
Reg. no. 947.

11. Wassenaar.

11. WASSENAAR.

862.1-862.2 Eigendomsbewijs van 3 morgen 2 hond land. Met ouderen brief.
1470. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 855, 856.
862.2 1470 februari 28
862.1 1470 maart 9

12. Wateringen.

12. WATERINGEN.

863 Eigendomsbewijs van 8 hond land in Stomperdijk.
1395. 1 charter
Reg. no. 544.

13. Zonder plaatsaanduiding.

13. ZONDER PLAATSAANDUIDING.

864 Giftbrief van Jacob van der Binchorst van 5 hond land, waarop 1 £ 's jaars staat voor 
zijn memorie.
1358. 1 charter
Reg. no. 321.

c. Renten.

C. RENTEN.
1. Algemeen.

1. ALGEMEEN.
Vgl. Reg. nos. 109, 384, 684.

865 Confirmatie van de bisschop van Utrecht van vestiging van renten voor den 
wijnkelder, de kleedkamer en het ziekenhuis.
1244. 1 charter
Reg. no. 29.

866 Rentebrief van tweemaal 3 £ 's jaars onder verband van lijfrenten.
1298. 1 charter
Reg. no. 89.

867 Testament van Lisebeth, weduwe van Willem van der Made, tot making van 1 £ 's 
jaars voor wijn op haar jaargetij.
1335
Met bevestiging van de graaf van Holland d.d.
1336. 1 charter
Reg. nos. 199, 203.

868 Giftbrief van de graaf van Holland van 5 £ 's jaars op den rentmeester van Noord-
Holland.
1339. 1 charter
Reg. no. 215.

869 Bewijs van ontvangst van 30 £ van Gheertruud van der Binghorst, weduwe van 
Simon van Benthem, onder verband van een jaarlijkse lijfrente van 3 £ aan haar 
dochter.
1340. 1 charter
Reg. no. 220.
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870 Rentebrief van 1 £ 's jaars onder verband van lijfrente aan Elisabeth Dirksdr. 
Phelline.
1343. 1 charter
Reg. no. 235.

871 Rentebrief van 7 £ 's jaars onder verband van lijfrente aan M. en J. van Uppel en L. 
van Hodenpijl.
1372. 1 charter
Reg. no. 418.

872 Giftbrief van 15 £ onder verband van lijfrente aan L. van der Burch en S. van Buren.
1373. 1 charter
Reg. no. 427.

873 Giftbrief van 40 £ van B. van Hodenpijl onder verband van lijfrente aan M. en J. van 
Uppel.
1374. 1 charter
Reg. no. 437.

874 Rentebrief van 13 £ 's jaars, na aftrek van uitkeringen op het jaargetijde van zuster 
Jan van Nyvelt.
1418. 1 charter
Reg. no. 642.

2. Delft.

2. DELFT.

875.1-875.2 Giftbrief van de graaf van Holland van de opbrengst van de botermaat.
1243
Met vidimus d.d.
1317. 2 charters
Reg. nos. 28, 143.
875.1 1243
875.2 1317

876 Schuldbrief van de stad Delft van 5 £ 's jaars pacht van de botermaat. Met copie van
de verpachtingsbrief.
1329. 2 charters
Reg. nos. 187, 188.

877 Rentebrief van 7 schellingen 6 penningen 's jaars ten laste van Koningsveld op 5 
hond land bij dat klooster.
1347. 1 charter
Reg. no. 256.

878 Rentebrief van 13 schellingen 4 penningen 's jaars op een huis aan de Verwersdijk.
1419. 1 charter
Reg. no. 646.

3. De Geer.

3. DE GEER.

879 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op 6 morgen land.
1359. 1 charter
Reg. no. 330.
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4. Katwijk.

4. KATWIJK.

880 Rentebrief voor abdis Barta van Langerak van 40 schellingen 's jaars op het huis van
Dirk van Leyden.
1432. 1 charter
Reg. no. 692.

5. Ketelambacht.

5. KETELAMBACHT.

881 Rentebrief van 1 £ 's jaars op land van Jan Heynricsz.
1356. 1 charter
Reg. no. 300.

6. Leiderdorp.

6. LEIDERDORP.

882 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op 3 morgen land, genaamd "haren Vranken 
ghers".
1347. 1 charter
Reg. no. 258.

7. Naaldwijk.

7. NAALDWIJK.

883-883.5 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op land in Naaldwijkerbroek, afkomstig van 
Sophie van der Spange en Jan van Zassenaem.
1383
Met 5 overdrachten aan Sophie van der Spange d.d.
1370, 1371. 6 charters
Reg. nos. 406, 407, 408, 415, 416, 498.
883.1 Jonkvrouw van Bolghersteijn, 1370 september 15
883.2 Odzier van Cralinghe, 1370 september 15
883.3 Willaem van Cralinghe, 1370 september 15
883.4 1371 juni 12
883 1371 oktober 21
883.5 1383 juni 11

8. Oegstgeest.

8. OEGSTGEEST.
Vgl. Reg. nos. 217, 635.

884 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op 4 1/2 hond land bij den Leiderweg.
1348. 1 charter
Reg. no. 261.

885.1-885.2 Rentebrief van 1 £ en 10 schellingen 's jaars op 7 1/2 hond en 1/2 morgen land.
1350, 1356. 2 charters
Reg. nos. 270, 303.
885.1 1350
885.2 1350

886 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis met 2 hond land.
1356. 1 charter
Reg. no. 301.

887.1-887.2 Rentebrief van 50 schellingen 's jaars op 4 1/2 hond land en van 1 £ op 1 morgen.
1368, 1370. 2 charters
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Reg. nos. 378, 405.
887.1 1368
887.2 1370

888 Rentebrief van 1 £ 's jaars op het huis van de burggraaf Dirc van Wassenaer op het 
Sandt.
1379. 1 charter
Reg. no. 457.

889 Eigendomsbewijs voor Enghebrecht Claes Ghijssenz. van 7 hond land, waarop de 
wijnkelder 10 schellingen heeft.
1393. 1 charter
Reg. no. 530.

890 Rentebrief van 13 schellingen 4 penningen 's jaars op 4 hond land in Raffersmade.
1413. 1 charter
Reg. no. 618.

891 Eigendomsbewijs voor Haestgen Gherijt Dawijndr. van een huis op den Ouden Vliet,
waarop de wijnkelder 21 schellingen 's jaars heeft.
1424. 1 charter
Reg. no. 669.

9. Rijnsburg.

9. RIJNSBURG.
Vgl. Reg. nos. 269, 423, 447, 454, 625, 838.

892 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis aan de steeg.
1336. 1 charter
Reg. no. 201.

893.1-893.3 Rentebrief van 1 £ 's jaars op land van Hobbe Katerinenz., en van 8 £ 's jaars aan de 
abdij op de hofstede van Clais Wackerbout.
1337
Met verbandbrief van de abdis en gift van een rente van 1 £ 's jaars voor de 8 £ aan 
de abdij.
1342, 1349. 3 charters
Reg. nos. 207, 208, 227, 265.
893.1 Hobbe Katerinenzoon, 1337 december 31
893.2 Machteld van Duvenvoerde, 1337 december 31
893.3 1342, 1349

894.1-894.2 Rentebrieven van 10 en 3 schellingen 's jaars op een huis aan de Vliet.
1338, 1349. 2 charters
Reg. nos. 211, 263.
894.1 1338
894.2 1349

895 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een hofstede in de Waard.
1339. 1 charter
Reg. no. 214.

896 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op het huis van Boudijn den vleeschhouwer.
1339. 1 charter
Reg. no. 218.

897 Rentebrief van 12 schellingen 's jaars op een huis in de Waard.
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1342. 1 charter
Reg. no. 229.
Vgl. Reg. no. 292.

898.1-898.2 Rentebrieven van 15 schellingen 's jaars op een huis bij den Vliet.
1344, 1346. 2 charters
Reg. nos. 238, 252.
898.1 1344
898.2 1346

899 Rentebrief van 16 schellingen 's jaars op het huis van Clais Willenz.
1344. 1 charter
Reg. no. 239.

900.1-900.3 Rentebrieven van 20 en 2 schellingen 's jaars op het huis van Jacob Alkemare.
1344, 1345, 1360. 3 charters
Reg. nos. 240, 248, 332.
Vgl. Reg. no. 287.
900.1 1344
900.2 1345
900.3 1360

901.1-901.3 Rentebrieven van 8 en 10 schellingen en 1 £ 's jaars op een huis van Louwe de Pelser.
1345, 1356, 1372. 3 charters
Reg. nos. 245, 299, 420.
901.1 1345
901.2 1356
901.3 1372

902 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op 1/2 huis in de Pijlssteeg.
1345. 1 charter
Reg. no. 246.

903 Rentebrief van 2 schellingen 's jaars op een huis op den Vliet.
1345. 1 charter
Reg. no. 247.

904 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op het huis van Jacob Bennincx of Brunincx.
1346. 1 charter
Reg. no. 249.

905 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in de Koestraat.
1346. 1 charter
Reg. no. 253.

906 Rentebrief van 1 £ 's jaars op het huis van Louwe Bienz.
1347. 1 charter
Reg. no. 255.

907 Rentebrief van 1 £ 's jaars op het huis van Bertelmeus den kuiper.
1347. 1 charter
Reg. no. 257.

908.1-908.2 Rentebrief van 10 en nog eens 10 schellingen 's jaars op een huis met 2 hond land in 
de Koestraat.
1348, 1356. 2 charters
908.1 1348
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Reg. nos. 262, 302.
908.2 1356

909 Rentebrief van 12 schellingen 's jaars op het huis van Diederic Suvermaker.
1349. 1 charter
Reg. no. 264.

910.1-910.2 Rentebrief van 10 en nog eens 10 schellingen 's jaars op het huis van Ghereit de 
Grote.
1349, 1358. 2 charters
Reg. nos. 268, 317.
910.1 1349
910.2 1358

911 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis in de Koestraat.
1354. 1 charter
Reg. no. 285.

912.1-912.2 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in de Kerksteeg voor zuster Beatrix
van Wilsnes, na wier dood de rente aan de bierkelder komt.
1355. 2 charters
Reg. no. 286.
912.1 Origineel, 1355
912.2 Duplicaat, 1355

913 Rentebrief van 6 schellingen 's jaars op een huis in de Koestraat.
1355. 1 charter
Reg. no. 287.
Vgl. Reg. no. 332.

914 Rentebrief van 26 schellingen 's jaars op een huis en hof in de Koestraat.
1355. 1 charter
Reg. no. 290.

915 Rentebrief van 1 £ 's jaars op 1/2 huis en 1/2 morgen land.
1355. 1 charter
Reg. no. 291.

916 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis in Grieken.
1356. 1 charter
Reg. no. 297.

917 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op de helft van een huis met 2 hond land.
1356. 1 charter
Reg. no. 298.

918 Rentebrief van 6 schellingen 's jaars op een huis in Grieken bij den Vliet.
1358. 1 charter
Reg. no. 323.

919 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in Grieken.
1358. 1 charter
Reg. no. 324.

920 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis met 1/2 morgen land.
1359. 1 charter
Reg. no. 328.
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921 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op het huis van Symon de Vriese.
1359. 1 charter
Reg. no. 329.

922.1-922.4 Rentebrieven van 1 £ en nog 14 schellingen 's jaars op 4 hond land en op een huis.
1364 en 1366.
Met 2 vroegere brieven.

4 charters (waarvan tweemaal 2 getransfigeerd)
Reg. nos. 359, 361, 364, 366.
922.1 1364 maart 23
922.2 1364 juni 17
922.3 1365 januari 12
922.4 1366 januari 4

923 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op het huis van Jan de Vos van Linter.
1367. 1 charter
Reg. no. 369.

924 Rentebrief van 1 £ 's jaars op het huis van Clais Smit.
1367. 1 charter
Reg. no. 370.

925 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars, die Alijt van Berselen gaf op een huis en 
hofstede van 1/2 morgen aan de Vliet.
1369. 1 charter
Reg. no. 387.

926 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis aan de Vliet en de Kloostergracht.
1369. 1 charter
Reg. no. 389.

927 Rentebrief van 1 £ 's jaars op het huis van Vrederic Pashouwer.
1371. 1 charter
Reg. no. 410.

928 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in de Koestraat.
1372. 1 charter
Reg. no. 422.

929 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis aan de Vliet voor Lisebet van de 
Burch, na wier dood de rente aan de wijnrenten komt.
1372. 1 charter
Reg. no. 423.

930 Rentebrief van 1 £ 's jaars op een huis in de Kamp.
1373. 1 charter
Reg. no. 430.

931 Rentebrief van 1 £ 's jaars op 4 hond land "de Struyxhofstede".
1376. 1 charter
Reg. no. 448.

932 Rentebrief van 10 schellingen 's jaars op een huis in de Koestraat.
1384. 1 charter
Reg. no. 502.
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933 Eigendomsbewijs voor Claes Dircsz. van de huisakker bij den molen, waarop de 
wijnkelder 8 schellingen 's jaars heeft.
1398. 1 charter
Reg. no. 556.

934 Rentebrief voor Jan Naghel, priester, van 40 schellingen 's jaars op een huis aan de 
heerweg.
1403. 1 charter
Reg. no. 574.

935 Rentebrief voor Dirc Jansz. van 1 £ 's jaars op het huis van Pouwels Willaem 
Naghelsz.
1409. 1 charter
Reg. no. 601.

936 Rentebrief voor zuster Gheertruut van Minen van 1 £ 's jaars op een huis in de 
Kerkstraat.
1412. 1 charter
Reg. no. 612.

937-937.1 Rentebrief van 2 £ 's jaars op 1/2 huis in de Kerksteeg onder verband van een 
lijfrente. Met een vroegeren brief.
1427. 2 charters
Reg. nos. 363, 677.
937.1 1364
937 1427

938-938.3 Rentebrief van 3 £ 's jaars, afkomstig van zuster Jan van Nyevelt, op verschillende 
goederen onder verband van een lijfrente van 4 £ aan zuster Mary van Nyenrode.
1428
Met oudere brieven d.d.
1375, 1391, 1397. 4 charters
Reg. nos. 443, 525, 552, 681.
Vgl. Reg. nos. 497, 567.
938.2 1375
938 1391
938.3 1397
938.1 1428

10. Rijswijk.

10. RIJSWIJK.
Vgl. Reg. no. 553.

11. Valkenburg.

11. VALKENBURG.

939 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars op 1/4 van 2 huizen en 1 1/2 hond land onder 
verband van lijfrente voor Mabelie van de Zande.
1382. 1 charter
Reg. no. 488.

940-940.1 Rentebrief van 50 schellingen 's jaars op 3 morgen land, genaamd Nevencamp, met 
notitie (eind 15e eeuw)
1416. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 630.
940.1 1416
940 Notitie, eind 15e eeuw
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12. Wassenaar-Zuidwijk.

12. WASSENAAR-ZUIDWIJK.

941 Rentebrief van 3 £ 's jaars op huis en landen van Heylwijf, weduwe van Willaem van 
Santwic.
1357. 1 charter
Reg. no. 313.

XIV. Kleedgeld en schoenrente.

XIV. KLEEDGELD EN SCHOENRENTE.
Vgl. Reg. no. 29.
De ontvangsten en uitgaven worden verantwoord in de rekeningen van de thesaurier-generaal.

942 Rentebrief van 40 schellingen 's jaars.
1400. 1 charter
Reg. no. 565.

943 Rentebrief van 8 schellingen 's jaars op 1 morgen land in Oegstgeest aan de Vliet, 
waarop de wijnrente 20 schellingen 's jaars heeft.
1417. 1 charter
Reg. no. 635.

XV. Liberie.

XV. LIBERIE.
Vgl. Reg. no. 684.
Met de zorg van de bibliotheek was één der nonnen belast. De ontvangsten en uitgaven werden 
reeds in de XVde eeuw verantwoord in de rekeningen van de thesaurier-generaal.

944 Brief van toepand van een huis te Rijnsburg.
1481. 1 charter
Reg. no. 913.

945 Lijst van renten en bewijs van overdracht door Mary van Schoonhoven aan abdis 
Elburch van Langerak in handen van de jonge vrouw van Poelgeest.
1559. 1 stuk

XVI. Scholasterie.

XVI. SCHOLASTERIE.
Deze afdeeling betreft de buitenschool van Rijnsburg, waar de dorpsjeugd onderricht ontving, in 
tegenstelling met de kloosterschool, die voor de kloosterleerlingen bestemd was. De school had 
bepaalde inkomsten uit de abdij, de kerk en het H.-Geestgilde en stond onder leiding van de 
buitenschoolmeester, die door de abdis benoemd werd.
Over de kloosterschool vgl. Inv. no. 108 en Reg. no. 606.

946 Verbandbrief van Andries Pieter Cocxz., schoolmeester.
1459. 1 charter
Reg. no. 812.

947.1-947.2 Acte van collatie van de scholasterie van het dorp en de buurkerk aan S. C. van 
Purmerland. Met verklaring van de bisschop van Utrecht omtrent den titel voor 
priesterwijding.
1543. 2 charters (getransfigeerd)
Reg. nos. 1112, 1113.
947.2 1534
947.1 1543

948 Requesten van Gerrijt Gielisz., schoolmeester, en van buren ten gunste van dezen 
tegen den oud-schoolmeester Clement Fransz.
(1568.) 2 stukken
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XVII. Infirmerie.

XVII. INFIRMERIE.
Vgl. Reg. no. 29 en M. Hüffer, blz. 95.

949 Rentebrief van 1 £ 's jaars voor de "kamer", die Ermegaerd van Huessen "verwaert", 
op een hofstede in Rijnsburg.
1366. 1 charter
Reg. no. 367.

950 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen in Rijnsburg voor de "kamer", afkomstig van 
Beatrijs van Hodenpijl.
1374. 1 charter
Reg. no. 438.

XVIII. Arme-oudevrouwenhuis in de Kerkstraat te Rijnsburg.

XVIII. ARME-OUDEVROUWENHUIS IN DE KERKSTRAAT TE RIJNSBURG.

951 Giftbrief van zuster Jan van Nyevelt van 1 £ 's jaars op het huis van Jan Willemsz. 
onder verband van lijfrente aan de schenkster.
1429. 1 charter
Reg. no. 686.

XIX. Armenhospitaal.

XIX. ARMENHOSPITAAL.

952 Fundatiebrief en ordonnantie van de stichter Huych Simonsz. Rechtevoert O. P.
(1481.) 1 stuk
Reg. no. 911.

953-953.1 Bul van paus Sixtus IV, waarbij hij op verzoek van de pastoor van Rijnsburg een 
onderzoek gelast naar voornoemde instelling.
1481. 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 912.
953.1 1481
953 Kopie

XX. Dienst van het broederhuis en hofmeesterschap.

XX. DIENST VAN HET BROEDERHUIS EN HOFMEESTERSCHAP.
Vgl. Reg. no. 647 en M. Hüffer, blz. 113.

954 Sententie van de vroedschap van Leiden over de erfenis van broeder Willem.
1404. 1 charter
Reg. no. 583.

XXI. Stichtingen, waarvan de abdis het collatie- of presentatierecht bezit.

XXI. STICHTINGEN, WAARVAN DE ABDIS HET COLLATIE- OF PRESENTATIERECHT BEZIT.
a. Pastorie van Aalsmeer.

A. PASTORIE VAN AALSMEER.

955.1-955.2 Accoord met Dirc Willemsz, pastoor van Aalsmeer, en brief van voldoening over 
berekening van zijn prebende uit de tienden van Aalsmeer.
1403. 2 charters
Reg. nos. 579, 580.
955.1 1403 augustus 4
955.2 1403 september 12

956.1-956.3 Losrentebrieven van 15 Carolusgulden, 36 Carolusgulden 5 stuivers en 6 
Carolusgulden 4 stuivers op landen, die de pastoor met consent van de collatrice 
verkocht had.
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1565. 3 charters
Reg. nos. 1184, 1185, 1186.
Vgl. oude inventaris 30, fol. 11 vo., no. LIIII.
956.1 Cornelis Cornelisz., 1565 januari 2
956.2 Cornelis Lourisz., 1565 januari 2
956.3 Quirijn Willemssz.., 1565 januari 2

b. Kerk van Onze lieve Vrouwe in Marendorp in de vrijheid van Leiden onder de parochie van Oegstgeest.

B. KERK VAN ONZE LIEVE VROUWE IN MARENDORP IN DE VRIJHEID VAN LEIDEN 
ONDER DE PAROCHIE VAN OEGSTGEEST.
Vgl. M. Hüffer, blz. 89, 225.

957-957.1 Stichtingsbrieven van de parochiekerk.
1364. 2 charters
Reg. nos. 356, 357, 358.
957 1364 februari 16
957.1 1364 februari 20

958 Mandement van Karel V tot handhaving van de abdis in het collatie- of 
presentatierecht.
1544. 1 charter
Reg. no. 1118.

c. Beneficie op het Onze-lieve-Vrouwenaitaar in de S.-Willibrorduskerk te Oegstgeest.

C. BENEFICIE OP HET ONZE-LIEVE-VROUWENAITAAR IN DE S.-
WILLIBRORDUSKERK TE OEGSTGEEST.

1. Algemeen.

1. ALGEMEEN.

959-959.3 Acten van presentatie door de abdis, van collatie en institutie van Johannes 
Wilhelmi bij overlijden van C. P. van Woerdt, met request en verbandbrief van de 
begiftigde, en concept van de collatiebrief van de abdis zonder datum.
1549 3 charters en 3 stukken
Reg. nos. 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134.
959.1 1549 juni 6
959 Verbandbrief en concept-collatiebrief, 1549 juni 6 en z.d.
959.2 1549 juni 11
959.3 1549 juni 24

960 Brief van Annaken Pietersdr. aan de abdis ter zending van alle stukken over het 
beneficie, met kruinbrief en een brief van Hogelande aan haar zoon.
1559 October 28. 1 stuk

961 Quitantie van Gherrit Willemsz., pastoor te Oegstgeest, voor ontvangst van 4 
gulden van Annetgen Pyeters voor de bediening der vicarie voor haar zoon 
gedurende een jaar.
1559 November 8. 1 stuk

962.1-962.4 Wijdingsbrief, acten van presentatie door de abdis, van collatie en institutie van A. 
G. van Rijnsburg, bij overlijden van Johannes Wilhelmi.
1559. 4 charters
Reg. nos. 1161, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167.
962.3 1559 oktober 17
962.2 1559 oktober 19
962.1 1559 oktober 25
962.4 1559 november 8
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2. Eigendomsbewijzen.

2. EIGENDOMSBEWIJZEN.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken no. 149.

963 Erfrentebrief van 40 schellingen 's jaars voor het altaar van S. Marie in Kerkwerve.
1313. 1 charter
Reg. no. 123.

964 Verkoopconditiën van perceelen land in Oegstgeest, behoorende tot de vicarie in de
kerk aldaar, die met vergunning van de abdis van Rijnsburg en den bisschop van 
Haarlem door Simon Willemssz., priester, verkocht worden.
1567 Februari 17/18. 1 stuk

965.1-965.4 Losrentebrieven voor Symon Willemsz., kapelaan der abdis, als bezitter van een 
vicarie op het altaar van de H. Maagd te Oegstgeest, van 10 Carolusgulden 16 
stuiver op land aldaar.
1567. 4 charters
Reg. nos. 1190, 1191, 1192, 1193.
965.1 1567 maart 1
965.2 Anthonis Meessz., 1567 maart 8
965.3 Gheertgen Pieter"s dochter, 1567 maart 8
965.4 Aernt Maertssz., 1567 maart

966 Erfpachtsbrief van 16 bond hooiland in Oegstgeest.
1567. 1 charter
Reg. no. 1195.

XXII. Stukken, waarvan het verband met de abdij niet blijkt.

XXII. STUKKEN, WAARVAN HET VERBAND MET DE ABDIJ NIET BLIJKT.

967 Huwelijksvoorwaarden tussen Theodericus Johannis Broderi en Anna Jans van 
Oesten.
1446. 1 charter
Reg. no. 738.

968 Uiterste wilsbeschikking van Reyer Mathysz.
1459. 1 charter
Reg. no. 814.

969 Register van overdrachten van goederen, cijnsen en renten, voor het ... aan Jacob 
Simonsz, 1477-1499, en arbitrage van W. Buschusen, Jacop van Busschuysen e. a. in 
geschil tussen Jacop Symonsz. en Bastiaen Claesz. over de nalatenschap van 
Eemsse Dirck Hugenzoons dochter, vrouw van Jacop Symonsz. en moeder van 
Bastiaen, bestaande in een huis met zilverwerk en huisraad aan de Steenschuur (te 
Leiden).
1502 Maart 8. 1 stuk

969A Brief van Wilhelmus Nijenhuis te Utrecht, dienaar van Jan van Goes, secretaris ten 
Dom.
Een dochter van Adriaan van Egmond was non te Rijnsburg.

969B Arbitrage van Michiel Jaspers e.a. in een geschil over het eigendomsrecht van het 
buitendijkse land te Vlaardingen tussen Pieter Allersz en Halewijn Vranckens.
1552 april 23.

970-970.4 Processtukken over een boedelscheiding van Dirk Gerritsz. de Bie en Biel Tonijsdr. 
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te Delft. Met retroacta.
1556 October 4. 4 charters en 2 stukken (waarvan 1 charter en 1 stuk aaneengehecht)
970 z.d.
970.1 1547 september 26
970.2 1526 september 4
970.3 z.d.
970.4 1556 oktober 4
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C. Archief van de abdis na 1572.

C. ARCHIEF VAN DE ABDIS NA 1572.
Omstreeks het begin van 1573 werd door den Prins het beheer der abdijgoederen opgedragen aan D.
G. van Kessel. De abdis behield evenwel haar titels en rechten, ook bij verblijf in Utrecht en Leiden.

--- Rekening van wijlen S. van Hargen, rentmeester van de abdij over 1572-1574, en van
uitgaven sedert 1 November 1572 tot de Pacificatie van Gent. Afgehoord 1581 
Augustus 4.
[1572-1574, 1581] 1 deel
Exemplaar bestemd voor de abdis. Het berust echter in het archief van de Ridderschap van Holland, 
Inv. no. 1506 (oud: 284); zie Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1925, dl. I.

--- Rekening van D. G. Kessel over 1588-1589, afgehoord 1589 November 21 te Leiden.
[1588-1589] 1 deel
Exemplaar bestemd voor "mijn Eerw. vrouwe". Dit deel berust in het archief van de Ridderschap van 
Holland, Inv. no. 1525 (oud: 300).

973 Quitantie van Andries Lodewichs, klerk, voor den heer van Oosterwijk wegens 
vacatie voor de abdis.
1573. 1 stuk

974 Quitanties van de vrouwen en den pastoor van Rijnsburg wegens alimentatie, 
ontvangen van de abdis Stephana van Rossem.
1586, 1587. 43 stukken

--- Quitanties wegens betaalde belasting in Leiden door Stephana van Rossem.
1584-1594, 1600. 1 omslag
Deze stukken berusten in het archief van de Ridderschap van Holland, Inv. no. 1784 (oud: 902)

976 Acte van pardon van een doodslag te Rijnsburg.
1573. 1 charter
Reg. no. 1208.

977 Brief van (de abdis van Rijnsburg) te Utrecht aan (den bisschop van Haarlem of den 
aartsdiaken van Utrecht) met verzoek om den gewezen kapelaan van de deken van 
S. Marie in het bezit te stellen van de cure van (Oegstgeest) en een ander in het 
bezit van de vicarie aldaar. Minuut.
1575. 1 stuk

978.1-978.3 Brieven van presentatie en admissie van C. Vereem tot de parochiekerk in 
Oegstgeest.
1575. 3 charters
Reg. nos. 1210, 1211, 1212.
978.1 1575 juni 3
978.2 1575 juni 13
978.3 1575 juni 27

979.1-979.3 Brieven van presentatie en admissie van Quirinus Nicolai tot de vicarie van de H. 
Maagd in de parochiekerk van Oegstgeest.
1575. 3 charters
Reg. nos. 1209, 1213, 1214.
979.1 1575 juni 3
979.2 1575 juli 5
979.3 1575 juli 18

980 Verklaringen voor notaris J. de Wiel te Utrecht op verzoek van de abdis van 
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Anneken Peeters van de Kemp uit Den Haag, nu te Utrecht woonachtig, over 
vicarissen van de vicarie van O.L.V. in Oegstgeest. Grosse.
1575. 1 stuk

--- Commissie van Stephana van Rossem aan Carel Bentinck om van de Staten van 
Holland haar alimentatie aan te nemen. Gelijktijdige copie.
1577.
Opgenomen in het archief van de Ridderschap van Holland, Inv. no. 1724 (oud:278).

--- Acte van protest van Stephana van Rossem tegen den titel "superintendent van 
Rijnsburg" van de heer van Wijngaarden in een acte van 12 Juli. Concept.
(1577.)
Dit stuk berust in het archief van de Ridderschap van Holland, Inv. no. 894 (oud no. 960).

983 Verklaring van Stephana van Rossem, abdis, in haar huis te Utrecht op het 
Domkerkhof afgelegd voor een commissaris in een proces tegen Adr. van Zuylen, 
over wapens en wapenborden van de families Matenesse, Van der Horst, Hodenpijl 
e.a. in de abdij Rijnsburg en in het Kruisbroedersconvent te Schiedam. Copie.
(1577.) 6 bladen
Gemerkt "W".
Vgl. Kroniek Hist. Genootschap 1852, blz. 265.

--- Request van Stephana van Rossem aan Z. Exc. om krachtens de Pacificatie, onlangs 
hier te Utrecht gepubliceerd, in het bezit der heerlijkheden van de abdij te worden 
hersteld. Concept.
(1577.)
Opgenomen in het archief van de Ridderschap van Holland, Inv. no. 811 (oud:102).

--- Getuigenis van Stephana van Rossem over den staat van wijlen Maria van 
Duvenvoorde in het klooster. Minuut.
1600.
Dit stuk berust in het archief van de Ridderschap van Holland, Inv.no. 1362 (oud: 961).

--- Vrijdom van wijnaccijns van Leiden voor Stephana van Rossem.
1601. 1 charter
Dit stuk berust in het archief van de Ridderschap van Holland, Inv.no. 816 (oud: 959).

987 Gedichtje van (Stephana van) Rossem op de beginletters van: Alleen Gods eer.
z.d. 1 stuk
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN

364a. 1365 Juli 27.
Wouter van Merensteyn oorkondt dat hij voor de zielerust van zijn vrouw Jonkvrouwe Willem Mabelye 
en van zichzelf aan zijn nicht Marye, heren Jan Stevendochter, een lijfrente heeft gegeven van 4 £. Holl. 
per jaar, rustend op Kerstant Symonszoens hoeve te Boskoop, met dien verstande dat de betrokken 
rente na haar dood weer aan hem of aan zijn erfgenamen zal komen.

Int jaer ons Heren M.CCC. vijf ende tsestich, des Zonnendaghes na sente Jacobs dach.
Orig. ( inv. nr. 10.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

1. 1140 Febr. 29.
Paus Innocentius II bepaalt, dat de goederen der abdij van Egmond, die hem met de abdij van 
Rijnsburg door Theodericus, graaf van Holland, en zijn moeder Petronilla, waren opgedragen en in de 
bescherming der H. Roomsche kerk opgenomen, ten eeuwigen dage aan abt Walterus van Egmond en 
diens opvolgers zullen blijven tegen een jaarlijksen cijns.

Data Laterani II Kl. Marcii anno MCXXXVIIII, pontificatus vero Innocentii II pape anno XI.
Opgenomen in transsumpt van de officiaal van Utrecht dd. 1404 Juni 5 in vidimus dd. 1440 April 5 
(Reg.no 722).
Copie op perkament naar het origineel, op verzoek van Elisabet de Matenijs, abdis van Rijnsburg, 
gecollationeerd land, en copie op papier ( inv.nr. 22 ).
Copie in inv.nr. 127 for. 41 en vertaling in inv.nr. 130 fol. 93. vs.
Gedrukt bij van Mieris Charterboek I p. 92. van de Bergh Oorkondenboek I nr. 122 op 1139.
De bul van 1140 gedrukt: A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. I, nr. 
120, p. 234-238
Vgl. Brom Bullarium Traiectense I nr. 17.

2. 1179 November 5.
Paus Alexander III neemt de abdij Rijnsburg in zijn bescherming, bepaalt dat de goederen onverkort ten
dienste van de abdij blijven en legt een jaarlijksen cijns op.

Datum Anagnie -- Nonis Novembris indictione XIII. aano MCLXXVIIII, pontificatus vero 
Alexandri pape anno XXI.
Orig. ( inv.nr. 23 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 34. vs..
Gedrukt bij van Mieris I. p. 118 op 1178, van de Bergh I nr. 160.
Gedrukt:Koch, OHZ, dl. I, nr. 199, p. 353-354 .
Vgl. Brom Bullarium I nr. 36.

3. 1199.
Theodericus, graaf van Holland, en gravin Aleidis bevestigen de giften, die Petronilla, gravin van 
Holland, en haar zoon Theodericus aan de kerk van S. Marie in Rinsburch verleend hebben, nl. het dorp 
Rinsburch, 9½ akker in Nortghe, 6 hoeven in Lede en 3 in Delf en het land van Alsmer met de tienden. 
Het land van Alsmar echter ruilt de graaf met 250 gemeten in Walacria.

Acta sunt hec anno millesimo centesimo nonagesimo nono, regnante Heynrico Romanorum 
imperatore. (1).
Orig. ( inv.nr. 316.1 ). Met uithangend ridderzegel in bruine was.
Opgenomen in vidimus dd. 1307 Juli 31 (reg.nr. 110). 1368 Jan. 11 en 1395 Juni 9, ( inv.nr. 316.3 ) en 
1440 April 5 ( inv.nr. 22 ).
Copie van (14)60 Juli en (14)64 Aug. 7, gewaarmerkt door Gerrit van Assendelft en Cruesino in 
inv.nr. 316 .
Copie in inv.nr. 130 fol. 1. vs..
Gedrukt van Mieris I p. 134, Kluit II1 p. 227. van de Bergh I nr. 180.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 398-401, nr. 238
(1) N.B. 1197 Sept. 28.

4. 1201 Febr. 2.
Theodericus, graaf van Holland, en zijn gemalin Aleide bevestigen aan de kerk van S. Marie in Rinsburg
de schenking van 60 £. renten in Liere, op 2 hoeven door zijn vader, graaf Florentius, voor de zielsrust 
van zijn broeder Robertus gedaan, onder verplichting van dagelijksche missen.
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Datum apud Leythen aano.. MCCI..X. Kal. Martii Luna IIIa.
Orig. ( inv.nr. 504 ). Met twee uithangende zegels in bruine was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 13 vs..
Gedrukt Van Mieris I p. 136 In vertaling, Kluit II1 p. 257, van de Bergh I nr. 188.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 419-420, nr. 250 (met als datum 1201)
Uit auctie Alkemade & v.d. Schelling Amsterdam 1848 nr. 2b.

5. 1200 Aug. 21.
Theodericus, graaf van Holland, en zijn gemalin A (leid) bevestigen aan de kerk van Rinsburg de 
schenking van goederen, door wijlen gravin Sophia gedaan, nl. 125. £. en de goederen van Scyhe en 
Riswikerbroke, 40 £. op 40 morgen land in Harena Comitis, en het goed Wormonde.

Datum apud Leythen anno Domini M.CC.XIIc Kal. Septembris. Luna VIIIa
Orig. ( inv.nr. 395 ). Met uithangend ridderzegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 15.
Gedrukt Van Mieris I p. 137 op 1202, Kluit IIl p. 247. van de Bergh I nr. 182.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 406-407, nr. 243.

6. 1205.
Ada, markgravin van Brandebrug, verkoopt met instemming van haar broeders graaf Willem en 
Florentius, van haar moeder, gravin Ada, en van haar nicht Ada, twee hoeven in Pole aan de kerk van S.
Marie in Rinesburg.

Hec vandicic facta est anno ..MCCV.
Orig. ( inv.nr. 314 ). Ongeschonden zegel in bruine was les erbij.
Copie in inv.nr. 127 fol. 6 vs.
Gedrukt Van Mieris I p. 146, Kluit II1 p. 285, van de Bergh I nr. 202.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 453-454, nr. 273

7. 1205.
Willelmus, graaf van Holland, staat toe en bevestigt den verkoop van twee hoeven in Pole aan de kerk 
van S. Marie in Rinesburg door zijn zuster Ada, markgravin van Brandeburg. Mede bezegeld door zijn 
moeder Ada & zijn broeder Florentius (poost ten Dom te Utrecht).

Hec concessio et confirmatio facta est anno ...MCCV.
Orig. ( inv.nr. 314.2 ). Met 3 uithangende zegels in bruine was.
Gedrukt Kluit II1 p. 286, van de Bergh I nr. 203.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 454-455, nr. 274

8. 1211 Mart 18.
Paus Innocentius III neemt de kerk van Rinesburg in zijn bescherming op verzoek van abdis en convent.

Datum Laterani XV. Kal. Apriles, pontificatus nostri anno quartodecimo.
Orig. ( inv.nr. 24 ). Geschonden, met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 32.
Gedrukt van de Bergh I nr. 222.
Gedrukt: A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. I, nr. 308, p. 488 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 54.

9. 1213 Juli 23.
"Wilhelmus, graaf van Holland, beslist een geschil tussen de abdis van Reynburg en den kastelein van 
Leithen over een stuk land ""Ord"" genaamd bij den Rijn tussen het land ""Werdh"" van de kastelein en
het land van genoemde kerk ten voordeele van de abdis."

Datum apud Leithen anno Dominice Incarnacionis M.CC. XIII. decimo Kal. Augusti.
Copie in inv.nr. 129 fol. 80 ter, vermeld in inv.nr. 13 fol. 39.
Gedrukt van de Bergh I nr. 234.
Het origineel wordt vermeld in ouden inv. Reb. 30 f. 7 genucteerd nr. IIII.

10. 1213 December (23).
Wilhelmus, graaf van Holland, ontheft de goederen der kerk van S. Marie van Rinsburch, onder 
Ostkapelle gelegen, van alle bede, heervaart en andere vordering, voorzoover die tot het recht van 
Holland behoort, behalve het land, dat zijn broeder, graaf Theodericus, op dezelfde wijze voor de kerk 
vrij gemaakt heeft.

Actum anno ..millesimo ducentesimo tercio decimo, mense Decembri apud Middelborch.
Orig. ( inv.nr. 738 ). Met uithangend geschonden ridderzegel in groene was, en tegenzegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 11 vs. en nr. 130 fol. 6. vs..



3.18.20 Abdij Rijnsburg 127

Gedrukt Van Mieris I p. 159, Kluit II1 p. 360, van de Bergh I nr. 237.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 517-518, nr. 339.

11. 1213 December 23.
Fernandus, graaf van Flandria en Hainoia, en zijn gemalin Johanna ontheffen de goederen der kerk 
van S. Marie van Rinsburch, onder Ostkapella gelegen van alle bede en andere vordering, voorzoover 
die tot het recht van Vlaanderen behoort.

Actum feria secunda ante Natale Domini, anno ..millesimo ducentesimo tercio decimo.
Orig. ( inv.nr. 739 ). Met uithangende zegels in groene was, en tegenzegels.
Copie in inv.nr. 127 fol. 2.
Gedrukt Van Mieris I p. 160, Kluit II1 p. 364, van de Bergh I nr. 238.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 516-517, nr. 3389.

12. 1217 April 26.
Paus Honerius III vergunt aan abdis en nonnen van Rinesburch, om bij een algemeen interdict met 
gesleten deuren dienst te doen.

Datum Laterani VI Kl. Maii, pontificatus nostri aano primo.
Orig. ( inv.nr. 25 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 27.
Gedrukt Kluit II1 p. 384, van de Bergh I nr. 257.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, nr. 376, p. 555-556 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 77.

13. 1222 vóór Februari 4.
Willelmus, graaf van Holland, schenkt aan de kerk van S. Marie in Rinsburg 100 £. uit zijn renten in 
Delf, Pinacker, Maslant en Flerdino, waarmede de abdis 's-graven goederen in Buckeskop van heer 
Giselbertus van Amestel koopen zal, en 50 £. betalen aan de kinderen van Ecbertus van Amestel. Voor 
deze giften zal de abdis een priester aanstellen om aan een speciaal altaar de memorie te houden van 
de graaf, van zijn gemalin Aleidis en van hun voorouders.

Actum anno gracie M.CC. XXII.
Orig. ( inv.nr. 680.1 ). Geschonden ridderzegel met tegenzegel in bruine was.
Copie op los blad in inv.nr. 126 . In inv.nr. 127 fol. 13 vs.
Gedrukt Van Mieris I p. 180, Kluit II1 p. 431, van de Bergh I nr 276.
Gedrukt: Koch, OHZ, dl. I, p. 607-608, nr. 423.

14. 1223 Juni.
Maria, weleer gravin van Holland, schenkt voor de zielerust van wijlen haar gemaal Willelmus, graaf 
van Holland, 50 £. aan de kerk van S. Marie in Rinsborch voor een dagelijksche mis aan een bepaald 
altaar.

Actum Rinsberch ..aano gracie M.CC.XXIII. mense Junio.
Orig. ( inv.nr. 799 ). Geschonden zegel met tegenzegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 6.
Gedrukt Van Mieris I. p. 187, Kluit II1 p. 442, van de Bergh I nr. 281.

15. 1223 Juli 23.
Florentius, graaf van Holland, vergunt aan heer Willelmus van Egghemunde om van zijn leengoederen 
in Poel een gedeelte te geven aan de kerk van Egmunde, en aan de kerk van Rinsburg, vrij van lasten, 
voor de zielerust van zijn broeder Walterus.

Actum anno ..M.CC XXIII. in Crastino Magdalene.
Orig. ( inv.nr. 315 ). Geschonden ridderzegel in bruine was
Copie in inv.nr. 127 fol. 5 vs.
Gedrukt Van Mieris I p. 188, Kluit II1 p. 445, van de Bergh I nr. 283.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 25, nr. 434.

16. 1227.
Emece, abdis van Riinsburch, verkoept den tiend in Aloutgheest aan heer Theodericus van Raepherst en
geeft hem dien in erfleen.

Actum anno Domini M.CC. XXVIImo.
Copie in inv.nr. 131 fol. 6 vs.
Gedrukt van de Bergh I nr. 309.

17. 1231 Juli 1.
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Paus Gregerius IX, vergunt aan abdis en convent van S. Marie in Rinsburg, om bij een algemeen 
interdict met gesloten deuren dienst te doen.

Datum Reate Kal. Julii, pontificatus nostri aan quinto.
Orig. ( inv.nr. 26 ). Met uithangend loden zegel.
Gedrukt van de Bergh I nr. 330.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II, nr. 516, p.119
.
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 127.

18. 1231.
F(lorentius), graaf van Holland, verklaart de bewoners van zeker land in Wermunderbroc, 
toebehorende aan het klooster van Rinsburg, vrij van schot en bede.

Actum anno ..M.CC. XXXI. Datum aput Leithen.
Orig. ( inv.nr. 97 ). Geschonden ridderzegel in bruine was.
Copie (op los blad) in inv.nr. 126 en inv.nr. 127 fol. 5. 61 vs.
Gedrukt Van Mieris I p. 208, van de Bergh I nr. 333.
Gedrukt: J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II, nr. 523, p. 125-
126.

19. 1232 Febr. 29.
"Florencius, graaf van Holland, bevestigt de gift, door keizerin Maria aan abdis en convent van S. Marie
in Rinsborg uit het ""scrotambatch"" van Dordreg gedaan, nl. 5 £. 's-jaars."

Datum anno gracie M.CC. XXXII. aput Leydis, proxima Dominca post Mathie.
Orig. ( inv.nr. 800 ). Fragment van ridderzegel in groene was met tegenzegel los erbij.
Copie in inv.nr. 127 fol. 6.
Gedrukt Van Mieris I p. 209, Kluit II1 p. 475, van de Bergh I nr. 342.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 130-131, nr. 528.

20. 1233 Februari 10.
G(iselbertus), ridder van Amestelle, bericht aan E(messa), abdis, aan A(da), zuster van de graaf, non, en 
het geheele convent in Rinseborch, dat hij bereid is de goederen van Buckiscope ten behoeve der kerk af
te staan, tegen een zekere som, en dat hij heer Menzo van Wesepe bij Bockiscope tot gemachtigde 
benoemd heeft.

Datum in Nardinclant anno Domini M.CC.XXXIII. IIII Idus Februarii.
Orig. ( inv.nr. 680.2 ). Fragment van uithangend ridderzegel met tegenzegel in bruine was.
Copie op les blad in inv.nr. 126 , en copie in inv.nr. 127 fol. 19 vs..
Gedrukt Van Mieris I p. 210, van de Bergh I nr. 350.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 146, nr. 543.

21. 1236 Januari 8.
Willelmus, voogd van Holland, verleent aan abdis en convent der kerk van S. Marie in Rinsburh de 
tienden bij Rottenvlet en in Osgest, tegen afstand van renten in Pinaker en Harlem.

Datum anno gracie M.CC.XXXVI. Vi Idus Januarii apud Leidis.
Orig. ( inv.nr. 692.1 ). Uithangende geschonden ridderzegels in bruine was van Willelmus de 
Theilingen en Nicolaus Persin.
Hierbij XVI eeuwse copie op papier, gewaarmerkt door notaris Florentius de Dam.
Copie in inv.nr. 127 fol. 4 vs. en 61, met toelichting.
Gedrukt Van Mieris I p. 212, van de Bergh I nr. 361.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 177-178, nr. 577.

22. 1237 Maart 12.
A(leidis), eertijds gravin van Holland, weduwe van Th(eodericus) van Holland, schenkt aan de abdij van
Rinsburg voor haar zielerust en voor haar grafstede 2 £. 's-jaars uit de tienden van Sconedorpe.

Actum ..millesimo ducentesimo tricesimo septimo, quarto Idus Marci.
Orig. ( inv.nr. 412 ). Met uithagend zegelrest in bruine was, terwijl een grooter fragment er los 
bijligt. Met dorsale notitie: De elemosina Aleydis comitisse in Aleamer.
Copie in nv.nr. 127 f. 19.
Gedrukt Kluit II1 p. 479. van de Bergh I nr. 365.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 185, nr.584.
Vgl. Van Mieris I p. 213.

23. 1237 Maart 21.
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Magteldis, eertijds gravin van Holland, schenkt aan abdis en convent van Rinsborg voor den duur van 
haar leven de weiden, genaamd Intheyn, tegen betaling van 4£. 's-jaars.

Datum anno gracie M.CC.XXXVII. in festo beati Benedicti abbatis.
Orig. ( inv.nr. 262 ). Met uithangende zegelrest in bruine was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 106.
Gedrukt Kluit II1 p. 480. van de Bergh I nr. 366.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 186-187, nr. 586.

24. 1239 Sept. 22.
W., abt, en het convent van Haffligem, berichten aan A(da), abdis, en het convent van Rinsborch, dat zij 
ter onderhouding van fraterniteit besloten hebben jaarlijks voor de overleden broeders en zusters een 
zielmis te houden, en verzoeken binnenkort bericht, of voor hen een gelijke dienst zal gehouden 
worden.

Datum in crastino beati Mathei anno Domini M.CC.XXX nono.
Copie in inv.nr. 127 fol. 16 vs..
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 28 nr. CCXXXI.
Gedrukt van de Bergh I nr. 371.

25. 1240 Juni 11.
Th(eodericus), ridder van Koudenhove schekt veer de zielsrust van zijn moeder aan convent en kerk van 
S. Marie in Rinsborch zijn erf naast de kerk van Valkenborch.

Datum anno Domini M.CC.XL in festo Barnabe aposteli.
Copie in inv.nr. 127 fol. 16.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 116 nr. VI.
Gedrukt van de Bergh I nr. 373.

26. 1242 Sept. 1.
Lubbertus, abt, Isbrendus, prior, en het convent der abdij van Ekmunda verkoepen aan Ada, abdis, en 
convent van Rinsburch, hun goederen bij Bukscoep.

Datum anno Domini M.CC.XLII. Kalendis Septembris apud Ekmundam.
Copie in inv.nr. 127 fol. 15.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 114 vs. nr. XXIII.
Gedrukt van de Bergh I nr. 390.

27. 1242 Sept. 18.
Wilhelmus, graaf van Holland, verleent aan heer Th(eodericus) van Oistgest in eigendom het land 
tussen Monster en Stinkendewale, dat hij in leen had.

Datum Leydis anno Domini M.CC.XLII. feria quinta post Lamberti.
Orig. ( inv.nr. 376 ). Met geschonden uithangen ridderzegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 22.
Gedrukt Van Mieris I p. 217, van de Bergh I nr. 392.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 221, nr. 627.

28. 1243 November 18.
Willelmus, graaf van Holland, en Rikardis, jonkvrouwe van Holland, schenken de opbrenst van de 
botermaat bij Dilf aan het convent van Rinsburg.

Datum et actum anno Domini M.CC.XLIII. in ectava Martini.
Orig. ( inv.nr. 875.1 ). Met geschonden zegel van de graaf in bruine was. Dat van Richardis, 
afgebeeld bij Kluit, en door van de Bergh verkeerd benoemd, is niet aanwezig.
In vidimus van 1317 Juli 6.
Gedrukt Kluit II1 p. 491, van de Bergh I nr. 398.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 229, nr. 635.

29. 1244 April.
Otto, Elect van Traiectum, bevestigt op verzoek van abdis en convent van Rinsborch de vestiging van 
zekere inkomsten voor wijnkelder, kleedkamer en ziekenhuis, en bepaalt dat een wijziging in die 
regeling zal geschieden met toestemming van de prelaten, wier zegels zijn aangehangen.

Actum anno Domini M.CC. quadragesimo quarto Mense Aprili.
Orig. ( inv.nr. 865 ). Met uithangende zegels van Giselbertus, proost was een der kapittels, in witte
van was, van N.N. en den prior der Predikheeren in groene was en van de Gardiaan der 
Minderbroeders in bruine was. Losse zegels van (Volkwijn), abt van St. Paulus en van Walterus, 
proost van St. Marie (?) te Utrecht in groene was met tegenzegels.
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Copie in inv.nr. 127 fol. 14. vs..
Gedrukt Van Mieris I p. 218 (vertaling), van de Bergh I nr. 403.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 252-23, nr. 661.

30. 1245 Aug. 31.
Paus Innocentius IV bevestigt de opdracht van de abdijen Egmond en Rijnsburg, door Theodericus, 
graaf van Holland op zijn reis naar Jerusalem aan St. Pieter gedaan, bepaalt dat de goederen ten 
dienste van abt en convent zullen blijven, en legt daarvoor een jaarlijkache cijns op.

Datum Lugduni ...II Kl. Septembris indictione tercia.. anno MCCXLV pontificatis vero domini 
Innocenoii pape IIII anno tercio.
In transsumpt XVe eeuw van Theodericus de Voird, op perkament en papier. ( Inv.nr. 27.1 ( Inv.nr. 
27 )).
Gedrukt van de Bergh I nr. 411.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II, nr. 669, p. 
260-261 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 163.

31. 1246 Mei.
"Eustacius, zoon van Boenen, Eustacius, zoon van Gerulphus, Gosuinus van Alardkerke en Moninus, 
zoon van Conradus, verkopen een land buiten den dijk, dat gemeenlijk, ""scor"" genoemd wordt, dat de
kerk in Rinsborch lang bezeten had in het ambt van Alardkerke, toen graaf Willem het voor zich 
opeiste, wederom aan Ada, abdis in Rinsborch. Op verzoek bezegeld door Nicholaus, abt in 
Middelburch, Willelmus, deken in Walacria, en den Custos der Minderbroeders in Holland."

Acta sunt hec anno gracie M.CC.XLVI. in mense Maio.
Orig. ( inv.nr. 770.1 ). Met twee uithangende zegelresten in witte was, en 1 los fragment.
In vidimus van 1310 April 24 1312 April 2.
Copie in inv.nr. 127 fol. 19 vs.
Gedrukt Kluit II1 p. 506, van de Bergh I nr. 422.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 314-31, nr. 686.

32. 1246 Sept. 26.
Wilhelmus, graaf van Holland, bevestigt abdis en convent in Rinseburg in de koop van zeker land in 
Ovensidwendi, gekocht van Florencius Regenboldi, die het van de graaf in leen had.

Datum apud Rinseburg anno Domini M.CC.XLVI. feria IIII ante festum beati Michaelis.
Orig. ( inv.nr. 268 ). Met uithangend ridderzegel in groene was, geschonden.
Gedrukt Kluit II1 p. 513, van de Bergh I nr. 432.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 326-327, nr. 697.

33. 1247 April.
Otto, bisschop van Traiectum, vergunt aan abdis en convent in Rins burch de tienden van 200 gemet, 
die zij in Walacria tussen Lemmel en Dunhoveden in het ambt Alardskindskerke met groote moeiten en
kosten door het opwerpen van dijken in cultuur gebracht hebben. Mede bezegeld door ons kapittel.

Datum anno Domini M.CC.XL septimo, mense Aprili.
Orig. ( inv.nr. 785.1 ). Met uithangend zegel in groene was van het kapittel van S. Martinus. Het 
zegel van de bisschop ontbreekt.
In vidimus van 1399 Febr. 24.
Copie in inv.nr. 130 fol. 5
Gedrukt Kluit II1 p. 517, van de Bergh I nr. 436.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 337-338, nr. 712.

34. 1248 Januari 9.
Paus Innocentius IV bevestigt de gift van eenige tienden in Walacria, door den bisschop van Utrecht 
aan abdis en convent van Rinsburch gedaan.

Datum Lugduni V. Idus Januarii, pontificatus nostri anno quinto.
Orig. ( inv.nr. 786.1 ). Met uithangend loden zegel.
In vidimus van 1368 Januari 11.
Copie in inv.nr. 127 fol. 12 vs..
Gedrukt Kluit IIII p. 522, van de Bergh I nr. 445.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 419-420, nr. 768.
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 202.

35. 1248 Febr. 4.
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Paus Innocentius IV vergunt aan abdis en convent van Rinsburch, dat de zusters roerende en 
onroerende goederen, uitgezonderd leengoederen, op wettigen titel mogen aanvaarden.

Datum Lugduni II Nonas Febr., pontificatus nostri anno quinto.
Copie in inv.nr. 127 fol. 36.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 60 vs. nr. XII.
Gedrukt Brom: Bullarium I nr. 204.
Vgl. Van Mieris I p. 136 (op 1202). J. de Fremery: Suppl. Oorkt. nr. 96.

36. 1248 Febr. 6.
Jacobus en Wilhelmus, kanunniken van S. Donatiamis in Brugge, doen uitspraak in een geschil tussen 
abt en convent van S. Maris in Middelburg, en abdis en convent van S. Marie in Rinsburg over de 
novaaltienden tussen Lemmele & Duncefde en in het ambt van Alarstkinstkerke.

Datum et actum anno Domini M.CC.XL octavo, Sabbato post Puri ficationem beate Marie 
virginis.
In vidimus van Otto. bisschop van Utrecht, 1248 Febr. 22 ( inv.nr. 787 ).
Gedrukt van de Bergh I nr. 488.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 465-466, nr. 811.

37. 1248 Febr. 22.
Otto, bisschop van Traicotum, erkent de ontvangst van de brief van Jacobus en Wilhelmus, kanunniken
van S. Donatianus in Brugge (zie 124 Febr. 6), en bevestigt hun arbitrale uitspraak.

Datum apud Vullenho anne Domini M.CC.XL octavo, feria secunda in die Cathedre Petri.
Orig. ( inv.nr. 787 ). Met fragment van uithangend zegel in witte was.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 466-467, nr. 812.
Copie in inv.nr. 127 fol 15 vs..

38. 1248 Augustus 11.
Otto, bisschop van Traiectum, verleent met consent van het kapittel ten Dom aan abdis en convent van 
Rinsburg de tienden van 200 gemet, gelegen in Walacria tussen Lemmel en Dunhovede, tegen 
mogelijke aan spraken van abt en convent van Middelborg.

Datum Traiecti tercio Idus Augusti aano Domini M.CC.XL octavo.
Orig. ( inv.nr. 785.2 ). Met geschonden uithangend zegel & te genzegel in groene was.
In vidimus van 1303 April 9.
Copie in inv.nr. 127 fol. 20.
Gedrukt van de Bergh I nr. 464.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 419-420, nr. 768.

39. 1249 December.
M(agteldis), gravin van Holland, en moeder van W(illelmus), Roemsch koning, schenkt voor der 
jaargetij van wijlen haar gemaal F(lorentius) graaf van Holland, vijf pond 's-jaars aan het convent van 
Rinseborch waarvan 2 te ontvangen van de abdis van Losdunum, en 3 van 't land in Odenborgemade, 
dat heer I, genaamd Mus, van haar hield. Hetgeen daarin mocht ontbreken, zal zij in haar renten uit de 
beden van Brabant aanvullen.

Datum anno Domini M.CC.XL.IX. mense Decembri.
Orig. ( inv.nr. 507 ). Het zegel ontbreekt.
Gedrukt Kluit IIII p. 561, van de Bergh I nr. 498.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 185, nr. 584.

40. 1250 Dec. 3.
Paus Innocentius IV draagt den Elect van Traiectum op, om op verzoek van de abdis van Rinisburo 
eenige wederspannige nonnen, die in de ban vervallen waren, daarvan te ontbinden, en tevens enige 
misbruiken in die abdij te herstellen.

Datum Lugduni III Nonas Decembris, pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 28 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 29 vs.
Gedrukt van de Bergh I nr. 531.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II, nr. 873, p. 
545-546 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr 226.

41. 1251 Januari 16
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Willelmus, Roomsch koning, bericht zijn broeder Florentius of den baljuw van Zeeland, dat hij aan zijn 
tante A, abdis in Rinseburg, vergunning gegeven heeft om nieuw land bij Ostcapelle te bedijken, en 
beveelt haar daarin te beschermen.

Datum apud Middelburg anno Domini M.CC. quinquagesimo primo XVII. Kal. Februarii, 
indictione IXa.
Orig. ( inv.nr. 774 ). Met uithangend zegel in witte was, geschonden.
Copie in inv.nr. 127 fol. 2.
Gedrukt Van Mieris I p. 261, Kluit IIII p. 598, van de Bergh I nr. 534.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 548, nr. 876.
Vgl. Meerman II. 9.

42. 1251 Mei 6.
"Florentius, broeder van de Roomsch koning, verkondigt de uitspraak der scheidslieden tussen A(da), 
abdis van Rinsburg, zijn tante, en eenige Zeeuwse grondbezitters over de grenzen van nieuwland bij 
Hostcapple, en dat elk der partijen zijn land zal kunnen verzekeren met ""liedike""."

Datum anno Domini M.CC.L primo, Sabbato post Inventionem sanote Crucis.
Orig. ( inv.nr. 775 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 127 fol. 20.
Gedrukt Kluit IIII p. 620, van de Bergh I nr. 542.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 562-563, nr. 890.

43. 1252 Sept. 30.
Paus Innocentius IV draagt aan H (1)., titulo S. Sabine presbyter kardinaal legaat, op een voorziening te
treffen in zake afschaffing van eenige langwijlige gebeden, ingevolge verzoek van abdis & convent van 
S. Marie in Rinsburgh.

Datum Perusii II Kl. Octobris, pontificatus nostri aan decimo.
Orig. ( inv.nr. 29 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 32. vs..
Gedrukt van de Bergh I nr. 569.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II, nr. 945, p. 
622-623 .
Brom: Bullarium I nr. 241.
(1) Hugo van Saint Gher.

44. 1254 Nov. 16.
Petrus, kardinaal-diaken & pauselijk legaat, vergunt aan de abdis van Rinseborg, tente van de 
Roomschkoning W(illelmus), & aan het convent, om de strengheid der vasten te matigen, en met 
toestemming van de diocesaan gedurende 2 tijdperken treemaal deags spijs te nuttigen.

Datum Loodii XVI Kl. Decembris anno Domini M.CC.LIIII.
Orig. ( inv.nr. 30 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 11.
Gedrukt Van Mieris I p. 291 (vertaling op 16 Dec.), van de Bergh I nr. 601.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II, nr. 1032, p. 
734-735 .

45. 1257 Dec. 11.
Paus Alexander IV draagt den bisschop van Traiectum op, om eenige weerspannige kapelanen en 
conversen, over welke de abdis van Rinsborh zich beklaagd had, door middel van kerkelijke censuur tot 
gehoorzaamheid te brengen.

Datum Viterbii III Idus Decembris, pontificatus nostri anno tertio
Orig ( inv.nr. 31 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 27 vs..
Gedrukt van de Bergh II nr. 34.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. III, nr. 1175, p. 
177-178 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 278.

46. 1259 Febr. 22.
"Aleydis van Hanonia, voogdes van Holland, verleent aan Theodericus van Teylinge in leen de 
geoderen, die abdis en convent in Rinsburg tot nog toe in eigendom bazaten, nl. 9½ akker in de 
parochie van Nortghe beneden Sitwende, met de ""werft"", die zij van gravin Petronilla hadden; de 
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""vronegers"" tussen Nortge en Vorhoute, de landen van de gebroeders Ougerus en Arnoldus Geir in 
Lisse en Vlodorp en de land en van wijlen Lisekine in Lisse en Hiltsebroic, alle welke goedere de abdis 
met Theodericus van Teylinge geruild heeft tegen zijn tienden in Kercwerve en Rinsburg, die hij van 
Aleyd in leen had, en de abdis in eigendom verkrijgt. Van de ruil is uitgezonderd een veen in 
Hiltsebroich van het bosch van Hillinghem tot Mere toe, dat de abdij tot eigen gebruik houdt."

Datum anno Domini M.CC.LVIII. in cathedra beati Petri.
Orig. ( inv.nr. 693 ). Met uithangend zegel en te genzegel van Aleyd in witte was. Andere zegels in 
het stuk genoemd zijn niet aanwezig.
Copie in inv.nr. 127 fol. 18.
Gedrukt Kluit IIII p. 739, van de Bergh II nr. 51.
Vgl. Van Mieris I p. 328.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 205-207, nr. 1205.

47. 1259 Febr. 24.
Aleidis van Hanonia, voogdes van Holland, keurt de ruil van goederen, gelegen tussen Polegeest en 
Oestgeest, van abdis en convent van S. Marie in Rinsburg met de tienden in Rinsburg van Willelmus 
van Steenhuse goed, benevens de overdracht van die tienden aan het klooster door Theodericus van 
Teylinge.

Datum anno Domini M.CC.LVIII. in die beati Mathie apostoli.
Orig. ( inv.nr. 694 ). Met 5 uithangende zegels in bruine was van Aleid, Elisabeth, weleer Roomsch 
koningin, Machteld, gravin van Holland, Richardis, jonkvrouwe van Hollan en Theodericus van 
Teylinge.
Copie in inv.nr. 127 fol. 13.
Gedrukt Van Mieris I p. 327, van de Bergh II nr. 47 (op verkeerden datum).
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 209-210, nr. 1207.

48. 1259 Maart 17.
Aleydis, weduwe van Joannes van Avennae, voogdes van Holland & Zeeland, (dezelfde inhoud als 
boven nr. 46).

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo in die beate Gertrudis 
apud Rinsborch.
Copie in inv.nr. 127 fol. 17 en 63 met toelichting.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 F. 76 nr. II.
Gedrukt Kluit IIII p. 742.
Het orig. bevindt zich in Koudheidk. Genootsch Amsterdam, Rijksmuseum, schenking Six uit coll. 
Alkemade en van der Schelling 1848.

49. 1260 Februari.
Gherardus, ridder van Wateringhe, zoon van wijlen Ogerus de Hogh, oorkondt dat zijn moeder 
Gertrudis met zijn toestemming een land tussen dat van Walterus van Egmonde & van Batte, weduwe 
van Lawardus, aan de abdij Rijnsburch in eigendom heeft gegeven voor de zielerust van zijn vader & 
zijn broeder Ogerus.

Datum aano M.CC. L nono, mense Februario.
Copie in inv.nr. 130 fol. 6 vs. & 35, waar de naam van de moeder is Bartrudis, en het jaartal 1359.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 37 vs. nr. XXVIII.
Gedrukt van de Bergh II nr. 61.

50. 1260 Juni 24.
Willelmus, zoon van Ermengardis, verklaart dat hij 5 morgen land in Hodenpile aan het klooster van 
Rinsburg in eigendom gegeven, en het daarna weder in erfleen ontvangen heeft. Ter meerdere 
zekerheid bezegeld door schepenen van Delf.

Datum anno Domini M.CC. sexagesimo in die Nativitatis beati Johannis Baptiste.
Orig. ( inv.nr. 705 ). Het stadszegel van Delft los erbij.
Copie in inv.nr. 127 fol. 16.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 116 nr. IIII op 1360.
Gedrukt van de Bergh II nr. 64.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 243-244, nr. 1239.

51. 1260 Oct. 13.
"Aleidis, eertijds gemalin van Johan van Avesnes, voogdes van Halland & Zeeland, schenkt aan abdis 
en convent in Rinsborgh in ruil voor renten, die aan de abdij vermaakt zijn uit het ""sorodeambacht"" 
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van Durdrecht en in de Bogarde door wijlen haar tante M(aria), Roomsch keizerin, en door haar vader, 
graaf Florentius,-- de tienden in Wandinghen tussen Leiden & Dodinslane, en tolvrijdem van 
Nimantsvrinth, voor een jaargetij van haar broeder W(illem, Roomsch koning, en van haar gemaal 
Johan van Avesnes."

Datum in Rinsborgh anno Domino M.CC.LX. feria quarta post festum beati Dionisii, mense 
Octobris.
Orig. ( inv.nr. 697 ). De 5 zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 127 fol. 7 vs. en 61 vs. met toelichting.
Gedrukt Van Mieris I p. 335, Kluit IIII p. 754, van de Bergh II nr. 68 op 12 october.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 248-249, nr. 1243.

52. 1262 Maart 11.
Paus Urbanus IV beveelt den abt van S. Michael in Antwerpen om de abdis en het convent van 
Reinburch, dat onmiddelijk staat onder de kerk van Rome, tegen elken inbreuk op haar privelegiën en 
bezittingen te beschermen.

Datum Viterbii V Idus Marcii, pontificatus nostri anno primo.
Orig. ( inv.nr. 32 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 33.
Gedrukt van de Bergh II nr. 84.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. III, nr. 1284, p. 
294-295 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 288.

53. 1262 April 17.
Henricus, bisschop van Traiectum, verleent abdis C(larissia) en het convent in Rinsburg ontheffing van 
de betaling van 4 denieren 's-jaars per £. ten behoeve van de kerk, en verklaart elk vermaan, 
excommunicatie of interedict, dat naar aanleiding van deze geldvordering tegen de abdij uitgesproken 
is of kan worden, nul en van geener waarde.

Datum feria secunda proxima post Quasimodo geniti, anno millesimo ducentesimo 
exagesimo secundo.
Orig. ( inv.nr. 62 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 127 fol. 21 vs..
Gedrukt van de Bergh II nr. 85.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. III, nr. 1288, pg.
299-300.
Vgl. Van Mieris I p. 338.

54. 1262 Juni 12.
Lubbertus, abt van Ekmunda, keurt den verkoop der abdijgoederen onder de parochie van Naldhwik bij
Huntsel, door den monnik Nicolaus aan Kerstancius ten behoeve der abdij in Rinsburch gedaan, goed.

Actum et datum anno Domini M.CC.LX secundo, in die beati Odulphi confessoris.
Copie in inv.nr. 127 fol. 14.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 F. 115 nr. XXVI.
Gedrukt van de Bergh II nr. 88.

55. 1263 Juli 2.
Willelmus, zoon van Winine, poorter in Middelborg, en Badeliga, zijn vrouw, verkopen aan de abdis 
Clarissia en het convent in Rinsburgh 30 gemeten land in de Polre in de parochie van Oestcapple, ten 
overstaan van N(icolaus), abt in Middelborg, en van schepenen aldaar

Datum anno Domini M.CC. sexagesimo tercio, feria secunda post festum beati Petri et beati 
Pauli apostolorum.
Orig. ( inv.nr. 776 ). Met uithangend zegel van Middelburg in witte was. Het eerste zegel 
ontbreekt.
Copie in inv.nr. 130 fol. 5. vs..
Gedrukt Van de Bergh II nr. 100 op 4 Juli.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 337-339, nr. 1322.

56. 1263 Juli 10.
Nicolaus, abt in Middelborch, rapporteert aan H(enricus van Gelre) bisschop van Leodium, en O(tto), 
graaf van Gelre, voogden van Holland en Zeeland, over den verkoop van zeker land tussen Dunhofde 
en Lummele, naar aanleiding van molest van Conradus aan abdis en convent in Rinsborch.
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Datum anno Domini M.CC.LXIII. feria tercia post octavas apostolorum Petri et Pauli.
Orig. ( inv.nr. 723 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 130 fol. 5, waar staat: B Lood. epo.
Gedrukt Kluit IIII p. 765, van de Bergh II nr. 101.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III p. 340-341, nr. 1324.

57. 1264 Sept. 11.
Aleydis, zuster van wijlen den Roomschkoning Wilhelmus en vrouwe van wijlen Joannes van Avennae, 
geeft aan Johannis van Rinsburg en zijn erfgenamen in erfleen een hofstede naast het kerkhof in 
Nieuw-Sciedam, breed 4 roeden & land 5 roeden.

Datum anno Domini M.CC. sexagesimo quarto, feria quinta post Nativitatem beate Marie 
virginis.
Copie in inv.nr. 129 fol. 55b.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 46 nr. CIIII.
Orig. ( inv.nr. 408.2 ). Met het zegel van de oorkondster in groene was.
Gedrukt Kluit IIII p. 769, van de Bergh II nr. 116.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 185, nr.584.

58. 1265 Januari 10.
M(achteldis), gravin van Holland, schenkt voor de zielerust van haar gemaal, graaf Florentius van 
Holland, aan abdis en convent van Hinsburgh 5 £. 's-jaars losrente op goederen in het ambt van 
Monstra bij Oudenburgh, en scheldt abdis en convent van Lausdunum kwijt van de betaling van 40 
stuiver der rente van 5 £. aan de abdij Rinsburgh.

Datum anno Domini M.CC.LXIIII. Sabbato post Epyphan. Domini.
In vidimus van 1265 Januari 13, ( inv. nr. 508 ).
Gedrukt Kluit IIII p. 766, van de Bergh II nr. 122.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 399-400, nr. 1373.

59. 1265 Januari 13.
Th(eodericus), heer van Theylingen, ridder, Laurentius, priester in Vorholt, Willelmus, priester in 
Valkenburgh, en mr. Gerardus van Leyden, vidimeeren op verzoek van abdis en convent van Rinsburg 
een brief van Machteld, gravin-weduwe van Holland. (Zie 1265 Januari 10).

Datum anno Domini M.CC.LXIIII. in octava Epyphanie Domini.
Orig. ( inv.nr. 508 ). Met zegelrest in witte was aan de tweede strook.
Copie in inv.nr. 129 , fol. 126 en inv.nr 130 fol. 2 vs.
Gedrukt Kluit IIII p. 766, van de Bergh II nr. 122.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. II, p. 400-401, nr. 1374.

60. 1273 Aug. 31.
Florentius, graaf van Holland, geeft aan de mannen van de abdij van Rijnsborgh, die bij Rijnsborgh en 
Buecscoep wonen, vrijdom van zijn tol van Moerdrech.

Datum anno Domini millesimo CC.LXX. tercio, feria quinta post Decoll beati Jhoannis 
Baptiste.
Orig. met uithangend jonkheerzegel in witte was, geschonden, en copie 16e eeuw. ( inv.nr. 102 ).
Copie in inv.nr. 127 fol. 5 vs.
Gedrukt Van Mieris I p. 369, van de Bergh II nr. 258.
Gedrukt: J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. III, nr. 1645., p. 738-
739.

61. 1274 Juni 1.
Paus Gregorius X beveelt den abt van S. Michael in Antwerpen om de abdis en het convent van 
Rinsborgh, dat onmiddellijk staat onder de kerk van Rome, tegen elken inbreuk op haar privelegiën en 
bezittingen te beschermen.

Datum in Lugduno Kalendis Junii, pontificatus nostri anno tercio.
Orig. ( inv.nr. 33 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol 30 vs..
Vermeld bij van de Bergh II nr. 269.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. III, nr. 1668, p. 
765-766 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 328.

62. 1275 Febr. 24.
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"Florentius, graaf van Holland, bevrijdt abdis en convent van Rijnsburgh van het recht van 
""lantsaghe""."

Datum in die beati Mathie apostoli apud Leyden, anno Domini M.CC. septuagesimo quarto.
Orig. ( inv.nr. 535.1 ). Met uithangend zegel in witte was, geschonden.
In vidimus van 1309 Aug. 9.
Copie in inv.nr. 127 fol 1.
Gedrukt van de Bergh II nr. 286.

63. 1275 Oct. 25.
"Florentius, graaf van Holland, schenkt aan de abdij van Rinsburg voor het zieleheil zijner voorvaderen,
en ter vergoeding van hetgeen hij van vroegere legaten mocht schuldig zijn, het veen ""Gere"" 
genaamd, tussen Calveslo, Alamar & Vrisencop."

Datum in festo Crispini et Crispiniani anno Domini M.CC.LXX. quinto.
Orig. ( inv.nr. 258 ). Met uithangend zegel in witte was, geschonden.
Copie in inv.nr. 127 fol 1.
Gedrukt Van Mieris I p. 379, van de Bergh II nr. 295.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 809-810, nr. 1700.

64. 1277 Aug. 22.
Florentius, graaf van Holland, bevestigt de nonnen van Rinsburg in het bezit van eenige landen bij de 
abdij van Loesdunum, die wijlen zijn tante Margareta, gravin in Hennenberch, aan haar kamerjuffers 
Bartradis & Machtildis in eigendem gegeven had, en door deze aan de nonnen in Rinsburch verkocht 
waren.

Datum in octava Assumpcionis beate Virginis, aano Domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo septimo.
Orig. ( inv.nr. 368 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 127 fol 16 vs..
Gedrukt Van Mieris I p. 393, van de Bergh II nr. 343.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 929-930, nr. 1796.

65. 1277.
Florentius, graaf van Holland, verklaart van abt en convent van S. Marie in Middelburg eenige landen 
tussen Dumburg & Oestoapple van abdis en convent van Rinsburg gekocht hebben.

Datum anno Domini M.CC. septuagesimo septimo.
Orig. ( inv.nr. 777 ). Met uithangend zegel in bruine was, geschonden.
Copie in inv.nr. 127 fol. 8.
Gedrukt Van Mieris I p. 395 (in vertaling), Kluit IIII p. 811, van de Bergh II nr. 352.
Vgl. Fruin: Abdij Middelburg regest 69, Kluit p. 813, 814.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 959-960, nr. 1824.

66. (1277).
Jutta, markgravin van Brandenburg, bekrachtigt den koop van eenige goederen, die het klooster en de 
nonnen van Reinsborg gekocht hebben van Bertrada & Mathildis, kamerjuffers van wijlen haar 
meeder, gravin van Hennenberg, indien ook haar broeder Poppo dien wil bekrachtigen & doen stand 
houden.

Orig. ( inv.nr. 368.1 ). Met uithangend zegel in witte was, geschonden.
Copie in inv.nr. 127 fol 6 vs..
Gedrukt Van Mieris I p. 423, van de Bergh II nr. 353.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. III, p. 931, nr. 1797.

67. 1279 Aug. 19.
Zuster B(eatrix) en het convent van Lausdunum verklaren verkocht te hebben aan het klooster in 
Rensburch 1 morgen land in Odenburgermade, en geven het na ontvangen der penningen in eigendom.

Datum anno Domini M.CC.LXX. nono. Sabbato infra octavas Assumptionis beate Marie 
virginis.
Orig. ( inv.nr. 377 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 128 fol. 156 (waar staat Oedenburgenmade), en nr. 130 fol. 2.
Gedrukt van de Bergh II nr. 382.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. IV, p. 56-57, nr. 1877.

68. 1279 Sept. 24.
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Paus Nicolaus III draagt den cantor der kerk van S. Donacianus in Brugge op, om de klachten van abdis
& convent in Rensburg tegen de ridders Henricus de Letha, Theodericus & Simon van Teylinegha, 
Theodericus van Wassenare, Gerardus van Weteringhe, Jacobus van Weede e.a. die haar in haar 
bezittingen geweld aandoen, door bijeenroeping van partijen te onderzoeken, en zonder beroep op 
appèl te beslissen.

Datum Viterbii VIII Kal. Octobris, pontificatus nostri anno scoundo.
Copie in inv.nr. 127 fol. 30.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 fol. 112 nr. VI.
Gedrukt Van Mieris I p. 398 (in vertaling), van de Bergh II nr. 383
Vgl. Brom: bullarium I nr. 347.

69. 1281 Sept. 8.
Florentius, graaf van Holland, ontheft de heemraden van Zevenhusen, Bleeswijch, Rotte, Scye, in het 
ambacht van Alewinus van Roderise, van Arnestus van UUlven, in Broech, in het ambacht van Egidius 
van Voerscoeten en in Bokelsdijck, van zorg voor de algemeene bedijking van het baljuwschap tussen 
Scye en Goude, daar dit tot groote overstroming aanleiding heeft gegeven, bepaalt hen tot hun eigen 
rechtsgebied, trekt het land, Uutdijck genaamd, aan zich, een besluit dat alleen het ambacht van Scye 
het nut & voordeel uit dit privelege zal behalen.

Datum anno Domini M.CC.LXXX primo in Nativitate beate virginis.
Copie in inv.nr. 127 fol. 7.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 114 nr. XX.
Gedrukt Van Mieris I p. 418, van de Bergh II nr. 433.

70. 1282.
Gherijt van de Wateringhe (brief van 2 M. land tussen Gheraert van Delff en Diric uut den Dike, dat 
was Iewijns Iewijnsz.).

in dejaer dusent twechondert ende tweentachtich.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 40.

71. (1287) Juli 26.
Aernoud van der Sluus, ridder, verkoopt broeder Heyne van Riinsborch ten behoeve van het klooster 
van Riinsborch 5 gemeten land te Oestcappelle.

Des anders daghe na sente Jacobsdaghe voer den oest.
Copie in inv.nr. 130 fol. 6.
In vidimus van 1303 januari 20 (inv.nr. 777.2).
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nr. 2.
Gedrukt van de Bergh II nr 615.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. IV, p. 600-601, nr. 2307.

72. 1288 Juli 14.
(Graaf Floris V) gelast Gerart Voren Mabelien zoen, om heer Ghisebrecht bracht Bokel en anders 
ingelanden in zijn ambacht te vermanen, het klooster van Rinsborch niet meer dijklasten op te leggen, 
dan die van Ouderschye betalen.

Ghegeven in ons Heren iare tvelfhondert acht ende tachtich des Wonsdaghes na sente 
Margrieten daghe.
Orig. ( inv.nr. 74 ) Met uithangend zegel in bruine was, geschonden.
Gedrukt van de Bergh II nr. 639.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. IV, nr. 2360, p. 
657.

73. 1289 Januari 3.
Paus Nicolaus IV gelast den Abt van Hecmonda te zorgen, dat de goederen der abdij van Raysenburgh, 
die onrechtmatig vervreemd of onttrekken zijn, in het bezit daarvan terugkeeren.

Datum Rome apud sanctam Mariam maiorem III Nonas Januarii, pontificatus nostri anno 
primo.
Orig. ( inv.nr. 34 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 30.
Gedrukt van de Bergh II nr. 354 (op 1278) en 648.
Gedrukt: J.G. Kruisheer (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. IV, nr. 2368, p. 
665 .
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 373.
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74. 1289 Maart 20.
Florentius, graaf van Holland, verklaart dat Mr. Gerardus van Leyden, kanunnik der kerk van S. Marie 
te Traiectum, zijn klerk, zijn land in het ambacht van Rijswike tegenover Vorde, dat hij van Theodericus 
van Vene gekocht heeft, in eigendom gegeven heeft aan de abdij van Rijnseborch, ender voorwaarde, 
dat zijn zoon Johannes het land in leen ontvangt voor de stichting van zijn kapel van Steenvorde & 
voor het onderhoud van een priester, waarna het in leen overgaat op Mr. Gerard's dochter Agatha, 
vrouw van Jan Jansz. de Urbe, & op haar wettigen erfgenaam. Mede bezegeld door Mr. Gerardus van 
Leyden.

Datum anno Domini M.CC.LXXX octavo, Dominica qua cantatur Letare.
Orig. ( inv.nr. 715 ). Met uithangend zegel van Mr. Gerard in bruine was. Dat van graaf Floris 
ontbreekt.
Copie in inv.nr. 127 fol. 5.
Gedrukt van de Bergh Okdb. II nr. 658. en A. Matthaeus: Veteris aevi analecta, Edit. 2 t. 1 p 743
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. IV, p. 684-685, nr. 2382.

75. 1289 Maart 20.
Mr. Gerardus van Leyden, kanunnik der kerk van S. Marie te Traiectum, geeft zijn landgoed 
Hokenberghe, waarin nu Ghibo woont, aan de abdij van Rijnsberch in leen, onder voorwaarde, dat zijn 
zoons Theodericus & Gerardus, die hij bij Ava gewonnen heeft, en hun wettige nakomelingen, het van 
de abdij in leen ontvangen, waarna het vrij aan het klooster vervalt.

Datum apud domum meam Steenvorde, anno Domini M.CC.LXXX. octavo, Dominica qua 
cantatur Letare.
Orig. ( inv.nr. 714 ). Het zegel ontbreekt.
Gedrukt van de Bergh II nr. 657.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. IV, p. 683-684, nr. 2381.
Wegens den Paasstijl van de brief van graaf Floris, is ook deze brief, door dezelfde hand 
geschreven, evenals de volgende, naar de Paasstijl herleid.

76. 1289 Maart 21.
Abdis en convent van Reynseborgh aanvaarden het testament van Mr. Gherardus van Leyden, waarbij 
deze haar Ockenberghe in het ambacht van Rysewic, waar nu Ghibo woont, in eigendem geeft, en 
geven het volgens de voorwaarden van het testament in leen aan zijn zonen Theodericus & Gherardus, 
die hij bij Ava had.

Datum anno Domini M.CC.LXXX.VIII. feria secunda post Dominicam Letare
Orig. ( inv.nr. 714.1 ). Met twee uithangende zegels in witte was, geschonden [het 2e zegel is 
verdwenen, DjK 13-10-2013].
Vertaling in inv.nr. 131 fol. 2 vs..
Gedrukt van de Bergh II nr. 661.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. IV, p. 689-690, nr. 2384.

77. 1291 Febr. 23.
Florens, graaft van Holland, bevestigt de kusting, die op zijn bevel broeder Willem, proost van het 
klooster in Middelborch, heeft ontvangen van broeder Heine van Rijnsborch e.a. wegens den uitdijk 
tussen Tseren UUlfarts polder en Duenhovede, welke kusting gedaan was te Bricdamme op het kerkhof
op Dinsdag na Dertiendag.

Ghegheven in ons Heren jare M.CC.L.XXXX in sente Mathijs avonde ter Vere.
Orig. ( inv.nr. 724 ). Met afgevallen zegel en tegenzegel in bruine was.
Vermeld in ouden inv. 30 f. vs., gequoteert nr. VIII, genomen uit charters Zeeland.
Copie in inv.nr. 127 fol. 2 vs. en 130 fol. 6.
Gedrukt Kluit IIII p. 898, van de Bergh II nr. 761.
Gedrukt: Kruisheer, OHZ, dl. IV, p. 977-978, nr. 2564.

78. 1291 Maart 25.
Willem Stuvesand, poorter in Middelburgh, verklaart ten overstaan van schepenen van Middelburgh 
verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh ten behoeve van het godshuis aldaar land op 
Walgeren in de polder van de Orde.

Dit was gedaen ende gescreven in onser Vrouwen dage in de vastine, den men hetet 
Annunciatio, als men scrivet M.CC. enentnegentich.
Orig. ( inv.nr. 780 ). Met uithangend zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 28.
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Gedrukt: Van de Bergh II nr. 819.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 177, nr. 2711.

79. 1292 Febr. 9.
Florens, graaf van Holland, neemt de abdis van Rinsborch, zijn nicht, de vrouwen van het klooster, haar
boden en haar goed, in zijn bescherming.

Ghegheven in ons Heren iare M.CC.XCI. des Saterdaghes na sente Agheten daghe.
Orig. ( inv.nr. 75 ). Met uithangend zegel & tegenzegel in witte was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 12 vs..
Gedrukt Van Mieris I p. 534, Kluit IIII p. 972, van de Bergh II nr. 808.
Gedrukt: E.C. Dijkhof, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. V, nr. 2711, p. 151-152.

80. 1292.
Schepenen van Monsterambacht oorkonden, dat Wouter Wouter Blankarts zoon verkocht en 
opgedragen heeft aan het kooster van Renseburch zijn land te Leesdunen.

In ons Heren iare M.CC.XCII.
Orig. ( inv.nr. 369 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 129 fol. 127, en in inv.nr. 130 fol. 2 vs..
Gedrukt van de Bergh II nr. 834.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 277-278, nr. 2783.

81. 1293 Sept. 25.
Rechter en schepenen van Leyden oorkonden, dat de gasthuisberaders van Leyden schuldig zijn aan de 
abdis van Renseburgh 3 £. en 3 schell. Holl. voor jaarl. huur van het land, dat Jan die Wever bezat, 
zoolang deze leeft, waarna het land weer vrij aan de abdis komt.

Ghegheven int jaar ons Heren duzent tuie hondert ende drie ende neghentich des Vridaghes 
na zante Matheus daghe apostels end evangeliste.
Orig. ( inv.nr. 266 ). Met uithangend stadszegel in witte was, geschonden.
Copie in inv.nr. 130 fol. 30 vs..
Gedrukt van de Bergh II nr. 860.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 326-327, nr. 2825.

82. 1294 Sept. 22.
Gheertruit veren Volowien dochter draagt haar land in Oesgheesterambacht en in Warmonderbroek op
aan de abdis van Renseburgh, onder verplichting om aan de erfgenamen van Gheertruit, na haar 
dood ? te geven en aan het convent 1 £. op ? daarvan. Bezegeld met het zegel van de abdis van 
Renseburgh.

Ghegheven in de jare ons Heren dusent tuie hondert ende vijr ende neghetigh in sente 
Mourijs daghe.
Orig. ( inv.nr. 277 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 128 fol. 96.
Gedrukt van de Bergh II nr. 885.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 419-420, nr. 2914.

83. 1294.
Tiederyc, heer van Wasnaer, schenkt aan het klooster van Rinsburg en jonkvrouw Berte, zijn zuster, vier 
morgen land in Poeldijc aan de noordzijde van de kapel, die Johan de Mues van hem in leen hield. 
Mede bezegeld door Phlips, zijn zoon.

Anno Domini M.CC.LXXXXIIII.
Orig. ( inv.nr. 389 ). De zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 129 fol. 123, nr. 130 fol. 3 en vermeld fol. 40.
Gedrukt van de Bergh II nr. 895.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 496-497, nr. 2984.
"N.B. Het zegel van Dirk van Wassenaar, dat hieraan gehangen heeft, bevindt zich te Amsterdam, 
in de collectie ???. Zie Corpus Sigillorum Neerlandicorum no. 1345. Vgl. W. A. Beelaerts Van 
Blokland ""Het oudste Wassenaer-zegel met de drie wassende manen"" [in ""De Nederlandsche 
Leeuw"" XLIX-1931 p. 225-228.]"

84. 1295 Aug. 29.
"Jan van Ambers, Florens van de Tollen, ridders, Hughe van Hillare & Godevart Willaems zoon doen op
bevel van de graaf van Holland uitspraak over het veen, genaamd de Gheer, tussen Aelsmaer en 
Calfsloe, en wijzen aan die van Oude Calfsloe 12 ""vuirlinge"" uit de Drecht toe, - het ambacht, het 
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gerecht, de tienden & eigendom aan de graaf, - en wat deze of zijn voorvaderen hebben uitgegeven, 
aan het convent van Reinsburgh, volgens de oude brieven, die zij gezien hebben."

Op Hemestedervelde --- int jaer ons Heren dusent tuehondert ende viefentnegentich, des 
Manendaghes na sente Bertolomeus daghe.
Orig. ( inv.nr. 259.1 ). Met uithangende zegels van Jan van Ambers & Florens van de Tollen in 
groene was. het derde zegel ontbreekt.
In vidimus van 1321 Oct. 18.
Copie in inv.nr. 129 fol. 4.
Gedrukt van de Bergh II nr. 913.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 546-547, nr. 3032.

85. 1295 Nov. 23.
Florens, graaf van Hollant en Zelant, en heer van Vrieslant, bevestigt de uitspraak van Jan van Ambers 
e.a over het veen, genaamd de Gheer, tussen Aelsmaert & Calfloe, en toewijzing aan abdis en convent 
van Reinsburgh.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent tuehondert ende viefentneghentich in sente Clements 
daghe in da Haghe.
Orig. ( inv.nr. 260.1 ). Met uithangend zegel in bruine was, en tegenzegel.
In vidimus van 1321 Oct. 18.
Copie in inv.nr. 127 fol. 21.
Gedrukt De Fremery: Suppl. Oorkondenboek nr. 307.
Vgl. van de Bergh II nr. 913.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 570-572, nr. 3054.

86. 1296 April 1.
Jan van Ammers, Florens van de Tolle, ridders, Jan Aloud zoon, baljuw van Rijnland, e.a. doen 
uitspraak tussen het godshuis van Rensborch en Henrike Diederic zoon van Alemade over tienden in 
het ambacht, dat Diederic van Alemade kocht van de heer van Kuuc, en gelegen is tussen Warmonde. 
Rensaterwoude, den Zijl en Leydermere.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent tueehondert sesse ende neghentich, des Sonnendaghes 
na Paeschen.
Orig. ( inv.nr. 698 ). Met drie uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 76 en inv.nr. 130 fol. 42.
Gedrukt van de Bergh Oorkondenboek II nr. 936.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 619-620, nr. 3099.

87. 1296 Juni 15.
G(iselbertus), deken en kapittel van S. Petrus in Traiectum verpachten de tienden in de parochie van 
Gherolfsdijc, die Hugo genaamd Gouwer, ridder, bij zijn leven in pacht had, aan abdis Jutta en het 
convent van Rinsburgh, onder zekere verplichting bij de verkiezing van een nieuwe abdis.

Datum anno Domini M.CC.XC sexto, feria sexta post beati Odulfi Confessoris.
Orig. ( inv.nr. 788 ). Met uithangend zegel & tegenzegel in groene was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 1 vs..
Gedrukt Van Mieris I p. 571, van de Bergh II nr. 947.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 644-645, nr. 3121.
In dorse staat: Wolfersdyck, en in ouden inv. 30 f. 8 staat: erfpachts brief van 7 gemeten land.

88. 1297 Oct. 12.
Jutte, abdis van Reynsburch, Heinric, ridder en hurggraaf van Leiden, Jan van Teylingen en Willem van 
Oestgeest, knapen, maken een verdrag over de brug van Kerkwerf en de wetering die daardoor gaat.

Gegeven in de jare ons Heeren dusent twiehondert negentich ende sevene des Saterdaghes 
na sinte Victoersdage.
Copie in inv.nr. 129 fol. 87 bis & 130 fol.. 43 en vermeld fol. 39 vs..
Copie in inv.nr. 130 fol. 13 met datum: Des Zaterdaghes na sinte Willeboertsdaghe (Nov. 9)
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 18 vs. 19 nr. CXXXIII.
Gedrukt van de Bergh II nr. 1016.

89. 1298 April 6.
Jutte, abdis van Renzeburg, en het convent, beloven dat zij jaarlijks zullen betalen te Vorsooter en 
Valkenburcher markt aan Machtelde, zuster van kapelaan Arnout, en aan Marie, dochter van 
Warmbout, certijds kanunnik van Oude Monster te Utrech, 3 £. na haar dood te bestammen voor wijn 
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op de drie jaargetijden van heer Arnout's broeders en zuster.
Ghegheven te Pasken in die heilighe daghe in de jaren ons Heren M.CC.X.VIII.
Orig. ( inv.nr. 866 ). Met fragmenten van 2 uithangende zegels in groene was.
Gedrukt van de Bergh II nr. 1025.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 904, nr. 3384.

90. 1298 April 27.
Jan, graaf van Hollant en Zelant, en heer van Vrieslant, neemt op verzoek van zijn nicht Jutte, abdis van
Reynsburgh, en van het convent de ambachtsbewoners in Zelant in zijn bescherming.

Ghegheven in de Haghe des Sonnendaghes voor Meydach int jaer ons Heren M.CC. 
neghentich ende achte.
Orig. ( inv.nr. 76 ). Met uithangend zegel & tegenzegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 5 vs..
Gedrukt van de Bergh II nr. 1029.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, nr. 3391, p. 914.

91. 1299 Juli 26.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Jan die Mues en zijn moeder Ermegaert opgedragen hebben 
hun aandeel in Duefhuescamp aan Jan van der Wateringhe, die het weder in eigendom gaf aan 
broeder Heinen ten behoeve van het klooster in van Reinseburch.

Int jaer ons Heren M.CC ende XCIX des Soendaghes nae sente Jacobs daghe.
Orig. ( inv.nr. 378.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 124, en nr. 130 fol 3.
Gedrukt van de Bergh II nr. 1072.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 1057-1058, nr. 3490.

92. 1299 Juli 26.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Jan die Mues, zoon van Vrouw Ernegard, schuldig is aan het 
klooster van Reinseburch 8 £. 's-jaars voor pacht van 8 M. land, genaamd Duefhuescamp, op zekere 
voorwaarden.

Int iaer ons Heren dusent tuehondert ende neghen ende neghentich des Sonendaghes na 
sente Jacops daghe.
Orig. ( inv.nr. 378 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 122, en inv.nr. 130 fol. 2 vs..
Gedrukt: van de Bergh II nr 1073.
Gedrukt: Dijkhof, OHZ, dl. V, p. 1058-1059, nr. 3491.

93. 1300 Maart 27.
Paua Bonifacius VIII geeft aan de aartsbisschop van Colonia volmacht tot het innen van kerkelijke 
tienden tot hulp aan het H. Lamd, door zijn voorganger paus Gregorius X met toestemming van het 
concilie van Lugdunum bevolen.

Datum Laterani sexto Kl. Aprilis, pontificatus nostri anno sexto.
In transsumpt van Wichboldus, aartsbisschop van Colonia, d.d. 1302 Januari 26. ( inv.nr. 155.1 ).

94. 1302 Januari 26.
Wicboldus, aartsbisschop van Colonia, aartskanselier van het Rijk, collecteur der tienden tot hulp aan 
het H. Land, geeft aan Werner van Sedehem, van de orde van S. Augustinus, kennis van de ontvangst 
van een brief van paus Bonifacius VIII (zie 1300 Maart 27), en beveelt hem de uitvoering van de 
pauselijke bul in de bisdommen Utrecht, Munster en Bremen.

Datum et actum -- anne -- M.CCC. secundo, indictione prima, septimo Kl. Februarii -- in 
civitate Celeniensi.
In transsumpt van Werner van Sedehem d.d. 1304 April 4. ( inv.nr. 155.1 ).

95. 1302 Oct. 21.
Paus Bonifacius VIII bevestigt de privilegiën van de abdij van Rinisburch.

Datum Laterani XII Kal. Novembris, pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 35 ). Door vocht beschadigd, met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 28.
Vgl. Brom: Bullarium I nr. 457.

96. 1303 April 9.
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Guydo, bisschop van Traiectum, vidimeert den brief van zijn voorzaat bisschop Otto (zie 1248 Aug. 11), 
en bevestigt de beschikking.

Datum apud Reinsburch anno Demini millesimo CCC. tercio, feria tercia post Pascha.
Orig. ( inv.nr. 785.3 ). Met geschonden uithangend zegel & tegenzegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 11.

97. 1303 Mei 1.
Peternelle van de Zande, begijn, maakt haar testament ten voordeele van de abdijen Conincsvelde, 
Losedunen, Sente Marien warde, Ter Lie, Renseburich e.a.. Op verzoek bezegeld door de Vrouwe van 
Voirne, en van Coudekerke, Gherart van Tetrode, Hugen van Leiden, Niclais, kapelaan van de Vrouwe 
van Voirne, Diric, pastoor van Harlem, Jan van de Oest en heer Amijs.

In iair ons Heren dusent driehondert ende drie in Meyen daghs.
Orig. ( inv.nr. 519 ). Met twee uithangende zegels (1 en 5) in bruine was.
Vermeld Muller: Regesta Hannonensia p. 8.

98. 1303 Oct. 16.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Boudijn van Swieten schuldig is aan Hughe Nannen'zoon 72 £.
Hollandsch, verzekerd op zijn huis te Oudenburch,- groot 15 a 16 morgen.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent driehondert ande drie, des Woensdaghes na sente 
Victors daghe.
Orig. ( inv.nr. 379.1 ). Met uithangend zegel in witte was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 2.
Vermeld Muller: Regesta Hannonensia p. 12. (foutief op 1304 Oct. 14).

99. 1304 April 4.
Werner, genaamd van Sedehem, van de orde van S. Augustinus, verzoekt van de abdis van Rensburgh 
in opdrecht van Wiebold, aartsbisschop van Colonia (zie 1302 Januari 26), en ter uitvoering van de 
pauselijke bul van 1300 Maart 27, betaling van gelden voor het H. Land, en scheldt haar kwijt.

Datum apud Rensburgh anno Domini MCCC. quarto, Sabbato in ebdomada Pasche.
Orig. ( inv.nr. 155.1 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Met transfix d.d. 1304 April 12.

100. 1304 April 12.
Werner van Sedehem, van de orde van S. Augustinus, executeur voor de inzameling van tienden voor 
het H. Land in Traiectum, volgens commissie, in de doorstoken brief vermeld (zie 1304 Apr. 4), verklaart 
dat hij bevonden heeft, dat de abdis en het convent van Rensburgh 6 jaar lang de tienden hebben 
betaald, waarom hij haar kwijtscheldt, evenals van het deposito van wijlen Reynerus van Hemesteden, 
ridder.

Datum apud Rensburgh anno Domini M.CCC. quarto, Dominica qua cantatur Misericordia 
Domini.
Orig. ( inv.nr. 155.2 ). Met uithangend zegel in bruine was, geschonden.
Transfix bij 1304 April 4.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 11.

101. 1304 April 12.
Werner van Sedehem, van de orde van S. Augustinus, gedeputeerde voor de inzameling van tienden 
voor het H. Land in Traiectum, verklaart dat hij in Rensburgh geheel voldaan is van de betaling der 
tienden, en de abdis en de abdij kwijtscheldt, ook voor de gelden, die de vrouwe van Hemesteden bij 
haar gestort had voor haar gemaal Florentius, en voor diens vader Reynerus. Mede bezegeld door 
Willelmus, prior der Predikheeren in Zirixe, en Reynerus, prior derzelfde orde in Harlem.

Datum apud Rensburgh anno Domini M.CCC. quarto, Dominica qua cantatur Misericordia 
Domini.
Orig. ( inv.nr. 155.3 ). Met drie uithangende zegels in bruine en groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 11.

102. 1304 Mei 7.
Andreas, rector der kerk en commandeur van het Duitsche huis in Leyden, Hugo van Leyden, kanunnik 
van S. Jan in Traiectum en persoon in Nordic, en Theodericus, persoon en rector in Riswic, leggen op 
verzoek van Johannes genaamd van Stenvorde, ridder, zoon van wijlen Gerardus van Leyden, kanunnik 
van S. Marie in Traiectum, verklaring af omtrent afstand van gelden, die bij de abdis van Rensburgh 
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gedeponeerd waren, aan Werner van Sedehem, ontvanger der tienden voor de kruistochten, - en 
kwijtschelding daarvan aan abdis en convent.

Datum apud Leyden anno Domini M.CCC. quarto in die Ascensionis Domini.
Orig. ( inv.nr. 155.4 ). Met drie uithangende zegels in bruine en groene was, geschonden.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 11.

103. 1304 Mei 18.
Wilhelmus, oudste zoon van de graaf van Haynonia, Hollandia en Zelandia, en heer van Frisia, 
oorkondt dat Wernerus van Sedehem, van de orde van S. Augustinus, ontvanger in Traiectum van alle 
goederen ten dienste van het H. Land, verklaard heeft, het deposito van Mr. Gerardus van Leyden bij de 
abdis van Rensburgh gevonden en van haar ontvangen te hebben.

Datum et actum in Haga anno Domini M.CCC. quarto, in orastino Penthacostes.
Orig. ( inv.nr. 155.5 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 11.

104. 1304 Mei 20.
Werner van Sedehem, van de orde van S. Augustinus, ontvanger van de tienden voor de kruistochten in 
Traiectum, verklaart dat hij door abdis en convent van Rensburg geheel voldaan is, ook voor de gelden, 
door wijlen Reynerus van Hamesteden en Gerardus van Leyden voor afkoop van de kruistocht aldaar 
gedeponeerd, en scheldt haar daarvan kwijt. Mede bezegeld door den prior van Zirixe en den prior van 
Harlem.

Datum apud Leyden anno Domini M.CCC. quarto, feria quarta in Ebdoma Penthecostes.
Orig. ( inv.nr. 155.6 ). Met 3 uithangende zegels in bruine en groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 11.

105. 1304 Juli 4.
Werneer, abt van Egmonde, erkent het recht van abdis en convent van Rijnsburoh op de tienden van 
land in Oesghiesterambacht, waarover Florens, abt van Egmonde, met de abdis getwist had.

Ghegheven in die jaren ons Hieren dertienhondert ende viere, op zente Martijnsdach in de 
zoemer.
Orig. ( inv.nr. 695 ). Met uithangend zegel in bruine was, geschonden.
Copie in inv.nr. 130 fol. 42.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 11.

106. 1305 Mei 24.
Gheyla van Canpen, non in Riensborch, schenkt al haar goed en tienden in Zelant en dat van wijlen 
haar zuster Katerine aan abdis en convent van Riensborch.

Ghegheven int jaer ons Heren als men scrieft dertien hondert jaer ende vyre, des anders 
daghes voer sente Urbaens daghe.
Orig. ( inv.nr. 784 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 21 vs..
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 13.

107. 1305 Nov. 7.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Bodewin van Suhiten en Barte, zijn vrouw, in eigendom 
overgedragen hebben aan het klooster van Resborgh 15 M. land, behoudens het recht van lossing.

Gheven in de iair ons Heren XIII honder ende V oppe sente Wilbersdaghe.
Orig. ( inv.nr. 379.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 125 en nr. 130 fol. 2.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 12.

108. 1306 mei 29.
Willaem, graaf van Henegouwen, van Hollant en Zelant, en heer van Vrieslant, beveelt aan schepenen 
en raad van Middelborch bij herhaling, om de goederen en boden van abdis en convent van Reinsborch
in Walcheren ongemoeid van schot te laten.

Ghegheven in de Haghe, Sonnendaghes na Pinxteren int jaer ons Heren M.CCC. ende sesse.
Orig. ( inv.nr. 740 ). Met fragment van uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 4 vs..
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 17

109. 1307 Maart 31.
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Yde van Santhorst maakt haar testament, en bespreekt 10 £. Hollands aan Reinseborg wijnrente op 
haar jaargetij, en andere giften aan kerken en kloosters, en 7 M. land aan haar erfgenamen, onder 
beding dat Philips, ridder van Santhorst, het deel van hem, die zich tegen het testament verzet, aan het 
klooster van Reinsburg zal geven. Bezegeld door de abdis van Reinsborg.

Ghegheven in jar ons Heren als men scrivet dusent driehondert ende seve, des Vriedaghes na 
Paschen.
Orig. ( inv.nr. 346.1 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 128 fol. 157 bis en nr. 139 fol. 77.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 20.

110. 1307 Juli 31.
De Proost van de abdij Coninxvelt en Henricus, Kastelein in Leyden, vidimeeren op verzoek van de 
abdis van Rijnsburch, een brief van Theodrious, eertijds graaf van Holland. (zie 1199).

Sub anno Domini M.CCC. septimo in vigilia beati Petri ad Vinoula.
Copie in inv.nr. 127 fol. 8.

111. 1308 Nov. 5.
Willaem, graaf van Henegouwen, van Hollant en Zelant, en heer van Vrieslant, beveelt Janne van 
Soeinge, baljuw van Middelborch, om de abdis van Reinsborch te houden en te stellen in het bezit der 
goederen, waarover de abt van Middelborch haar lastig valt.

Ghegheven in de Haghe des Dinxendaghes na Alreheylighendach int jaer ons Heren M.CCC. 
ende achte.
Orig. ( inv.nr. 725 ). Met fragment van uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 4 vs..
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 27.

112. 1309 April 7.
Paus Clemens V bevestigt de Privilegiën van de abdij van Reinsburg.

Datum Avinione - VII Idus Aprilis, pontificatus nostri anno quarto.
Orig. ( inv.nr. 36 ). Eenigszins geschonden, met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 27.
Vermeld bij Van Mieris II p. 73. (op 1308).
Brom: Bullarium I nr. 492.

113. 1309 April 9.
Paus Clemens V draagt den proost der kerk van S. Marie in Traiectum op, om alle goederen der abdij 
Reinsburg, die onrechtmatig vervreemd of in erfpacht gegeven waren, weder in het volle bezit der abdij 
te stellen.

Datum Avinione V Idus Aprilis, pontificatus nostri anno quarto.
Orig. (inv.nr 37). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol 26 vs..
Vermeld bij van Mieris II p. 73, Brom: Bullarium I nr. 493.

114. 1309 Aug. 9.
Theodericus van Brederode, ridder, vidimeert den brief van Florencius, eertijds graaf van Holland. (zie 
1275 Febr. 24).

Anno Domini M.CCC.IX. in vigilia Laurencii.
Orig. ( inv.nr. 535.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

115. 1309 Nov. 12.
Guillelmus, graaf van Haynonia, van Holland en Zeland, en heer van Friesland, bepaalt dat de 
kapelanie van de H. Maagd in de kerk van Rainsebourgh, die hij met consent van abdis en convent voor
de zielerust van zijn voorvaderen heeft opgericht, vrij door hem zal begeven worden, door zijn opvolgers
echter met toestemming van abdis en convent

Datum anno Domini millesimo trecentesimo nono, in die beati Martini hyemalis secundo.
Orig. ( inv.nr. 790 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 31.

116. 1310 April 24.
H(enricus), abt van S. Marie in Middelborch, de Gardiaan der Minderbroeders aldaar, en W(illelmus 
van Duiveland), deken van Wallacria, vidimeeren een brief van Ada, abdis van Reinsborgh. (zie 1246 
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Mei).
Datum anno Domini M.CCC. decimo, feria sexta post Pascha.
Orig. ( inv.nr. 770.2 ). Met drie min of meer geschonden uithangende zegels in rode was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 18vs.

117. 1310 Mei 4.
Paus Clemens V beveelt den deken, cantor en scholaster van Tornacum kennis te nemen van het geschil 
tussen de abdij van Reynborch en die van S. Marie in Mildeborch, dat in strijd met de constitutie van 
Bonifacius VIII bij den abt van S. Petrus te Gandavum was aangebracht.

Datum Avinion IIII Non. Maii, pontificatus nostri anno quinto.
Orig. ( inv.nr. 38 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 31.
Gedrukt Van Mieris II p. 83. (op 1309 in vertaling).
Brom: Bullarium nr. 509.
Vgl. Regesta Hannonensia p. 33.

118. 1310 Juni 20.
Ghye, bisschop te Utrecht, verleent aan abdis en convent van het klooster te Renseborgh, tolvrijdom 
door Oudewater, en beveelt zijn baljuw van Woirden, tollenaar en schouten, de uitvoering te 
bevorderen.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. ende tiene, des Satersdaghes voir sente Jans daghe te 
midzomer te Utrecht.
Orig. ( inv.nr. 103 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 34.

119. 1310 Nov. 12.
Ida van Santhorst maakt haar testament, bepaalt dat het vorige van kracht zal blijven, en doet verdere 
schenkingen van 3 M. land in de Keersmade te Souterwoude en van 1M. in Voerscoten bij den Riene, 
aan de abdij van Rensburgh, aan de abdis, de priorin etc. Op verzoek bezegeld door Elisabet, abdis, en 
heer Philips van Santhorst.

Int jaer ons Heren dertienhondert ende tiene, des ander daghes na sente Martijns dach in de 
wijnter.
Orig. ( inv.nr. 346.2 ). Met 2 uithangende zegels in bruine en groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 159 en 130 fol. 77vs
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 37.

120. 1311 Januari 23.
Paus Clemens V draagt den abt van Egmond op, om het geschil tussen de abdis van Reinsborch en den 
abt van S. Marie in Middelborch te beslissen, dat eerst voor den abt van S. Petrus, en daarna voor den 
abt van S. Bavo te Gandavum gebracht was, voor wien de abdis als voor een buiten het bisdom 
zetelend rechter weigert te procedeeren, en aan de H. Steel geappelleerd heeft.

Datum Avinion X Kl. Februarii, pontificatus nostri anno sexto.
Orig. ( inv.nr. 39 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 31 vs..
Gedrukt Brom: Bullarium nr. 512, vermeld in Regesta Hannonensia p. 38.

121. 1311 Nov. 21.
Burgemeesteren en schepenen van Bruoghe danken Elizabeth, abdis van Rinseburc, voor den door haar
gemaakten zoendinc over den verslagen poorter Jan Donker, en geven bericht van de namen dergenen, 
die gemachtigd worden den zoen te bevestigen.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. ende elleve, Sundaghes vor sinte Clements dagh.
Orig. ( inv.nr. 536 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 43.

122. 1312 April 2.
Bertoldus, abt van Egmond, de Prior der Predicaren in Harlem, Katerina, vrouwe van Voerne en van 
Telinghe, Theodericus, heer van Brederode, en Heinrious, kastelein in Leyden, vidimeeren in 1312 de 
brief van 1246 in Mei.

Datum transcripti anno Domini suprascripto, Dominica ante Ambrosii.
Orig. ( inv.nr. 770.3 ). Met 5 uithangende zegels in groene was.
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Copie in inv.nr. 127 fol. 8 vs..
Vergelijk over het zegel van Katerina van Voorne, Kluit Historia critica II p. 508. Ned. Leeuw jrg. 
XLVI kol. 359, L. kol 92.

123. 1313 Maart 25.
Willaem van Oestgheest, ridder, Kerstine zijn dochter, en haar man Jan uten Werde, geven 40 
schellingen Hollandsch 's-jaars erfrente aan het altaar van S. Marie binnen Kerchwerve gaande uit den 
moentijns in de ambachten van Kerchwere en Rensburch. Op verzoek van W. van Oestgheest, die geen 
zegel heeft, bezegeld door zijn parochiepaap Jan van Kerchwerve, en door Jan uten Werde.

Int jaer ons Heren dertienhondert ende twaelve, up den dagh sente Marien alse si onsen Here
ontfinch.
Orig. ( inv.nr. 963 ). Met 2 uithangende zegels in roode en groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 42 vs..
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 48 op 1312 Dec. 8.

124. 1313 April 20.
Paus Clemens (V) vergunt aan abdis en convent van Rijnsburch, dat de zusters roerende en onroerende 
goederen op wettigen titel mogen aanvaarden.

Datum Avinione XII Kal. Maii, pontificatus nostri anno octavo.
In copie van notaris Petrus Johan d.d. 1472 Mei 29 ( inv.nr. 40 ).
Copie in inv.nr. 127 fol. 32 vs..
Gedrukt Brom: Bullarium I nr. 521.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 49.

125. 1313 April 24.
Paus Clemens V gelast den domdeken van Traiectum, om op te treden tegen hen, die goederen der 
abdij in Rinsoborch tot zich genomen hebber

Datum Avinione VIII Kl. Maii, pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 41 ). Met uithangend loden zegel. Copie in inv.nr. 127 fol 26.
Gedrukt Brom: Bullarium I nr. 522. Joosting en Muller: Bronnen kerkel. rechtspraak III nr XXXVI.
Vermeld in Regasta Hannonensia p. 49.

126. 1313 Mei 14.
Willaem, graaf van Henegouwen, van Hollant en Zelant, en heer van Vrieslant, verkoopt aan Willaem 
Aelbrechtsz. van Ockenberghe 24 M. land in Maeslant, hem aangekomen en bestorven van Janne 
Coppen' zoon uit Maeslant.

Ghedaen in de Haghe des Manendaghes na sente Servaes dagh int jaer ons Heren dusent 
driehondert ende dertiene.
Orig. ( inv.nr. 390.1 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 129 fol. 115.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 49.

127. 1313 Aug. 14.
Schepenen in de Haghe oorkonden, dat Honeske Kerstant verkocht heeft aan Reyniere, vrouw 
Baven'zoen, 4 M. land en woning, die hij daarna weder in erfpacht ontvangt tegen 40 schellingen 's-
jaars.

Ghegheven int iaer ons Heren dertienhondert ende dertiene up onser Vrouwen avonde te 
midden Oschst.
Orig. ( inv.nr. 362.1 ). Met uithangend zegel in witte was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 147 en 149, en inv.nr. 130 fol. 83.
Vidimus van 1352 Juli 27.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 51.

128. 1314 Juni 30.
Dirc van Leyden, ridder, geeft aan het convent van Ryensborgh 1 £. 's-jaars, liggende bij de Maerne te 
Leyden, waarvoor men tijdens zijn leven jaarlijks een mis van de H. Geest zal zingen, en na zijn dood 
een zielmis.

Gegheven int jaer ons Heren als man scrivet dertienhonert ende vertien jaer, des 
Sonnendaghes na sent Pieters ende sente Pouwels daghe.
Copie in inv.nr. 128 fol. 35 en nr. 130 fol. 68 vs. op het jaar 1309.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 92 vs. nr. LXIX.
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129. 1314 Aug. 19.
Jacobus, deken van de Dom in Traiectum, oorkondt dat Florencius, priester van Warmunde, en 
Florencius van Alcmade, schildknaap, verklaard hebben, dat Heinricus van Alcmade, ridder, bij zijn 
sterven erkend heeft geen recht te hebben op de tienden van Warmunderbrouch, waarover hij met 
abdis en convent van Reinsborch geschil had, en dat hij zijn pretentie aan de abdij afstond.

Datum Traiecti anno Domini M.CCC. decimo quarto, feria secunda post Assumpoionem 
beate Marie virginis.
Orig. ( inv.nr. 699 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 127 fol. 20 vs. en inv.nr. 129 fol. 68.
Gedrukt Van Mieris II nr. 143.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 55.

130. 1315 Januari 7 (1).
Ghye, bisschop van Utrecht, en Willaem, graaf van Henegouwen, van Holland en Zeeland, en heer van 
Vriesland, doen uitspraak in het geschil tussen den bisschop van Suden en de abdis van Rijnsborgh over
de goederen van Claes Goden, die na zijn dood gelijk tussen de partijen zullen verdeeld worden.

Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondert ende vijftiene, des Dinghesdaghes na Dertiene 
daghe.
Orig. ( inv.nr. 63.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
(1). Utrechtsche stijl in verband met 28 Mei 1315. In Regesta Hannonensia op 1316 Januari 13.

131. 1315 Maart 9.
Schepenen van Mazelant oorkonden, dat Jan Cortte Willemsz. aan Florens en Katrinen Jan Hunoutsz. 
kinderen 2 £. 's-jaars op 8 M. land geeft, strekkende van de Seynewatering tot de middelwatering.

in de jaer ons Heren dertienhondert ende vijftiene, Sonendaghes voer sinte Gregoriis daghe.
Copie in inv.nr. 129 fol. 111 en nr. 130 fol. 16.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 25 nr. CCII.

132. 1315 April 22.
Schepenen in de Haghe oorkonden, dat Reinier, vrouwe Baven'zoon, gekocht heeft van Arnoude van de
Bossche en zijn vrouw Ghertrude, 1 £. Hollantsch 's-jaars op de hofstede waar Andries van Wijc op 
woont.

Ghegheven int jaer ons Heren als men screef dusent driehondert ende vijftiens, des 
Dincsendaghes vor sinte Marcus daghe.
Orig. ( inv.nr. 497 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 148-en inv.nr. 130 fol 83.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 58.

133. 1315 Mei 3.
Willaem, graaf van Henegouwen, van Holland en Zeeland, en heer van Vriesland, neemt het godshuis 
van Reynsborch, de vrouwen, de boden en al het goed in zijn bescherming.

Ghegheven in shelijcs crux daghe int jaer ons Heren M.CCC. ende vijftiene. (Phedericus)
Orig. ( inv.nr. 77 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 59.

134. 1315 Mei 28.
Guillaem, graaf van Henegouwen, van Holland en Zeeland, en heer van Vriesland, beveelt Willaem van
Leyden, baljuw van Rijnland, om abdis en convent van Reyseburch te handhaven in de beslissing tussen
haar en den bisschop van Zuden over het versterf van Claes Goeden.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. ende vijftiene des Woendaghes na der octave van der 
heyligher Trinitet.
Orig. ( inv.nr. 63.2 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 59.

135. 1315 Oct. 27.
Philips van Zanthurst geeft zijn toestemming tot verkoop aan het klooster van Reinsburch door Clais 
Everockersz. van land in Zoeterwoude, dat vroeger van jonkvrouw Ide was.

Int iaer ons Heren dusent driehondert ende viftiene, op sente Symen Iudas avont.
Orig. ( inv.nr. 346.3 ). Met uithangend zegel in witte was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 22 en inv.nr. 130 fol. 34.
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Vermeld in Regesta Hannonensia p. 60.

136. 1315 Nov. 5.
Schepenen van Mazelant oorkonden, dat Symon Voddinc erkent aan Willem Aelbrechtz. van 
Ockenberge schuldig te zijn 2 £. 's-jaars op 6 M. land.

in de jaer ons Heren dertienhondert ende vijftiene des Voensdaghes voer sinte Martijns dagh 
in de Wijnter.
Copie in inv.nr. 129 fol. 114 en inv.nr. 130 fol 14 vs..
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 27 vs. nr.CCXXV.

137. 1316 April 6.
Schepenen van Mazelant oorkonden, dat Willaem Aelbrechtsz. van Hughen van Riedwiken een 
jaarlijkse rente van 3 £. koopt op 8 M. land aldaar aan de zuidwende en Gawech.

Int jaer ons Heeren duysent driehondert ende sestiene des Dynxdaghes na Palmendaghe.
Copie in inv.nr. 129 fol. 109 en nr. 130 fol. 14.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 23 vs..

138. 1316 Nov. 25.
Henric van Ockenbergen en Dirric Bokel, schepenen in Delf, oorkonden dat Isebrant de Ridders zoon 
van Willaem Aelbrechtsz. in erfhuur genomen heeft elf morgen land in Jans ambacht van der 
Wateringhe te Vlaerdingen voor 4 £. 's-jaars.

Gegeven int jaer ons Heren dusent driehondert ende zestienen in sente Katrinendaghen.
Copie in inv.nr. 129 fol. 56 en 89, en nr. 130 fol. 88.

139. 1316 December 13.
Paus Johannes XXII bevestigt abdis en convent in Roynsborch in haar privilegiën.

Datum Avinione Id. Decembris, pontificatus nostri anno primo.
Orig. ( inv.nr. 42.1 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 28 vs..
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 67 en Brom: Bullarium I nr. 537.

140. 1316 Dec. 13.
Paus Johannes XXII neemt abdis en convent in Reynsberch in de bescherming van de H. Stoel.

Datum Avinione Id. Decembris, pontificatus nostri anno primo.
Orig. ( inv.nr. 42.2 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 28 vs..
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 67, en Brom: Bullarium I nr. 538.

141. 1316 Dec. 13.
Paus Johannes XXII gelast den abt van Egmunda, om abdis en convent in Reynsborgh te herstellen in 
het bezit der goederen en inkomsten, die vervreemd of onrechtmatig onttrokken zijn.

Datum Avinion Id. Decembris, pontificatus nostri anno primo.
Orig. ( inv.nr. 42.3 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 32.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 67, en Brom: Bullarium I nr. 539.

142. 1317 April 14.
Guillelmus, graaf van Haynonia, van Holland en Zeeland, en heer van Friesland, vergunt aan priorin en
convent van Porta Celi, die geheel verarmd zijn, zich met al het hare te begeven onder de abdis en het 
convent van Rensenburch, en verleent aan de laatste alle voorrechten die de priorinnen van Porta Celi 
hadden, en het recht om haar klooster met zooveel personen te vermeerderen, als de overgenomen 
goederen van Porta Celi toelaten.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo septime decimo, quarta decima die Aprilis.
Orig. ( inv.nr. 70 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Gedrukt Van Mieris II p. 183, Kluit II11 p. 1038.

143. 1317 Juli 6.
Henricus, kastelein in Leyden, vidimeert den brief van graaf Willem van Holland en Rikardis d.d. 1243 
Nov. 18.

Datum transcripti nostro sigill muniti anno Domini M.CCC. decimo septimo in octava 
apostolorum Petri et Pauli.
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Orig. ( inv.nr. 875.2 ). Met uithangend zegel in bruine was.

144. 1317 Juli 25.
Jan Hove oorkondt, dat Yokel Ossterbeics' weduwe het geld kwijtscheldt, dat Lippetiaen op Oesterbeke 
gaf, als van het land, dat Jan van der Elve van Lippetiaen kocht, waarvan broeder Dirch vanwege de 
abdis van Renseborch den koop nam.

Int iaer ons Kieren dusent driehondert ende zeventiene in sente Jacobs daghe.
Orig. ( inv.nr. 411 ). Met fragment van uithangend zegel.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 74.

145. 1318 Febr. 27.
Schepenen uter Wijc oorkonden, dat de kinderen van Willaem Gouwer voor het gerecht aan hun 
oudsten broeder Willaem het goed hebben overgegeven, dat hem van zijn ouders aanbestorven was.

Gegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ende achtiene des Manendages na sente 
Mathiesdach.
Copie in inv.nr. 128 fol. 164, en nr. 130 fol. 87 zonder dagteekening.
Oorspr: Kon. Oudh. Genootschap, amsterdam Rijksmuseum (collectie Six).

146. 1318 Mei 18.
Willaem Aelbrechtsz. (van Ookenbergh) geeft aan zijn neef Kerstant, zoon van Kerstant en Lysabet 
Philps' dochter van Groenevelt, 92½ M. land in Ketelambacht, genaamd des heren ambacht van 
Wassenare, met nog 7 £. 's-jaars op verschillende perceelen, op voorwaarde dat Kerstant ze niet 
vervreemden mag dan met raad van de stad Delf, en met bepalingen over de voogdij. Mede bezegeld 
door Dirc, heer van Wassenaer, en Willaem van der Made, ridders.

In iaer ons Heren M.CCC. ende achtien des Donresdaghes na zente Servaes daghe.
Orig. ( inv.nr. 391.1 ). Met 3 uithangende zegels in witte was.
Vidimus van Philips van Groenevelt. (zie 1355 Juli 26).
Copie in inv.nr. 130 fol. 20.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 77.

147. 1318 Juli 30.
Willaem Aelbrechtsz. (van Ockenbergh) geeft in leen aan zijn neef Kerstant, zoon van Kerstant en van 
Lijsbet Philps' dochter van Groenevelt, 13 M. land in Maeslant, en 5 £. 's-jaars rente op 14 M. land, 
onder eenige voorwaarden, en met bepalingen over de voogdij. Mede bezegeld door schepenen van 
Maeslant.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende achtien, des Sonnendaghes na zente Jacobs daghe.
Orig. ( inv.nr. 391.2 ). Met 2 uithangende zegels in rood-witte was.
Copie in inv.nr. 130 fol 15.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 77.

148. 1318 Juli 30.
Willaem Aelbrechtsz. (van Ockenbergh) geeft in leen aan zijn neef Kerstant, zoon van Kerstant en 
Lijsbet Philps' dochter van Groenevelt, 24 M. land in Maeslant, genaamd Jan Coppen'zoensland, onder 
eenige voorwaarden, en met bepalingen over de voogdij. Mede bezegeld door schepenen van 
Maeslant.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende achtien, des Sonnendaghes na zente Jacobs daghe.
Orig. ( inv.nr. 391.3 ). Met 2 uithangende zegels in roodwitte was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 19 waar gesproken wordt van 40 M.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 77.

149. 1318 Nov. 30
Willaem van Wilsnes, ridder, Jan van Rozenborch en Claie Gherijtzoen van Wieldrecht, knapen, 
oorkonden dat Louwen Arnt Imman'zoon en Aechten, zijn vrouw, hun goed vrij terug gekregen hebben 
van abdis Mabelien en het convent van Reinsborch, op voorwaarde dat zij aan geen klooster of 
godshuis iets zouden schenken dan met goedkeuring der abdis.

Ghegheven in de iaer ons Heren dertienhondert ende achtien ets Vridaghes na Alrezielen 
daghe.
Orig. ( inv.nr. 411 ). Met fragment van het tweede uithangende zegel, en geschonden derde zegel 
in bruine was. Het eerste ontbreekt geheel.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 78.
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150. 1319 April 26.
Willaem Aelbrechtsz. (van Ockenbergh) geeft aan zijn neef Kerstant, zoen van Kerstant en van Lijsbet 
Philps' dochter van Groenevelt, 128 M. land in Ketelambacht en 7 £. 's-jaars rente op verschillende 
perceelen, onder eenige voorwaarden, en met bepalingen over de voogdij. Mede bezegeld door Dirc, 
heer van Wassenaer, en Willaem van der Made, ridders.

Int iaer ons Heren dusent drichondert ende neghentiene, des Donresdaghes na zente Marcus 
ewangelista daghe.
Orig. ( inv.nr. 391.4 ). Met 3 uithangende zegels in roodwitte was.
Vidimus van Philips van Groenevelt. (zie 1355- Juli 26).
Copie in inv.nr. 130 fol. 15 verso.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 79.

151. 1319 Mei 10.
Uitspraak van Hughe Mensen'zoon, monnik te Egmonde, in een geschil tussen de abdis van Reinsborch
en Bartelmeus uter Wike over betaling van, 10 £. voor land te Castrekim, dat van heer Willaem van 
Windelsnes was.

Ghegheven int iaer ons Heren dertienhondert ende neghentien, des Donresdaghes voer Ascen
cioen.
Orig. ( inv.nr. 403 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 80.

152. 1319 Sept. 12.
Willem, graaf van Henegouwen, Hollant etc. doet uitspraak in een geschil tussen de abdis van 
Riinsburch en Splinter uuten Waerdt over de tienden in Zuutwiic, waarbij ze aan de abdij worden 
toegewezen.

Ghegheven in die Haghe op der heyligher crucen avonde in Septembri int jaer ons Heren 
M.CCC. end XIX.
Copie in inv.nr. 130 fol. 42.

153. 1319 Oct. 5.
Diederic, burggraaf van Leyden, ridder, geeft aan het godshuis van Reynsburch voor de zielerust van 
zijn ouders de tienden tussen de geestsloot en de korenmarkt, waarover tussen de abdis en zijn vader 
twist was gerezen.

Int jaer ons Heren duysent driehondert ende negentiene des Vrijdages na sinte 
Michielsdaghe.
Copie in inv.nr. 129 fol. 82 bis, en nr. 130 fol 42.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 43 nr. LXXVII.

154. 1319 October 21.
Willem van der Borch en Gherijt Enghebrechtsz., schepenen in Delf, oorkonden dat Wouter Melijsz. en 
Wouter de Bogher van Willem Aelbrecht sz. gehuurd hebben in erfhuur 19 M. land in 
Vlaerdingherwout.

Int jaer ons Heren M. IIIc ende XIX des Sonnendaghes na sinte Lucas daghe ewangelists.
Copie in inv.nr. 130 fol. 16 verso.

155. 1320 April 13.
Paus Johannes XXII beveelt den deken der kerk van Traiectum, om ababdis en convent van Rijnsburg 
tegen alle aanvallen van geestelijken of wereldlijken aard te beschermen.

Datum Avinione Idibus Aprilis, pontificatus nostri anno quarto.
Orig. ( inv.nr. 43 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol 29.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 85.
Brom: Bullarium I nr. 579.

156. 1320 April 15.
"Mabelie, abdis, en het convent van Rijnsborch, geven aan Willaem Aelbrechtsz. van Ockenberghe 
papenprovende en woning op het kloosterhof, waar hij met zijn neven Kerstant en Pouwels, en met zijn
""snaar"" Lysabet Philps' dochter van Groenevelt wonen mag, en onderhoud voor zijn paard, alles 
wegens zijn schenking van 125 M. en 19 £. 10 s. jaarlijkse rente op land te Ockenberghe, 
Vlaerdingherambacht, Scieveen, Vrienban, Maeslant Arnts ambacht van de Dorpe en Hof van Delf, 



3.18.20 Abdij Rijnsburg 151

bezwaard met verschillende renten."
Int iaer ons Heren dusent driehondert ende tuintich, des Dinxtendaghe na zente Tyburtii ende
Veleriani daghe.
In vidimus van Dirc van Leyden. (zie 1320 Sep. 23). ( inv.nr. 390.2 ).
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 85.

157. 1320 April 5.
Mabelie, abdis, en het convent van Rijnsburch, verlenen aan Willaem Alebreehtsz. van Ockenberghe 
100 £. jaarlijkse rente, waarvan na zijn dood 75 £. zullen komen aan zijn neven Kerstant en Pouwels 
Kerstant's zonen en hun nakomelingen, over welke de abdis 20 jaar lang voogdij zal oefenen. Hiervoor 
heeft Willaem gegeven 128 M. land en 7 £. rente in Ketelambacht, en 37 M. land en 5 £. in Maseland.

Int jaer ons Heren dusent drichondert ende tuintich, des Dinxtendaghe na zente Tyburcii ende
Valeriani daghe.
In vidimus van Arnt, proost van Conincsvelde (zie 1320 Oct. 8) ( inv.nr. 390.3 )
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 85.

158. 1320 Juni 27.
Willaem Aelbrechtsz. (van Ockenberghe) geeft een opgave van de landen en renten, die hij aan het 
godshuis van Rijnsborch gegeven heeft.

Int iaer ons Heren dusent driehondert ende tuintich, des Vridaghes na zente Jansmisse.
Orig. ( inv.nr. 390.4 ). Met uithangend zegel in rooden was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 14 verso.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 85.

159. 1320 Juni 27.
Mabelia, abdis, en convent van Rijnsburgh, beloven van de opdracht van Willaem Aelbrechtsz. niet 
meer te eischen dan hij eerst gegeven had, al zijn teen gestelde voorwaarden te eerbiedigen, en de 
latere hem kwijt te schelden.

Int iaer ons Heren dusent driehondert ende tuintich, des Vridaghes na sente Jansmisse.
In vidimus van Willaem van der Made (zie 1321 Januari 26). ( inv.nr. 390.5 ).
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 85.

160. 1320 Aug. 28.
Willaem, graaf van Henegouwen, van Holland en Zeeland, en heer van Vriesland, beveelt zijn 
baljuwen, ambachtsheeren, schouten, schepenen, rechters en dingbewaarders van het graafschap 
Holland, om er over te staan met recht, wanneer Willaem Aelbrechtsz. aan de abdis van Rensburch van 
zijn goederen ergens wil opdragen.

Ghegheven te Haerlem des Donredaghes na zinte Bartholomeus daghe int jaer ons Heren 
M.CCC. ende twintich.
Orig. ( inv.nr. 390.6 ). Met uithangend zegel in groene was.
Gedrukt Van Mieris II p. 240.

161. 1320 Sept. 7
Schepenen in Mazelant oorkonden, dat Willem Alebrechtsz. van Ookenberchgh aan broeder Dirric ten 
behoeve van abdis en convent van Rensborch zijn aanspraken overgaf, die hij had op het erf van Gheret
Boyen, Hughen van Rijtwijc en Symoen Voddinc.

Ghegheven in de jaer ons Heren derttijnhondert ende tuintich, des Sonendaghes na sente 
Gelijs daghe.
Orig. ( inv.nr. 390.7 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 14.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 88.

162. 1320 Sept. 23.
Dirc van Leyden, ridder, burggraaf van Leyden, vidimeert een brief van Mabelie, abdis in Rijnsborch. (zie
1320 April 15).

Int iaer ons Heren dusent driehondert ende tuintich, des Dinxtendaghe na zente Mauricii 
daghe.
Orig. ( inv.nr. 390.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

163. 1320 Oct. 8.
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Arnt, proost van Conincsvelde, vidimeert een brief van Mabelie, abdis in Rijnaburch. (zie 1320 April 15).
Ghegheven in dien zelven iare des Woensdaghes na zente Remigis ende ende zente Baven 
daghe.
Orig. ( inv.nr. 390.3 ). Met uithangend zegel in groene was.

164. 1320 October 31.
Willem, graaf van Henegouwen, van Holland en Zeland, en heer van Vriesland, beveelt zijn tollenaars, 
om de goederen, die de boden van ge abdis van Reinsborch van haar uithof op Walcheren naar 
Reinsborch voeren tot gebruik in haar godshuis, tolvrij te laten.

Ghegheven in Hiddelburgh up Alre helighen avond int jaer ons Heren M.CCC. ende twintich.
Orig. ( inv.nr. 743 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 90.

165. 1321 Januari 26.
Willaem van der Made, ridder, vidimeert een brief van Mabelia, abdis van Rijnsburgh. (zie 1320 Juni 
27).

In ons Heren iaer als men scrijft dertienhondert ende enentuintich, des Manendaghes na 
zente Pouwels daghe alze hi bekerde.
Orig. ( inv.nr. 390.5 ). Met uithangend zegel in rooden was.

166. 1321 Febr. 14.
Mabelie, abdis in Rijnsborch, machtigt broeder Dirc Loeten, om alle brieven te ontvangen, die Willaem 
Aelbrechtsz. van Ockenberghe hem te Delft te haren behoeve zal opdragen.

Int iaer ons Heren dertienhondert ende enentuintich op sente Valentijns dach.
Orig. ( inv.nr. 390.8 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 103 op 1322.

167. 1321 April 30.
Hughe, heer van Zottenghem, van Putte en Striene, en burggraaf van Ghent, geeft aan Willaem den 
Gouwer Willaem Tghouwers'zoon in vrijen eigendom, al wat hij van hem te leen hield.

Ghegheven in de jaer ons Heren M.CCC. ende een onde twintich op den Meyavont.
In vidimus van Dirc, burggraaf van Leyden. (zie 1321 Mei 4) ( inv.nr. 409 ).
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 96.

168. 1321 Mei 4.
Dirc, burggraaf van Leyden, ridder, en Willaem van Leyden vidimeeren een brief van Hughe van 
Zottenghem. (zie 1321 April 30)

Int tiaer ons Heren M.CCC. ende XXI des Manendaghes na Meydach.
Orig. ( inv.nr. 409 ). Beide zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 130 fol. 68 vs.

169. 1321 Mei 9.
Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, geeft aan de abdis van Rensborgh telvrijdom door de sluis 
ter Ghoude.

Ghegheven te Scoenhove int jaer ons Heren dusent driehondert ende ene ende tuintich des 
Saetersdaghes na sente Jansdach ante portam latinam.
Orig. ( inv.nr. 104 ). Met uithangend zegel in bruine was, geschonden.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 96.

170. 1321 October 11.
Jan Borgh verkoopt aan Broeder Dirc ten behoeve van het klooster van Rijnsborgh 40 schellingen 's-
jaars op 5 M. en 2 hond land in Rijswikerbroec in het Oestwere, op voorwaarde dat het land aan de 
abdij vervalt bij wanbetaling der renten en panding. Mede bezegeld door Symoen van der Borgh, zijn 
broeder.

in de iaer ons Heren M.CCC. ende eenentwijntich des Sonendaeghs na sente Victors daghe.
Orig. ( inv.nr. 510 ). Met 2 uithangende zegels in witte en rode was, het eerste geschonden.
Copie in inv.nr. 128 fol. 117 en inv.nr. 130 fol. 74 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 98.

171. 1321 October 11.
Ghert de Bloete verkoopt aan broeder Dirc ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 40 schellingen 's-
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jaars op 2½ M. land en op 1 £. geld 's-jaars, staande op de woning van Willaem Werenbouts, met 
recht van panding. Bij gemis van eigen zegel bezegeld door Jan van Steenvoerden, ridder, en Dirc de 
Bloete, schout te Rijswijc.

in de jare ons Heren M.CCC. ende eenentwintich, des Sonendaghes na sente Victors daghe.
"Orig. ( inv.nr. 511 ). Met uithangend zegel van Jan van Steenvoerden in rode was; het tweede 
zegel ontbreekt."
Copie in inv.nr. 130 fol 75.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 98.

172. 1321 Oct. 18.
Jacob, bisschop van Zuden, vidimeert den brief van Jan van Ammers e.a. (zie 1295 Aug. 29)

Int iaer ons Heren ghegheven als men scrivet dusent driehondert ende enentuintich op sente 
Lucas daghe.
Orig. ( inv.nr. 259 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 9.

173. 1321 Oct. 18.
Jacob, bisschop van Zuden, vidimeert den brief van Florens, graaf van Hollant. (zie 1295 Nov. 23)

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende enentuintich op zente Lucas daghe.
Orig. ( inv.nr. 260.2 ). Met uithangend zegel in bruine was.

174. 1323 April 1.
Willem, graaf van Heynegouwen, van Holland en Zeeland, en heer van Vriesland, oorkondt dat Arnoud
Moens'zoons kinderen en Arnoud Symoens Dints'zoon verklaard hebben, dat de abdissenhof van 
Reynsburgh te Oestcappel op het Vrije der abdis staat, en dat de abdis aldaar met den hof 116 gemeten 
vrij land heeft, zooverre het hun toebehoort.

Ghegheven in Middelburch des Vridaghes na Passchedach, int jaer ons Heren M.CCC. drie 
ende tuintich.
Orig. ( inv.nr. 778.1 ). Met uithangend zegel in bruine was, geschonden.
In vidimus van 1334 Maart 6 en 1423 April 16.
Copie in inv.nr. 130 fol. 4 vs.
Gedrukt Van Mieris II p. 314.

175. 1323 Juni 28.
Mabeli, abdis van Rijnsborch, en het convent geven in leen aan Willaem Aelbrechtsz. van Ockenberghe 
128 M. land en 7 £. 's-jaars in Ketelambacht, die vroeger zijn eigendom waren, en 37 M. en 5 £. 's-jaars 
in Maesland, waarvan ¾ na zijn dood aan zijn neef Kerstant en ¼ aan zijn neef Pouwels zal komen, 
met bepalingen omtrent voogdij.

Int iaer ons Heren dusent driehondert ende drientuintich des Dinxtendaghe na zente 
Jansdaghe te midzomer.
Vidimus van Dirc, abt van Egghemonde. (zie 1323 Aug. 16) ( inv.nr. 391.5 )
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 115.

176. 1323 Aug. 16.
Dirc, abt van Egghemonde, vidimoert een brief van Mabeli, abdis van Rijnsborch. (zie 1323 Juni 28).

Int jaer ons Heren dusent drihondert ende drientuintich, des Dinxtendaghe na zente Laurens 
daghe.
Orig. ( inv.nr. 391.5 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.

177. 1323 Aug. 19.
Willem van Naeldwiic, ridder, geeft aan zijn dochter Jutte een Lijfrente van 50 schell. 's-jaars op het 
goed, dat Heyneman Hughenz. in huur heeft, welke rente daarna aan de abdij van Riinsburch vervalt.

Ghegheven int jair ons Heren M.CCC. ende XXIII des Vridaghes na onser Vrouwen dach te 
midoest.
Copie in inv.nr. 130 fol. 34 verso.

178. 1323 October 18.
Henric van Brederode belooft de abdis van Rijnsburgh 20 £. 's-jaars te geven vanwege zijn zuster 
Lizebet, non te Rijnsburgh. Mede bezegeld door Katerine, vrouwe van Vorne ende van Teylinghe.

Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondert ende drientuintich, op sente Lucas daghe.
Transsumpt van notaris Theodericus Willelmi de Zirixe. (zie 1330 Nov. 25) ( inv.nr. 520 ).
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Vermeld in Regesta Hannonensia p. 120.

179. 1323 Nov. 20.
Willaem Aelbrechtsz. van Ockenberghe geeft aan Kerstant en Pouwelts Kerstans, zijn zoon's kinderen, 
17 M. land, na zijn dood te pachten door schepenen van Delft voor 200 £., die hij den kinderen beloofd 
had, met bepaling dat abdis of convent van Rijnsborch mogelijke schade mag verhalen op zijn 
nagelaten goederen.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent driehondert ende drientuintich des Soenesdaghes voor 
zente Katerinen daghe.
Orig. ( inv.nr. 391.6 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 122.

180. 1324 Aug. 19.
Schepenen in Mazelant oorkonden, dat Arnout die Hont Henrixz. aan Boekel, Lysebetten zoon, ten 
behoeve van de abdis van Renborch gaf 22 schellingen, 10 penningen en een hallinc 's-jaars rente op 3 
M. land en woning, met recht van panding en van verlegging binnen 5 jaar op 3 M. in Clays gouden 
woning.

Ghegheven in de jaer ons Heren derttijn hondert tuintich ende vire, des Zoenendaghes na 
onser Vrouwen daghe te midden Geest.
Orig. ( inv.nr. 506 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 113 en nr. 130 fol. 16.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 131.

181. 1324 December 3.
Mabelye, abdis van Renseburch maakt een zoen tussen de magen van Ysebrant Heynekiaen soen die 
doodgeslagen was, en Alveric Gherijtsoen ende anderen, die daaraan schuld zijn, met hunne magen, en
bedreigt ballingschap tegen hen die niet tijdig borgstellen enz.

Ghedaen en de ghegheven te Renseburch 's-Manendaghes na sente Andreysdach apostels, 
int jaer ons Heren dusent driehondert ende vieren tuyntich.
Orig. ( inv.nr. 537 ). Zegel verloren.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 135.

182. 1325 October 18.
Willem, graaf van Heynnegouwen, Holland en Zeelland, heer van Vrieseland, verkoopt de abdis van 
Reynsborch 32 gheerden breed veen in Nootdorpe, van de weg tot aan de landacheiding, naast het 
veen der abdis van Loesduinen.

Ghegheven in de Haghe up sinte Lucasdach, int jaer ons Heren M.CCC. vijf ende twintich.
Orig. ( inv.nr. 384 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 13 en 103, en nr. 130 fol. 32 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 144.

183. 1326 Sept. 27.
Clays Jhansz. en Volkeric de brouwer, schepenen in tsGravenzande, oorkonden dat Wouter Woutersz. 
erkent schuldig te zijn aan broeder Diederike van Rijnsburgh ten behoeve van het klooster Rijnsburgh 1 
£. Holl. 's-jaars, verzekerd op zijn goed.

Ghegheven des Saterdaghes na zente Mathijsdach, int jaer ons Heeren M.CCC. sesse ende 
twintich.
Orig. ( inv.nr. 500 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 135 en nr. 130 fol. 85 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 158 op 1327 Febr. 28.

184. 1327 September 27.
Poppe Allekijnsz. en Wouter Woutersz. schepenen in 's-Gravenzande, oorkonden dat Clays Jhansz. 
erkent schuldig te zijn aan broeder Diederike van Rijnsburgh ten behoeve van het klooster Rijnsburgh 2
£. 's-jaars op zijn woning en 't land aan de noordzijde daarvan.

Ghegheven des Zoendaghes na zente Matheusdach, int iaer ons Heren M.CCC. zeven ende 
tuintich.
Orig. ( inv.nr. 501 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol 132 en nr. 130 fol. 85, waar staat Poppe en Voppe.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 165.
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185. 1327 Oct. 29.
Schepenen in Mazeland oorkonden, dat Bokel Lyzebettenz. aan de abdis van Reynsburch een jaarlijkse 
rente geeft van 48 schell. en 9 penningen op 3 M. 4 hond land aan de Westgaech.

Gegeven int jair ons Heren derthienhondert ende seven ende twintich des Donredaghes na 
sente Symon Juden dach.
Copie in inv.nr. 129 fol. 107 bis en nr. 130 fol. 19.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 23 vs.

186. 1328 October 22.
Poppe Allekijnsz. en Wouter Woutersz., schepenen in 's-Gravanzande, oorkonden dat Gheraerd 
Baertoudsz. erkent schuldig te zijn aan 't klooster Rensburgh 10 schell. Holl, 's-jaars verzekerd op zijn 
huis en erve aan de langhe strate.

Ghegheven des Saterdaghes na elf duzent maechden dach, int iaer ons Heeren M.CCC. achte 
ende tuintich.
Orig. ( inv.nr. 602 ). Met 2 uithangende zegels in witte en groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 85 vs. waar staat: Voppe
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 171.

187. 1329 Juli 2.
Machtelt, abdis van Reinsburch geeft voor 5 £. 's-jaars den heeren van Delft in eemoige pacht de 
botermaat, die 't convent te Delft bezit, met bepalingen omtrent panding. Mede bezegeld met het 
conventszegel.

Int jair ons Heren dusent driehondert negen ende twintich, des Sonnen daachs na sinte Peter 
ende Pauwelsdach apostel.
XVIe eeuwse copie op papier.( inv.nr. 876 ).
Copie in inv.nr. 129 fol 55, en nr. 830 fol. 31 vs.
Gedrukt Van Mieris II p. 483.

188. 1329 Juli 2.
Schepenen en raad van Delf verklaren dat de stad aan het klooster Reinsborch schuldig is 5 £. 's-jaars 
van de botermaat, die de stad gepacht heeft van het onvent.

Int iaer ons Heren M.CCC. neghen ende twintich, des Zonnendaghes na zente Pieters ende 
Pouwels dach apostelen.
Orig. ( inv.nr. 876 ). 't Groot zegel der porte verloren.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 179.

189. 1330 Oct. 30.
Willem, graaf van Henegouwen, van Holland etc., vergunt aan abdie en convent van Riinsburch, dat zij 
in land of renten niet meer beleggen zullen dan 10 £. Holl. 'sijaars van hetgeen zij bij testament 
verkrijgen.

Ghegheven in de Haghe Dinxdaghes na sente Symon Juden daghe int jaer ons Heren M.CCC. 
ende XXX.
Copie in inv.nr. 130 fol. 41 verso.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 16 vs.
Gedrukt Van Mieris II 502.

190. 1330 Nov. 25.
Notaris Theodericus Willelmi van Zirixe, klerk van het bisdom van Traiectum, instrumenteert dat hij 
gezien heeft een brief, bezegeld door wijlen de vrouwe van Vorne en Teylinghe, en Henricus van 
Brederade. (zie 1323 Oct. 38)

Acta sunt hec infra eminitatem monasterii de Rijnsburgh, in domo habitationis capellanorum
domine abbatisse et conventus eiusdem monasterii de Rijnsburgh, presentibus ibidem 
domino Nicholao, capellano altaris domini Cemitis in ecclesia de Rijnsburgh, et domino 
Symone de Catwijc, capellano altaris beate Marie in ecclesia de Verhoute - - (anno Domini 
millezime tricentesimo tricesimo, indictione terciadecima vicezima quinta die mensis 
Novembris).
Orig. ( inv.nr. 520 ). Met notarismerk.

191. 1331 Februari 2.
"""Ghemiene Sworen"" der abdis van Reinsburch oorkonden dat Pieter Willekijnszoen van Ziseman 



156 Abdij Rijnsburg 3.18.20

Colijnsz, 13 sch. 's-jaars op Willaems Porter's huis en erf ""op den Gneer in der abdissen recht"" gekocht
heeft."

Int jaer ons Heren dusent driehondert een ende dertich, in onser Vrouwendaghe te lichte 
misse.
Orig. ( inv.nr. 496 ). Zegel verloren.
Copie in inv.nr. 130 fol. 79
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 197 bij Mei 26.

192. 1331 Mei 26.
"Hughe Starke, schout, en de ""ghemiene sworen"" der abdis van Rijnsborch oorkonden dat Pieter 
Willekijnszoen van Cyzeman Colijnszoen heeft gekocht 13 sch. 's-jaars op Dirx van Aghenvoerde huis 
en erve ""opten gheer"", ""Ende dese Pieter sel d'eerste wesen met sinen renten na der abdissen 
huur""."

Int iaer ons Heren dertienhondert een ende dertich, des Zonnendaghes na Pinxter.
Orig. ( inv.nr. 496.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 126 waar staat Tiezeman, en nr. 130 fol. 79 met jaartal 1330.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 197.

193. 1332 Februari 27.
"Jan Van Pollanen, ridder, doet uitspraak in een geschil tussen de abdis van Renseburch, Kerstand en 
Pouwels, Kerstan's kinderen aan de eene -, en Deric van Ockenberghe, Heynric, zijn broeder en hunne 
""evenknien"" aan de andere zijde, over de nalatenschap van Willem Aelbrechtsz. (van Ockenberghe)."

Ghegheven des Denresdaghes na sente Mathus daghe, int jaar ens Heren dusend 
driehondert een ende dartich.
Orig. en duplicaat ( inv.nr. 391.7 ), elk met uithangend zegel In groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 203.

194. 1332 October 10.
Kerstine, abdis van Liewenhurst, ruilt met goedvinden van het convent 5 morgen land in burggraven 
ambacht van Leyden, genaamd Kleine Zassnem, aan de abdij van Renssburch tegen 7 morgen in 
Warmonderbroek over den Vliet. De 5 morgen zijn gelegen in Kloostervenne van Renseburch, naast Jan
van Zassnem, bij Warmonderdam, bij Scaepskamp en in Backersvenne etc

Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondert dertich ende tuie in sente Victoers daghe.
Orig. ( inv.nr. 327 ). De zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 130 fol. 27.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 209.
De dorsale notitie en de copie in inv.nr. 130 wijzen op Sassenheim.

195. 1332 November 4.
Jonkvrouw Lisebet van Renneghem en Floriis van Renneghem beloven te samen aan Agniese van 
Ammers uit hun eigen goed te vergoeden, wat zij tekort kwam aan 't geen haar bij testament vermaakt
was door Jan van de Zile, terwijl jonkvrouw Lisebet haren zoon Floriis zal schadeloos houden. Bezegeld 
door Dirc van Zuieten en Gheret van Boschuysen.

Ghegheven int iaer ons Heren duysent driehendert twie ende dertich, 's-woensdaghes na 
alregoetsheilighen daghe.
Orig. ( inv.nr. 9 ). De beide zegels ontbreken.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 209.

196. 1334 Maart 6.
Olivier, abt van Middelburch, Witte, gardiaan van de Minderbroeders, en Pieter, prior van de 
Augustinen aldaar, vidimeeren een brief van Willem, graaf van Henegouwen etc. (zie 1323 April l).

In die jare ons Heren dertienhondert viere ende dertich te half vastine.
Orig. ( inv.nr. 778.2 ). Met fragmenten van 3 uithangende zegels in bruine was.

197. 1334 Juni 27.
Dirc, burggraaf van Leyden, ridder, en Justine, burggravin van Leyden, verkopen aan het godshuis van 
Rijnsborgh 1 M. land naast de korenschuur.

Ghegheven in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert ende vier ende dertich, des 
Manendaghes na sente Jans dach babtisten.
Orig. ( inv.nr. 317 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
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Copie in inv.nr. 129 fol. 52, en nr. 130 fol. 30 vs.. Vermeld op fol. 39.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 225.

198. 1335 na Januari 25.
Diederic, burggraaf van Leyden, ridder, ontslaat Jacob Claesz. en al zijn roerende en onroerende 
goederen van alle diensten.

Ghegheven int iaer ons Heren M.CCC. ende XXXIIII na sente Pouwels dach apostel.
Copie in inv.nr. 130 fol. 70 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 44 vs. nr. LXXXVIII.

199. 1335 Aug. 5.
Lisebeth, weduwe van heer Willes van der Made, maakt haar testament, o.a. ten voordeele van het 
convent van Reynsburgh 1 £. 's-jaars voor wijn op haar jaargetij. Mede bezegeld door Jan van Petten, 
provisor en deken van Kenemaerland, Willem van der Woert, Sophie, zijn vrouw, haar zuster, en Aleyd 
van Haerlem, zuster van de heer van der Lecke, testamentoren, - en Aernd van Berkenrode en Symon 
Hughenz. van Zaenden, schepenen in Haerlem.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. vive ende dertich, des Saterdages na sinte Pieters dach 
ad vincula.
Gelijktijdige copie. ( inv.nr. 867 ).
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 232.
Met bevestiging van de graaf van Holland (zie 1336 Aug. 27).

200. 1336 Januari 2.
"Diddeboy, schout van Catwijc, oorkondt, dat voor hem en buurlieden verklaard heeft Nanne 
Liefgheersz. aan broeder Dirc Loeten verkocht te hebben ten behoeve van het kloester Rijnsborgh 10 
sch. holl. 's-jaars op een erve ""in 't steghe"" en op eene hofstede aan de steenstraet."

Ghegheven in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert ende zes ende dertich, des 
Dinxdaghes voer Dertiendach.
Orig. ( inv.nr. 413 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr, 129 fol. 58, en nr. 130 fol. 72 vs. op 1339.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 242.

201. 1336 Febr. 15.
Dirc Naghel, schout van Rijnsborgh verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve des kloosters 1 £. 
holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede, daar hij woont en op de hofstede aan de steeg, Op verzoek 
bezegeld door Dirc, parochiepaap van Rijnsborgh, en Jan van der Boeckhorst, baljuw van Rijnsborgh.

Ghegheven in de jare ons Keren als men soreef dusent driehondert ende sess ende dertich, des
Dennersdaghes na Asschewoensdach.
Orig. ( inv.nr. 892 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 33 en nr. 130 fol. 52.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 243 op 1337 Maart 6.

202. 1336 Juni 13.
Willem, graaf van Heynngouwen, van Hollant en hoer van Vrieslant, beveelt den abt van Middelburch, 
den rentmeester en baljuw aldaar en Gillis Pietersz. te onderzoeken, welk vrij (land) de abdis van 
Reynsburghe hebben moet, en de quaestie, tussen haar bode en Jan Harnondsz en zijn neven, uit te 
maken.

Ghegheven toe Keynot s-Dundersdaghes na sente Odolfs dach, int jaer ons Heren M.CCC. 
zesse ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 726 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Copie in inv.nr. 130 fol. 5.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 237.

203. 1336 Aug. 27.
Willem, graaf van Heynnegouwen, en Holland, en heer van Vriesland, bevestigt het testament van 
Lisebetten, weduwe van heer Willem van der Made, volgens den inhoud van het geschrift, waardoor 
deze tegenwoordige brief gestoken is, (zie 1335 Aug. 5), op verzoek van Aleud van Haerlem, zuster van 
de heer Van der Lecke, zijn nicht, een van de testamentoren.

Ghegheven in die Haghe s-Dinxendaghes na sinte Bertelmeus dach int jaer ons Haren 
M.CCC. zesse ende dertich.
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Gelijktijdige copie, ( inv.nr. 867 ) op een blad met 1335 Aug. 5.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 232.

204. 1336 Sept. 12.
Willaem, graaf van Heynnegouwen, van Holland, en heer van Vriesland, brvrijdt het land van de abdis 
van Reynsburch in haar ambacht in Walgheren te Ser Allartskercke, groot 164 gemeten, van allen 
heervaart, schot, bede en dienst, uitgenomen dijk- en watergeld. Mede bezegeld door Willaem van 
Heynnegouwen, graaf van Zeelland, zijn zoon.

Ghegheven in de Haghe des Donresdaghes na onser Vrouwen dach Nativitas.
Orig. ( inv.nr. 741.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Gelijktijdige copie en vidimus van 1352 Januari, en 1395 Juni 9. ( inv.nr. 741 ).
Nog opgenomen in vidimus van 1440 April 5, ( inv.nr. 22 ) met latijnsche vertaling. (N.B. ad 
ecclesiam sancti Allardi).
Copie in inv.nr. 130 fol. 4.
Gedrukt Van Mieris II p. 585.

205. 1336 Dec. 6.
"Willaem Moedel verkoopt aan broeder Dirc Loeten een kamp land, groot 4½ hond, op ""des papen 
weteringhe"" (te Catwijc), waarvoor hij jaarlijks ten behoeve van het klooster van Rijnsbergh 15 
schellingen Hollandsch betalen zal, terwijl zijn zoon Pieter to taan zijn dood het land in huur houden 
mag. Op verzoek bezegeld door Diddeboy, schout van Catwijc."

in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert ende sess ende dertich, op sente 
Niclais dach.
Orig. ( inv.nr. 263.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie van notaris Pieter van der Burch 1584 Aug. 23.
Copie in inv.nr. 129 fol. 62, en nr. 130 fol. 73.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 242.

206. 1337 Sept. 13.
Heine van der Bregghe en Ghered Rijswijc, schepenen te Leyden, oorkonden dat Katrine Peys aan 
broeder Dieric Cloet ten behoeve van het klooster Rensburch 3½ hond en 25 gaarden verkoopt.

Ghegheven int iair ons Heren dusent driehondert seven ende dertich, Sampdaghes voir s 
heilichcruys daghe, die met hiet ons Heren hemelvairt.
Orig. ( Inv. nr. 267 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 89 en nr 130 fol 71.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 245 op 24 mei.

207. 1337 Dec. 31.
Hobbe Katerinen'zoon geeft voor een eeuwige memorie aan de wijnkelder te Rijnsborgh 1 £. Holl. 's-
jaars. staande op een land, waarvan hij den brief aan de wijnvrouwe overdraagt, onder voorwaarde, 
dat hij bij zijn leven 1 £. uit de wijnrente ontvangt. Verder geeft hij aan de abdij 8 £. 's-jaars na zijn 
dood en dien van Nanniken van de Bossche, staande op een hofstede belend door Clais Wackerbout, 
waarvan hij den brief aan de abdis overdraagt, en al zijn goederen, waarvan zijn broeder heer Symon 
Jhansz., vrouw Betten'zoon, 8 £. zal ontvangen. Op verzoek bezegeld door Didderic, parochiepaap van 
Rijnsborgh, Rutgher, kapelaan, en Jhan van der Boechorst, baljuw.

Ghegheven int jaer ons Heren als men screef dusent driehondert zeven ende dertich, op sunte 
Silvesters dach
"Orig. ( inv. nr. 893.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was; het derde ontbreekt."
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 251.

208. 1337 Dec. 31.
Machteld van Duvenvoerde, abdis van Rijnsborgh, belooft aan Hobbe Katerinenzoon 1 £. 's-jaars zijn 
leven lang, en 1 £. uit de wijnrente, en hem en Nanniken van de Bossche hun leven lang 8 £. s'jaars te 
zullen geven, staande op zijn huis, en dat zij in dat huis mogen wonen, en na zijn dood 8 £. uit zijne 
nalatenschap aan heer Symon Jhansz., vrouw Betten'zoon te zullen betalen.

Ghegheven int jaer ons Heren als men screef dusent driehondert zeven ende dertich, op sunte 
Silversters dach.
Orig. ( inv. nr. 893.2 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 251.
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209. 1338 Febr. 16.
Temensia Dircsijns belooft aan broeder Dirc Loeten, hofmeier van Rjinsborgh, 8 sch. 's-jaars op een 
akker op de Voert te Rijnsburgh, waar de molen op staat. Bezegeld door Dirc, parochiepaap van 
Rijnsborgh, en Jan van der Boechorst, baljuw.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende acht ende dertich, des 
Menendaghes na sente Valentijns dach.
Orig. ( inv.nr. 435 ). Met 2 uithangende zegels in bruine en groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 8, en nr. 130 fol. 60.
Vermeld in Regesta Hannonesia p. 258 op 15 Febr. 1339.

210. 1338 Mei 2.
Heyneman Willaem Roeden'zoon verkoopt broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster 
Rijnsborgh 10 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede in de kerksteeg. Bezegeld door Dirc, 
parochiepaap van Rijnsborgh, en Jan van der Boechorst, baljuw.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende acht ende dertich, des 
Saterdaghes na Mijedach.
"Orig. ( inv.nr. 436 ). Met 2 uithangende zegels in groene was; het tweede geschonden."
Copie in inv.nr. 128 fol. 45, en nr. 130 fol. 46 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 253.

211. 1338 September 8.
Karstant Boemaert verkoopt aan Broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 10 sch. 
Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede, op verbeurte van verval aan het klooster bij wanbetaling. 
Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van der Boechorst, baljuw van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende acht ende dertich, op onser 
Vrouwendach in de herfst.
Orig. ( inv.nr. 894.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene en bruine was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 3, en nr. 130 fol. 56 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 255.

212. 1338 December 14.
Gheitiaen Hoeft verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 10 sch. 
Holl. 's-jaars op 7 hond land in Nortich op den Rijn, met recht van overbrenging op een ander perceel. 
Bezegeld door Forens van der Boechorst, baljuw van Nortich, en Daniel, schout.

in de jare ons Heren als men scrijft dusent driehondert ende acht ende dertich, des 
Manendaghes na sente Luciendach.
Orig. ( inv.nr. 424 ). Met 2 uithangende zegels in bruine en groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 60, en nr. 130 fol. 91.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 257.

213. 1339 Febr. 6.
Hanne Basse verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 12 sch. Holl. 
's-jaars op zijn huis en hofstede te Reynsborgh. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van der 
Boechorst, baljuw van Rijnsborgh.

in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert ende neghen ende dertich, des 
Saterdaghes na onser Vrouwen Lichtmisse.
Orig. ( inv.nr. 437 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 52. en nr. 130 fol. 58.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 268 op 5 Febr. 1340.

214. 1339 Febr. 9.
Reinier Lijsbetzoon verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 1 £. 
Holl. 's-jaars op zijn woning en hofstede, groot 7 hond in de Waert, bij wanbetaling aan het klooster te 
vervallen. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van der Boechorst, baljuw van Rijnsborgh.

in de jare ons Heren dusent driehondert ende neghen ende dertich, des Dinxdaghes na groete
vastelavent.
"Orig. ( inv.nr. 895 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden; het tweede zegel 
ontbreekt."
Copie in inv.nr. 128 fol. 34, en nr. 130 fol. 60.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 268 op 29 Febr. 1340.
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215. 1339 Maart 10.
"Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant, Zelant en heer van Vrieslant, geeft aan abdis en convent 
van Reijsburch ""te hulpe huere wijnrente"" voor het jaargetij zijner ouders 5 £, Holl, 's-jaars te betalen 
door den rentmeester van Northollant."

Ghegheven in die Haghe des Woensdaghes na halfvasten int jaer ons Heren M.CCC. achte 
ende dortich.
Orig. ( inv.nr. 868 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 141, en nr. 130 fol. 83 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 259.

216. 1339 Maart 12.
Heynric, heer van Brederode, erkent schuldig te zijn aan het godshuis van Rijnsborgh 10 £. Hollandsen 
's-jaars, of 100 £. in eens, die wijlen zijn vader en zijn zuster Lisebette geschonken hadden.

Int jaer onse Heren dusend driehondert achte ende dortich, in sente Gregorijsdaghe.
Orig. ( inv.nr. 521.1 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Vidimus van 1352 Dec. 9.
Vermeld in Regesta Mannonensia p. 260.

217. 1339 Maart 23.
"Machtelt, abdis van Rijnsborgh, oorkondt dat Lijsbet, Filipsdochter van Groenvelt haar huis en 
hofstede op den Ouden Vliet te Oestgheest heeft opgedragen aan het klooster en weder in leen 
ontvangen; en na haar dood zal haar broeder Dirc en zijn erven 1 £. Holl. 's-jaars geven in de wijnrente 
voor haar memorie, te lossen met 10 £. in eens."

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende neghen ende dertich, des 
Dinxdaghes na Palmedach.
Orig. ( inv.nr. 710 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 87, en nr. 130 fol. 67.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 82 vs. nr. XX. (met een transport daeraen) Misschien is bedoeld reg. 
nr. 259.
Vermeld in Regerta Hannonensia p. 268. op 11 April 1340.

218. 1339 Aug. 31.
Boudijn de vleeshouwer verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 10 
schell. 's-jaars op zijn huis en hofstede te Rijnsborgh. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van der 
Boechorst, baljuw van Rijnsborgh.

in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert ende neghen ende dertich, des Dinx 
daghes na sente Jans onthoefdinghe.
Orig. ( inv.nr. 896 ). Met 2 uithangende zegels in bruine en groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 43, en nr. 130 fol. 48.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 264.

219. 1340 April 25.
Philips van Wassenare, burggraaf van Leyden, verkoopt aan broeder Dirc Loetem ten behoeve van het 
klooster Rijnsborgh 5½ morgen lands in Gheesterwaerde.

Ghegheven in de iaer ons Heren als men screef dusent driehondert ende viertich, op sente 
Marchusdach.
Orig. ( inv.nr. 278.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
"Copie in inv.nr. 129 fol. 84bis;"
vermeld in inv. 130 fol. 39 vs. en nr. 130 fol. 70a met datum: op sente Martiinsdach.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 269.

220. 1340 Mei 2.
Machtelt, abdis van Rijnsborgh, en convent oorkonden van Gheertaud, vroeger vrouwe van der 
Binghorst, weduwe van Simon van Benthens, ontvangen te hebben 30 £. Holl. gereed geld, voor de 
wijnrente te beleggen, waarvoor jaarlijks 3 £. aan haar en later aan Lutghaerde van der Binghorst, 
dochter van Simon van Benthen, non te Rijnsborgh, zal betaald worden.

Ghegheven int jaer ons Heren als men screef dusent driehondert ende veertich, des 
Dijnsdaghes na sinte Marcus dach.
Orig. ( inv.nr. 869 ). Met de zegels van abdis en convent in groene en bruine was, geschonden.
Copie in inv.nr. 128 fol. 158.
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Vermeld in Regesta Hannonensia p. 269.

221. 1340 Juli 1.
Symoen, basstaert van Leyden, ridder, oorkondt dat hij ten overstaan van Willaem van Steenberghen, 
schout, en van de buren van Oestgheest, kwijtgescholden heeft al zijn aanspraken op het erf, dat de 
abdis van Rijnsborgh gekocht had van Philips van Wassenare, burggraaf van Leyden.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende viertich, des Saterdaghes na 
sente Jans daghe te midde somer.
Orig. ( inv.nr. 278.2 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 70 vs.
Vermeld in inv. 130 fol. 39 vs., en Regesta Hannonensia p. 269 onder 25 April.

222. 1340 Juli 1.
Willaem van Steenberghen, schout in Oestgheest, oorkondt dat voor hem en de buren Symoen de 
bastaert van Leyden, ridder, erkende al zijn aanspraken op het erf te hebben kwijtgescholden, dat 
Philips van Wassenare, burggraaf van Leyden, aan de abdis van Rijnsborgh verkocht had.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende viertich, des Saterdaghes na 
sente Jans dach te midden somer.
Orig. ( inv.nr. 278.3 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 70.

223. 1340 November 13.
"Ghereit van Oestgheest, schout in het ambacht van Oestgheest, en Diddeboye, schout van Catwijc, 
oorkonden dat Wouter Willaemsz. van Leyden, en zijn zuster Katerine afstand deden van het goed, dat 
Philips van Wassenare, burggraaf van Leyden, verkocht had, en waaraan Willaem van Leyden, hun 
vader, hen tot 10 £. 's- jaars ""gegoet"" had."

in de jare (ons) Heren als men screef dusent driehondert ende viertich, des Manendaghes na 
sente Martijnsdach in de winter.
Orig. ( inv.nr. 278.4 ). Met 2 uithangende zegels in bruine en groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 65 vs.

224. 1341 April 23.
Philips van Wassenare, burggraaf van Leyden, verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het 
klooster Rijnsborgh 12 morgen 1 hond in 't ambacht van Oestgheest voor 36½ £.

Ghegheven in de jare ons Heren als Men screef dusent driehondert ende enenviertich, des 
Manendaghes voor sente Marchus dach.
Orig. ( inv.nr. 278.5 ), Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 70a vs..
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39 vs. met datum: Maand na S. Marcus.

225. 1341 Juli 4.
Vrederic Enghebrechtszoon verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 
6 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede in de koestraat. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan 
van Noertich, baljuw van Rijnsborgh.

in de jare ons Heren als men scrijft dusent driehondert ende enenviertich, op sente 
Martijnsdach in de somer.
Orig. ( inv.nr. 438 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 48, en nr. 130 fol. 58 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 280.

226. 1341 December 7.
Dirc Voet wt den Waerde verkoopt aan broeder Dirc Loetem ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 
40 sch. Holl. 's-jaars op 10 hond land in Oestgheest met recht van overbrenging op een ander perceel. 
Bezegeld door Jan van Nortich, baljuw van Rijnsborgh, en Ghereit van Oestgheest, schout van 
Oestgheest en Poelgheest, knapen.

in de jaer ons Heren als men screef M.CCC. XLI, des Vridaghes na sente Andriesdach.
Orig. ( inv.nr. 427 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 72, en nr. 130 fol. 67 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 280.

227. 1342 Mei 2.
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Dirc, parochiepaap van Rijnsborgh, en broeder Dirc Loete, hofmeyer van Rijnsborgh, oorkonden dat 
Jan Stouthals, de smid, aan Hobbe Kateriaensone verkocht heeft 1 £. Holl. op zijn huis en hofstede dat 
hij kocht van Dirc Keestiaen, en dat Hobbe dat geld na zijn dood de abdis van Rijnsborgh heeft 
gegeven voor de 8 £. die hij haar vermaakt had, staande op het halve huis, dat van Nannetiaen v.d. 
Bossche was.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC.XLII, des Donresdaghes na Meyedach.
Vidimus van 1349 Mei 18. ( inv.nr. 893.3 ).
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 283.

228. 1342 Mei 29.
Machtelt van Duvoerde, abdis van Reynsburch, en het convent verhuren aan Ziburgh, de vrouw van 
Gherijt Zoeten, zoon van vrouw Lisebet, zoolang zij leeft de hofstede naast de vrijheid van Delf voor 3 
£. 's-jaars, welke erfhuur op haar man en erfgenamen overgaat, op onderpand van 2 M. land aldaar, 
waarop het convent recht van uitpad heeft.

Ghegheven in de jaer ons Heren M.CCC.XLII des Woensdaghes na sinte Urbanus dach.
Copie in inv.nr. 130 fol. 78 vs.

229. 1342 Juni 9.
Ghereit Bijltiaen en Willaem Ghereit Bijltiaenszoon verkopen aan broeder Dirc Losten ten behoeve van 
het klooster Rijnsborgh 12 sch. Holl. 's-jaars op hun huis en hofstede in de Waerde, waarvan de vader 
één, de zoon twee derden zal betalen. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Nortich, baljuw 
van Rijnsborgh.

in de jaer ons Heren dusent driehondert twe ende viertich, des Zonendaghes na sente 
Bonifaesdach.
Orig. ( inv.nr. 897 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 14, en nr. 130 fol. 59.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 283.

230. 1342 Juni 15.
Rodolphus Rover van Montfoerde, ridder, maakt voor notaris Johannes, genaamd Tolnaer van Gheno, 
zijn testament, en legateert o.a. aan het convent in Reynsborch 20 £. zwarte Tournooisch. Tot 
executeurs benoemt hij Henricus van Lcenresloet, deken van S. Jan, en Wilhelmus van Ruweel, 
kanunnik van S. Petrus in Traiectum, benevens zijn gemalin Agnesa van Holensteyne.

Datum et actum Traiecti - - sub anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo 
quadragesimo secundo, indictione decima, mensis Junii die quintadecima.
Gelijktijdige copie onder het zegel van de Officiaal van Utrecht. ( inv.nr. 522 ).
Copie in inv.nr. 128 fol. 163.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 283.

231. 1342 Juli 4.
Dirc Mangeleer verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster van Riinsborch 7 £. 
Holl. 's-jaars op 16 M. land in Wateringhe, waarop de erfgenamen van Jan van der Spange reeds 7 £. 
Hollo. 's-jaars hebben. Op verzoek mede bezegeld door zijn neef, heer Jan van der Boechorst, ridder.

Ghegheven int iaer ons Heren als men screef M.CCC. ende XLII op sente Martijns dach in de 
zomer.
Copie in inv.nr. 130 fol. 78.

232. 1342 October 21.
Landschepenen van 's-Gravenzande oorkonden dat Dierwijf, Pieter Hughenszoens vrouw aan broeder 
Diderio van Rijnsburch ten behoeve van het klooster Reijnsburch schuldig is 10 sch. Holl. 's-jaars op 
haar huis en een morgen land.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende twee ende viertich, ghegheven up elf duzent 
maghedendaghe.
Orig. ( inv.nr. 503 ). Zegel verloren.
Copie in inv.nr. 128 fol. 134, en nr. 130 fol. 85 op jaar 1343.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 285.

233. 1343 April 30.
"Gherijt van Stienvoerden en Jan van der Burch Willaemsz., schouten in Rijsiwio, oorkonden dat 
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broeder Dirc van Reinburch voor het klooster gekocht heeft van Gherijd Gherijdavenzoenszoen en zijn 
Moeder Gheile, 30 sch. Holl. 's-jaars rente op 9 morgen, die zij in leen hebben van de abdis op 
Ochenbergh, tussen den Vliet en ""der cleinre suette""."

Int iaer ons Heren dusent driehondert drie ende viertich, up sente Philips ende sente Jacobs 
avond apostolen.
Orig. ( inv.nr. 512 ). Met uithangend zegel in groene was, het tweede ontbreekt.
Copie in inv.nr. 130 fol. 75 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 288.

234. 1343 Mei 13.
Machtelt, abdis van Rijnsborch, oorkendt dat Clais Broy voor den rechter van Cestgheest aan broeder 
Dirc Loeten ten behoeve van het klooster een kamp land van 9½ hond in het ambacht van Oestgheest 
bij den ouden dam opgedragen heeft, op voorwaarde dat het klooster hem en zijn vrouw Gheertruut de
jaarlijkse opbrengst zal afstaan, terwijl na hun dood 1 £. voor de wijnrente, en de rest voor de armen zal
bestemd worden.

Ghegheven in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert drie ende viertich, op sente
Servatius dach.
Orig. ( inv.nr. 279 ). Het zegel ontbreekt.
Vidimus van 1347 Oct. 31.
Copie in inv.nr. 128 fol. 75, nr. 130 fol. 70a, en nr 130 fol. 30 vs. (op datum 1333 Mei 13).
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 288.

235. 1343 Mei 30.
Machtelt van Duvenvoerde, abdis van Reynsborch, belooft aan Elyzabeth, dochter van Diric Plellinc 1 £.
Holl. 's-jaars haar leven lang, waaruit na haar dood elke vrouw een mengel wijn zal ontvangen.

Int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende viertich, des Vridaghes voer Pinster daghe 
ghegheven.
Orig. ( inv.nr. 870 ). Zegel verloren.
Copie in inv.nr. 128 fol. 162.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 289.

236. 1343 Juni 23.
Notaris Johannes Ewamians instrumenteert, dat Theodericus, cureit der kerk van Rinsbourch, in naam 
van abt en abdissen en oonventen van Egmonda, Rijnsbourch, Lewenhurst, Losedunenn en Campus 
Regius geprotesteerd heeft tegen de betaling aan Mr. Johannes Allernii, kanunnik van Tornacum, 
ontvangen der aan Pietrus, bisschop van Preneste, vicekanselier en Anibaldus, bisschop van Tusculum, 
pauselijke legaten, verschuldigde procurationes in de diocese Traiectum.

Acta sunt hec in ecclesia Tornacensi sub anno, indiotione, mense, die et pontificatu predictie 
(anno millesimo trecentesimo quadragesimo tercio, indiotione undecima, mensis Junii die 
vicesima tercia), met aantekening dat even daarna de gelden onder protest betaald zijn.
Gelijktijdige copie of ontwerp, ( inv.nr. 44 ).

237. 1343 November 29.
Heinrio, heer van Brederoede, en Ysabeel van Fontaynys, vrouwe van Brederoede, verklaren hun nicht, 
de abdis van Reensborch, schuldig te zijn 60 £. Holl. wegens verschenen renten, en beloven het voor 
Paschen te betalen of de schade te zullen vergoeden.

Int iare ons Heren duzent driehondert ende drie ende viertich, op sinte Andriesavonde.
Orig. ( inv.nr. 523 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 290.

238. 1344 Januari 25.
Diric, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw der abdis van Rijnse borch oorkonden dat Pieter Pieter 
Kaeliaertsz, en zijn moeder Aghet aan broeder Diric Loet ten behoeve van het klooster verkocht hebben 
5 sch. Hell. 's-jaars op hun huis en hofstede bij den Vliet in 'tdorp.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende viertich, op sente Pauwelsdach in 
de winter die men heet Conversic Pauli.
Orig. ( inv.nr. 898.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 17, en nr. 130 fol. 52 vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 297 op 25 Januari 1345.
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239. 1344 Maart 12.
Clais Willenzoon verkoopt aan broeder Dirc Loeten voor 't klooster Rijnsborgh in de wijnrente 16 sch. 
Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede te Rijnsborgh. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en 
Jan van Minnen, baljuw van Rijnsbergh.

in de iare ons Heren als men soreef dusent driehondert ende vier ende viertich, op sente 
Gregoriusdach.
Orig. ( inv.nr. 899 ). Met 2 uithangende zegels in groene en bruine was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 7, en nr. 130 fol. 53vs.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 297 op 12 Maart 1345.

240. 1344 Juni 28.
Jacob Alkemare verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster van Rijnsborgh 10 sch. 
Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede (in Rijnsburg) met verbeurte van huis en hof bij wanbetaling. 
Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren als men soreef dusent driehondert ende vier ende viertich, des 
Manendaghes na sente Jansdach te midden somer.
Orig. ( inv.nr. 900.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 42, en nr, 130 fol. 51.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 293.

241. 1344 Juli 8.
Joncfrou Clare, Symon Dierczoens weduwe, geeft aan broeder Dierc ten behoeve van het godshuis van 
Reinsberch 40 sch. Holl. 's-jaars op 13 morgen bij den vliet tussen Rijswic en den Haghe, waarmede de 
40 sch. op Symen Diercsz. land in Tedingebroeo afgedaan zijn. Bezegeld door Dierc van Groenvelde 
voor zijn moeder, en door Jan Willaemsz. van der Borch, schout van Rijswic.

Int iaer ons Heren dusent driehondert vier ende viertich, des Donresdaghes na sent 
Martijnsdach in de zomer.
Orig.( inv.nr. 513 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 114, en nr. 130 fol. 74 vs.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 68 nr. XV op 1344 Donderdag na Mauritius.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 294.

242. 1344 Juli 25.
Heynric Ymmenzoen, Pieter Zoete en Heynric Overwael oorkonden, dat Katrijn Gherrijt Rampen aan 
haren oudsten zoon Florens ten huwelijk gaf, 2½ morgen lands, en besprak de renten van 7 morgen, 
die zij in leen had van de abdis van Rensborch, en van deze 2½ morgen voor zijn vrouw Ermgaert Jan 
Brunen. Op verzoek bezegeld door heer Gherrijt van Overwael met Pieter Zoete

Ghegheven int iaer ons Heeren M.CCC.XLIIII, op sinte Jacobsdach.
Orig. ( inv.nr. 721.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 17.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 294.

243. 1344 Aug. 25.
Margriete van Langherake, abdis van Rijnsborch, verleit Gherijt Rampen Florensz. met 2½ morgen 
land in Vlaerdingheambacht in de hoec, die Katerine Gherijt Rampen aan Florens, haar zoon, ten 
huwelijk gaf, en Willaem Spapenz. opgaf aan Willaem Aelbrechtsz.

Int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende viertich, des Woensdaghes na sente 
Bertelmeusdach apostel.
Orig. ( inv.nr. 721.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 131 fol. 2.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 294.

244. 1344 September 29.
Jan, proost van Coninxvelt, oorkondt dat het convent van Coninxvelt ontvangen heeft 5 £. Hollandsch 
van Jan van Delf vanwege Hasekijn van Sudijc, zal., weduwe Dirch van Santhorst.

Ghegheven int iaer ons Heren M.CCC.XLIIII, op sinte Michchiels daghe
Orig. ( inv.nr. 10.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermeld in Regesta Hannonensia p. 294.

245. 1345 Januari 16.
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Louwe de Pelser verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 8 sch. Holl. 
's-jaars op zijn half huis en hofstede, dat Jacob van Cudelstaert behoorde. Op verzoek bezegeld door 
Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van Rijnsborgh.

in de iaer ons Heren als men screef dusent driehondert ende vijf ende viertich, des 
Sonendaghes na sente Ponstiaensdach.
Orig. ( inv.nr. 900.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 47, en nr. 130 fol. 58.

246. 1345 Februari 27.
Ghijstiaen verkoopt aan broeder Dirc Loeten ten behoeve van het klooster van Rijnsborgh in de 
wijnrente 10 sch. Holl. op zijn half huis en hofstede in 't ambacht van Rijnsborgh aan de Pijlssteeg. Op 
verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende vijf ende viertich, des 
Sonedaghes na sente Matijsdach.
Orig. ( inv.nr. 902 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 65, en nr. 130 fol. 54.

247. 1345 Maart 25.
Aechte van Gaver, en Jan Tornoy, haar zoon, verkopen aan Dirc Loeten ten behoeve van het klooster 
van Rijnsborgh in de wijnrente 2 schell. Holl. op hun huis en hofstede te Rijnsborgh op den Vliet. Op 
verzoek bezegeld door Jan van Minden, baljuw van Rijnsborgh, knaap.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende vijf ende viertich, op den goeden 
Vridach.
Orig. ( inv.nr. 903 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 42, en nr. 130 fol. 54.

248. 1345 November 30.
Jacob Alkemare verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster van Rijnaborgh 10 sch. Holl. 
in de wijnrente op zijn huis en hofstede, met recht het op andere perceelen in de ambachten Oesgheest 
of Rijnsborgh te verzekeren. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw 
van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende vijf ende viertich, op sente 
Andries dach.
Orig. ( inv.nr. 900.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 62, en nr. 130 fol. 59 vs.
In ouden inv. fol. 90 vs. nr. LII op 1348.

249. 1346 Maart 23.
Jacob Benninox verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh in de wijnrente 
10 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede, te Rijnsborgh, met recht van overbrenging op een ander 
perceel in Rijnsborgh of Oestgheest. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, 
baljuw van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren dusent driehondert ende sess ende viertich, des Donnersdeghes na sente 
Benedictusaach.
Orig. ( inv.nr. 904 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 23, en nr. 130 fol. 46 vs.

250. 1346 Maart 26.
"Dirc Voet uut den Waerde verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 1 
morgen land, ""de rogghe"" geheeten, in Oestgheest, en 3 morgen samenliggende met land van de 
hecren van St. Katerinen en met Jan Roedemouwen. Een tijns van 10 penningen 's-jaars staat daarop 
ten voordeele van het klooster. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van 
Rijnsborgh."

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende sess ende viertich, des 
Sonendaghes na onser Vrouwendag te midvasten.
Orig. ( inv.nr. 280 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 90bis, en nr. 130 fol. 66.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39 vs. met datum: Zaterdag na Vrouwendag.

251. 1346 Juni 10.
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Margriete, keizerin van Rome, gravin van Heynnegouwen, Holland en Zeland, en vrouwe van Vrieslant,
neemt de vrouwen, boden en goederen van de abdij van Reynsborch in bescherming.

Ghegheven in de Haghe des Saterdaghes na Pinxteren int jaer ons Heren dusent driehondert 
zesse ende viertich.
Orig. ( inv.nr. 78 ). Het zegel is verloren.

252. 1346 Juli 10.
Pieter Kaeliaert verkoopt met vrijen wil zijner moeder aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster 
Rynsborgh 10 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede op den Vliet te Rijnsborgh. Op verzoek 
bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren dusent driehondert sess ende viertich, des Manendaghes na sente 
Martijnsdach in de zomer.
Orig. ( inv.nr. 898.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 24, en nr. 130 fol. 53.

253. 1346 September 22.
Jan Bien'zoon verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh 10 sch. Holl. 's-
jaars in de wijnrente staande op zijn huis en erf in de Coestraat, met recht van overbrenging op een 
ander perceel. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van 
Rijnsborgh.

in de iare ons Heren dusent driehondert ende sess ende viertich, op sente Mauriciusdach.
Orig. (inv.nr 905). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 12, en nr. 130 fol. 46.
In ouden inv. 30 fol. 87 nr. XXIII op 1343.

254. 1346 November 10.
Pouwels Kerstantsz. verbindt zich jegens abdis en convent van Rijnsborgh geen goed, dat hij van de 
abdij houdt, te vervreemden, op verbeurte van het goed. Mede bezegeld door Jacob van der Binchorst, 
ridder, Dirc van Ockenberghe, Dirc van Groenvelt, schout van Delf, en Filips Heinricsz., baljuw van 
Sciedame, knapen.

in de iare als men screef dusent driehondert ende sese ende viertich, op sente Martijns avont 
in de winter.
"Orig. ( inv.nr. 391.9 ). 5 zegels in groene was; op het laatste zegel de opdruk in rode was."
Vidimus van 1355 Maart 15. (zie inv.nr. 391.10, regest no. 288)

255. 1347 Febr. 14.
Louwe Bien'zoon verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh in de wijnrente 
1 £. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, 
baljuw van Rijnsborgh.

Ghegheven in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende seven ende viertich, 
op den Asschewoensdach.
Orig. ( inv.nr. 906 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 41, en nr. 130 fol. 48.

256. 1347 Maart 25.
Jan, proost van Coninxvelt, verklaart dat zijn klooster aan abdis en klooster Reinsborch schuldig is 7 
sch. 6 penn. van 5 hond land benoorden het klooster, dat Machtelt Brabandersdochter aan het klooster 
gaf.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende viertich, op onser Vrouwendach 
Annunciatio.
Orig. ( inv.nr. 877 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 152, en nr. 130 fol. 79 vs.
In ouden inv. 30 f. 66 nr. XXVIII.
In Regesta Hannonensia p. 277 op 1341.

257. 1347 Juli 2.
Bertelmeus, de kuiper, verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rynsborgh in de 
wijnrente 1 £. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van 
Minden, baljuw van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende seven ende viertich, des 
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Manendaghes na sente Pietersdach ende sente Pouwels in de somer.
Orig. ( inv.nr. 907 ). Met uithangend zegel in groene was. Van het tweede slechts een fragment.
Copie in inv.nr. 128 fol. 56, en nr. 130 fol. 45 vs.

258. 1347 Juli 7.
"Jan van Nuwenene verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh in de 
wijnrente 10 sch. 's-jaars op 3 morgen in Leyderdorp, genaamd ""haren Vranken ghers""). Op verzoek 
bezegeld door Hughe Ghiben'neef, knaap, schout van Leyderdorp."

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende seven ende viertich, des 
Saterdaghes na sente Martijnsdach in de somer.
Orig. ( inv.nr. 882 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 91 vs.

259. 1347 Sept. 21.
Goeswijn van Garnse (brief van een erf op den Ouden Vliet in Oestgeest).

Int jaer ons Heeren dusent driehondert seven ende viertich, op sinte Matheeus dach in de 
heurst.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39.

260. 1347 Oct. 31
Dirc, parochiepaap van Rijnsborgh, en Florens, kapelaan van het convent van Rijnsborgh, vidimeeren 
een brief van Machteld van Duvenvoerde, abdis. (zie 1343 Mei 13).

in de iare ons Heren als men screef M.CCC. ende seven ende viertich, op alre heilighen avont.
Orig. ( inv. nr. 279.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 83, en nr. 130 fol. 70a vs.

261. 1348 Mei 13.
Alveric Jacobszoon geeft aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh in de wijnrente 10 
sch. Holl. 's-jaars op 4½ hond land in Oestgheest bij Leyderweg ter aflossing van 10 sch., die wijlen 
broeder Dirc Loete, op zijn huis en hofstede op den Oudenvliet had staan. Bezegeld door Dirc, 
parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren als men screef dusent driehondert ende acht ende viertich, op sente 
Servatiusdach.
Orig. ( inv. nr. 884 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 91, en nr. 130 fol. 66

262. 1348 December 27.
Clais Borghaert verkoopt broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsburgh 10 sch. Holl. 's-jaars 
in de wijnrente op de helft van zijn huis en hofstede aan de noordzijde en op het derde ervan aan de 
zuidzijne met bevoegdheid, ze ook op andere perceelen te verzekeren. Bezegeld door Dirc, 
parochiepaap, en Jan van Minne, baljuw van Rijnsburgh.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende XLVIII, des Saterdaghes na Kersdach.
Orig. ( inv. nr. 908.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 18, en nr. 130 fol. 56.

263. 1349 Januari 15.
Kerstant Beemaert verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh in de 
wijnrente 3 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede in 't ambacht van Rijnsborgh op den Vliet. 
Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden, baljuw van Rijnsborgh.

Ghegheven in de jaer ons Heren als men screef dusent driehondert ende neghen ende viertich,
des Donnersdaghes na sente Poenstiaensdach.
"Orig. ( inv. nr. 894.2 ). Met uithangend zegel in groene was; van het tweede zegel slechts een 
fragment."
Copie in inv. nr. 128 fol. 16, waar staat: Boemaert, en nr. 130 fol. 60 vs.

264. 1349 Maart 24.
Diederic suvermaker verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh in de 
wijnrente 12 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van 
Minden, baljuw van Rijnsborgh.

Ghegheven in de jare ons Heren als men scref M.CCC. ende neghen ende viertich, op onser 
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Vrouwenavent na midvasten.
Orig. ( inv. nr. 909 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 26, en nr. 130 fol. 45

265. 1349 Mei 18.
Dirc, parochiepaap van Rijnsborgh, en Pieter Alveric, kapelaan van convent van Rijnsborgh, vidimeeren
een brief van 1342 Mei 2.

in de iaer als men screef dusent driehondert neghen ende viertich, des Manendaghes na sente
Servaesdach.
Orig. ( inv. nr. 893.3 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 39, en nr. 130 fol. 56 vs.

266. 1349 Juli 1.
Paus Clemens VI bevestigt de privilegiën der abdij van Reynsburgh.

Datum Avinione Kalendis Julii pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv. nr. 46.1 ). Door vocht beschadigd, met uithangend loden zegel.
Copie in inv. nr. 127 fol. 36.
Vermeld in Bullarium Traiectense II nr. 1280.

267. 1349 October 22.
Paus Clemens VI vergunt aan abdis en convent van Reynsburgh de vrije keuze van een biechtvader.

Datum Avinione XI Kal. Novembris pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv. nr. 46.2 ). Beschadigd, met uithangend loden zegel.
Copie in inv. nr. 127 fol. 34.
Vermeld in Bullarium Traiectense II nr. 1294.

268. 1349 December 21.
Ghereit de Grote verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsborgh in de wijnrente 
10 sch. Holl. op zijn huis en hofstede te Rijnsborgh. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van 
Minden, baljuw van Rijnsborgh.

Ghegheven in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert neghen ende viertich, op 
sente Thomasdach apostel.
Orig. ( inv. nr. 910.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 32, en nr. 130 fol. 52 vs.

269. 1350 Febr. 1.
Jan van Minde, baljuw van Riinsborch, oorkondt dat Jan Hobbenz. van Riinsborch erkent verkocht te 
hebben aan Ysbrant van Alkemade 1 £. Holl. 's-jaars op 5 hond land in Riinsborch, genaamd de Dijc.

Ghegheven in de iaer ons Heren als men screef duysent driehondert vijftich op onser Vrouwen
avont te Lichtmisse.
"Copie in inv. nr. 130 fol. 47 met aantekening: ""hier steekt een transfix door"", en 65 vs."
Hierbij behoort transfix d.d. 1378 April 7.

270. 1350 Mei 23.
Dirc Naghel van Rijnsborgh verkoopt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster in de wijnrente 1 
£. Holl. 's-jaars op 7½ hond land in Oestgheest. Bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Jan van Minden,
baljuw van Rijnsborgh.

in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert vijftich, des Sonnedaghes na 
Pinxterdach.
Orig. ( inv. nr. 885.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 82, en nr. 130 fol. 65.
Oude inv. 30 fol. 81 vs. nr. VIII spreekt van 1½ hond in Valkenburg.

271. 1350 November 28.
"Dirc en Henric van Alcmade oorkonden dat Florijs Teppetiaens'zoon en zijn 3 zusters aan heer 
Volprecht, kapelaan te Warmonde, verkocht hebben een kamp land in Zassenem, belend naast land 
van de abdis van Renseburch en de wetering ""die roye"" genoemd, die door Warmonde loopt, 
voorwelks vrijwaring ook Dirc Sapiencienzoon instaat."

Ghegheven int iaer ons Heren dusent driehondert ende vijftich, des Zonnendaghes na sinte 
Katherinendaghe.
Orig. ( inv. nr. 328 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.



3.18.20 Abdij Rijnsburg 169

Copie in inv. nr. 130 fol. 27 en 28a.

272. 1351 Febr. 4.
Clemens (VI) geeft bevel aan de abten van S. Martinus te Tornacum en van S. Michael te Antwerpen en 
den deken van S. Marie te Traiectum om de goederen en renten van de kloosters van de orde der 
Cisterciensers in bescherming te nemen.

Datum Avinione secundo nonas Februarii pontificatus nostri anno nono.
Copie 1 stuk met dorsale notitie: Copie van der conservaetie ter Leede. ( inv. nr. 46 ).
Uit het schrift dezer notitie blijkt, dat het stuk bij Rijnsburg behoort.

273. 1351 April 25.
Jan van der Does, schout te Voirburch, oorkondt dat Badeloghe van de Hoevel aan Doede van 
Voirburch verkocht heeft 10 schell. Holl. 's-jaars op haar woning aan de Rijt en den Hoevel.

Int iaer ons Heren dusent driehondert ende een ende vijftich, op sinte Marcus dach.
Orig. ( inv. nr. 518.4 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 145, en nr. 130 fol. 81.

274. 1351 April 25.
Jan van der Does, schout te Voirburch, oorkondt dat Lisebeth van de Hoevel en haar zoen Jan aan 
Doede van Voirburch verkocht hebben 10 schell. 's-jaars op haar woning aan de Rijt en den Hoevel.

Int iaer ons Heren dusent driehondert ende een ende vijftich, op sinte Marcus dach
Orig. ( inv. nr. 518.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 146, en nr. 130 fol. 80 vs.
Met transfix d.d. 1366 Januari 1.

275. 1351 Juni 3.
Schepenen en raadsmannen in Delf verzoeken de abdis en het convent van Rijnsburgh, dat zij Pouwels 
Kerstantszoon veroorloven willen te verkopen 4 morgen in Maesland in Hanne Coppenz. woning, met 
voorbehoud van alle rechten van abdis en convent, met belofte, geen dergelijk verzoek meer te zullen 
doen.

Des Vrydaghes voor Pijnster int jaer ons Heren dusend driehondert een ende vijftich.
Vidimus van 1355 Maart 15. ( inv. nr. 391.11 ).

276. 1352 Januari 17.
Dirc, parochiepaap van Rijnsborgh, vidimeert een brief van Willaem, graaf van Henegouwen. (zie 1336 
Sept. 12).

Int iaer ons Heren M.CCC. ende twie ende vijftich, des Dinxdaghes na sente Pontiaens dach.
Orig. ( inv. nr. 741.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

277. 1352 April 19.
Masijn Nyesen'zoon, schout te Noertich, oorkondt dat voor hem, de azeghen en de volle bank de 
getuigen die er bij waren geweest (met namen genoemd) verklaard hebben dat Florijs Foeytiaen, 
rentmeester der abdis van Rijnsburch aan Claes Mersker voor zijn leven verhuurde het land dat de abdis
bij Florijs van de Dam's dood was gekomen? voor 6½ £. 's-jaars en 3 kapoenen, waarvoor Florijs 
Foeytiaen een paar kousen van 10 groot en den wijnkoop zou ontvangen.

Ghegheven te Noertich des Donresdaechs na beloken Paesken, int jaer ons Heren M.CCC. 
twee ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 269 ). Met uithangend zegel in groene was.

278. 1352 Juli 27.
Dirc, parochiepaap van Rijnsburgh, vidimeert een schepenbrief in de Haghe. (zie 1313 Aug. 14).

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende twee ende vijftich, des Vridaghes na sente Jacobs 
dach.
Orig.( inv.nr. 362.2 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 147, en nr. 130 fol. 84.

279. 1352 Aug. 6.
Voor notaris Rutgherus Wstinc en getuigen geeft Johannes van Sloen, priester, namens abdis en 
convent van Rijnsborch aan Gerardue van Vene, zegelbewaarder en officiaal van de bisschop van 
Traiectum, Fredericus Van Dozesborch, kanunnik ten Dom, en Joannes uten Leen, kanunnik van S. 
Salvator, collectoren der door de synode van het bisdom uitgeschreven subsidie aan arme priesters, 12 
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gouden oude schilden, onder overhandiging van het geinsereerde protest.
Acta sunt hec Traiecti - - - (sub anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo secundo, indictione quinta secundum usum et stilum civitatis et dyecesis 
Traiectensis, mensis Augusti die sexta.)
Orig. ( inv.nr. 64 .) Met notarismerk.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 12 vs. nr. LXIIII op 1342.

280. 1352 Dec. 9.
Florens van de Duitsche orde, parochiepaap en commandeur van Valkenburch, vidimeert een brief van 
Henric van Brederode. (zie 1339 Maart 12)

Int jaer ons Heren M.CCC. twie ende vijftich, tSonnendaghe na onser Vrouwen dach 
Conceptio.
Orig. ( inv.nr. 521.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

281. 1353 September 25.
Margriete van Langheraec, abdis, en convent van Reynsburch beleent Willaem Claes'zoon met een sate
van 14 morgen, Segherssate genoemd, op Scievene in erfleen.

Int iaer ons Heren dusent driehondert drie ende vijftich. Ghegheven te Reinsburch des 
Woensdaghes na sente Mauricius daghe.
Gelijktijdige copie, met aanteekeningen over leenmannen op de Soye, in Vlederdingher ambacht 
en in Kerowerverbroec.
Vidimus van Danel van Mattenesse, ridder, dd. 1369 1 Nov. ( inv.nr. 388.1 ).

282. 1354 Mei 4.
Hertog Willem van Beyeren, graaf van Holland, Zeland, heer van Friesland, verbeider van het 
graafschap Henegouwen geeft de abdis van Reynsburch en haar convent vrijdom van tol van haar 
goederen, die zij tot eigen gebruik uit Walgheren uitvoert.

Ghegheven in de Haghe des Sonnendaghes na Meyedaghe, int jaer ons Heren M.CCC. vier 
ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 744.1 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Vidimus van Florens, commandeur van Valkenburch, dd. 1354 Mei 5.

283. 1354 Mei 5.
Florens van der Duusker oerde, commandeur van Valkenburch, vidimeert een brief van hertog Willem 
van Beyeren. (zie 1354 Mei 4).

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende vijftich, de Manendaghe na Meye 
daghe.
Orig. ( inv.nr. 744.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

284. 1354 Juni 17.
Coman Hobbe, Jan Hobben'zoon, geeft aan de abdis van Rijnsborgh eenige schuldvorderingen ten 
geschenke. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap van Rijnsborgh.

in de iare ons Heren M.CCC.LIIII, des Dinxendaghes na des Heylighes Sacramentsdach.
Orig. ( inv.nr. 524 ). Met fragment van uithangend zegel in groene was.

285. 1354 Oct. 10.
Willaem Uter Delle verkoopt aan heer Dirc Robbrecht, zijn zwager, 1 £. Holl. 's-jaars op zijn huis en 
hofstede in de koestraat, te betalen in de wijnrente van het klooster van Rijnsburgh, ter memorie van 
zijn tante Machteld. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Ghert van Oest gheest, baljuw 
van Rijnsburgh.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende vijftich, up sinte Victoersdach.
Orig. ( inv.nr. 911 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 46, en nr. 130 fol. 52.

286. 1355 Februari 1.
Coman Pieter en Lizebet, zijn vrouw, verkopen 10 sch. Holl. 's-jaars aan abdis en convent van 
Rijnsburgh en aan Beatrix van Wilsnes, non te Rijnsburgh, die het geld uitreikte, staande op hun huis 
en hofstede in de Kerksteeg, welke renten aan Beatrix haar leven lang zullen blijven en dan aan de 
bierkelder te Rijnsburgh, onder voorbehoud van overbrenging der rente op een ander pand. Op verzoek
bezegeld door broeder Vranke, hofmeier, en Ghereit van Oesgheest, baljuw van Rijnsburgh.
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Ghegheven int iaer ons Heren M.CCC.LV, op onser Vrouwen avont te Lichtmisse.
Orig. en duplicaat. ( inv.nr. 912.1 ), . ( inv.nr. 912.2 ).. Beide met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 80bis, en nr. 130 fol. 24. (met datum 1360).

287. 1355 Maart 15.
Kerstent, Clais Kerstans'zoons zwager, verkoopt aan Marie en Lisebet van Aernem ten behoeve van het 
klooster Rijnsburgh in de wijnrente 6 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede in de koestraat. Op 
verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Gheraerd van Oestgheest, baljuw van Rijnsburgh.

Int jaer ons Heren duzent driehondert ende vijf ende vijftich, des Sonnendaghes die men 
ghemienlic hiet Mitvasten.
Orig. ( inv.nr. 913 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 44, en nr. 130 fol. 47.

288. 1355 Maart 15.
Florens van der Duutsker oerden, parochiepaap en commandeur van Valkenburgh, vidimeert een brief, 
bezegeld door heer Jacob van der Binchorst e.a. (zie 1346 Nov. 10, reg. no. 254, inv.nr. 391.9).

Int jaer ons Heren dusend driehondert vier ende vijftich, des Sonnendaghes die men hiet 
Mitvasten.
Orig. ( inv.nr. 391.10 ). Met uithangend zegel in groene was.

289. 1355 Maart 15.
Florens van dor Duutsker oerden, parochiepaap en commandeur van Valkenburgh, vidimeert een brief, 
bezegeld met het stedezegel van Delf. (zie 1351 Juni 3, reg.no. 275, inv.nr. 391.11).

Int jaer ons Heren dusend driehondert vier ende vijftich, des Sonnendaghes die men hiet 
Mitvasten.
Orig. ( inv.nr. 391.12 ). Met uithangend zegel in groene was.

290. 1355 April 26.
Hildegond, Alijt Broeders dochter, verkoopt aan Marie en Lisebet van Aernem ten behoeve van het 
klooster Rijnsburgh in de wijnrente 26 ach. 's-jaars op haar huis en hofstede met de hiemwerf en op 1 
hond land samen 1½ hond gelegen in de koestraat. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en 
Gheraerd van Oestgheest, baljuw van Rijnsburgh.

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende vijf ende vijftich, des Sonnendaghes na sente 
Marous dach.
Orig. ( inv.nr. 914 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 2, en nr. 130 fol. 59 vs., met datum: Des Sonnendaghes na sente Andreas 
dach.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 85 vs. nr. XIII op 1355 Dec. 6.

291. 1355 Mei 1.
Willaem Wandelaer verkoopt aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem ten behoeve van het 
klooster Rijnsburgh in de wijnrente 1 £. Holl. 's-jaars, op de helft van zijn huis en hofstede en 1½ 
morgen te Rijnsburgh. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Gheraerd van Oestgheest, 
baljuw van Rijnsburgh.

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende vijf ende vijftich, up den Meye dach.
Orig. ( inv.nr. 915 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 69, en nr. 130 fol. 51. 64.

292. 1355 Juni 5.
Willem Bijltiaen verkoopt aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem, nonnen te Rijnsburgh, ten 
behoeve van het klooster in 's-graven kapelle 8 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede in de Waerde 
(te Rijnsburg) en 4½ hond daarachter. Voorts zal Willem de lasten beteren, en op zich nemen, die op dit
huis staan behalve de 12 sch. wijnrente, hofstedegeld, horigeld en hoenden. Op verzoek bezegeld door 
Dirc, parochiepaap, en Gheraerd van Oestgheest, baljuw van Rijnsburgh.

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende vijf ende vijftich, up sente Bonefaes dach.
Orig. ( inv.nr. 801 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 40, en nr. 130 fol. 50 vs.

293. 1355 Juni 29.
Symon de Langhe verkoopt aan Willam van Voerburch, zijn zwager, 10 sch. Holl. en 2 hoenders 's-jaars,
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staande op het huis van Claes Jansz. van der Sijdwijn en verder op het huis van Symon Langhen over 
Vliet te Voorburg. Op verzoek bezegeld door Jan van der Does, zijn vader.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent driehondert ende vive ende vijftich, op sente Pitersdach 
ende Pouwels.
Orig. ( inv.nr. 518.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 144.
In inv.nr. 130 fol. 80 vs. staat: XI st.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 71 vs. nr. III op 1305.

294. 1355 Juli 26.
Philips van Groenevelt, proost te Elst, vidimeert den brief van Willaem Aelbrechtsz. (zie 1318 Mei 18, 
reg.no. 146, inv.nr. 391.1).

Int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende vijftich, des Sonnendaghes na sinte Jacobs 
dach in de zomer.
Orig. ( inv.nr. 391.13 ). Met uithangend zegel in bruine was.

295. 1355 Juli 26.
Philips van Groenevelt, proost te Elst, vidimeert den brief van Willaem Aelbrechtsz. (zie 1319 April 26, 
reg. no. 150, inv.nr. 391.4).

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende vijftich, des Sonnendaghes na 
sinte Jacobs dach in de zomer.
Orig. ( inv.nr. 391.14 ). Met uithangend zegel in bruine was.

296. 1355 Oct. 13.
Louwerens Didde Neven'zoon verkoopt aan IJsbrant Jans'zoon van Haer-Haerlem 30 sch. Holl. 's-jaars
op zijn huis en hofstede te Rijnsborgh. Op verzoek bezegeld door Symoen Naghel, schout van 
Rijnsborgh, knaap.

in de jare ons Heren als men screef dusent driehondert vijf ende vijftich, des Dinxendaghes na
sente Victoersdach.
Orig. ( inv.nr. 439 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 40, en nr. 130 fol. 49.

297. 1356 Maart 5.
Andries, de smid, verkoopt aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem, nonnen in Rijnsburgh ten 
behoeve van het klooster in de wijnrente 1 £. Holl. 's-jaars, staande op zijn huis en hofstede in Grieken. 
Op verzoek bezegeld door Dirc. parochiepaap, en Florens van Raphorst, baljuw van Rijnsburgh.

Int jaer ons Heren M.CCC. ende LVI, des Saterdaghes voir groete Vastelavont.
Orig. ( inv.nr. 916 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 63, en nr. 130 fol. 49 vs.

298. 1356 April 29.
Jan Wijnglaep verkoopt aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem, nonnen in Rijnsburgh, ten 
behoeve van het klooster in de wijnrente 10 sch. Holl. 's-jaars, op de helft van zijn huis en 2 hond land. 
Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Florens van Raphorst, baljuw van Rijnsburgh.

Int jair ons Heren dusent driehondert ses ende vijftich, des Vrydaghes na Paeschen.
Orig. ( inv.nr. 917 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 58, en nr. 130 fol. 58 vs.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 87 vs. nr. XXVI. (als land van de Grieck in Rijnsburg).

299. 1356 Mei 3.
Lou Pelser verkoopt aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem, nonnen in Rijnsburgh, ten behoeve 
van het klooster in de wijnrente 10 sch. Holl. 's-jaars, een Vlaamsche groot voor 8 penningen, en een 
oude schild voor 16 schellingen gerekend, op zijn huis en hofstede. Op verzoek bezegeld door Dirc, 
parochiepaap, en Florens van Raphorst, baljuw van Rijnsburgh.

Int jair ons Heren dusent driehondert ende ses ende vijftich, des Dinxdaghes na sente Philip 
ende sente Jacobs dach.
Orig. ( inv.nr. 901.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr 128 fol. 22, en nr. 130 fol. 51 vs.

300. 1356 Mei 23.
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"Florens van Loeven, priester, en Jan van Mattenesse oorkonden, dat wijlen Jan Heynrics'zoon het 
convent van Rijnsburgh in de wijnrente besproken heeft 1 £. Holl. 's-jaars, op een kamp land in 
Ketelambacht, tussen de hoge brug en de ""hoeel"", die men naar Sciedamme gaat, tussen weg en 
watering."

Des Manendaghes voir sente Urbaensdach, Int jair ons Heren dusent driehondert ende ses 
ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 881 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 131, en nr. 130 fol. 90 waar staat: Maand na Urbaensdach.

301. 1356 Juni 2.
Matte, Heinric, Jan en Oelout Vinke verkopen aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem, nonnen te 
Rijnsburgh, ten behoeve van het - klooster in de wijnrente 1 £. Holl. 's-jaars, op hun huis en hofstede en
op 2 hond land daarachter in Oestgheest. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochipaap, en Symon 
Naghel, schout van Rijnsburgh.

Int jair ons Heren dusent driehondert ende ses ende vijftich, up des Ascentionisdaghe, dats 
ons Heren Hemelvairt.
Orig. ( inv.nr. 886 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 78, en nr. 130 fol. 63.

302. 1356 Augustus 14.
Clais Borghairt verkoopt aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem, nonnen in Rijnsburgh, ten 
behoeve van het klooster in de wijnrente 10 sch. Holl. 's-jaars, op een derde van een huis en hof van 2 
hond in de Koestraat. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Florens van Raphorst, baljuw 
van Rijnsburgh.

Op onser Vrouwen avont Assumptio, int jair ons Heren dusent driehondert ende ses ende 
vijftich.
Orig. ( inv.nr. 908.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 21, en nr. 130 fol. 47 vs.

303. 1356 December 18.
Dirc Naghel verkoopt aan Marie van Delfna en Lisebet van Aernem, nonnen in Rijnsburgh in de 
wijnrente 10 sch. Holl. 's-jaars, op een halven morgen in Oestgheest bij den Does. Op verzoek bezegeld 
door IJsebrant van Alkemade IJsebrantsz., knaap, schout van Oestgheest.

Int jair ons Heren dusent driehondert ses ende vijftich, des Sonnendaghes na sente Lucien 
dach.
Orig. ( inv.nr. 885.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 86, en nr. 130 fol. 65 vs.

304. 1357 April 3.
Willem van Beyeren, graaf van Hollant, geeft aan Alphen, Haserswoude, Boscoop en Waddinoxvene 
een vrijen watergang, te beginnen aan de Rijndijk tot aan de IJsele, en verdere bepalingen omtrent dit 
waterschap.

Gegeven in Middelborch des Manendaghes nae Palmsonnendaechs int jaer ons Heeren 
duysent driehondert sess ende vijftich.
Copie in inv.nr. 126 fol. 2.

305. 1357 April 3.
Willem van Beyeren, graaf van Hollant, geeft bevel aan de heemraden van Schielant, om den 
watergang, die Alphen, Hazertwoude, Boscoop en Waddincxvene mat goedvinden van zijn Raad 
verlegd hebben van Sperendam naar Moerdrecht in de IJsele, te bepalen en te verordenen, en daar 
schouw te houden evenals zij het in Schielant doen.

Gegeven in Middelborch des Manendaghes nae Palmensonnendach int jaer ons Heren 
duysent driehondert sess ende vijftich.
Copie in inv.nr. 126 fol. 3 vs.

306. 1357 Mei 6.
Schepenen in Ketelambacht oorkonden, dat Dirc Heynen'zoon aan Pieter Ghisebrechts'zoon verkoopt 7
morgen land met de halve huizinge, die er op staat, gelegen tussen den Gheere en Dirc Heynen'zoons 
land, het land niet bezwaard dan met 30 sch. 's-jaars burienghelt, waarvan de schade te verhalen is op 
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11 morgen. Bezegeld door Dirc Say Heynricsz., schout.
Int jaer ons Heren M.CCC.LVII, des Saterdaghes na Meyedaghe.
Orig. ( inv.nr. 366 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 90.

307. 1357 Mei 31.
Dibbrant Mouwerijns'zoon verkoopt aan Sophie van Dronghelen, non te Rijnsburgh, 10 sch. Holl. 's-
jaars voor haar lijftocht, die na haar dood aan het convent vervalt, uit de helft van 4½ hond land in de 
Waarde (in Rijnsburg). Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Symon Naghel, schout van 
Rijnsburgh.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende vijftich, des naesten 
Woensdaechs na Pinxterdaech.
Orig. ( inv.nr. 440.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 36, en nr. 130 fol. 23.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39 vs.
In ouden inv. 30 fol. 99 nr. L op 1377.

308. 1357 Juni 14.
"Margareta, abdis van het klooster in Rijnsburgh, bericht aan de bisschop van Traiectum, dat Gerardus,
genaamd Buscaert, priester, een kapelanie gesticht heeft in het ""bredencoer"" der kerk van Rijnsburgh,
waarvoor hij landerijen geschonken heeft in de parochies van Voerhout, Monster bij Quinshuele, en 
Naeltwic, met aanwijzing van de abdis tot patrones. Zij benoemt nu Theodericus Robertus tot 
kapelaan, en verzoekt den bisschop de instelling der kapelanie, en de benoeming van de kapelaan te 
bevestigen."

Datum anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo, feria quarta post 
festum beati Odulphi confessoris.
Orig. ( inv.nr. 612.2 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 130 fol. 7. Vgl. Hüffer 87.
Met transfix van 1357 Oct. 20.

309. 1357 Juli 7.
"De officiaal van de aartsdiaken van Utrecht geeft aan Theodericus, cureit van Rijnsburch, bevel, om 
Theodericus genaamd Robbrecht, die door de abdis is voorgedragen tot de ""in het breydencoer"", 
gesticht door Gerardus Boscaert, nu vacant door overlijden van Symon Boscaert, in het bezit daarvan te
stellen."

Datum anno Domini M.CCCC (sic) quinquagesimo septimo, feria sexta post translationem 
beati Martini.
Copie in inv.nr. 130 fol. 7 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 122 en vs. nr. XXV.

310. 1357 Juli 9.
Hertog Willem van Beyeren, graaf van Hollant etc., bepaalt dat de watergang, die hij aan Alphen, 
Hazerswoude, Waddincxvene en Boscoop door de heerlijkheden van de abdis van Riinsborch gegeven 
heeft, niet leiden mag tot vermindering van haar rechten.

Ghegheven des Sonnendaghes na sente Martiins dach translatio int iaer ons Heren M.CCC. 
ende LVII.
Copie in inv.nr. 130 fol. 41 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 22 vs.

311. 1357 Augustus 22.
Kerstant van de Groenendijc en Aleyt Pieter Rissinds zoons'dochter verkopen aan Sophie van 
Drenghelen, non te Rijnsburgh, 10 sch. Holl. 's-jaars, die na haar dood aan het convent blijven, op hun 
huis en erf op het einde van de Koestraat. Op verzoek bezegeld door Dirc, parochiepaap, en Symon 
Naghel, schout van Rijnsburgh.

Int iaer ons Heren dusent driehondert seven ende vijftich, op den achten dach van onser 
Vrouwen te midden oechst.
Orig. ( inv.nr. 440.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 27, en nr. 130 fol. 50.

312. 1357 September 17.
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Margriete van Langherake, abdis van Reynsborch, Diric, heer van Brederode, Herbaer van Foreest en 
Willem Mabelye, joncvrou uyt den Waerde bevestigen de buren van Bonscoep aan de Oostzijde van de 
Goude, van Zuutwic, van Middelborch en van Randenborch in het bezit van de watergang van de IJsel, 
dien zij van wijlen hr. Jan van Heynegouwen, heer van Baymond, gekocht hebben en maken bepalingen
over den schouw.

Ghegheven up sinte Lambrechtsdach, int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende 
vijftich.
Orig. ( inv.nr. 681 ). Met 4 uithangende zegels, dat van Foreest ontbreekt.

313. 1357 October 18.
Bartout Mourijnsz., schout in Wassenair In het ambacht der jonkvrouw van Suutwie, oorkondt dat 
Heylwijf Willaem's weduwe van Santwic en de man van haar dochter Bairtraet, Ghereyt Vranc Arnts 
Grunsz. aan het klooster Rijnsburghe in de wijnrente verkocht hebben 3 £. Holl. 's-jaars op haar huis en
5 morgen broekland aan de noordzijde van de Nieuzijl, op 17 morgen zaadland en 2 morgen geestland, 
met recht van panding. Op verzoek mede bezegeld door Clais van Santwic.

Des Woensdaghes na sente Calixtusdach, int jair ons Heren dusent driehondert ende seven 
ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 94 l). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 107, en nr. 130 fol. 76 vs.

314. 1357 October 20.
Johannes, bisschop van Traiectum, keurt de fundatie en dotatie van de kapelanie in de kerk van 
Rijnsburgh, gesticht door Gerardus, genaamd Boscaert, priester, zoals die beschreven is in een brief, 
waar door deze getransfigeerd is, (zie 1357 Juni 14) goed, en institueert tot kapelaan Theodericus 
Robertus, priester.

Datum anno Domini millesimo CCC mo quinquagesimo septimo, vicesima die mensis 
Octobris.
Orig. ( inv.nr. 612.1 ). Met uithangend zegel in rode was, geschonden.
Copie in inv.nr. 130 fol. 7 vs.

315. 1358 Februari 9.
Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leyden, ridder, oorkondt, dat met zijn goedvinden Willem de Clerc 
verkocht heeft een halve morgen land in der Delle, gemeen met het godshuis van Voerhoute voor 12 £. 
aan Ghisebrecht Jacobsz. en Jan Willemsz. van der Mersch, ten behoeve van de Heiligen Geest van 
Reynseburch.

Int jair ons Heren dusent driehondert zeven ende vijftich, des Vridaghes na sente Aechten 
dach.
Orig. ( inv.nr. 641 ). Het zegel ontbreekt.

316. 1358 (na Maart 11).
Maria van Delna, Hasekina van Bridorp en de nonnen van de abdij van Rijnsborch, direct onderworpen
aan de kerk van Rome, geven den bisschop van Utrecht kennis, dat zij den 11den Maart in plaats van 
wijlen Margareta van Langherake tot abdis gekozen hebben Clarissima van Scenghen, priorin, en 
verzoeken hem de keuze te bevestigen, voorzoover zijn bevoegdheid reikt.

Actum et datum anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octave.
Copie in inv.nr. 130 fol. 12. Vgl. Hüffer 87.

317. 1358 April 2.
Alijt, weduwe van Ghert Groeten en haar kinderen verkopen aan Marie van Delfna en Lisebet van 
Airnem, nonnen te Rijnsburgh, ten behoeve van het klooster in de wijnrente 10 schell. Holl. 's-jaars, op 
hun huis en hofstede. Op verzoek bezegeld door Bairtout, vicecureyt, en Florens van Raphorst, baljuw 
in de parochie van Rijnsbugh.

Des Manendaghes na Payschen, int jair ons Heren dusent driehondert ende acht ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 910.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 50, en nr. 130 fol. 59.

318. 1358 Mei 4.
"Jan van Delf, Willaem Hanneboeysz. en Jan Ghisebrechtsz., mannen der abdis van Rijnsburgh; 
Ghereyt van Oesgheest, Florens van Sonnevelt, mannen van Holland; Pieter Florijsz., Claes Duker, 
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Andrees broeder Jansz., Pieter Wael en andere knapen, lieden der Vrouwe van Rijnsburgh, oorkonden 
dat Pouwels Kerstantsz. aan de abdis afstand deed van de goederen in Ketelambacht en Maeslant, 
hem aangekomen van Willaem Aelbrechtsz., zijn grootvader, en Kerstant Kerstantsz. zijn broer. 
Bezegeld door Jan van Delf, Johan Boen, cureyt van Rijnsburgh, G. van Oesgheest, T. van Sonnevelt, 
Ghisebrecht Jacobsz. en Symon Naghel, schout te Rijnsburgh."

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ende acht ende vijftich, des naesten daechs 
na heylich Cruusdach Invencio.
Orig. ( inv.nr. 391.14 ). Met 5 uithangende zegels in groene was, het tweede ontbreekt.
Copie in inv.nr. 129 fol. 105.

319. 1358 Mei 4.
"Jan van Delf, Willaem Hanneboeys'zoon en Jan Ghisebrechts'zoen, mannen der abdis van Rijnsburgh, 
Ghereyt van Oesgheest, Florijs van Sonnevelt, mannen van Hollant; Pieter Florijs'zoen, Claes Duker, 
Andrees broeder Jans'zoon, Pieter Wael en andere knapen, lieden der abdis, oorkonden getuigen te zijn
geweest, toen Pouwels Kerstants' zoon voor abdis en gerecht verklaarde al het land, dat hij van 
Willaem Aelbrechtsz., zijn grootvader en Kerstant Kerstantsz., zijn broeder had, verbeurd te hebben, 
daar hij sinds den dood der abdis Mabelye zich niet weder had doen beleenen. Bezegeld door Jan van 
Delf, Mr. Johan Boen, cureyt te Eijnsburgh, Ghereyt van Oesgheest, Florijs van Sonnevelt, Ghisebrecht 
Jacobsz. en Symon Naghel, schout van Rijnsburgh."

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende vijftich, des anders daechs na des
heylichs Cruusdach Invencio.
Orig. ( inv.nr. 391,15 ). Met 6 uithangende zegels in groene was.

320. 1358 Juni 30.
Clarissye van Scengen, abdis, en convent van Reynsburgh beloven heer Vrank van Berselen, ridder, heer 
Claes'zoon, 5 £. 's-jaars zijn leven lang te betalen voor de bescherming en hulp, door hem aan de 
goederen in Zelant verleend.

Ghegheven int iaer ons Heren M.CCC.LVIII, des nassten daechs na sinte Pieters ende 
Pouwelsdach Apostelen.
Gelijktijdige copie. ( inv.nr. 727 )

321. 1358 Juli 15
Jacob van der Binchorst, ridder, geeft aan de wijnrente van het klooster Reynsburgh 5 hond land, 
waarop een £. 's-jaars staat om zijn memorie mede te doen, en dat hij kocht van Beatrijs Lubbrechts en
haar kinderen.

Int iaer ons Heren dusent driehondert acht ende vijftich, des Sonnendaech na sinte 
Margrieten dach.
Orig. ( inv.nr. 864 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 138, en nr. 130 fol. 56.

322. 1358 Juli 22.
Jacob van der Binchurst, ridder, geeft aan het klooster Rijnsburgh 2 morgen land tussen Scakenbosch 
en den Vliet, waarvan zijn zuster Rikaert haar leven lang de renten genieten zal, welke na haar dood 
aan de nonnen vervalt tot zijn eeuwige memorie.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert acht ende vijftich, op sinte Marie 
Magdalenen dach.
Orig. ( inv.nr. 336 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 21, en nr. 130 fol. 29.

323. 1358 October 4.
Ermegairt, weduwe van Jan Minen, en haar kinderen geven aan het godshuis van Rijnsburgh in de 
wijnrente 6 sch. 's-jaars op haar huis en hofstede in Grieken bij den Vliet, ter lossing van de 6 sch. 's-
jaars, die Colijn Boffel zaliger er op had staan. Op verzoek bezegeld door Symon Naghel, schout van 
Rijnsburgh, knaap.

Des Donredaghes na sente Baven dach, int jair ons Heren dusent driehondert ende acht ende 
vijftich.
Orig. ( inv.nr. 918 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 20, en nr. 130 fol. 49 vs.
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324. 1358 October 4.
Reynburgh, weduwe van Jan Vink, en haar kinderen verkopen aan Marie van Delna en Lijsbet van 
Airnem, nonnen te Rijnsburgh, ten behoeve van het klooster in de wijnrente 10 schell. Holl. 's-jaars op 
hun huis en hofstede in Grieken, uitgenomen een vierendeel. Op verzoek bezegeld door Symon Naghel, 
schout van Rijnsburgh.

Des Donredaghes na sente Bavendach, int jair ons Heren dusent driehondert ende acht ende 
vijftich.
Orig. ( inv.nr. 919 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 55, en nr. 130 fol. 55 vs,.

325. 1359 Februari 2.
Aelbrecht, hertog van Beijeren, paltsgraaf bij den Rine, Ruwaard van Henegouwen, Holland, Zeland en
Vriesland machtigt Simon van Bruwelis, zijn neef, de 60 schilden 's-jaars te verkopen, die hij heeft op 
den molen van Ramerswale, dien hij in leen heeft van hertog Willem, met belofte om den kooper 
ermede te beleenen.

Ghegheven tot Dordrecht, up onser Vrouwen dach Purificatio, int jare ons Heren M.CCC. 
achte ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 789 ). Het zegel ontbreekt.

326. 1359 Febr. 21.
Dirc Naghel en Machtelt, zijn vrouw, verkopen aan Aleyd Claes'dochter van Bersel 1 £. Hollandsch 's-
jaars op 9 hond land in Oestgheest. Op verzoek bezegeld door Jan Bone, parochiepaap, en Florens van 
Raperst, baljuw van de abdis van Rijnsborch.

Ghegheven int jaer ons (Heren) dusent driehondert ende neghen ende vijftich, op sinte 
Pietersavont cathedra.
"Orig. ( inv.nr. 594.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was; het eerste slechts in fragment."
Met transfix van 1368 Juni 2.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39.

327. 1359 Februari 21,
Vranke Symons'zoon en Lisebet, zijn vrouw, verkopen aan Ermegaerde van Hoessen, non te Rijnsburch 
1 £. 's-jaars op zijn huis en erve en 2 hond in 't ambacht Rijnsburch. Op verzoek bezegeld door Jan 
Bone, parochiepaap, en Florens van Raperst, baljuw der abdis van Rijnsburch, knaap.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drichondert ende neghen ende vijftich, op sinte Pieters 
avont cathedra.
Orig. ( inv.nr. 441 ). met 2 uithangende zegels in groene was.

328. 1359 Maart 24.
Symon Naghel, schout in Rijnsburgh, oorkondt dat Symon van de Dike aan Marie van Delfna en 
Lisebet van Airnem, nonnen te Rijnsburgh, ten behoeve van het klooster in de wijnrente verkocht heeft 1
£. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede en ½ morgen land.

Des Sonnendaghes na sente Gheertrudendach, int jair ons Heren dusent driehondert ende 
neghen ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 920 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 60, en nr. 130 fol. 57 vs.

329. 1359 Mei 31.
Symon de Vriese verkoopt aan broeder Heeschen, zijn broeder, ten behoeve van het klooster in de 
bierkelder 10 sch. 's-jaars op zijn huis en hofstede, met recht van overbrenging op een ander perceel in 
Rijnsburg. Op verzoek bezegeld door Florens van Raphorst, baljuw van Rijnsburgh, knaap.

Des anderen daghes na ons Heren Hemelvairt, int jair ons Heren dusent driehondert ende 
neghen ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 921 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr.l30 fol. 23 vs. en 63 vs.

330. 1359 December 27.
"Jan van Delf, schout op den Gheer, en de gemeene ""sworen"" aldaar, oorkonden dat Wouter Arndsz. 
van der Hoeghe aan Marie van Delna en Lisebet van Airnem, nonnen in Rijnsburgh, verkocht heeft ten 
behoeve van het klooster in de wijnrente 40 schell. Holl. 's-jaars op 6 morgen land in tree kampen. (in 
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de Geer)."
Des Vrydaghes na Kersdach, int jair ons Heren dusent driehondert ende neghen ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 879 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 122, en nr. 30 fol. 79. 90.

331. 1360 Januari 6.
Jan Boen, parochiepaap van Riinsborch, oorkondt dat Jan Blanckert Reynersz. erkent schuldig te zijn 
aan Machtelt Aernts dochter 1 £. Holl. 's-jaars op zijn huis aan het eind van de Koestraat naar Vorhout 
toe, voor de 10 £. die haar van haar vader beschreven waren.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende LX opten heylighen Dertiendach na Kersdach.
Copie in inv.nr. 130 fol. 47 vs.

332. 1360 April 10.
Jacob Alkemair verklaart aan Marie van Delna en Lisebet van Airnem schuldig te zijn ten behoeve van 
het klooster Rijnsburgh in de wijnrente 2 schell. Holl. 's-jaars, op zijn huis en hofstede te Rijnsburgh ter 
aflossing van 2 schell. 's-jaars, die op het huis in de Koestraat stonden, dat vroeger aan Kerstant Clais 
Kerstants'zoons zwager had behoord en nu aan Simon Bertelmeus. Op verzoek bezegeld door Jan 
Boen, parochiepaap, en Willem Arntsz., schout in Rijnsburgh.

Des Vrydaghes na Payschdach, int jair ons Heren dusent driehondert ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 900.3 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 13, en nr. 130 fol. 46.

333. 1360 April 15.
Jacob Wolverits'zoon verkoopt aan de abdis van Rijnsburgh ½ morgen in Oestgheest. Op verzoek 
bezegeld door Jan Boen, parochiepaap, en Willaem Arntss. schout van Rijnsburgh.

Int jair ons Heren dusent driehondert ende tsestich, des Woensdaghes na beloken Paeschen.
Orig. ( inv.nr. 281 ). De zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 128 fol. 101, en nr. 130 fol. 30. 67 vs.

334. 1360 Mei 11.
Dieric van Wassenaer, burggraaf van Leyden, ridder, geeft voor zich en zijn nakomelingen aan Jan 
Duyker een morgen land in 't ambacht van Oestgheest in vrijen eigendom, dien vroeger Clays 
Wouterss. van hem te leen hield.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. ende tsestich, upten elffden dach in Meye.
Orig. ( inv. nr. 847.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 85bis, en nr. 130 fol. 70a.

335. 1360 December 28.
Aernt van Duvenvoerde, ridder, oorkondt dat zijn moeder 10 schell. 's-jaars voor haar jaargetijde aan 
de pastoorsprebende te Rensburgh, waar zij begraven ligt, vermaakt heeft, welke 10 schell. hij verstigt 
op 7 hond in Haecscamp, te betalen door den huurder in aftrek der pacht.

Ghegheven in de iaer ons Heren dusent driehondert ense tsestich, op alre Kinderdach in de 
Kers heylich daghe.
Orig. ( inv. nr. 595 ). Met uithangend zegel in groene was.

336. 1361 Januari 12.
Gheraird van Oestgheest, schout in Oestgheest, oorkondt dat Johannes Duker den burggraaf van 
Leyden, heer Dirc, verzoekt aan broeder Vrank ten behoeve van het klooster Rijnsburgh voor de 
wijnrente te geven den eigendom van 1 morgen, waaraan deze voldeed, welken morgen land Ade van 
Noirtich gegeven heeft voor de ziel van hare vrienden.

Des Dinxdaghes na Dertienden dach, int jair ons Heren dusent driehondert ende een ende 
tsestich.
Orig. ( inv. nr. 847.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 99, en nr. 130 fol. 70.

337. 1361 Februari 8.
"Ghisebrecht van der Boechurst doet afstand van de eigendom van zijn aandeel in een kamp land, ""in 
de Roestcamp"" geheeten, tussen 9 en 10 hond groot in Noertich, die Maessijn Nyesen'zoon, zijn oom, 
van zijn broeder Florijs gekocht heeft, en verklaart door zijn broeder voldaan te zijn. Op verzoek 
bezegeld door zijn vader Florijs van der Boechurst, ridder."
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Ghegheven int jaer ons heren dusent dryehondert ende tsestich, des Manendaghes nae sente 
Aechtendach.
Orig. ( inv. nr. 270 ). Met uithangend zegel in groene was.

338. 1361 Febr. 28.
Gherijt van de Werve verkoopt aan Aernd Boelenz. ten behoeve van de abdis van Riinsborch 2 M. land 
in de Hof van Delf in Hubrecht Marsemans' geerhof, en een derde van 2 hond, gemeen liggende met 
Dirc Hubrechtsz.

Des lesten daghes van Zelle int iaer ons Heren dusent driehondert eenentsestich.
Orig. ( inv. nr. 364 ). Met uithangend zegel in groene was. Nagenoeg onleesbaar.
De inhoud is ontleend aan inv. nr. 130 fol. 17 waar evenwel het jaartal 1360 wordt aangegeven.

339. 1361 Maart 17.
Pieter die Groen, schout in Monster, oorkondt dat Jan Clattenburgh aan Arnd Boelen'zoon ten behoeve
van het klooster Rijnsburgh in de wijnrente gaf een vrije gift en vrijen eigendom van 1 morgen land aan 
de nieuwe weg aldaar, waar Arnt die Bie woonde.

Ep zente Gheerden dach, int jair ons Heren dusent driehondert ende een ende tsestich.
Orig. ( inv. nr. 842 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 124, en nr. 130 fol. 81 vs.

340. 1361 April 3.
"Pieter Florijs'zoon verkoopt aan Gherijt Delle 1 £. 's-jaars, op het land ""Bennincshorn""geheeten in 
Oestgheest. Mede bezegeld door den schout Gherijd van Oestgheest."

Int iaer ons Heren dusent driehondert een ende tsestich, des Zonnendaechs na Midvasten
Orig. ( inv. nr. 428 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 88bis, en vermeld in inv. nr. 130 fol. 39 vs.

341. 1361 April 6.
"Gherijt Coppaert'zoon en zijn zuster Ghiertruut Phillips verkopen aan Wouter Willaems'zoon 5 hond 
land in Voerscoten ""de smalle kamp"" geheeten, 1 morgen aan Willaem Clevenlaen, 4 hond in 
Waddingherbroek, en hebben ""barteert"" 2 hond tegen 2 akkers in de Venne en bij den Ouden Molen. 
Verder heeft Wouter van hem 1½ hond ""pennicsdam"" genoemd, een huis en 1½ hond. Op verzoek 
bezegeld door Florijs van der Venne, parochiepaap te Valkenburgh, en Heynric Diddeboeysz., schout te 
Catwich."

Ghegheven in tiaer ons Heren M.CCC. ende LXI, des Dinxdaghes na beloken Paesken.
Orig. ( inv. nr. 337 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

342. 1361 Mei 20.
Dirc. Hubrechtsz. verkoopt aan Louwe Feyenz. ten behoeve van de abdis van Reynsburch 4 M. land en 
de helft van 2 hond in de Hof van Delf in Hubrechts geerhof.

Des Donredaghes na Pinxteren int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tsestich.
Orig. ( inv. nr. 365 ). Zegel in groene was. Nagenoeg onleesbaar.
De inhoud is ontleend aan inv. nr. 130 fol. 16 vs.

343. 1362 April 18.
Lisebet Jan Heynric Dircs'zoon's zoon's weduwe verkoopt aan Ermegaird van Huessen, non te 
Rijnsburgh, 10 sch. Holl. 's-jaars op 5½ hond land aan Elsgheest in Voirhout, in een kamp van 11 hond, 
gemeen met de abdis van Rijnsburgh, met recht van panding. Op verzoek bezegeld door Dirc, bastaard 
van Alkemade, schout van Voirhout.

Des anderen daghes na Payschdach, int jair ons Heren dusent driehondert twee ende tsestich.
Orig. ( inv. nr. 485 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 111, en nr. 130 fol. 91 vs.

344. 1362 Mei 2.
Drijc van Lancghevelt, schout in Catwijc, oorkondt dat Oem Jan en zijn vrouw Alijt en haar broeder 
Gherijt Deman erkenden alle jaren schuldig te zijn 16 sch. op hun huis en hofstede te Catwijc, aan Claes 
van der Boechorst, Jans'zoon of den houder van de brief.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert twie ende tsestich, des anders daechs na 
Meyendaghe.
Orig. ( inv. nr. 414 ). Het zegel ontbreekt.
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Copie in inv. nr. 129 fol. 63 waar staat: Arnt van Langhevelt, en nr. 130 fol. 74.

345. 1362 September 5.
"Schepenen van Monster oorkonden dat Bartelomees Jan Wadairt'zoon verkocht heeft aan Arnd 
Boelen'zoon uit Rijnsburgh ten behoeve van het klooster Rijnsburgh 2½ hond 89½ gaarden, in 
Monster in een stuk ""Cleyerslant"" geheeten, gelegen gemeen met den heer van der Lecke, de vrouw 
van Polanen, zijn moeder, hr. Jan v. Langherake en hr. Symon van Teylinghe, aan het zuideinde de 
banwatering, genaamd de ""Dijcsloet""."

Des Manendaghes na zente Jans dach Decollatio, int jair ons Heren dusent driehondert twee 
ende tsestich.
Orig. ( inv. nr. 380 ). Met uihangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 117, en nr. 130 fol. 81.

346. 1362 October 20.
Arnt Coelman verkoopt aan Willaem Arnts'zoon, schout in Rijnsburgh, 1 £. Holl. 's-jaars, op zijn huis 
en hofsteden aldaar. Op verzoek bezegeld door Jan Boen, parochiepaap van Rijnsburgh.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert twe ende tsestich, des Donredaghes na 
sinte Lucas dach des Ewangelisten.
Orig. ( inv. nr. 442 ). Met uithangend zegel in groene was.

347. 1362 Nov. 26.
Margariete, vrouwe van Rosenburgh, maakt haar testament, bepaalt dat haar grafstede zal zijn in de 
kerk te Rijnsburgh bij wijlen Jacob van der Binchorst, ridder, bespreekt aan het convent 9 M. land in 
Coudekerc aan de Rijn tot stichting van een altaar van S. Catherine, het land te sGravensande, 
genaamd Van Alcemade, voor wijnrent, licht, papelijke prove in de parochiekerk en het H. Geestgilde te 
Rijnsburgh, waarvan zij zuster is, en voor vele andere uitkeringen aan kloosters en familie, o.a. aan 
haar zuster Catharine van Velzen. Tot executeirs stelt zij haar nicht Catherine van Waterlant, Jan Boen, 
parochiepaap van Rijnsburgh, haar zwager Jan van Matenesse, en haar neef Boudijn Foutiaensz., die 
het testament mede bezegeld hebben, en verzoekt Jan Boen als notaris met de getuigen dit te 
oorkonden, en van zijn notarismerk te voorzien.

Int jaer ons Heren dusent driehondert twee ende tsestich, des Saterdaghes na sente Cathrinen
daghe.
"Orig. ( inv. nr. 806.1 ). Met onderschrift en notarismerk van Johannes Boen, en 3 uithangende 
zegels in groene was; het tweede en vierde ontbreken."
Vidimus van 1363 Febr. 20.

348. 1363 Januari 7.
Willaem Reyniers'zoon van Suutwic verkoopt aan het klooster Rijnsburgh 10 sch. Holl. 's-jaars, op zijn 
huis en hofstede in Rijnsburgh. Op verzoek bezegeld door Jan Boen, parochiepaap, en Willaem Arntsz., 
schout van Rijnsburgh.

Des Zaterdaghes na Dertienden dach, int jair ons Heren M.CCC. drie ende tsestich.
Orig. ( inv. nr. 443 ). Met 2 uithangende zegels in groene was. In dorso staat: Marie Claisdr. van 
Berselen.
Copie in inv. nr.129 fol. 49, en nr 130 dol. 23.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 103 nr LXXXIII op 1360.

349. 1363 Januari 8.
"Arnd van de Dam geeft het convent van Rijnsburgh 1 £. Holl. 's-jaars op 4 morgen, 1½ hond in 
Voirscoten, de ""houtmade"" geheeten, voor een memorie van zijn zoon Willaem."

Des Sonnendaghes na Dertienden dach, int jair ons Heren dusent driehondert drie ende 
tsestich.
Orig. ( inv. nr. 487.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 8 en 101, en nr. 130 fol. 75 vs en 92 met jaartal 1360.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 40 nr. LI op 1362.

350. 1363 Febr. 20
Florijs van der Venne, cureit van Valkenburgh, vidimeert het testament van Margariete van 
Roesenburgh, (zie 1362 Nov. 26) op verzoek der testamenteurs.

in de jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tsestich, des eersten Manendaghes na 
Askelwoensdach in die vasten.
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Orig. ( inv. nr. 806.2 ). Met uithangend zegel in rode was.

351. 1363 April 5.
Schepenen van Monster oorkonden dat Jan Ghereitsz. van Acx, Arnd, zijn broeder en Alijt zijn zuster, 
den eigendom van 1 morgen land in Monster bij Loesdunen aan Arnd Boelenz. opdroegen ten behoeve 
van het klooster Rijnsburgh.

Des Woensdaghes na Payschen, int jair ons Heren dusent driehondert drye ende tsestich.
Orig. ( inv. nr. 381 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 121, en nr. 130 fol. 81 vs.

352. 1363 April 21.
Vrederic Wolverits'zoon verkoopt aan Jonkvrouw Lisebet Jacons'dochter van Stienhuyse 1 £. Holl. 's-
jaars op zijn huis en hofstede in Rijnsburgh aan de Woort en den Vliet. Op verzoek bezegeld door 
Willaem Arntss. schout van Rijnsburgh.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert ende drieentsestich, op den een ende 
twijntichsten dach van Aprille.
Orig. ( inv. nr. 444 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 46.

353. 1363 Juni 17.
Aernd Coelman en Gheertruid, zijn vrouw, verkopen aan Sophie van Dronghelen, non te Rijnsburgh, 10 
sch. Holl. 's-jaars voor lijftocht, die na haar dood aan het klooster vervalt, staande op 1½ hond land, 't 
oude land geheeten. Op verzoek bezegeld door Jan Bonen, parochiepaap van Rijnsburgh, en Gheereit 
van Oestgheest, schout van Oestgheest.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tsestich, des Saterdaghes na 
sente Odulfsdach.
Orig. ( inv. nr. 445 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 35, en nr. 130 fol. 30 vs. en vermeld fol. 39 vs.

354. 1363 November 17.
"Symoen Dint en Symoen Aernouds'zoon verklaren geen ambacht te hebben of aanspraak te maken op
recht van ambacht in de polder die ""die broodkiste"" heet. Mede bezegeld door Heer Hughe Bloc, 
ridder."

Dit was ghedaen int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tsestich, des Vridaghes na 
sente Martinsdach in de winter.
Orig. ( inv. nr. 728 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. nr. 130 fol. 4 vs.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 12 op 1360.

355. 1364 Januari 8.
Schepenen van Vlairdingherwout in heer Jan's ambacht van der Wateringhe oorkonden, dat Willaem 
Heynenz. aan Arnd Boelenz. ten behoeve van het godshuis van Rijnsburgh in eigendom gegeven heeft 
2 morgen land aldaar, genaamd Vlederbosch, gemeen liggende met het klooster en de vrouwe Van der 
Maelstede, gekocht voor 11 £. Holl. de morgen, waarvan 21 betaald zijn.

Des Manendaghes na dertoenden dach int jair ons Heeren dusent driehondert vier ende 
tsestich.
Orig. ( inv. nr. 398 ). Met uithangend zegel in groene was, sterk beschadigd.
Copie in inv. nr. 128 fol. 125, en nr. 130 fol. 88.

356. 1364 Februari 16.
Clarisse van Scengen, abdis van Reynsburch, met goedvinden van het convent en op verzoek der stad 
Leyden, staat toe dat de kapel, binnen de vrijheid van Leyden in de parochie van Oestgheest, gesticht, 
gewijd wordt tot een parochiekerk, met voorbehoud van de rechten van het klooster en van de kerk van
Oestgheest en de pensie, die de pastoor van Oestgheest, (thans hr. Heynric Spiker) daarvan jaarlijks 
trekt 6 sch. 24 gr. Vlmsch, en dat daarin kapelrieën worden gefundeerd.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert vier ende tsestich, des Vridaghes na sinte 
Valentijsdach.
Vidimus van schout, schepenen en raden der stad Leyden van 1364 Februari 20. ( Inv. nr. 957.1 ).

357. 1364 Februari 16.
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Hughe van der Hant, schout, schepenen en raden van Leyden oorkonden, vanwege de stad geen recht 
te hebben eenige gift te geven van de kapel, die nu gesticht is te Leiden in Marendorp, binnen de 
parochie van Oestgheest, welke kapel van de parochiekerk van Oestgheest zal gescheiden worden en 
geconsacreerd met goeddunken en raad van Clarysse, abdis van Reynsburch, aan wie de gift der kerk 
van Oestgheest vanouds toekomt.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. vier ende tsestich, des Vrydaghes na sinte 
Valentijsdach.
Orig. ( inv. nr. 957 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv. nr. 127 fol. 9 vs.
Gedrukt in Oudheden en gestichten van Rijnland 1719 p. 166.

358. 1364 Februari 20.
Schout, schepenen en raad van Leyden vidimeeren een brief van Clarisse van Scengen, abdis van 
Reynsburch. (zie 1364 Febr. 16).

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert vier ende tsestich, des Dijnsdaghes na sinte 
Valentijsdach.
Orig. ( inv. nr. 957.1 ). Met uithangend stedezegel in groene was.
Copie in inv. nr. 127 fol. 10.

359. 1364 Maart 23.
Broeder Heesche, hofmeyer van Rijnsburch, en Symon van Alkemade, schout in dat ambacht, 
oorkonden dat Florijs Foykijn Symons'zoon aan Arnd Boelen 1 £. Holl. 's-jaars op 4 hond land aldaar, 
verkocht heeft met recht van panding op zijn huis en hofstede. Op verzoek van Heesche bezegeld door 
Jan Boon, parochiepaap van Rijnsburch.

Up den Paeschavont int jair ons Heren dusent driehondert vier ende tsestich.
Orig. ( inv. nr. 922.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was
Copie in inv. nr. 128 fol. 37, en nr. 130 fol. 57.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 84 vs. nr. V op 1360.
Met transfix van 1364 Juni 17.

360. 1364 April 19.
Ghisebrecht Jacobs'zoon bespreekt in zijn uitersten wil de papelike prove in de parochiekerk te 
Rijnsburgh 1½ hond land aan Lantersatervenne, gemeen met den burggraaf, en gekocht van Ermegard
van Loenen, uit welk land de pastoor aan de kerkmeesters voor lampen en kaarsen 6 en den armen 2 
sch. 's-jaars zal uitreiken.

in de jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tsestich, opten Neghentiensten daghe van 
Aprelle.
Orig. ( inv.nr. 584 ). Met uithangend zegel in groene was.

361. 1364 Juni 17.
Arnd Boelen geeft aan het godshuis van Rijnsburgh in de wijnrente het £. rente 's-jaars, vermeld in de 
brief, waardoor deze gestoken is, (zie 1364 Maart 23) ter lossing van 7 hond land tussen Corenmarc en 
Lantsatersvenne, waarop het godshuis een pond 's-jaars had. Op verzoek bezegeld door Symen van 
Alkemade, schout van Rijnsburgh.

Des Manendaghes na sente Odulfs dach, int jair ons Heren dusent driehondert vier ende 
tsestich.
Orig. ( inv.nr. 922.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 37.

362. 1364 Juni 23.
Willem van Foreeste verkoopt aan Beatrijs van Hodenpijl, non te Rijn borch, 4½ morgen, gelegen in 
der Vrouwen ambacht van de Dorpe, gemeen met Heynric meester Dierix'zoon van Thienen.

Int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tsestich, op sinte Jans avond te Midzomer.
Orig. ( inv.nr. 360 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 92 vs.

363. 1364 November 12.
Jan Dijc verkoopt aan Willem Aernt Dircs'zoons zoon 1 £. Holl. 's-jaars op ½ morgen in Rijnsburgh. Op
verzoek bezegeld door Jan Boen, parochiepaap, en Dirc Robbrocht, kapelaan te Rijnsburgh. (vgl. reg. 
nr. 677).
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Ghegheven in de jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tsestich, des andersdaghes na 
sente Martijnsdach in de winter.
Orig. ( inv.nr. 937.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 9, in margine staat: H. Geest, en nr. 130 fol. 48 vs.

364. 1365 Januari 12.
Broeder Heesche, hofmeier van Rijnsburgh, en Symon van Alkemade, schout van Rijnsburgh, 
oorkonden dat Willaem Hanneboys'zoon aan Arnd Boelens'zoon 14 sch. Holl. 's-jaars op zijn huis en 
hofstede in de Koestraat verkocht heeft. Op verzoek van Heesche bezegeld door Jan Boen, 
parochiepaap van Rijnsburgh.

Int jair ons Heren dusent driehondert vijf ende tsestich, des Sonnendaghes na 
Dertiendendach.
Orig. ( inv.nr. 922.3 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 73, en nr. 130 fol. 60 vs.
Met transfix van 1366 Januari 4.
Oude inv.nr. 30 f. 85 vs. nr. XXVII spreekt van 40 schelling.

365. 1366 Januari 1.
Dirc van der Does, schout van Voerburch, oorkondt dat zijn ouders Jan van der Does en Keratine, zijn 
vrouw, aan hun zwager Willaem van Vorburch verkocht hebben 10 schellingen 's-jaars, die Willaem 
den bastaerd en zijn vrouw Katerine toekwamen volgens den brief, waardoor deze gestoken is. Welken 
brief en rente Katerine, weduwe van Willaem den bastaard, c.s. aan jonkvrouw Keratine in eigendom 
overgaven.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ses ende tsestich, op den Jaersdach.
Orig. ( inv.nr. 518.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 146.
Transfix bij 1351 April 25.

366. 1366 Januari 4.
Arnd Boelen'zoon geeft aan het godshuis van Rijnsburgh in de wijnren te de wijnren te de 14 
schellingen, vermeld in de brief, waardoor deze brief gestoken is, (zie 1365 Januari 12) ter aflossing van 
14 schellingen op de Maedacker in Oestgheest. Op verzoek bezegeld door Symon van Alkemade, 
knaap, schout van Rijnzburgh.

Des Sonnendaghes na Jairsdach, int jair ons Heren dusent driehondert ses ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 922.4 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 73.

367. 1366 October 10.
"Willaem Arnts'zoon verkoopt met raad en goedvinden van zijn vrouw Nelle aan Ermegaerde van 
Huessen ten behoeve der kamer, ""die si nu verwaert"", 1 £. 's-jaars, op zijn huis en hofstede in 
Rijnsburgh aan de Kerkstraat. Mede bezegeld door Jan Boon, parochiepaap, en Dirc Robbrecht, 
kapelaan der abdis van Rijnsburgh."

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert ses ende tsestich, op sinte Victoersdach.
"Orig. ( inv.nr. 949 ). Met uithangend zegel van Dirc Robbrecht in groene was; de eerste twee 
ontbreken."
Vermeld in ouden int. 30 f. 61 nr. XX op 1360.

368. 1366 November 12.
Willaem van der Lane verkoopt aan Arnd Boelen'zoon ten behoeve van de abdis van Rijnsburgh 1 
morgen land in Maeslant, voor 13 motoen, elkemotoen voor 26 groot.

Des anderen daghes na sente Martijnsdach in de winter, int jair ons Heren dusent 
driehondert ses ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 370 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 119, en nr. 130 fol. 17.

369. 1367 Januari 25.
Jan de Vos van Linter, barbier te Rijnsburgh verklaart het klooster Rijnsburgh jaarlijks in de wijnrente te
moeten betalen 10 sch. Holl. 's-jaars wegens het testament van Teye Portiers, en stelt zijn huis en 
hofstede tot onderpand. Op verzoek bezegeld door Jan Boen, parochiepaap, en Symon van Alkemade, 
schout van Rijnsburgh.
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Up zente Pouwelsdach Conversio, int jair ons Heren dusent driehondert seven ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 923 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in.nr. 128 fol. 54, en nr. 130 fol. 53.

370. 1367 Januari 31.
Clais Smit verkoopt aan Marie van Delna en Lisebet van Airnem, nonnen te Rijnsburgh, ten behoeve 
van het klooster in de wijnrente 1 £. Holl. 's-jaars, op zijn huis en hofstede. Op verzoek bezegeld door 
Jan Boen, parochiepaap, en Symon van Alkemade, schout van Rijnsburgh.

Des Sonnendaghes na sente Pouwelsdach Conversie, int jair ons Heren dusent driehondert 
seven ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 924 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 88, en nr. 130 fol. 48 vs.

371. 1367 November 22.
Gheeraert van Borselen, dijkgraaf in 't Oosteinde van Walcheren, Raymaer Willemsz., Hughe Pietersz., 
Sturm Gillisz, Heinric Claisz. en Jacop Wissensz., gezworenen in het dijkgraafschap, oorkonden dat de 
abdis van Reynsburgh een weg van haar eigen erf heeft gemaakt tussen Symoen Aernoudss. en den 
molen tot Zwarte Honken hove, en dat zij hem mag opdelven en er mede handelen naar haar believen.

Ghedaen int jaer ons Heeren M.CCC. zevene ende tsestich, up sente Clements avent.
Orig. ( inv.nr. 781 ). Met 6 uithangende gedeeltelijk geschonden zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 4.

372. 1367 December 14.
De officiaal van Traiectum, door den bisschop van Utrecht en den H. Stoel daartoe afgevaardigd, 
presenteert aan abdis en convent van Rensburg tot het beneficium curatum of altaar van S. Jan Baptist,
waaraan de zielzorg verbonden is, door paus Urbanus V verleend, Hademan van Heeten, 
Henricus'zoon, vacant door overlijden van Jhoannes Boen, met bevel tot inbezitstelling.

Datum et actum Traiecti - sub anno - millesimo tricentosimo sexagesimo septimo, indictione 
quinta, secundum stilum et consuetudinem civitatis et diocesis Traiectensis - mensis 
Decembris die quartadecima.
Acte van notaris Henricus, genaamd Remaker van Deventer, in Transsumpt van notaris Thomas 
Conrardi. (zie 1367 Dec. 23) ( inv.nr. 557.1 ).

373. 1367 December 23.
Notaris Thomas Conrardi, genaamd van Voir, instrumenteert, dat Theodericus Robbertus, zoon van 
Reynerus, namens abdis en convent van Rensburg afschrift verzocht heeft van een brief van de officiaal 
van Traiectum, (zie 1367 Dec. 14), waarvan acte.

Acta fuerunt hec in choro parochialis ecclesie Reynsburgensis, anno, indictione, mense, die et 
hora supradictis. (Anno -- millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, indictione quinta 
secundum usum, stilum et consuetudinem civitatis et dyocesis Traiectensis, die vicesima tertia
mansis Decembris.)
Orig. ( inv.nr. 557.1 ). Met notarismerk.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 62 vs. nr. VII op 1377.

374. 1367 December 30.
Notaris Thomas Conrardi, genaamd Van Voir, instrumenteert dat in tegenwoordigheid van abdis en 
convent van Rensburg op het kerkhof der parochiekerk voor de deur van het pastoorshuis de heer 
Arnaldus Slaper, oureit in IJselsteyn, namens abdis en convent het pastoorshuis ter bewoning gegeven 
heeft aan Hademannus, zoon van Henricus van Heeten van Deventer, tot wederopzegging, waarvan 
acte.

Acta fuerunt hec anno, indictione, mense, die, hora et loco predictis (anno - millesimo 
trecentesimo sexagesimo octavo, indictions sexta secundum usum, stilum et consuetudinem 
civitatis et diocesis Traiectensis die tricesima mensis Decembris).
Orig. ( inv.nr. 557 ). Met notarismerk,

375. 1368 Januari 5.
Mari van Delna en Lisebet van Airnem, nonnen in Rijnsburgh, verklaren aan het Heiligs-Oeest-gilde te 
Rijnsburgh 1 £. 's-jaars te moeten betalen van de goederen en renten, die Beatrijs van Hodenpijl, non in
Rijnsburgh, aan de wijnrente besproken heeft, waarvan 10 sch. aan de paap, die de missen van het H. 
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Geestgilde bezorgt, en 10 sch. aan de armen.
Des Woensdaghes na Jairsdach, int jair ons Heren M.CCC. acht ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 643 ). Beschadigd. De zegels ontbreken.

376. 1368 Januari 11.
Volpaerdus, deken van St. Pancras te Leiden, vidimeert den brief van Theodericus, graaf van Holland, 
van 1199.

Datum anno Domini M.CCC. sexagesimo octavo feria tercia post Epiphaniam Domini.
Orig. ( inv.nr. 316.2 ). Zegel geschonden.

377. 1368 Januari 11.
Volpaerdus, deken van de collegiale kerk van S. Pancratius in Leyden, vidimeert den brief van paus 
Innocentius. (zie 1248 Januari 9).

Datum anno Domini M.CCC. sexagesimo octavo feria teroia post festum Epiphanie Domini.
Orig. ( inv.nr. 786.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

378. 1368 Maart 12.
Jan Ghisebrecht Coppen'zoonszoon vestigt de 50 sch. Holl. 's-jaars, die zijn vader zaliger aan het 
klooster Rijnsborch in de wijnrente verkocht heeft, op 4½ hond land in Oestgheest voor Camphusen. 
Op verzoek bezegeld door Pieter Florijss., schout van Oesgheest.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tsestich, op sinte Gregorijs dach.
Orig. ( inv.nr. 887.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 77, en nr. 130 fol. 69 vs.
Vermeld in inv.nr. 130 fel.39. De oude inv. 30 f. 82 vs. nr. XIX specht van 15 schelling.

379. 1368 Mei 19.
Bernardus Marchesii kanunnik van Nemausum (Nimes), en prior van Bellagarda, ontvanger der 
tienden door paus Urbanue V verleend aan keizer Karel IV in het bisdom Colonia, verklaart met 
Nicholaus Houc, priester procurator van abdis en convent van Rijnsborch, voor die tienden 
overeengekomen te zijn voor 80 rosenbels, en scheldt van verdere heffing kwijt, waarvan acte door 
notaris wordt opgemaakt.

Datum et actum in epide de Buscoduois Leodiensis diocesis, sub anno millesimo CCCmo 
sexagesimo octavo, indictiene sexta, mensis Maii die decima nona.
Orig. ( inv.nr. 75 ). Met zegel van B. Marchesii in rode was en met notarismerk van Johannes 
genaamd Tielenzoon van Druenen.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 74 vs. nr. I op 1267.

380. 1368 Juni 2.
"Agniese van Hoerne, abdis van Rijnborch, oorkondt dat zij gezien heeft een open ""plackart"", 
bezegeld door Clarissie van Schenghen, haar ""voervaer"", waarin Alijt van Bersel den parochiepaap 
van Rijnborch 1 £. 's-jaars vermaakte, waarvan 5 sch. moesten uitgereikt worden aan de kerkmeesters 
voor kaarsen en lampen, en 10 sch. aan het H. Geestgilde, en hij opheffing daarvan aan de armen, - 
gaande uit 9 hond land volgens den brief, waardoor deze transfixbrief gestoken is. (zie 1359 Febr. 21)"

Int jaer ons Heren dusent driehondert achtentsestich, des Vriedaghes na Pinxterdach.
Orig. ( inv.nr. 594.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

381. 1368 Juni 18.
Pieter Venijn Jansz. van de Oudendijc, schout te Schie in 't 's-graven gravenambacht en buurlieden 
aldaar oorkonden, dat Dirc Aleyde'zoon aan Soffie van Dronghelen 2½ morgen, in Aernt Hughen'zoon
zate gelegen, verkocht heeft.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tsestich, des Sonnendaghes na 
sente Odulfsdach.
Orig. ( inv.nr. 396 ). Met uithangend zegel van de schout in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 130, en nr. 130 fol. 85.

382. 1368 October 27.
Aelbrecht, paltsgraaf op den Rijn, hertog van Beyeren, ruwaard van Henegouwen, Holland, Zeeland en 
Friesland, neemt de abdij van Reynsburch met al wat er toe behoort in bescherming.

Ghegheven in de Haghe up sinte Symen ende Juden avont int jair ons Heren M.CCC. achte 
ende tsestich.
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Orig. ( inv.nr. 79 ). Met uithangend zegel in groene was.

383. 1368 November 14.
Willaem Hobben'zoon en Catrijn, zijn vrouw, verkopen aan Ermegaerde van Huessen, non te 
Rijnsburch, 40 sch. Holl. 's-jaars op hun huis en hofstede te Rijnsburch aan de Kerkstraat, met recht 
van overbrenging op andere perceelen aldaar. Mede bezegeld door Hademan, parochiepaap, en Claes 
de bastaard van Wassenaer, knaap, broeder van Willaem Hobbenz.

Ghegheven int jaar ons Heren dusent driehondert achte ende tsestich, des Dijnsdaghes na 
sinte Maertijnsdach Episcopi.
Orig. ( inv.nr. 596.1 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.
Het transfix van 1381 Januari 21 is afgevallen.
Copie in inv.nr. 129 fol. 32.

384. 1368 November 18.
Hademan van Hetene, parochiepaap te Rijnsburch, Jacob Ghisebrechtsz. en Willam Aerntsz., knapen, 
oorkonden dat Machtelt, weduwe Ghisebrecht Jacobs, bij testament vermaakt heeft aan de 
parochiepaap van Rijnsburch 9 hofsteden in de Valkenburchsstraat te Rijnsburch, indertijd gekocht van
de landeermandeur van het Duitsche Huis, onder verband dat de pastoor jaarlijkse uitkeringen doet in 
de wijnrente van het convent van Rijnsburch, het H. G. gilde, armen, kerkmeesters etc.

Int jaer ons Heren dusent driehondert aech ende tsestich, op sinte Elisabet avent.
"Orig. ( inv.nr. 585.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was; het derde ontbreekt."

385. 1368 November 30.
Florijs van Raphorst, baljuw van Rijnsburch, oorkondt dat Gherijt Wackerbout aan Willem Aernt 
Dirc'zoonszoon verkocht heeft 1 £. Holl. 's jaars, op 3½ hond op die Merske in Oestgheest.

Ghegheven int jair ons Heren M.CCC. ende acht ende tsestich, op sinte Andriesdach.
Orig. ( inv.nr. 429 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 95, en nr. 130 fol. 66 vs.

386. 1369 Januari 18.
Vranke van der Horne verkoopt and Dirc Robbrecht, priester, ten behoeve van het klooster Rijnsburgh 
in de wijnkelder 4 morgen land in Maeslant in Bottendijc, elken morgen om 13 £., 15 sch. waarop de 
abdis van Rijnsburgh 30 sch. en 10½ penn. cijns heeft, met borgstelling van Willaem Daniels'zoon, zijn 
neef. Op verzoek bezegeld door Bokel Jansz., schout van Delf, en Jacob heer Arnts'zoon.

Int jair ons Heren dusent driehondert neghen ende tsestich, des Donredaghes na sinte 
Ponskijnsdach.
Orig. ( inv.nr. 841 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 154, en nr. 130 fol. 89.

387. 1369 Januari 25.
Jan Dijc verkoopt aan heer Dirc Robbrecht 10 sch. 's-jaars ten behoeve van de wijnrente, die Alijt van 
Berselen gaf op een huis en hofstede, ½ morgen groot, aan de Vliet. Op verzoek bezegeld door Pieter 
Florijss., schout van Rijnsburgh.

Up zente Pouwels dach Conversio, int jair ons Heren dusent driehondert neghen ende 
tsestich.
Orig. ( inv.nr. 925 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 43, en nr. 130 fol. 54 vs.

388. 1369 April 25.
Jacob Scout Vriesen'zoon van der Hoeve verkoopt aan de abdis van Rijnsburgh, Agniese van Huern, 7 
morgen land in Maeslant, deel uitmakende van een woning tussen 10½ en 11 morgen, tussen den 
Nuwech en Lichtvaetsvaart. Mede bezegeld door Jacob heer Arnds'zoon.

Int jair ons Heren dusent driehondert neghen ende tsestich, op sinte Marcus dach des 
Ewangelisten.
Orig. ( inv.nr. 371 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 110, en nr. 130 fol. 89 vs. waar staat: Lichtvoets wairt.

389. 1369 Mei 2.
Broeder Gherit Momme, hofmeier van Rijnsburgh, oorkondt dat Jacob Wolverits'zoon aan Dirc 
Robbrecht, priester, ten behoeve van de wijnrente verkocht heeft 1 £. Holl. 's-jaars op zijn deel van het 
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huis en hofstede, aan de Vliet en de kloostergracht. Op verzoek bezegeld door Pieter Florijss, schout van
Rijnsburgh.

Des anderen daghes na Meyendach, int jair ons Heren dusent driehonde dert neghen ende 
tsestich.
Orig. ( inv.nr. 926 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 19, en nr. 130 fol. 55 vs.

390. 1369 Juni 1.
Claes van de Werve, schout van Oesgheest, oorkondt dat Dirc Ghouwer 1 £. Holl. 's-jaars verkocht 
heeft, half aan de parochiepaap van Rijnsburgh en half den Godshuis berader tot Rijnsburgh, op ½ 
morgen land in Oestgheest bij den Valekenborghe weg.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert neghen ende tsestich, des Vriedaghes na 
des Helghen Sacraments dach.
Orig. ( inv.nr. 597 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 96.

391. 1369 Juni 12.
Pieter Florijs'zoon, schout van Rijnsburgh, oorkondt dat Henric Spiker, cureit te Oestgheest, verkoopt 
aan Hademan van Hetene, cureit te Rijnsburgh in de papelike provende 10 sch. 's-jaars voor 6 £. 6gr. 
Holl, staande op het huis en erf van Gheertruid Broy te Rijnsburgh. Mede bezegeld dour Henric Spiker.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tzestich, op sinte Odulfsdach.
Orig. ( inv.nr. 598 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

392. 1369 Juni 24.
Gheraert van Borsel, baljuw van Middelborch, oorkondt van Heynric den Borchgrave, rentmeester der 
abdis van Rijnsborch 4 £. groeten Tornoys van het jaar 68 ontvangen te hebben.

Dit was ghedaen int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tsestich, up sente Jans 
dach Babtiste te mid zomere.
Orig. ( inv.nr. 156 ). Het zegel ontbreekt.

393. 1369 Juli 25.
Schepenen in de Hage oorkonden dat Jacob Eylbaern aan Ja Fillips Andrijs'zoons'zoon 40 sch. Holl. 's-
jaars verkocht heeft op zijn woning in 't westambacht van de Hage bij Eyckenduynen tot Ericx dorp, 
groot 6 morgen.

In jair ons Heren dusent driehondert negen ande tsestich, op sinte Jacobsdach.
Orig. ( inv.nr. 498 ). Met schepenzegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 151, en nr. 130 fol. 83 vs. waar staat: 1469.

394. 1369 September 20.
Hademan van Hetene, cureit te Rijnsburgh, oorkondt dat jonkvrouw Machtelt van Diedem 1 £. 's-jaars 
gekocht heeft op het land, dat hij van Coenegont Florijs'dochter aan de Nuen weg in Oostgheest 
gekocht heeft, waarvan na haar dood zal komen 10 sch. aan de parochiepaap van Rijnsburgh ter prove,
3 voor kaarsen en lichten, 2 den koster te Rijnsburgh, 3 aan St. Marten, 1 aan St. Antonijs, 1 aan St. 
Cornelijs. Mede bezegeld door Florijs van Raephorst.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC.LXIX, op sint Matheus avent.
Orig. ( inv.nr. 599 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 16 nr. CII op 1269.

395. 1369 September 29.
(Claes) van de Werve, schout van Oestgheest, oorkondt dat (Coenegont) Florijs Symons'zoonsdochter 
voor de zielen van haar zelve en haar ouders ... schell. Holl. 's-jaars heeft gegeven in rechten testament 
aan de (papelike prove) tot Rijnsburch staande op ½ morgen in 't ambacht van Oestgheest aan de 
Nuen weg, en verkocht dien halven morgen aan Hademan van Hetene, cureit te Rijnsburgh, ten 
behoeve der prove

Int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tzestich, op sint Michaels
Orig. ( inv.nr. 586.1 ). (geschonden). Het zegel ontbreekt.

396. 1369 November 1.
Danel van Mattenesse, ridder, vidimeert een brief, bezegeld door wijlen de abdis van Reynsbroch. (zie 
1353 Sept. 25).
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Int iaer ende op den dach boven ghescreven (des Donredaghes op alre Goedes heylighen 
dach int jaer van neghen ende tsestighen).
Orig. ( inv.nr. 388.2 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.

397. 1369 November 6.
Pieter Florijs'zoon schout te Rijnsburgh, oorkondt dat Gherit Wackerbout aan Florijs Maerlant 10 
schell. Holl. 's-jaars verleende op 4 hond land in Oestgheest.

Des Dijnsdaechs na alre Goetsheylighendaghe, int jair ons Heren dusent driehondert neghen 
ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 430 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 79 waar staat: F. Maerline en 14 schell, en nr. 130 fol. 67.

398. 1369 December 27.
Johan van Gronevelt, ridder, geeft ter memorie van zijn vader, Elyaes van Gronevelt, ridder, aan abdis 
en convent van Reynsborch en de drie priesters, die daar hun proven hebben, elke non, die 2 jaren in 't 
klooster is geveest en zijn memorie doet, 1 groot 's-morgens en 's-avonds bij elke memorie, staande op 
9 morgen in der Vrouwenambacht van de Dorpe. Verder schenkt hij de renten boven 40 schell. 's-jaars 
van dit stuk land aan de buiszittende armen in 't ambacht en maakt verdere bepalingen daaromtrent.

Int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tsestich, des Derdaghes na des heilighen 
Cerstdach.
Orig. ( inv.nr. 495 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 160, en nr. 130 fol. 80.

399. 1370 Januari 5.
"Ghert Willemsz. verklaart in erfhuur te hebben van de abdis van Reynsburch de helft van 
Borchairtswoning op den Nuwenveen in het ambacht van Ghereit van Polanen, voor 8 schell. en 5 
penningen 's-jaars, mede verzekerd op 2½ morgen land ""buten weghe"" in Zoeterwoude."

Up den dertienden avont int jaer ons Heren dusent driehondert ende tseventich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 15, en nr. 130 fol. 20 vs.

400. 1370 Januari 5.
Willem Hoegheveen verklaart in erfhuur te hebben van de abdis van Rijnsburgh het vierendeel van 
Borchgairtswoning op den Nuwen veen in 't ambacht van Ghereit van Polanen voor 4 schell., en 3 
penn. 's-jaars, mede verzekerd op 1½ morgen land in Zoeterwoud, buten weghe liggend. Op verzoek 
bezegeld door Hubrecht van de Werve, schout op den Nuwenveen in heer Ghereits ambacht van 
Polanen.

Int jair ons Heren dusent driehondert ende tseventich, op den Dertienden avont.
Orig. ( inv.nr. 385 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 16, en nr. 130 fol. 20 vs.

401. 1370 Januari 16.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Ghise van Cattenbroec aan Dirc Robbrecht, priester, ten 
behoeve van het klooster Rijnsburgh verkocht heeft voor de wijnrente 9½ hond in Monster in de 
groeten Camp, tussen het huis van Ghise en de kloostermolen van Lausdunen.

Des Wonsdaghes na zente Pontiaensdach, int jair ons Heren M.CCC. ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 843 ). Met uithangend schepenzegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 150, en nr. 130 fol. 81.

402. 1370 Maart 13.
Schepenen van Monster oorkonden dat Hughe Boudijns'zoon aan het klooster Rijnsborch in de 
wijnrente verkocht 1 morgen land in Monster in Oudenburchmade.

Int jaer ons Heren M.CCC. ende tseventich, des Woensdaghes na sente Gregoriusdach.
Orig. ( inv.nr. 844 ). Met uithangend schepenzegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 139, en nr. 130 fol. 81.

403. 1370 Juni 29.
Jan van de Woude Florijs'zoon van Alkemade verkoopt aan de abdis van Rijnsburgh 6 morgen, 2 hond,
25 gaarden in een kamp van 8 morgen liggende, waarvan hij 1½ M. van Jan Jacobsz. kocht, gelegen 
aan de Nuwen weg in Maeslant, en nog 7½ hont 12½ gaarden, gemeen met het land, dat zij aldaar 
van Jan Scouten gekocht heeft.
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Op sinte Pieter ende sinte Pouwelsdach int jair ons Heren dusent driehondert ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 372.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 112, on nr. 130 fol. 89 vs.

404. 1370 Juli 22.
"Jan van de Woude Florijs'zoen van Alkemade geeft aan de abdis van Rijnsburgh 5 morgen land in 't 
ambacht van Maeslant aan de Nuwenweg, in ruil tegen 4 morgen in 't ambacht van Warmonde ""op 
hommer"" in drie stukken."

Op sinte Marie Magdalenendach, int jair ons Heren dusent driehondert ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 372.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 120, en nr. 130 fol. 19 vs.

405. 1370 Juli 28.
Jan Ghisebrecht Coppen'zoons'zoen verklaart den wijnkelder te Rijnsburgh schuldig te zijn 1 £. Holl. 's-
jaars op een morgen land in Oestgheest, die hij van zijn neef Jacob Wolvericsz. gekocht heeft. Op 
verzoek bezegeld door Pieter Florijss., schout van Rijnsburgh.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert ende tseventich, des Sonnendaghes na sinte
Jacobsdach.
Orig. ( inv.nr. 887.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inr.nr. 128 fol.97, en nr. 130 fol. 69 vs.

406. 1370 September 15.
Jonkvrouw van Bolghersteyn geeft aan haar nicht Sophie van der Spange alle renten, die zij van haar 
zuster Alide van Cralinghe geërfd heeft, en die deze van haar oom Jan van Zassenaem in lijftocht had, 
groot 40 schell. in Naerwikerbreec.

Ghegheven int jaer ons Heren dusen(t) driehondert ende tseventich, des Zonnendaghes na 
des heylighes cruysdach Exaltatie.
Orig. ( inv.nr. 883.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

407. 1370 September 15.
Odzier van Cralinghe geeft aan zijn nicht Sophie van der Spange alle renten, die hij geërfd heeft van zijn
tante Aleyt van Cralinghe, en die deze in lijftocht had van zijn oom Jan van Zassenaem, groot 40 sch. 
op land in Naeldwikerbroec.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ende tseventich, des Zonnendaghes na des 
heylighes cruysdach Exaltatio.
Orig. ( inv. nr. 883.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

408. 1370 September 15.
Willaem van Cralinghe, ridder, geeft aan Sophie van der Spange, zijn nicht, alle renten, die hij geërfd 
heeft van zijn tante Alide van Cralinghe en die deze tot haar lijftocht had van zijn oom Jan van 
Sassenaem, groot 40 schell. op land in Naeldwicker broec.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ende tseventich, des Sonnendaghes na des 
heylichen cruusdach Exaltatio.
Orig. ( inv. nr. 883.3 ). Met uithangend zegel in groene was.

409. 1370 September 21.
Jan van Langhevelt, schout in Oestgheest, en de heemraden aldaar keuren ten bate van de abdis van 
Rijnsburch den Oudendam tot een banweg en leggen er een hoefslag op, met verhaal van de wijze, 
waarop dit is geschied. Op verzoek van heemraden mede bezegeld door Florijs van Endegheest en 
Jacob Ghisen.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert tseventich, op sente Matheusdach.
Orig. ( inv. nr. 282 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv. 129 fol. 97, en nr. 130 fol. 43.
Vermeld in inv. nr. 130 fol. 39 vs.

410. 1371 Januari 21.
Pieter Florijs'zoon, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Vrederic Pashouwer en Fye Pieter 
Pelsers'dochter, zijn vrouw, aan Willem Uten Campe ten behoeve van de wijnrente te Rijnsborch 
verkocht hebben 1 £. Holl. 's-jaars op hun huis en hofstede, en Fye geeft hiervan een vrije gift, daar 't 
haar huwelijksgift was.



190 Abdij Rijnsburg 3.18.20

Ghegheven op sente Agnietendach, int jaer ons Heren M.CCC. een ende tseventich.
Orig. ( inv. nr. 927 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 1, en nr. 130 fol. 57 vs. met datum 1370.

411. 1371 Januari 25.
Agniese van Huern, abdis van Reynsburch, beleent na opdracht van Dirc Oetgod denzelfde met een 
huis en hofstad en 2 hond land ten erflaen.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tseventich op sinte Pouwels dach 
in de winter.
Copie in inv. nr. 131 fol. 11.

412. 1371 Februari 8.
Dieric van de Boske, schout in Zoeterwoude, oorkondt dat voor hem als rechter en voor buren Gheret 
en Mathijs Mathijs'zonen en Gheertruyt wed. Enghebrecht Dircxz. verkopen aan Jan Pietermellen'zoon 
ten behoeve van het klooster Rijnsborch 5 morgen land in Zoeterwoude.

Ghegheven des Saterdaghes na onser Vrouwendach te Lichtmisse, int jaer ons Heren M.CCC. 
een ende tseventich.
Orig. ( inv. nr. 347 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 129 fol. 19 en 104, en nr. 130 fol. 34.

413. 1371 Maart 4.
"Willem Dierix'zoon van Poelgheest, schout in Coudekerke, oorkondt dat voor welgeboren mannen en 
buren Wouter Willems'zoon aan de abdis van Rijnsborch verkoopt 4 morgen land, genaamd ""het 
Werfweer"" op de westzijde belend door 's-graven kapel van Holland, die te Rijnsborch gesticht is."

Ghegheven op den vierden dach in Maerte int jaer ons Heren M.CCC. ende een ende 
tseventich.
"Orig. ( inv. nr. 839 ). Met uithangend zegel in groene was. Aan 't einde is geschreven ""Ter 
wijnrente behoef na Wouters' dode""."
Copie in inv. nr. 128 fol. 153, en nr. 130 fol. 91 vs.

414. 1371 Maart 4.
Willem Dircxz. van Poelgheest, schout in Coudekerke, oorkondt dat voor welgeboren mannen en buren
Wouter Willemsz. aan de abdis van Rijnsburch opgedragen heeft de helft van de Boetercamp in de 
hogenwaard, waarvan Jan Bogghe de andere helft heeft.

Ghegheven op den vierden dach in Maerte int jaer ons Heeren dusent driehondert ende een 
ende tseventich.
Copie in inv. nr. 129 fol. 74, en nr 130 fol. 25 vs. en 26.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 35 nr. LXXV.

415. 1371 Juni 12.
Coen van Oesterwijc, Harman van Zweten en Coen van Oesterwijc, zijn zoons, geven aan Sophie van 
der Spanghen, hun nicht, de renten die zij geërfd hebben van Alide van Cralinghe, hun nicht, op land in 
Naeldwikerbroec, en hun aandeel in een rente van 1 £. 's-jaars, die Jan van Sassenaem aan Sophie 
vermaakte.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. ende LXXI, op sinte Odulfdach.
Orig. ( inv. nr. 883.4 ). Met zegel van Coen van Oesterwijc, den vader, in groene was.

416. 1371 October 21.
Dirc van Suueten geeft aan Sophie van der Spaenge alle renten, die hij geërfd heeft van zijn nicht 
jobkvrouw Meyne, heer Dircs'dochter uut den Waerde, en die Jan van Zassenem aan Aleyd van 
Cralinghe gemaakt had, op land in Naeldwikerbroec.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tseventich, des Dinxdaghes na 
sinte Lucasdach Ewangelista.
Orig. ( inv. nr. 883 ). Het zegel ontbreekt.

417. 1371 December 20.
Connegont Florijs Symans'zoens'dochter verkoopt aan Hademan, parochiepaap te Rijnsburch, ten 
behoeve der prove ½ morgen in Oestgheest aan de Nuen weg, met recht van verhaal wegens schade op
land in Gheesterweerde. Op verzoek bezegeld door Florijs van Raephoerst en Florijs van Endegheest, 
knapen.
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Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC.LXXI, op sinte Thomas avent des Apostels.
Orig. ( inv. nr. 586.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
In ouden inv. 30 fol. 16 vs. nr. CXI op 1370.

418. 1372 Januari 7.
Agniesse van Huerne, abdis van Rijnsborch, verklaart aan Jonkvrouw Margriete van Uppel 7 £. Holl. 's-
jaars schuldig te zijn uit den wijnkelder, te betalen haar leven lang en na haar dood 5 £. aan Jonkvrouw
Jutta van Uppel, haar zuster, en 2 £. aan Lisebet van Hodenpijl: na beider dood weder te komen in de 
wijnkelder ter memorie van verschillende personen.

Ghegheven des anderen daghes na Dertiendaghe, int jaer ons Heren M.CCC. ende tseventich 
ende twe.
Orig. ( inv. nr. 871 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 143.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 72 vs. nr. III op 1370.

419. 1372 Februari 22.
Florijs van Endegheest, schout te Oeestgheest, oorkondt dat Lourens de Pelser van Rijnsburgh aan 
Hademan, parochiepaap van Rijnsburgh, ten behoeve van de papelijke prove verkocht een akker land 
tussen den Vliet en den weg in 't ambacht van Oeestgeest, waarop hij en wijlen zijn vrouw Katrine 8 
schell. 's-jaars voor de kerk van Rijnsburgh hebben gevestigd.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert twe ende tzeventich, op sinte Petersdach ad
Cathedram.
Orig. ( inv. nr. 587 ). Met uithangend zegel in groene was.

420. 1372 Maart 30.
Claes, bastaard van Wassenaer, schout in Rijnsborch, oorkondt dat Louwe Pelser aan Willem uten 
Campe ten behoeve der wijnrente te Rijnsborch 1 £. Holl. 's-jaars verkocht heeft op zijn huis en 
hofstede.

Ghegheven des Dijnxdaghes na Paesken int jaer ons Heren M.CCC. twe ende tseventich.
Orig. ( inv. nr. 901.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 30, en nr. 130 fol. 55.

421. 1372 April 3.
"Fie Brecghen Dircs' weduwe verkoopt aan Lisebet van Zelant 10 schell. Holl. 's-jaars, op een akker van 
ruim 1 hond in Oestgheest in ""die hoerne"", welke na Lisebets' dood aan de parochiepaap te 
Rijnsburch vervalt. Op verzoek bezegeld door Hademan van Hetene, parochiepaap te Rijnsburch, en 
Florijs van Endegheest, schout te Oestgheest."

Int jaer ons Heren M.CCC.LXXII, des Zaterdaghes na Pachen.
Orig. ( inv. nr. 600 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

422. 1372 Mei 29.
Claes, bastaard van Wassenaer, schout in Rijnsborch, oorkondt dat Wouter Reyners'zoon ten behoeve 
der wijnrente te Rijnsburch aan Willem uten Campe verkocht heeft 10 schell. Holl. 's-jaars op zijn huis 
en erf in de Koestraat.

Ghegheven des Saterdaghes na des heylich Sacramentsdach int jaer ons Heren M.CCC. ende 
twe ende tseventich.
Orig. ( inv. nr. 928 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 31, en nr 130 fol. 55.

423. 1372 Juni 9.
Claes, bastaard van Wassenaer, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Jan Reyners'zoen aan Willen uten 
Campe ten behoeve van Lisebet van der Burch en na haar dood van de wijnrente voor een memorie, 10 
schell. Holl. 's-jaars op zijn huis en erve, strekkende van de Vliet tot achter in de gracht verkocht heeft, 
met recht van overbrenging op een ander perceel.

Ghegheven des Woensdaghes na sente Bonefacius dach, int jaer ons Heren M.CCC. twe ende 
tseventich.
Orig. ( inv. nr. 929 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 67, en nr 130 fol. 57.

424. 1372 December 17.



192 Abdij Rijnsburg 3.18.20

"Florijs van Endgheest, schout te Oestgheest, oorkondt dat Claes Paylinc aan Florijs Maerlant verkocht 
heeft 3 £. 's-jaars, op 5 hond land in Oestgheest ""up die merske"", met nadere verzekering op zijn huis 
en land over Rijn in Voirscoten."

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert twe ende tseventich, des Vridaghes na sint 
Lucien dach.
Orig. ( inv. nr. 431 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv. nr. 128 fol. 102, en nr. 130 fol. 70a.
In ouden inv. 30 fol. 82 nr. XIIII op Vrijdag na S. Bavendach.

425. 1373 Januari 8.
Dirc Florijs Nevenz.zoon verkoopt aan Sophie van Dronghele, non in Riinsborch, 40 schell. Holl. 's-
jaars op een akker van 2 hond en ¼ van een huis in Valkenburch en aan de noordzijde van Catwiic. Op 
verzoek bezegeld door Dirc Zay, schout in Valkenburch.

Des Saterdaghes na Dertiendach int jair ons Heren M.CCC. ende LXXII.
Copie in inv. nr. 130 fol. 72 vs.

426. 1373 Januari 13.
Florijs van Endegheest, schout in Oestgheest, oorkondt dat Lambrecht Reynersz. en Lisebet, zijn vrouw, 
aan het convent van Rijnsborch in de bierkelder gegeven hebben 2 hond land op den Claver in 
Oestgheest.

Ghegheven op sente Penciaens avond, int jaer ons Heren M.CCC. drie ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 848 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 89bis, en nr. 130 fol. 30, en vermeld fol. 40.

427. 1373 Januari 13.
Agniese van Huerne, abdis van Rijnsborch, bekent aan Lisebet van der Burch jaarlijks uit de wijnrente 
te moeten uitreiken 30 schell., zoolang zij leeft, en na haar dood aan Jonkvr. Sophie van Buren, wegens 
15 £., die zij in de wijnrente gegeven heeft.

Ghegheven op sente Ponciaens avond, int jaer ons Heren M.CCC. drie ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 872 ). Het uithangend zegel in groene was is geschonden.
"Copie in inv.nr. 128 fol. 64, met aantekening: ""deze brief is dood"", en nr. 130 fol. 54 vs."

428. 1373 Februari 27.
Claes, bastaard van Wassenaer, schout in Reynsburch, oorkondt dat Gherijt van Hoern, Aernt 
Dymmenz., erkent verkocht te hebben aan Gheertruyd Claendr. 40 schell. Holl. 's-jaars op de helft van 
zijn huis aan de Kerksteeg in Reynsburch.

Int jaer ons Heren M.CCC.LXXIII, op den groten vastelavont.
Copie in inv.nr. 119 fol. 48 vs. met notitie, dat de rente bewezen is op Nies Pieters huis, en nu van 
Aernt IJsbrantsz. en nr. 130 fol. 62.

429. 1373 April 20.
Claes, bastaard van Wassenaer, schout te Rijnsburch, oorkondt dat Claes Wouters'zoon aan Lisebet 
van Zeelant 10 schell. 's-jaars, na haar dood aan de parochiepaap van Rijnsburch voor zijn prove te 
betalen, verkoopt op ½ morgen land in der Delle.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drehondert dre ende tsoventich, des Wondesdaghes in 
de Pachen.
Orig. ( inv.nr. 601 ). Met uithangend zegel in groene was.

430. 1373 Mei 29.
Claes, bastaard, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Gheret Wackerbout aan Willem uten Campe ten 
behoeve der wijnrente te Rijnsborch verkocht heeft op zijn huis en erve in de Camp aldaar 1 £ Holl. 's-
jaars.

Ghegheven des Sonnendaghes na sente Urbanus dach int jaer ons Heren M.CCC. drie ende 
tseventich.
Orig. ( inv.nr. 930 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 71, en nr. 130 fol. 50 vs.

431. 1373 Juni 10.
Claes, bastaard, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Jacob Broexkijn aan Gheertruyt Claren'dochter 
verkocht heeft 1 £. Holl. 's-jaars op zijn huis en erve, met recht van verzekering op een ander perceel.
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Ghegheven des Vrijdaghes na Pinxter, int jaer ons Heren M.CCC. drie ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 446 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 15, en nr. 130 fol. 51 vs.

432. 1373 October 3.
Kerstant van Alcmade verkoopt aan Danel Willem Aernts'zoons'zoon 8 hond land in Zassenaem, dat 
erfhuur is van de abdis van Rijnsborch en van het convent.

Int jaer ons Heren M.CCC. ende drie ende tseventich, des Manendaghes na sinte Bavendach
Orig. ( inv.nr. 716 ). Het uithangend zegel in groene was is geschonden.
Copie in inv.nr. 130 fol. 27. 77.

433. 1374 April 16.
Florijs van Endegheest, schout te Oestgheest, oorkondt dat Willem Naghel aan Hademan, cureit te 
Rijnsboch verkocht heeft 1½ hond land in Oestgheest ten behoeve van de papelijke prove.

Ghegheven des Sonnendaghes na Beloken Paesken, int jaer ons Heren M.CCC. ende vier ende
tseventich.
Orig. ( inv.nr. 588 ). Met uithangend zegel in groene was.

434. 1374 Mei 6.
Agniese van Huern, abdis van Rijnsburch, geeft met goedkeuring der vrouwen aan Jan Naghel, priester 
onzer Vrouwen prove in het godshuis te Rijnsburch, dezelfde lijfrente als Katrijn van Delf had.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tseventich, op sinte Jans dach 
ante portam Latinem.
Orig. ( inv.nr. 166A ). Het zegel ontbreekt.

435. 1374 Mei 16.
Aelwijn Voet geeft met goedvinden van deken en Vinders van het Heilige Geestgilde te Rijnsburgh 10 
schell. 's-jaars aan dit gilde op zijn huis en erve, ter lossing van 10 schell. die hij aan Jacop van 
Alkemade, en deze aan het gilde verkocht heeft op zijn huis in de Koestraat. Op verzoek bezegeld door 
Claez den bastaard van Wassenaer, schout van Rijnsburgh.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert ende vier ende tseventich, des Dinxdaghes 
na sinte Pancraesdach.
Orig. ( inv.nr. 644 ). Het zegel ontbreekt.

436. 1374 Mei 17.
De provisor van Rijnland maakt een scheidsrechterlijke uitspraak bekend van Dr. Philippus van Leyden,
Mr. Thomas Conrardi en Mr. Petrus Michaelis tussen den cureit van Nortich, Symon Pinghe, en dien van
Rijnsburch, Hadema van Heten en de abdis van Rijnsburg, Agnes van Horn over de rechten van 
begrafenis van Jacop Storm, die woonde op Cloesterscuur, en Jan Bloc.

Acta fuerunt hec in domo inhabitationis magistri Philippi predicti, sita in Haga Comitis 
Hollandie, sub anno a nativitate Domini millesimo tricentesimo septuagesimo quarto feria 
quarta post feetum beati Servatii episcopi.
Orig. ( inv.nr. 558.2 ). Met 4 uithangende zegels in groene was het derde zegel geschenden.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 10 vs. nr. XLII met jaartal 1377.
Met transfix van 1375 Juni 23.

437. 1374 Augustus 4.
Agniese van Huerne, abdis van Rijnsborch, verklaart dat Beatrijs van Hodenpijl aan de wijnkelder 
gegeven heeft 40 £. ten behoeve van Jonkvr. Jutte van Uppel, non in het klooster, waaruit deze jaarlijks 
4 £. zal ontvangen, na haar dood over te gaan op Jonkvr. Margriete van Uppel, haar zuster, en daarna 
ter memorie van Beatrijs, Lisebet, haar zuster, Jutte en alle gelovige zielen.

Ghegheven des Vrijdaghes na sente Pieters dach ad Vincula, int jaer ons Heren M.CCC. vier 
ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 873 ). Met uithangend zegel in groene was.

438. 1374 November 5.
Claes, bastiard van Wassenaer, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Dirc Uter Delle Aden'zoon verkocht 
heeft aan Beatrijs van Hodenpijl, non te Rijnsborch, ½ morgen land aldaar aan de nieuwe weg en 
Ouden Vliet, welken morgen Beatrijs aan de kamer van het klooster geschonken heeft.

Ghegheven des Sonnendaghes na Alre Zielen daghe int jaer ons Heren M.CCC. vier ende 
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tseventich.
Orig. ( inv.nr. 950 ). Met uithangend zegel in groene was.

439. 1375 Juni 12.
Dirc Robrecht en Willam Stufezant, priesters, oorkonden dat zij, als deken en vinder van het 
Gheestgilde te Rijnsburch met toestemming der abdis en der broeders de jaarlijkse rente verkocht 
hebben, die Jonkvrouw Machtelt Ghisebrecht het gilde besprak op de hofstede in de Valkenborchstraat,
aan Hademan, parochiepaap van Rijnsburch voor de papelijke prove.

Int jaer ons Heren M.CCC. ende vijf ende tzeventich, des Dinxdaghes na Pinxsteren.
Orig. ( inv.nr. 585.2 ). Met 2 uithangende zegels in bruine was.

440. 1375 Juni 18.
"Claes Petersz. en Jan Brinc, ""goedshuus-beraders"" te Rijnsborch, verkopen ten voordeele van het 
godshuis en met goedvinden der buren alle renten,welke Jonkvr. Machtelt Ghiselbrechts aan het 
godshuis had nagelaten, staande op haar hofsteden aan de Ouden Vliet en in de Valkenborghstraat, 
aan Hademan, parochiepaap van Rijnsburch, ten behoeve van de papelijke prove. Op verzoek bezegeld 
door Claes, bastaard van Wassenaer, schout van Rijnsburch."

Int jaer ons Heren dusent drehondert vijf ende tzoventich, des Manendaghes na beloken 
Pinxsteren.
Orig. ( inv.nr. 585.3 ). Met uithangend zegel in groene was.

441. 1375 Juni 23.
Arnoldus van Hoern, bisschop van Traiectum, bevestigt op verzoek van Agnes van Hoern, abdis, en van 
het convent van Rijnsburg, de arbitrale uitspraak, vervat in de brief, waardoor deze gestoken is.(zie 
1374 Mei 17).

Datum anno Domini M.CCC. septuagesimo quinto, vigilia beati Johannis Baptiste.
Orig. ( inv.nr. 558.1 ). Het zegel ontbreekt.

442. 1375 Juli 9.
Agniese van Huerne, abdis, en het convent van Rijnsborch, beleenen Jan Wigghersz. met een zate land 
van 14 morgen op Schieveen, Segherszate genaamd, ten erfleen, te verheergewaden met 30 schell. 
Holl..

Ghegheven op den neghenden dach van Julie, int jaer ons Heren M.CCC. vijf ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 388.3 ). Met uithangend zegel der abdis in groene was.
Copie in inv.nr. 131 fol. 8 vs. met notitie: Dit is te eygen gegeven want wie dat lant self gecoft 
hebben als 14 m. lant bie Elisab. v. Mathenesse 1463. (lees 1468).

443. 1375 Juli 21.
Claes, bastaard van Wassenaer, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Claes Rijn Anderies'broeder 
Jans'zoons'zoon verkocht heeft aan Jonkvr. Margriete, heeren Cysariis'nicht, 1 £. Holl. 's-jaars op 5 
hond land op de Mersche in Oestgheest, aan de Leyder weg.

Ghegheven op sente Marien Magdalenen avond, int jaer ons Heren M.CCC vijf ende 
tseventich.
Orig. ( inv.nr. 938.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 92, en nr. 130 fol. 68.

444. 1375 October 17.
Claes, bastaard van Wassenaer, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Symon Claesz. aan Class Keyser 1 £.
Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede met den akker, waar hij woont, verkocht heeft.

Ghegheven op sinte Lucas avont, int jaer ons Heren M.CCC. vijf ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 447 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 53, en nr. 130 fol. 22 vs.

445. 1375 December 11.
Aelbrecht, paltsgraaf bij den Rijn, hertog in Beyeren, ruwaard van Henegouwen, Holland, Zeeland en 
Vriesland, neemt abdis en convent van Reynsborch in bescherming met alle goederen in Zeeland 
evenals poorters van Middelburg, en beveelt burgemeesters, schepenen en raad van Middelburg ze als 
zoodanig in bescherming te houden.

Ghegheven in de Haeghe des Dinghesdaechs na onser Vrouwen dach Conceptio int jaer ons 
Heren M.CCC. vive ende tsueventich.
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Orig. ( inv.nr. 80.1 ). Met uithangend zegel in groene was, licht geschonden.
Vidimus d.d. 1376 Januari 17, 1423 April 16 en 1446 November 2.

446. 1376 Januari 17.
Burgemeesters, schepenen en raad van Middelburgh vidimeeren een brief van hertog Aelbrecht. (zie 
1375 Dec. 11).

Ghegheven up den zeventiensten dach van Januario int jaer ons Heren M.CCC. vijf ende 
tzeventich.
Orig. ( inv.nr. 80.2 ). Met uithangend stedezegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 4.
Vidimus van 1446 November 2.

447. 1376 Februari 13.
Peter Florijs'zoon, bastaard van der Doertogne, schout van Rijnsborch, oorkondt dat Dirc Olout aan 
Alijt Gherts Groten verkocht heeft 1 £. 's-jaars op zijn huis en hofstede aldaar, welke rente Dirc aan de 
wijnrente van het klooster van Rijnsborch zal betalen, als Alijt of haar nakomelingen dat verlangen.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. ende ses ende tseventich, op sinte Valentijns avont.
Orig. ( inv.nr. 448 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 38, en nr. 130 fol. 22 vs., en 49.

448. 1376 Mei 31.
Pieter Florijs'zoon, schout in Rijnsborch, oorkendt dat Dirc Dirc Didde Neven'zoons'zoon aan Hughe 
van Keten ten behoeve der wijnrente 1 £. Holl. 's-jaars op 4 hond land aldaar, Struyxhofstede 
genaamd, verkocht hupt met recht om de rente op ander land te verzekeren met goedvinden van het 
convent van Riinsborch.

Ghegheven op den Pijnxteravond int jaer ons Heren M.CCC. ses ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 93 l). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 70, en nr. 130 fol. 45 vs.

449. (1376) na zente Bonifaesdach. (--Juni).
Gherijt Voet hofmeier in Reynsburch - - - - - - - - - - - - - - - Simon Rechtevoert Claes - - - - - - - zoen 
ende - - - - - - - - burch 5 £. Holl.- - - - - - - - - op huis en hofstede - - - - - - - - - - - - - - - - zide 
Pieter Reynersz. en Lijsbet zijn zuster - - - - - - - - - - - - taert van der Duertoghe, scout in Reynsburch -
- - - - - - - - - - - - - en ic Pieter scout voirsz.

Ghegheven int jaer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - na zente Bonifaes dach.
Orig. ( inv.nr. 647 ). Gehalveerd, zegel ontbreekt. Vgl. regest 514.

450. 1376 October 19.
Broeder Jacob, hofmeier van de hof te Valkenburch, vanwege heer Wouter van Heemskerc, oorkondt 
dat Hobbe Claesz. verkocht heeft aan Sophie van der Spangen, non te Riinsborch, 1 £. Holl. 's-jaars op 
½ M. land in Valkenburch. Op verzoek bezegeld door Gherijt die Jonghe, commandeur van 
Valkenburch.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende LXXVI, des Sonnendaghes na sente Lucas dach des 
ewangelisten.
Copie in inv.nr. 130 fol. 73 vs.

451. 1376 November 9.
Gherijt Vue te, hofmeier van Rijnsburgh, oorkondt dat Florijs Maerlant en Katrijn, zijn vrouw, dochter 
van Henric Diddeboeysz., aan Sophie van der Spangen, non te Rijnsburgh, 1 £. Holl. 's-jaars op hun 
huis en hofstede aldaar, verkocht hebben. Op verzoek bezegeld door Pieter Florijsz. schout van 
Rijnsburgh.

Ghegheven int jair ons Heren M.CCC. ses ende tseventich, des Sonnendaghes na Alre Zielen 
dach.
Orig. ( inv.nr. 449 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 49, en nr. 130 fol. 45.

452. 1377 September 23.
Voor notaris Wilhelmus Gheester maakt jonkvrouw Sophia van Ravenswaey haar testament, wenscht 
haar graf in de kerk van Riinsburgh, bespreekt aan de kosterij van de abdij een ornament met kelk ten 
dienste van de parochiekerk, en bepaalt verschillende legaten in geld, kleederen en kostbaarheden voor
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kloosters en geestelijke en wereldlijke personen, met verzoek aan de abdis Agnes van Huern om dit te 
bezegelen.

Acta sunt hec in domo inhabitationis dicte testatricis, anno, indictione, mense, die et hora ut 
supra (anno - - millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, indictione quindecima, 
mensis Septembris die vicesima tercia.)
Orig. ( inv.nr. 812 ). Met notarismerk en uithangend zegel van de abdis in groene was.

453. 1378 April 6.
Schepenen in Maeslant oorkonden dat Boudijn van Naeldwijc erkent verkocht te hebben aan Jan Hoec 
6 £. Holl. 's-jaars op 7 M. land aan de Borrendijkschen weg.

Gegeven int jaer ons Heeren duysent driehondert achtentseventich, des Dijnsdaghes na 
Ambrosius dach.
Copie in inv.nr. 129 fol. 116, en nr. 130 fol. 89.
Orig. vermeld in ouden inv. 30 f. 25 nr. CXCVIII.

454. 1378 April 7.
Margriete van Oestgeest Gherts'dochter verkoopt aan Dirc Robbrecht, kapelaan der abdis en van het 
convent van Rijnsburch het £. Holl. 's-jaars, dat de brief inhoudt, waardoor zij haar brief gestoken 
heeft. (zie 1350 Febr. 1). Op verzoek bezegeld door haar zoon Willem van Alkemade.

Ghegheven op den zevenden dach van Aprille - - int jaer ons Heren dusent driehondert ende 
acht ende tseventich.
Copie in inv.nr. 130 fol. 66.

455. 1378 September 14.
Philips Aernt'zoon van de Dam, schout in Voerscoten, koopt van Dirc Weman ten behoeve van Lysebet 
van Hodenpijl, non te Rijnsbruch, 1½ mergen land in Voerscoten aan de Lijtweg en den Veenweg.

Ghegheven int jaer ons Here dusent IIIc ende acht ende tseventych op den Heylichs Crus dach 
tot Voerscoten.
Orig. ( inv.nr. 338 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 6 en 102, en nr. 130 fol. 29.

456. 1379 Februari 20.
Symon van Alemade, schout in Rijnsberch, oorkondt dat Jan Gherets'zoon aan Sophie van Dronghelen,
priorin in het klooster te Rijnsborch, 10 schell. Holl. 's-jaars op zijn huis en erve langs den Vliet verkocht 
heeft.

Ghegheven op den groten Vastenavond int jaer ons Heren M.CCC. neghen ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 450 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 51, en nr. 130 fol. 23.
In ouden inv. 30 fol. 98 nr. XLII op 1370.

457. 1379 Maart 30.
Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, geeft aan het convent Rijnsburch in de wijnkelder 1 
£. Holl. 's-jaars ter memorie van zijn vader Philips en zijn moeder, op zijn woning op 't Sandt in 
Oostgheest, af te lossen met 10 £.

Des Woensdaghes na onser Vrouwen dach Annunciatie. Ghegheven int jair ons Heren dusent
driehondert acht ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 888 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 70a vs.

458. 1379 April 2.
Maertijn Budchiels'zoon van Catwijc verkoopt aan Hademan van Heten, cureit te Rijnsborch, 2 oude 
Fransche schilden 's-jaars, staande op 4 hond, het oude land genaamd, in Valkenhoren. Mede bezegeld
door Gheret die Jonghe, commandeur te Valkenborch, met het huiszegel van Valkenborch.

Int jair ons Heren dusent driehondert neghen ende tseventich, op den Palmen avont.
Orig. ( inv.nr. 602 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Vermeld in inv. 130 fol. 38 vs.

459. 1379 Mei 10.
Arnoldus van Huern, bisschop van Traiectum, beveelt Philippus Johannis, provisor van Rijnland, den 
rector der parochiale kerk van Rijnsborch toe te staan 2 hond land van de kerkgoederen, liggende in de 
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parochie van Voirhout, te verkoopen.
Datum anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono, mensis Maii die decima.
Orig. ( inv.nr. 589.2 ). Met uithangend zegel in rode was.
Met transfix van 1379 Juni 4.

460. 1379 Juni 4.
Philippus Jchannis, provisor en deken van Rijnland, keurt de ruil tussen Hademannus van Heeten, 
oureit der parochiekerk van Rijnsburch, en Wilhelmus Hugonis Naghel, van 2 hond land in de parochie 
van Voerhout tegen een stuk land in de parochie van Oestgheest, goed, na ontvangen toestemming 
van de abdis, patrones dier kerk. Ten bewijze waarvan deze onze cedel hieraan gehecht is. (zie 1379 Mei 
10).

Datum anno Domini M.CCC.LXX nono, Sabbato post Penthecostas.
Orig. ( inv.nr. 589.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

461. 1379 Juni 30.
Dirc Hermansz. verkoopt aan Jan Hoec ten behoeve van Soffie van der Spangen 1 M. land in Poeldijc in 
Claes Nachtelen woning voor 40 £. Op verzoek bezegeld door Willem van der Burch.

Int jaer ons Heren M.IIIc LXXIX, des Donredaghes na sente Pieters daghe.
Copie in inv.nr. 130 fol. 20.

462. 1379 September 24.
Jacob Coenraetss. verkoopt aan Jan Hoeck 3 M. land in Zoeterwoude, en 1 £. 's-jaars op den Hovel en 
10½ schell. en 2 hoenders op Claes Baertensz. woning. Op verzoek bezegeld door zijn neet Pouwels 
Jansz.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende LXXIX, des Saterdaghes na sente Lambrechts daghe.
Copie in inv.nr. 130 fol. 92.

463. 1379 October 25.
Aechte Hoens'dochter koopt 2 morgen land van Gheret Jans'zoons'-erfgenaam Jan den Bloem, en 
belooft de abdis van Rijnsborch er alle recht voor te doen. Op verzoek bezegeld door Jan Claesz.

Int jaer ons Heren M.CCC. neghen ende tseventich, des Dinxdaghes na Elfdusent Magheden 
dach.
Orig. ( inv.nr. 45 l). Met uithangend zegel in groene was.

464. 1379 October 31.
Symoen van Alcmade, schout te Rijnsberch, oorkondt dat Gherijt Jans'zoon aan Jan Hoek ten behoeve 
van het convent verkocht heeft 10 schell. Holl. 's-jaars op zijn huis en erve in de Koestraat.

Ghegheven op Alre Gods heylighen avent, int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende
tseventich.
Orig. ( inv.nr. 452 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 61, en nr. 130 fol. 49.

465. 1379 November 10.
Alijt Jacobs'dochter verklaart gewonnen en gelost te hebben van de abdis van Riinsborch 4 M. 5¼ 
hond land in Bescoep, dat haar aanbestorven was van haar vader, en belooft daarvan te voldoen wat 
de andere buurlieden doen van hun erfhuur zonder zich op poortrecht te beroepen. Op verzoek 
bezegeld door Jan van Raemsdono, knaap.

Ghegheven op sente Martiins avond in de winter, int jaer ons Here M.CCC. neghen ende 
tseventich.
Orig. ( inv.nr. 70 l). Met uithangend zegel in groene was.

466. 1379 November 15.
Jan de Blonde verklaart gewonnen en gelost te hebben van de abdis van Reynsborch 2 morgen 1 hond 
22 scaft land in Buscoep, hem aanbestorven van zijn zoon Gherijt, en belooft daarvan te voldoen, wat 
andere buurlieden doen van hun erfhuur, zonder zich op poortrecht te beroepen. Op verzoek bezegeld 
door Jan Dircxz. van Delf.

Ghegheven des Dinxdaghes na sinte Lievijnsdach, int jaer ons Heren dusent driehondert 
neghen ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 702 ). Met uithangend zegel.
In ouden inv. 30 fol. 22 vs. nr. CLXXII op Dinsdag na S. Laurens.
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467. 1379 December 1.
Agniese Van Huerne, abdis van Rijnsborch, oorkondt dat Agniese Gherit Aven'zoons'dochter met haar 
verlof aan haar man Bartholomees Aernts'zoon tot zijn lijftocht gemaakt heeft de kleinste helft van het 
leen dat zij van de abdis heeft ontvangen.

Ghegheven te Riinaborch des Donresdaghes na sente Anderies daghe Apostels, int jaer ons 
Heren M.CCC. neghen ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 392 ). Met uithangend zegel in groene was.
Betreft vermoedelijk Ockenbergh in Rijswijk.

468. 1380 Februari 22.
Symon van Alomaede, schout te Rijnsburch, oorkondt dat Florijs Jansz. van Backem aan Hademan van
Heeten, curcit te Rijnsburch, verkocht heeft ten behoeve der papelijke prove ½ morgen in Oestgheest 
bij den Nuen weg.

Int jaer ons Heren M.CCC. ende tachtentich, op sinte Peters dach ad Cathedram
Orig. ( inv.nr. 590 ). Met uithangend zegel in groene was.

469. 1380 Maart 10.
Symon van Alcmaede, schout te Rijnsburch, oorkondt dat Lienicken Symons van Dijc en Aernt 
Symonsz., haar zoon, 10 schell. Holl. 's-jaars aan Sophie van Dronghelen, priorin te Rijnsburch 
verkocht hebben staande op haar huis en erf in het dorp.

Int jaer ons Heren dusent drehondert ende tachtentich, des Saterdaghes nae Letare.
Orig. ( inv.nr. 453 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 54.

470. 1380 Maart 13.
Willam Claes'zoon, cureit te Bescoep, en Jacop Duwen'zoon oorkonden over de getuigenissen van 
verschillende personen aangaande een samenkomst van Wouter van Woerden met twee mannen met 
roode mutsen, op den eersten Donderdach en Vrijdag in de vasten.

Int jaer ons Heren M.CCC. ende tachtich, des Dinxdaghes na sente Gregoris dach.
"Orig. ( inv.nr. 682 ). Met uithangend zegel in bruine was; het eerste ontbreekt"

471. 1380 April 7.
Agniese van Huern, abdis van Rijnsburch, oorkondt dat er met haar en der vrouwen goeddunken een 
overeenkomst gemaakt is tussen Machtilt van Zuutwic, kosterin van het klooster, en Mademan, 
parochiepaap van Rijnsburch, over de mispenningen en de offergelden, die vóór het evangelie ten 
altaar komen voorin de buurkerk. Mede bezegeld door Hademan van Heten, oureit.

Int jaer ons Heeren dusent driehondert ende tachtentich, des Zaterdaghes na Quasimodo.
Orig. ( inv.nr. 559 ). Met 2 uithangende zegels in groene was

472. 1380 Juni 2.
De officiaal van Traiectum gelast den geestelijken van het bisdom de abdis en het convent van 
Rijnsborch en zuster Elzabe Utenhamme bij te staan in het invorderen van het haar toekomend deel der
nalatenschap van haar vader, Frederik Utenhamme, ridder, dat haar door haar broede Pieter 
Utenhamme, ridder, en zuster Goede, weduwe van Ghiselbertus van Nederynen, ridder, ontzegd wordt.

Datum anno Domini M.CCC.LXXX, labbato post octavas Sacrament
Orig. ( inv.nr. 11 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in groene was, geschonden.
Copie in inv.nr. 128 fol. 161.

473. 1380 Juni 30.
Willem Aernts'zoon, schout te Wassenaer in 't ambacht van Zuutwijc, oorkondt dat Gheret Knoep aan 
Dirc Robbrecht ten behoeve van Jan van Heemstede, non te Rijnsborch, 1 £. Holl. 's-jaars, verkocht 
heeft op 8 hond min 30 gherden, in een kamp, Blocweer genaamd.

Ghegheven des Saterdaghes na sente Pieter en Pauwels dach Apostelen int jaer ons Heren 
M.CCC. ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 489 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 3 en 70, en nr. 130 fol. 76. en 84 vs.

474. 1380 Augustus 9.
Ave Symons'dochter verklaart gewonnen en gelost te hebben van de abdis van Rijnsborch 2½ hond 
land, die haar aangeërfd zijn van Gherijt Jansz, haar man, en belooft daarvan te voldoen, wat andere 
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buren van Bosoeep van hun erfhuur schuldig zijn te doen, en zich niet op poorterrecht te beroepen. Op 
verzoek bezegeld door Jan van Raemsdono, knaap.

Ghegheven op sente Laurencius avond, int jaer ons Heren M.CCC. ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 703 ). Met uithangend regel in groene was.

475. 1380 September 24
(inv.nr. 271) overgebracht naar abdij Leeuwenhorst.

476. 1380 December 26.
Hughe Jacobsz. verklaart gewonnen en gelost te hebben van de abdis van Rijnsburch 3 morgen 1½ 
hond in Boscoep, die hij geërfd heeft van zijn moeder, en belooft haar daarvan te voldoen, wat andere 
buurlieden van erfhuur moeten betalen, en zich niet op poortrecht daartegen te beroepen. Op verzoek 
bezegeld door Jan Naghel, priester.

Ghegheven des Woensdaghes op sinte Stephaensdach te midwinter, int jaer ons Heren 
dusent driehondert ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 704 ). Met uithangend zegel in groene was.

477. 1381 Januari 21.
"Ermegaert van Huesen, non te Rijnsburch, geeft aan de parochiepaap te Rijnsburch in de papelijke 
prove 40 schell. Holl. 's-jaars, voor zielmissen, waarvan deze den 2 convents-kapelanen en de kosterin 
1 £ 's-jaars; het Heilige Geest gilde 5 schell., het godshuis te Rijnsburch 5 schell. en het Begijnhuis 
aldaar 5 schell. geven zal. De 40 schell. staan op het huis, waarin Dirc Fyenz. woont, die zij van Willam 
Hobben gekocht heeft volgens den brief, waardoor deze gestoken is. (zie 1368 November 14). Op 
verzoek bezegeld door Dirc Robbrecht, kanunnik te Leyden en kapelaan van Rijnsburch."

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende eenentachtich, op sente Agnie ten dach.
Orig. ( inv.nr. 596.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

478. 1381 Maart 11.
Hademan, oureit en deken van het Heilige-geest-gilde te Rijnsborch, Claes de bastaard van Wassenaer
en Willem uten Campe, vinders van dit gilde, oorkonden van Elsbe Uten Ham 30 £. Holl. ten behoeve 
van het gilde ontvangen te hebben, beland aan ½ morgen in Virhout, gekocht van Jacob Willem 
Pouwols'zoons'zoon, waarvoor de armen 's-jaars 3 el wollen en 9 el linnen lakens en 5 paar schoenen 
zullen ontvangen.

Ghegheven op sente Gregorius avond, int jaer ons Heren M.CCC. een ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 645 ). Met 2 uithangende zegels in groene was het eerste zegel ontbreekt.

479. 1381 Mei 1.
Witte Claes verkoopt aan Jan Hoec ten behoeve van Lijsbet van Hodenpijl ½ M. land in Poeldijc in de 
woning van Claes Nachtegael voor 20 £. Op verzoek bezegeld door Willem van der Burch.

Int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tachtich, op den eersten dach in Meye.
Copie in inv.nr. 130 fol. 34 vs.

480. 1381 Juli 8.
"Dieric Saey, schout in Valkenborch, oorkondt dat jonge Willem verkocht heeft aan Sofya van 
Dronghelen, priorin te Rijnsborch, 40 schell Holl. 's-jaars op ½ morgen land, de ""petacker"" 
genaamd."

Ghegheven des Manendaghes na sente Martijnsdach Translatio, int jaer ons Heren M.CCC. 
een ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 482 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. l29 fol. 64, en nr. 130 fol. 74.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 38 vs.

481. 1381 September 27.
Dieric Saey, schout in Valkenborch, oorkondt dat Pieter Jan Rob brechts'zoon aan Sophie van 
Dronghelen, priorin in het klooster van Rijnsborch, heeft verkocht 45 schell. Holl. 's-jaars op een halven
morgen land op de Venne, en op zijn huis te Catwijc.

Ghegheven des Vrijdaghes na sente Mauricius dach, int jaer ons Heren M.CCC. een ende 
tachrich.
Orig. ( inv.nr. 415 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 73 vs. met jaartal 1380.
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482. 1381 September 30.
Dirc Saey, schout in Valkenburch, oorkondt dat Heynric Jacopsz. aan Ade van Noertwijc, non te 
Rijnsborch, verkocht heeft 40 schell. Holl. 's-jaars op 1 morgen land tegen de witte duinen in 
Valkenburch.

Ghegheven op sente Bavenavond int jaer Ons Heren dusent driehondert een ende tachtich.
Copie in inv.nr. 128 fol. 113, en nr. 130 fol. 72 met jaartal 1380.
Het orig. vermeld in ouden inv. 30 f. 67 vs. nr. XI.

483. 1382 Januari 20.
Gherijt van Oetshoern en Willaem Oudziersz. bewijzen de abdis van Rijnsborch 1 £, 's-jaars op 3½ 
morgen in de plaats van 10 schell., die Jan de smid hun op 1 morgen in de Hoymont tussen den Vliet en 
den ouden Ladijk en 4 morgen veen bewezen had. Op verzoek van Willaem Oudziersz. bezegeld door 
Dirc Utenbroec.

Int jaer ons Heren dusent driehondert twie ende tachtich, op sinte Angnieten avent.
Orig. ( inv.nr. 454 ). Met 2 uithangende zegels in bruine was, weinig geschonden.
Copie in inv.nr. 130 fol. 75.

484. 1382 Februari 12.
Symon van Alcmade, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Gheret van der Horne en Alijt, zijn vrouw, aan 
Jan van de Woude verkopen 40 schell. Holl. 's-jaars op de helft van hun huis en erve aan de Kerkstraat 
uten Vliet.

Ghegheven des Weensdaghes na sente Aghaten dach, int jaer ons Here M.CCC. twe ende 
tachtich.
Orig. ( inv.nr. 463.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. l29 fol. 36, en nr. 130 fol. 62 vs.
Met transfix van 1418 Maart 6.

485. 1382 Februari 18.
Voor notaris Jacobus Teylinc en op verzoek van Hademannus van Hete, cureit in Rijnsburgh, leggen 
Sophia van Dronghele, priorin, Sophia subpriorin, en andere conventualen van het kapittel der abdij 
Rijnsburgh, een verklaring af omtrent de bediening van de cucharistie en laatste oliesel aan abdis, 
conventualen en aanhoorigen van het convent, door Everardus van Melle van de orde der 
Predikheeren, Boudwinus, van de orde van S. Franciscus, Johannes van Gouda, Franciscus, Conrardus 
en Herbordus, in de tijd toen zij terminarii waren in de parochie van Rijnsburch.

Acta sunt hec anno. monse, die - - supradictis (millesimo tricentesimo octuagesimo secunde, 
mensis Februari die decima octava indictione quinta, secundum usum, stilum et 
consultudinem scribendi curie Traiectensis, - pontificatus - Urbani sexti anno quarto).
Orig. ( inv.nr. 560 ). Met notarismerk.
Transsumpt van dezelfden notaris dd. 1382 April 9.

486. 1382 Maart 1.
Schepenen in de Hage oorkonden, dat Aechte van de wale en Hughens kinderen van de Wale met hun 
voogd Jan van de Wale aan Jacob Huge Arnts Brunen'zoon schuldig zijn 40 schell. 's-jaars, verzekerd 
op hun huis en hofstede.

Int jaer ons Heren dusent driehondert twe ende tachtich, op den eersten dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 499 ). Met uithangend schepenzegel in groene was, geschonden. Met dorsale 
notitie: Dese rente heeft her Jan van Loven.
Copie in inv.nr. 130 fol. 83 vs.

487. 1382 April 9.
Voor notaris Jacobus Teylinc verzoeken Agnes van Horen, abdis, de priorin, en alle overige nonnen van 
Rijnsburg van de cureit Hademannus van Hetene een zeker instrument, door hem notaris op diens 
verzoek opgemaakt (zie 1382 Febr. 18), aan welk verzoek de cureit terstond voldaan heeft, mot belofte 
om aan de daarin vervatte regeling geen beletsel te stellen.

Acta sunt hec anno, mense, die et hora ut supra, in domo habitation abbatisse (millesimo 
trecentesimo octuagesimo secundo, mensis Aprili die nono, indictione quinta).
Orig. ( inv.nr. 560 ). Eenigszins geschonden, met notarismerk

488. 1382 Juni 23.
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Martijn Butsiels'zoon verkoopt aan Jonkvrouw Mabelie van de Zande 40 schell. Holl. 's-jaars op zijn 
vierde deel van twee huizen en 1½ hond land in Valkenburch met recht van overbrenging op andere 
perceelen te Rijnsburch, en met bepaling dat na haar dood de renten aan de wijnkelder van het klooster
komen. Mede bezegeld door Gherijt de Jonghe, priester, commandeur van Valkenburch.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert twee ende tachtich, up sinte Jans avond te 
midzomer.
Orig. ( inv.nr. 939 ). Met 2 uithangendezegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 108, en nr. 130 fol. 72. (doorgehaald)

489. 1382 Juni 23.
Dirc Saeye, schout te Valkenborch, oorkondt dat IJsebrant Heyersz. verkocht heeft aan Alijt, weduwe 
Gheret Grote, een £. 's-jaars op zijn huis en hofstede. (in Katwijk).

Ghegheven op sente Jansavond midsomer int jaer ons Heren M.CCC. twe ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 483.4 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 107, en nr. 130 fol. 25, met nota, dat Berte van Langherac dit in de abdij gaf.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 38 vs.
Met transfixen dd. 1389 April 1, 1391 April 30 en 1400 Augustus 14.

490. 1382 December 20.
Agniese van Hoeren, abdis van Rijnsburch, doet uitspraak in het geschil tussen den paap en de buren 
van Boscoop rakende S. Anthonis over het aandeel in de offeranden in de stok, en die voor de beeld 
geofferd worden, en over de pastoralia, waarin die van Boskoop zullen doen als die van Alfen hun 
pastoor behandelen, want het hun moederkerk is.

Op sinte Thomas avont int jair ons Heeren M.CCC. twee ende tachtich
Copie, opgenomen in een vidimus dd. 1488 Juli 2. ( inv.nr. 686 ).

491. 1382 December 29.
Symon v Alomade, schout te Rijnsborch, corkondt dat Willem Naghel aan Jan van de Woude verkoopt 
1 £. Holl. 's-jaars op de helft van zijn huis op de westzijde doerghaens uten Vliet achter in de gracht.

Ghegheven des Manendaghes na Kersdach, int jair ons Heren M.CCC. twe ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 463.3 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 23, en nr. 130 fol. 24.
Met transfix d.d. 1418 Maart 6.

492. 1382 December 30.
Coert Coert'zoon verkoopt aan Jan Hoec ten behoeve van Jan van Nyevelde, non te Rijnsborch, 3 
morgen land in Maeslant, gemeen met Philips van der Spange, tussen nieumen weg en groote vaart, 
nog voor 3 jaar in huur bij Hughe Paep voor 24 schell.

Int jaer ons Heren dusent driehondert twie ende tachtich, des Dijnstaghes na Kersdaghe.
Orig. ( inv.nr. 373 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 129, en nr. 130 fol. 89.

493. 1383 Maart 2.
Clays van Scouden en Jacop Clays Dirc'zoons'zoon verkopen aan Jan Hoeo 5 morgen 1 hond land, die 
aan Lijsbet Pyeter Aernts'zoon's weduw behoorden In Maeslant, waarop nu Willaem Hoechworfs'zoon 
woont.

Int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tachtich, des Manen daghes na mitvasten.
Orig. ( inv.nr. 374.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was
Copie in inv.nr. 129 fol. 128, en nr. 130 fol. 19 vs.

494. 1383 Maart 3.
Jan Hoec koopt ten behoeve van Beatrijs van Hodenpijl en Soffye van der Spangen, nonnen te 
Rijnsborch, van Jacop Clays Dirx'zoons'zoon en Clays van Scouden 5 morgen en 1 hond land in 
Maeslant, dat Willaem Hoechworf'zoon in huur heeft, voor 40 schell. de morgen, waarop de abdis van 
Rijnsbrug 43 schell. 4 penn. heeft staan. Van de renten groot 10 £. 10 grooten ontvangt Beatrijs 5 £. 5 
grooten en Soffye 3 £.

Int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tachtich, des Dijnstaghes na mitvasten.
Orig. ( inv.nr. 374.2 ) en ( inv.nr. 374.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Twee exemplaren Copie in inv.nr. 129 fol. 108, en nr. 130 fol. 19 vs.

495. 1383 April 3.



202 Abdij Rijnsburg 3.18.20

Philips Henricsz. te Catwijc bewijst Hademan, parochiepaap te Rijnsburch, ten behoeve der papelijke 
prove 10 schell. Holl. 's-jaars op zijn huis, dat vroeger van Ghisebert Busersz. was, gelegen te Catwijc bij
het godshuis, ter memorie van zijn grootmoeder en moeder.

Int jaer uns Heren M.CCC.LXXXIII, des Vridaghes na Quasimodo.
Orig. ( inv.nr. 603 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 72.

496. 1383 April 27.
Dirc de Bruijn en Jan van Alcmade, schepenen te Leyden, oorkonden dat Ada Mr. Pieters weduwe aan 
Jan Hoec, rentmeester in de wijnkelder te Reijnsburch, ten behoeve van het convent verkoopt 2 hond 
land te Vorenbroce.

Int jair ons Heren duysend driehondert drie ende tachtich, up den seven ende twintichsten 
dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 840 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 112, en nr. 130 fol. 76.

497. 1383 April 27.
Willem Aerntsz., schout in Wassenaer in het ambacht van Willaem van Gralinge, oorkondt dat Philips 
van Boegaerde erkent verkocht te hebben aan heer Willaem Stuvezant 1 £. Holl. 's-jaars, verzekerd op 
zijn huis, hofstede en land, groot 6½ morgen (in het ambacht van Zudick).

Ghegheven int jaer ons Heeren dusent driehondert ende drieëntachtich des Smaendaghes 
van sinte Marcus dach.
Copie in inv.nr. 129 fol. 2 en 71, en nr. 130 fol. 76 vs., met notitie: Hier is een transfix af. (zie reg.nr. 
567).
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 27 en vs. nr. CCXXIII.

498. 1383 Juni 11.
Soffye van der Spange, non te Rijnsborch, geeft aan het convent de 40 schell. 's-jaars, die zij geërfd had 
van haar oom Jan van Zassenaem op land in Naeldwiker-broek, op voorwaarde dat zij de rente haar 
leven lang blijft genieten, welke daarna aan de wijnkelder zal vervallen. Op verzoek bezegeld door 
Hademan, parochiepaap van Rijnsborch.

Int jaer ons Heeren dusent driehondert drie ende tachtich, op sinte Odulfs avent.
Orig. ( inv.nr. 883.5 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 120, en nr. 130 fol. 87.

499. 1383 October 5.
Jan van Zanten c.s. pachten van het klooster Rijnsborch 15 morgen land in de wildernis van Notorp 
voor 3 £. 7 schell. 6 penn. erfhuur. Op verzoek bezegeld door Willem den Meer, schout op den Nuwen 
Veen.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. drie ende tachtich, des Manendaghes na sinte 
Bavendach.
"Copie ( inv.nr. 386 ) 1599 Augustus 6 naar het origineel van notaris S. Lenaertsz. van der Wuert; 
misschien te voegen bi Ridderschap nr. 162 of 316 (rek. 1599/1600)."
Copie in inv.nr. l29 fol. 12, en nr. 130 fol. 32 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 33 vs. nr. LX.

500. 1384 Januari 17.
Lisebet van Muden verkoopt aan Gheertruut Claren'dochter 5 schell. 's-jaars op haar huis en erve in 't 
ambacht van Oesgheest, binnen de parochie Rijnsborch op den Oudenvliet, welke rente na de dood van
Gheertruut aan de papelijke prove vervalt ter memorie. Op verzoek bezegeld door Johan Naghel, 
priester.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende vier ende tachtich, des Sonnendaghes na sinte 
Ponsiaensdach.
Orig. ( inv.nr. 604 ). Met uithangend zegel in groene was.

501. 1384 Augustus 2.
"Agniese van Hoern, abdis van Rijnsburch, verklaart aan Hasekijn van Crayensteyn, non in het klooster,
schuldig te zijn 4 £. Holl. 's-jaars, welke na haar dood zullen komen aan wie zij wil; aflosbaar met 40 £.
in eens."

Int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tachtich, des anderen daghes na sinte 
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Pietersdach ad vincula.
Orig. ( inv.nr. 166A ). Het zegel ontbreekt.
"Copie in inv.nr 128 fol. 10, met aantekening, dat deze brief ""dood en te niet"" is."

502. 1384 September 17.
Clays, de bastaard, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Clays Wouters'zoon aan Jan Hoec ten behoeve 
van het klooster Rijnsborch in de wijnrente verkocht heeft 10 schell. 's-jaars op zijn huis en erve in de 
Koestraat tussen de twee wegen.

Int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tachtich, des Zaterdaghes na des heylichs 
Cruysdache Ascencioen.
Orig. ( inv.nr. 932 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 57, en nr. 130 fol. 53 vs.

503. 1384 November 12.
Margriete van Almkerke maakt haar testament, waarbij 4 hond land den armen, den parochiepaap en 
de kosterij te Rijnsborch en verdere legaten van geld en kleeren aan stichtingen, vrienden en magen 
gemaakt worden. Tot testamenteurs benoemt zij Beatrix van Hodenpijl, Hademan, parochiepaap van 
Rijnsborch en Jan Naghel, priester. Op Verzoek bezegeld door abdis Agnies van Huern, Hademan en 
Naghel

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende vier ende tachtich, des Saterdaghes na sinte 
Martijns dach in de winter.
Orig. ( inv.nr. 591.1 ). Met 1 zegel, van Hademan, in groene was. De beide andere zegels, 1 en 3, 
ontbreken.
Met transfix 1388 November 4.

504. 1384 November 14.
Claes de bastaard van Wassenaer, schout te Rijnsborch, oorkondt da Florijs van Alkemade 
Simons'zoon 1 £. 's-jaars verkocht heeft aan Claes die Keyser en Claes Hughen'zoon, vinders van het 
Heilige Geest gilde, staande op zijn huis en erve aldaar.

Int jaer ons Heren M.CCC. tachtich ende vier, des Maennendaghes na sente Maertijnsdach in 
de winter.
Orig. ( inv.nr. 646 ). Het zegel ontbreekt.

505. 1385 Maart 19.
Claes de bastaard van Wassenaer, schout in 't ambacht van Rijns burch, oorkondt dat Claes Smit aan 
Claes den Keyser en Dirc Hughen 1 £. Holl. 's-jaars verkocht heeft ten behoeve van het St. Nijclaes gilde,
staande op zijn huis en hofstede.

Int jaer ons Heren M.CCC. vijf ende tachtich, des Sonnendaghes na sinte Gheertruden dach.
Orig. ( inv.nr. 670 ), Met uithangend zegel in groene was.

506. 1386 Maart 21.
Agniese van Huern, abdis van Reynsburch, beleent Kerstant Symonsz. met 2 M. land in Alfen ten 
erfleen.

Ghegheven int jaar ons Heren dusen(t) driehondert see ende tachtig op sinte Benedictus 
dach.
Copie in inv.nr. 131 fol. 7 vs. en fol. 11, met datum op S. Benedictusavont

507. 1386 Juli 3.
(inv.nr. 271.) overgebracht naar abdij Leeuwenhorst.

508. 1387 Januari 1.
Claes de bastaard van Wassenaar, schout te Rijnsborch, oorkondt dat Hugheman Pieters'zoon aan 
Claes den Keyser en Dirc Hughen 1 £. 's-jaars ten behoeve van het St. Niclaes gild, staande op zijn huis 
en hofstede, verkocht heeft.

Int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende tachtich, op den Jaersdach.
Orig. ( inv.nr. 671 ). Met uithangend zegel in groene was.

509. 1387 Februari 6.
Michiel van der Heyde en Jan Costijnsz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Jan Willem IJsebrantsz. 
zoon erkent, dat abdis en convent van Riinsburch jaarlijks 12 penn. hebben op het huis van Spronc IJse 
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brantsz. in Marendorp aan de Maern, op voorwaarde dat de abdis daar 2 paardestallen houdt.
Int jaer ons Heren M.CCC. ende LXXXVII, tsWoensdaghes na onser Vrouwen dach Purificacio.
Copie in inv.nr. 130 fol. 33.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 41 nr. LXI.

510. 1387 Mei 15.
"Jan van Alomade, Heinric'zoon, rechter in het gerecht van Oestghee oorkondt dat Aernt Pouwels'zoon 
aan Jan van Raemsdonc ten behoeve van de abdis van Rijnsburch 4 morgen in eigendom gaf, liggende 
op ""Oestgheester Gheesttien houd, en 14 hond land aan de ouden dam."

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert zeven ende tachtich op sente Soffyen dach.
Orig. ( inv.nr. 283 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 91bis, waar staat: sente Lossien dach, en nr. 130 fol. 30.
Vermeld in inv. 119 fol. 39 met datum: Lucien dach.

511. 1387 Juli 22.
Agnies van Huern, abdis van Reynsburch, beleent Aernt Pauwelsz. met 2 M. land in Oestgheest die hij 
aan de abdis opgedragen heeft, nl. de helft van 14 hond en de helft van 10 hond, ten erfleen.

Int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende tachtich op sinte Marien Magdalenen dach.
Copie in inv.nr. 131 fol. 6 vs.

512. 1387 October 2.
"Claes bastaard van Wassenaer, schout te Rijnsburch, oorkondt dat Gheertruud, weduwe Jacop Broy, 
aan Hademan, cureit te Rijnsburch, 10 schell. 's-jaars verkocht heeft op ½ morgen land in Oestgheest, 
""die langhe tichte"" genaamd, op welk land zij reeds 10 schell. gevestigd had ten behoeve der papelijke
prove, ter memorie van haar, haar man en zoon."

Int iaer ons Heren M.CCC.LXXX ende seven, des Woensdaghes na sinte Michiels dach.
Orig. ( inv.nr. 605 ). Met uithangend zegel in groene was.

513. 1388 Mei 4.
Clays van de Poel, kanunnik te Nayldwijc, verkoopt aan broeder Jan Parydaen 13 hond land in Monster,
ten behoeve van de kelder in 't klooster Rijnsburch, waarvan de rente 7 £., 6 schell., 8 penn. bedraat, 
verminderd met 20 schell.

Int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tachtich, des Maner daghes na des heylichs 
Cruus dach Inventio.
Orig. ( inv.nr. 845 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 128 fol. 155.

514. 1388 Juli 28.
Jacop Jansz. van Cranenburch, priester, verkoopt aan het Heilige geest gilde te Rijnsburch 1 £. 's-jaars 
op het huis van Symen Rechte voert, waarvan een brief is, waardoor deze gestoken is. (zie reg. 449).

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. acht ende tachtich, des Dijnxdaghes na sinte 
Jacopsdach.
Orig. ( inv.nr. 647 ). Het zegel ontbreekt. Was transfix. (Vgl regest 449).

515. 1388 November 4.
Margriete van Aelmekerke geeft nadere verklaring van haar testament indertijd bezegeld door de abdis
van Rijnsburch, Hademan en Jan Naghel. (zie 1384 November 12). Op verzoek bezegeld, doorstoken 
met de zegels van Willam Stuphezant en Willam Lambrechtsz., priesters en kapelaan te Rijnsburch.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC.LXXX ende achte, sWoensdaghes na Alreheyligendach.
Orig. ( inv.nr. 591.2 ). Met uithangende zegels in groene was.

516. 1389 Februari 9.
Jan Claes Truden'zoons'zoon verkoopt aan Ermegaert Jansdr. 40 schell 's-jaars op zijn huis en erve in 
Rijnsborch. Op verzoek bezegeld door Claes bastaard van Wassenaer, schout van Rijnsborch.

Int iaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tachtich, des Dijnsdaghs na sinte Aschten 
dach in de winter.
Orig. ( inv.nr. 464.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met transfix 1411 Mei 7.

517. 1389 April 1.
Claes de bastaard van Wassenaer, schout van Rijnsburch, oorkondt de Alijt Gherijts Groten weduwe 
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overgeeft aan Wendelmoet Gherijts'dochter, haar nicht, de renten vermeld in de brief, waardoor deze 
gestok is. (zie 1382 Juni 23).

Int jaer ons Heren M.CCC.LXXXIX, op den eersten dach van Aprel.
Orig. ( inv.nr. 483.3 ). Met uithangend zegel in groene was.

518. 1389 October 1.
Jan heer Symonsz. en Dirc den Boschs, schepenen in Leyden, oorkonden dat Herman Willemsz. erkent 
verkocht te hebben aan het convent te Rijnsborch 3 £. 18 penn. Holl. 's-jaars op een huis te Leyeden, 's-
gravenboomgaard genaamd, ter memorie van Jan Aelmans, ridder, en zijn vrouw Machteld.

Int jair ons Heren M.CCC. ende LXXXIX, op sente Baven dach.
Copie in inv.nr. 130 fol. 71 vs., met notitie dat de brief dood is en een andere brief daarvoor in de 
plaats op ander land. (Vgl. reg. nr. 666).

519. 1390 September 8.
Jan van Alkemade, schout in Oestgheest, oorkondt dat Aernt Pouwels'zoon aan Jacob Dammes'zoon 
verkocht heeft 1 £. 's-jaars, op een huis en hofstede aldaar.

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende tneghentich, op onser Vrouwen dach Nativitas.
Orig. ( inv.nr. 432 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 67 vs.

520. 1390 December 11.
Claes de bastaard van Wasseneer, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Jan Hopezomer aan het St. 
Niclaes gilde verkocht heeft 10 schell. 's-jaars op zijn huis en hofstede.

Int jaer ons Meren dusent driehondert ende tneghentich, des Sonnendaechs na onzer 
Vrouwen dach conceptio.
Orig. ( inv.nr. 672 ). Met uithangend zegel in groene was.

521. 1391 Januari 3.
Willem Hessels en Wouter v. den Stale, schepenen in Huesden, oorkonden dat Aernt en Robbrecht van 
Dronghelen aan Thomas en Willem Asenyer erkennen schuldig te zijn 6 goede oude gulden Fransche 
schilden, met belofte van Robbrecht om Aernt schadeloos te houden.

Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondert ende een ende tneghentich, 's Diinsdages na 
jaersdach.
Orig. ( inv.nr. 406.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Met transfix van 1394 Januari 15.

522. 1391 April 30.
Willaem Aerntsz., schout van Valkenburch, oorkondt dat Wendelmoet Gherijts'dochter verkocht heeft 
aan heer Willaem Stuvezant 1 £. 's-jaars, welke zij heer Willaem bewezen heeft met een brief, waardoor
deze gestoken is. (zie 1389 April 1).

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ende enentneghentich, op den 
Meyenavent.
Orig. ( inv.nr. 483.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

523. 1391 Mei 8.
Claes, de bastaard van Wassenaer, schout van Rijnsburch, oorkondt dat Pouwels Willem 
Pouwels'zoons'zoon aan Florijs van Endegheest verkocht heeft 1 £. 's-jaars op zijn hofstede in 
Rijnsburch.

Int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tneghentich, des Maendaschs na 
Ascentioensdach.
Orig. ( inv.nr. 455 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 50, en inv.nr. 130 fol. 23 vs, met notitie hoe het klooster eraan gekomen is.

524. (13)91 Juli 23.
Notitie, dat Feucghen Feucghens Willems soens soen ontving alzulk goed, als hij van de abdis in leen 
houdt.

Des Sonnendaghes na sinte Marien Magdalenen dach, int jaer XCI.
In inv.nr. 131 fol. 2 vs.

525. 1391 November 12.



206 Abdij Rijnsburg 3.18.20

Claes, de bastaerd van Wassenaer, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Jonkvrouw Margariet, heer 
Cisarijs' nicht, aan Jan van Nyevelt, non te Rijnsburch, verkocht heeft 1 £. 's-jaars op het land, vermeld 
in de brief waardoor dezr gestoken is. (zie 1375 Juli 21).

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tneghentich, des Sonnendaghes 
na sinte Martijnsdach in de winter.
Orig. ( inv.nr. 938 ). (Was transfix). Zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 128 fol. 88.

526. 1391 December 4.
Agniese van Huern, abdis van Rijnsburch, beleent Dirc die Bloet Bertelmeeus Aernt'zoons'zoon met 9 
morgen, 2 hond land in Rijswijc, genaamd Ockenberghe.

Int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tneghentich, op sinte Barbaren dach.
Orig. ( inv.nr. 714 ). Het zegel ontbreekt.

527. (13)91.
Schout, asigen en buren van Alfen oorkonden, dat 1 morgen land in de kerkwegkamp, afkomstig van 
Dirc Vredericz., toegepand is aan Willem Gheertrudenz., die er ten behoeve van de abdis den eigendom 
van ontving.

Int jaer XCI.
Copie in inv.nr. 131 fol. 2.

528. 1393 April 17.
Jacob Ghise, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Dirc Alverics' zoon en Gherijt Fie Hannen'zoon, aan 
Hademan van Heten, cureit te Rijnsburch, ten behoeve der papelijke prove ½ hond land hebben 
gegeven, volgens het testament van Ghijsbrecht Olislagher, liggende in Oestgheest.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tneghentich, des Donresdaechs 
na beloken Paesken
Orig. ( inv.nr. 592 ). Met uithangend zegel in groene was.

529. 1393 Augustus 3.
Symon van Alcmade, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Dirc Hemelrijc en Gheertruut, zijn vrouw, en 
Lijsbeth Aernt Rogghen aan broeder Jan Paridaen ten behoeve van het klooster Rijnsburch 1 morgen 
land verkocht hebben in Oestgheest.

Int iaer ons Heren M.CCC. drie ende tneghentich, des Sonnendaghes na Petri ad vincula.
Orig. ( inv.nr. 284 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 98, en nr. 130 fol. 66 vs. waar staat: Dirc Heynricz.

530. 1393 December 7.
Jan van Noertwijc, schout in Oestgheest, oorkondt dat Willem Claes, den bastaard'zoon van Wasnaer 
aan Enghebrecht Claes Ghijssen'zoon verkocht heeft 7 hond land met 10 schell. 's-jaars, die de 
wijnkelder van Rijnsburch daarop heeft.

Ghegheven int jaer on Heren dusent driehondert drie ende tneghentich, des Sonnendaghes 
na sinte Nyclaesdach.
Orig. ( inv.nr. 889 ) Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 85, en nr. 130 fol. 67.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 83 vs. nr. XXV als van 7 £. Holl. met 10 schell. 's-jaars op datum 1390.

531. 1393 December 10.
"Vranck Symonsx Rechtevoert, deken van het St. Niclaes-gilde, verkoopt aan de ""hoemannen"" van 
dat gilde 4 hond land, ""Jan Barbiers Campgen"" genaamd in Oestgheest in Raffersmade. Op verzoek 
bezegeld door Jan Jan Louwerensz., schout van Rijnsburgh "

Den thienden dach in December anno drie ende tneghentich.
Orig. ( inv.nr. 669.1 ). Met uithangend zegel in groene was en copie.

532. 1393 December 26.
Jan Cesar, schout van Catwijc, oorkondt dat Wouter Backersz. aan jongen Willaem schuldig is 70 £. 
Holl. en 7 schell. te midwinter e.k. te betalen, met redht van panding.

Int iaer ons Heren dusent driehondert drie ende tneghentich, up sente Steffensdach.
Orig. ( inv.nr. 416 ). Met uithangend zegel in groene was.
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533. 1394 Januari 15.
Heynric van Malsen en Herberen van Boningen, schepenen in Huesden, oorkonden dat Vrancke Gorra 
zich met den brief, die met dezen doorstoken is, (zie 1391 Januari 3) gerechtelijk liet toewijzen het 
gereede goed van Robbrecht van Dronghelen, en het verkocht aan Willem Hesselsz. voor 6 Fransche 
schilden, waarne Robbrecht het weder kocht voor 9 Fransche schilden, terwijl hij de schade van 39½ 
grooten Holl. lijdt voor Aernt, voor wien hij zich borg gesteld heeft.

Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondert ende viere ende tneghentich, sDonredages na 
sente Pontiaensdach.
Orig. ( inv.nr. 406.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

534. 1394 April 26.
Jan Boen Daniëls'zoon, schout te Noertwijc, oorkondt dat Jan Aernts' zoon aan Jan van Nyevelt, non te
Rijnsburch, verkocht heeft 1 morgen land, dien hij kocht van Wouter Jansz., en dezen voor 9 jaren tegen
3 £. 's-jaars in huur heeft.

Int iaer ons Heren M.CCC. vier ende tneghentich, op ten beloken Paeschen.
Orig. ( inv.nr. 273 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 57, en nr. 130 fol. 91.

535. 1394 April 29.
Allaert Ghijsbrecht Olyslaghers'zoon verkoopt aan Hademan van Heten, cureit te Rijnsburch, ½ hond 
land in Oestgheest. Op verzoek bezegeld door Symon van Alkemade.

Int jaer ons Heren M.CCC. tneghentich ende vier, des Woendaghes na sinte Marcusdach 
ewangelisten.
Orig. ( inv.nr. 593 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 30. Vermeld op fol. 39.

536. 1394 Juli 6.
Eerste artikel uit het handvest door hertog Aelbrecht aan de stad Delf gegeven, waarbij de vrijheid der 
stad bepaald wordt binnen den buitenweg, uitgenomen het recht van de abdis en het klooster 
Rijnsburch

Datum des briefs gegeven in de Hage upten sesten in Julio int jaer ons Heren M.CCC. ende 
XCIIII.
Gelijktijdige copie, op last van de Raad van Holland afgegeven door Dirc van Zweten, 
registermeester, en extractpapier, gemaakt in 1573. ( Inv.nr. 532 ).
Vgl. Van Mieris Charterboch III p. 310.

537. 1394 Juli 16.
Aelbrecht, paltsgraaf op den Rijn, hertog van Beyeren, graaf van Henegouwen, Hollant, Zeelant en 
heer van Vrieslant, sluit een overeenkomst met abdis en convent van Reynsburch, dat hij haar ballingen
volgens vonnis niet zal toelaten in zijn landen te blijven.

Gegeven in de Hage upten sestienden dach in Julio, int jaer ons Heren M.CCC. vier ende 
tneghentich.
Orig. ( inv.nr. 532.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

538. 1394 Juli 16.
Aelbrecht, paltsgraaf op den Rijn, hertog in Beyeren, graaf van Henegouwen, Hollant, Zeelant en heer 
van Vrieslant geeft aan abdis en convent van Rijnsburch terug de heerlijkheden van Reynsburch, 
Buscoep, den Gheer, en van het veen van het klooster met al wat er bij behoort.

Gegeven in de Hage opten zestienden dach in Julio, int jare ons Heren M.CCC. vier ende 
tneghentich.
Orig. ( inv.nr. 532.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

539. 1395 April 28.
Voor notaris Jhoannes Wilhelmi en getuigen geven Sophia van Dronghelen, abdis, Margareta van 
Butlant, priorin, en verdere nonnen te Reynsburch (met name genoemd) aan Henricus Hertkam, rureit 
der parochiekerk aldaar, de pastorie ter bewoning over.

Acta fuerunt hec - - anno Domini, indictione, mense, die - - predictie (Anno - millesimo 
tricentesimo nonagesimo quinto, indictione tercia, mensis Aprilis die vicesimo octavo).
Orig. ( inv.nr. 561.1 ). Met notarismerk.
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540. 1395 April 28.
Voor notaris Jhoannes Wilhelmi en in tegenwoordigheid van abdis en conventualen van Reynsburch 
(met name genoemd) en van getuigen belooft Henricus genaamd Hertcam, kanunnik te Aernem, dat 
hij de abdis en het convent verdedigen zal en schadeloos houden in elke actie of schade, ontstaan door 
zijn admissie tot het altaar van St. Johannis Evangelist waaraan de cura animarum van het dorp 
Reynsburch gezegd wordt verbonden te zijn.

Acta fuerunt hec in loco capitulari anno Domini, indictione, mense, die - - predictie (Anno - - 
millesimo tricentesimo nonagesimo quinto, indictione tercia, mensis Aprilis die vicesimo 
octavo).
Orig. ( inv.nr. 561 ). Geschonden, met notarismerk.

541. 1395 April 29.
Voor notaris Henricus Pauli, voor abdis en conventualen van Reynsburch (met name genoemd), en voor
getuigen, verzoekt Henricus Boening, vicaris der kerk van S. Johannes in Traiectum, als procurator van 
Henricus Hertoamp, cureit der parochiekerk in Reynsborch, dat deze krachtens pauselijke brieven 
geadmitteerd en in het bezit der cure met de daaraan verbonden rechten gesteld worde. Waarna 
Wilhelmus Stuvezant, priester procurator van abdis en convent, in een toespraak hare rechten 
uiteenzet, en Hertcamp uitnoodigt die onder eede te bewaren. Waarvan acte.

Acta fuerunt hec in loco seu domo capitulari et ecclesia parochiali ac domo claustrali - - sub 
anno, indictione mense, die - - quibus supra. (Anno - - millesimo trecentesimo nonagesimo 
quinto, indictione tercia, mensis Aprilis die vicesima nona).
Orig. ( inv.nr. 561.2 ). Geschonden. Het notarismerk is afgesneden.

542. 1395 Mei 5.
Willaem Symons'zoon en Jacob Symons'zoon, kerkmeesters in de Poeldijc, oorkonden dat Ghijsbrecht 
van de Poel, kanunnik te Naeldijc, ten behoeve van de Vrouw van de Poeldijc gegeven heeft 5 hond 
land in Monster, gemeen met de abdis van Reynsborch, op voorwaarde, dat wanneer de Vrouw het 
verschuldigde niet voldoet, het land aan het kapittel van Naeldijc vervalt. Op verzoek bezegeld door 
Philips Nachtegael en Philips Ansemsz.

Int iaer ons Heren M.CCC. vijf ende tneghentich, des Woensdaghes na Invencio sancte Crucis.
Orig. ( inv.nr. 382 ). De 2 zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 128 fol. 166. Vgl. 1438 September 13.

543. 1395 Mei 17.
Willaem Claes'zoon, schout in Rijnsburch, oorkondt dat de begijnen aan Brien Jans'zoon verkocht 
hebben 5 schell. 's-jaars, die zij op zijn huis hadden en Ermegaert van Huesssen hem besproken had, 
met bepaling dat deze 5 schell. zullen afgaan van de 40 schell., die op het huis van Brien staan, 
waarvan de parochiepaap van Rijnsburch een brief heeft.

Ghegheven int iaer ons Heren M.CCC. vijf ende tneghentich, des Manendaghes na sinte 
Servaesdach.
Orig. ( inv.nr. 596.3 .) Met uithangend zegel in groene was.

544. 1395 Mei 29.
Jan van de Rijn verkoopt aan broeder Jan Paridaen ten behoeve van het klooster Rijnsburch in de 
wijnkelder 8 hond land in Wateringhe in Stomperdijc, aan de banweg.

Ghegheven int iaer ons Heren M.CCC. vijf ende tneghentich, op ten Pijnster avont.
Orig. ( inv.nr. 863 .) Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 127, en nr. 130 fol. 78.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 65 vs. nr. XXI op datum 1394.

545. 1395 Juni 9.
Schout, schepenen en raden van Leyden vidimeeren den brief van Theodericus, graaf van Holland, van 
1199.

Ghegeven int jair ons Heren M.CCC. vijf ende tnegentich up des heylich Sacraments avont.
Orig. ( inv.nr. 316.3 ). Met uithangend stadszegel in groene was.

546. 1395 Juni 9.
Schout, schepenen en raden van Leyden vidimeeren een handvest van Willaem, graaf van 
Henegouwen. (zie 1336 September 12).
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Ghegheven int jair ons Heren duysent driehondert vijf ende tneghentich, up des heylich 
Sacraments avont.
Orig. ( inv.nr. 741 ). Het stadszegel ontbreekt.

547. 1396 Januari 24.
"Aernt, heer van Leyenberch, schenkt aan zijn nicht, Lutgaert Florijs'dochter van Boschuyzen gedurende
haar leven een kamp land in Voerborch, tussen 5 of 6 morgen groot, De ""Vroenmade"" geheeten, 
tussen Binchorster-laen en de Vroensloot, strekkende van de broeksloot tot de lage vroenmade; verder 
4 £. 's-jaars staande op alle renten, die hij in Holland heeft. Hiervoor doet Lutgaert afstand van alle 
toezeggingen, die zij had van de overleden vrouwe van der Binchorst, van heer Aernt en Jan van 
Leyenberch."

Ghegheven int jaer ons Heren dusent dryehondert zes ende tneghentich, op-ten vier ende 
twintichsten dach van Januario.
Orig. ( inv.nr. 400 ). Het zegel ontbreekt.

548. (13)96 Februari 27.
De abdis van Rijnsburg beleent Gherijt Heynrics. als voogd met het land, dat Kerstant Harmansz. in 
leen had. (2 M. in Alfen).

Op den Sonnendach na sinte Mathijsdach int jaer XCVI.
aantekening in inv.nr. 131 fol. 11.

549. 1396 Juni 27.
Vranc Poesz. en Dirck van der Specken, schepenen in Leyden, oorkonden dat Boudijn van der Werken 
vanwege de abdis van Rijnsborch pandde aan het huis en erf van Jacob Jansz. in Marendorp wegens 
achterstallige rente, welk beslag hem toegewezen is ten behoeve van de abdis.

Int iaer ons Heren M.CCC. ende IXVI. (sic), tsDijnxdaghes na sente Jansdach te midzomer.
Copie in inv.nr. 130 fol. 71.

550. 1397 Maart 7.
Jacop van de Dam, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Jan Claes'zoon aan Pieter van der Werken 
belooft op St. Louweriis e.k. te betalen 11 £., 18 schell., op straffe van panding.

Int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende tneghentioh, des Woensdaghes op den 
sevende dach in Maerto.
Orig. ( inv.nr. 456 ). Papier met opgedrukt zegel in groene was.

551. 1397 Juli 18.
Katriin van Reymerswael, abdis van Reynsburch, beleent Lambrecht Andrieaz. na opdracht van Jacob 
Trudenz. met een hofstad met 2 hond land ten erfleen, hem aanbestorven van Dirc Oetgotsz.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. XCVII, des Woensdaechs na sinte Margrieten dach.
Copie in inv.nr. 131 fol. 7. en 10.

552. 1397 October 1.
Jacob van Dam, schout te Rijnsburch, oorkondt dat Jan Vinc Louwerijs'zoon aan Vrouwe Jan van 
Nyevelt 1 £. 's-jaars verkocht heeft op zijn huis en erf in de Kerksteeg.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent driehondert seven ende tneghentich, op sinte 
Bavendach.
Orig. ( inv.nr. 938.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 25, en nr. 130 fol. 50.

553. 1398 Maart 29.
Katherijn van Remmerswale, abdis van Reynsburch, beleent Jan Willems Moers ten erfleen, na 
opdracht van Dirc de Bloet, op wien het vererfd was van Mr. Gherijt van Leyden, de helft van een stuk 
land in Rijswijk op Ockenberg, nu genoemd Ver Ghilen woning, met de helft van 30 st. 's-jaars, die de 
abdij daarop heeft in de wijnrente, strekkende van de Vlietweg tot de kleine Zwet.

Int jaer ons Heren M.CCC. XCVIII, des Vrydaghes na onser Vrouwen dach Annunciacio.
Copie in inv.nr. 131 fol. 8, met notitie, dat van de andere helft een brief is op Jan Meyer en dat van 
deze landen 4 morgen in Rijswijk, genaamd: dat Dal met woning, waar Claes G. woonde, 
opgrdragen zijn aan Florijs G.

554. 1398 Mei 25.
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Katriin van Reymerswae1, abdis van Reynsburch, en het convent verkopen en geven aan Pieter van 
Foreest en zijn vrouw Katrine, zoolang zij leven, een papelijke prove in het klooster op uitvoerig 
beschreven voorwaarden.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tneghentich op den 
Pinxteravont.
Copie in inv.nr. 130 fol. 9.

555. 1398 Juli 13.
Symon van Alcmade verkoopt aan het St. Barbara-gilde te Rijnsburch 1 £. 's-jaars, staande op zijn huis 
en hofstede in Oestgheest.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tneghentich, des Saterdaghes op 
sinte Margareten dach.
Orig. ( inv.nr. 665 ). Met uithangend zegel in groene was.

556. 1398 December 29.
Willem (Claeszoon), schout te Rijnsburg, oorkondt dat Baertraed Jan Blanckerts'dochter verkocht heeft
aan Claes Dircs'zoon haar huis akker bij den molen met 8 schell. 's-jaars, die daarop behooren aan de 
wijnkelder te Rijnsburg, en met recht om over Baertradens' erf te rijden.

Int jaer ons Heren dusent driehondert achte ende tneghentich, des Sonnendaechs na 
Kersdach.
Orig. ( inv.nr. 933 ) Met uithangend zegel in groene was, door vocht beschadigd.
Copie in inv.nr. 128 fol. 51, en nr. 130 fol. 63, met notitie dat Clemense Keisers deze akker aan het 
klooster besprak.

557. 1399 Februari 24.
Schout, schepenen en raden van Leyden vidimeeren een handvest van bisschop Otto. (zie 1247 April).

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC. neghen ende tneghentich, op sente Mathijs dach 
apostels.
Orig. ( inv.nr. 785.4 ). Met uithangend stadszegel in groene was.

558. 1399 April 6.
Jacob van Dam oorkondt dat broeder Willem aan Geetuut van Minen en Clemeyns van der Hurst 
verkocht heeft 5 hond en 8 gaarden land in Valkenburch, welk land na haar dood en na Hubrecht van 
Leyenburch Jans'dochter zal komen in de wijnkelder om haar jaar getijden mede te doen.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tneghentich, op Beloken 
Paesschen.
Orig. ( inv.nr. 858 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Copie in inv.nr. 128 fol. 109, em nr. 130 fol. 38 vs.

559. 1399 April 11.
Beatrijs van Weyndelsenes, non te Rijnsborch, verkoopt aan Jacob Willemsz. 2 hond land aan de 
Valkenburgherweg, genaamd Caliaertskamp, waarbij getuigen zijn broeder Willem, Pieter van Foreest,
Brien en Pouwels Willem Naghelsz.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tneghentich, des Vridaghes 
na Beloken Paeschen.
Orig. ( inv.nr. 852.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 105.
Met 2 transfixen d.d. 1414 Maart 2 en 1421 Januari 20.

560. 1399 April 13.
Willem Claesz., schout te Reynsborch, oorkondt dat Allaert Pietersz. verkocht heeft aan Alijt Symon 
Symonsz. weduwe / £. 's-jaars op zijn huis en erve te Reynsborch.

Int iaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tneghentich, op den dertienden dach in 
April.
Orig. ( inv.nr. 462.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met 2 transfixen d.d. 1413 April 12 en 1414 November 4.

561. 1399 October 1.
Willem Claes'zoon, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Allaert Pieters'zoon aan El Seghers'zoon 1 £. 's-
jaars verkocht heeft, op een huis en erve strekkende uit den Vliet achter aan de gracht, onder 



3.18.20 Abdij Rijnsburg 211

borgstelling van Andries Uter Delle.
Int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tneghentich, op sinte Bavendach.
Orig. ( inv.nr. 457 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 47, en nr. 130 fol. 23 vs.

562. 1399 October 4.
Jan Jan Vockenzoons zoon en Pieter Wit, schepenen in Leyden, oorkonden dat Jan de Brabander aan 
broeder Willem van Reinsburch 30 schell. 's-jaars heeft verkocht, staande op een huis en erf aan de 
Ouden Rijn, en op het huis daarnaast, terwijl Jan van Stienberghen voor alle schade instaat.

Int jair ons Heren duysent driehondert neghen ende tneghentich, tSaterdaghes na sinte 
Bavendach.
Orig. ( inv.nr. 421 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 119.

563. 1399 November 21.
Dirc Buekelbeers'zoon en Louriis Jansz., schepenen te Delf, oorkonden dat Pauwels Jan Raedsz, 
gepacht is ten behoeve van broeder Willem voor 40 schell. Holl. en den derden penning meer, die venijs 
Gherijtsz. aan broeder Willem Vrijdags na St. Willebrordsdag 1.1. had moeten betalen, en ontvangt 
daarvoor van hem in volle panding 6 schell. 's-jaars op venijs Gherijtsz.' huis aan de Langhendijc.

Int jair ons Heren dusent driehondert neghen ende tneghentich, op sinte Ceeylien avond.
Orig. ( inv.nr. 492 ). Met 2 uithangende zegels in groene was
Copie in inv.nr. 130 fol. 79 vs.

564. 1400 Augustus 14.
Jan Pieters'zoon, parochiepaap der kerk van Riinsborch, verkoopt aan Beatrise van Wilsenesse de 
renten, vermeld in de brief, waardoor deze gestoken is. (zie 1391 April 30).

Int jaer ons Heeren dusent vierhondert, up onser Vrouwen avont Assumptio.
Orig. ( inv.nr. 483.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 107.

565. 1400 Augustus 17.
Jan Naghel, priester, geeft 40 schell. 's-jaars ter memorie van zuster Margriet, vrouw van broeder Jan 
Pariden, waardoor deze brief gestoken is (zie.....), aan het kleedergeld voor het vierdedeel van een 
ossengras, dat broeder Jan Pariden van Pieter Willem IJevenz. kocht.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert, des Dijnxdaghes na onser Vrouwendach 
Assumptio.
Orig. ( inv.nr. 942 ). Het zegel ontbreekt. Transfix.
De principale brief ontbreekt.

566. 1400 December 18.
Claes Jans Vosz. erkent in erfhuur te hebben van het klooster te Riinsborch 13 M. land tussen de 
Kromme en Lopsen poorthuis voor 19 £. 's-jaars, waarvan een gedeelte tot boomgaard ingericht zal 
worden, met een stal voor 2 paarden.

Int iaer ons Heren M.CCCC., tSaterdaghes na sinte Lucien dach.
Copie in inv.nr. 130 fol. 33.

567. 1401 April 2.
Jan Voet, parochiepaap te Reynsburch, verkoopt aan Jan van Nyevelt, non te Reynsburch, de rente 
vermeld in de brieg, waardoor deze gestoken is. (zie 1383 April 27).

Int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende een, up den Paeschavont
Copie in inv.nr. 129 fol. 2 en 71.

568. 1401 Mei 19.
Aelbrecht, graaf van Hollant, scheldt de schouten of heemraden van Alphen, Hasertswoude en Boscoop
kwijt van de boeten, die zij jegens de hoogheemraden van Rijnlant verbeurd hadden door het 
uitoefenen van de schouw in Wadincxveen op de Bacwatering.

in de Hage opten negentiensten dach in Meye, int jaer ons Heren duysent vierhondert ende 
een.
Copie in inv.nr. 126 fol. 4.
Gedrukt Van Mieris Charterboek III p. 739.



212 Abdij Rijnsburg 3.18.20

569. 1402 Februari 9.
Margriet van Buyren, abdis van Reynsburch, beleent Jacob Jan Ghijsbrechtsz. met 8 hond land in 
Reynsburch en een huis aldaar ten erfleen.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee opten neghenden dach in Sel.
Copie in inv.nr. 131 fol. 7 vs.

570. 1402 Februari 28.
Margriet van Buren, abdis van Riinsborch, beleent Heynric Dircsz. met 1 M. land in Oestgheest naast 
Gherijt van Santvoert, en 1 M. aldaar tussen den Ouden dam en den nieuwe weg voor de helft van het 
huis, dat hij te leen had en nu in eigendom ontvangt.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe op den lesten dach in Zelle.
Copie in inv.nr. 131 fol. 9. Met notities van latere beleeningen: 1405 April 20, 1441 Dec. 1, (14)50 en 
(14)52.

571. 1402 April 1.
Mergriet van Bueren, abdis van Rijnsburch, bevestigt den koop van een hofstede, eertijds van Florijs 
van Alphen, die Andries Jansz. van vrouw Katrine van Reymerswale, haar voorgangster, heeft gekocht, 
volgens den principalen brief, waardoor deze gestoken is, (zie.........) behoudens hoendergeld en dienst 
aan het convent evenals andere hofsteden in Rijnsburch.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twie, op den eersten dach in April.
Orig. ( inv.nr. 458 ). Doorsneden, het zegel afgescheurd.

572. 1402 April 6.
Dirc van Groenevelt, knaap, staat aan abdis en convent van Reynsburch alle aanspraken af, die hij of 
zijn vrouw, Willem's dochter van der Made, op het convent hebben.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee, opten sesten dach in April.
Orig. ( inv.nr. 393 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 130 fol. 31, met foutief jaar: 1302.

573. 1402 Mei 22.
Willem vam Haestrecht huurt van de abdis van Reynsburch een hoeve van 14 morgen in het land van 
Haestrecht, Peutekijnshoeve genaamd, voor 6 £. 's-jaars.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee, in Mey opten twee ende twintichsten dach.
Orig. ( inv.nr. 405 ). Het zegel ontbreekt.

574. 1403 Januari 11.
Aernt van Alcmade, schout te Rijnsburch, oorkondt dat Allert Ghisebrechts verkoopt aan Jan Naghel, 
priester, 40 schell. Holl. 's-jaars op zijn huis en hofstede aan dan heerweg.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drie, des Donredaghes na Dertienden dach.
Orig. ( inv.nr. 934 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 66, en nr. 130 fol. 60 vs.

575. 1403 Maart 4.
Jan Hughemansz., poorter in Middelburgh, verklaart ontvangen te hebben van Janne Pieter Zoete'zoon
5 £. in mindering van de schuld van het klooster van Rljnsburch blijkens bezegelden brief van de 
vrouwe van Remmerswale.

Dit was ghedaen des Sondaechs up Invocavit den vierden dach van Maerte, int jaer ons 
Heeren dusent vierhondert ende twee.
Orig. ( inv.nr. 754.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

576. 1403 April 23.
Henric Dircsz. verkoopt aan broeder Willem ten behoeve van het klooster van Reynsburch in de 
wijnkelder 6½ hond land in Oestgheest, hem aangekomen van zijn tante Diedwaer. Op verzoek 
bezegeld door Hughe van Diemen en Jacob van Dam.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drie, opten drie ende twintichsten dach in April.
Orig. ( inv.nr. 849 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 84, en nr. 130 fol. 68.

577. 1403 Juni 5.
Willem Claesz. en Jacob van Dam oorkonden, dat Dirc Lem aan broeder Willem ten behoeve van het 
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klooster van Reynsburch in de wijnkelder verkocht heeft 10 hond, 18 gaarden land in Valkenburch, 
waarvan 1 morgen in Cleppelkamp.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drie, des Dinxdaechs in die Pinxter heilighe 
daghe.
Orig. ( inv.nr. 859 ). Met uithangend zegel in groene was: het tweede ontbreekt.
Copie in inv.nr. 128 fol. 110.
In inv.nr. 130 fol. 73 staat Cappelcamp.

578. 1403 Juni 8.
Margriete van Buren, abdis van Riinsburch, beleent Ghiertrude Florijs Gherijt Rampenz. dochter met 
2½ M. land in Vlaerdinghe rambacht in de Hoek, gemeen met 4½ leenland van Willem van Ghelre.

Int jaer ons Heren M.CCCC. ende drie, des Vridaghes na sinte Bonifaes dach.
Copie in inv.nr. 131 fol. 8 vs. met nota: Quyt-ghesconde die manscip om des dijcks wille.

579. 1403 Augustus 4.
Dirc Willemsz., parochiepaap te Aelsmeer, komt met de abdis van Rijnsburch overeen dat, als haar 
tienden te Aelsmeer 1 hoet rogge en 1 hoet gerst waard zijn, hij ook zooveel zal genieten voor zijn prove 
gedurende zijn leven. Getuige hierbij was Daniel Boon, cureit van Sparnewoud.

Int jaer ons Heren M.CCCC. ende drie, des Saterdaghes na sente Pieter inganc oechst.
Orig. ( inv.nr. 955.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 7.

580. 1403 September 12.
"Dirc Willemsz., parochiepaap van Aelsmeer, verklaart zich voldaan met de toezegging van de abdis 
van Rijnsburch ""uit gunst en niet van rechtswege"", van een hoet rogge en een hoet gerst 's-jaars, 
Haarlemsche maat, uit haar tienden in Aelsmeer, meer of minder al naar de oogst uitvalt."

Int jaer ons Heren M.CCCC. ende drie, des Woensdaghes na onser Vrouwen dach Nativitas.
Orig. ( inv.nr. 955.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 7, em nr. 130 fol. 32.

581. 1403 October 29.
Jacob Ouwelant Jacobsz., schout te Catwijc, oorkondt dat Claes van Velde aan Jan Ghijsbrechtsz. 
verkocht heeft 1 £. 's-jaars op een huis en erve te Catwijc.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende drie, des Manendaghes na sinte Symon ende 
Juden dach.
Orig. ( inv.nr. 417.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Transfixen 1417 November 14 en 1429 Februari 5.

582. 1404 Juni 5.
De officiaal van Utrecht oorkondt, dat Gerardus de Ockenberge, prior der abdij van Egmond, een bul 
van paus Innocentius II vertoond heeft van de volgenden inhoud, (zie 1139-1140 Febr. 29), met verzoek 
daarvan een transsumpt te ontvangen, waarvan door hem met notaris Paulus voldaan is.

Datum et actum Traiecti sub anno millesimo quadringentesimo quarto indictione ducdecima 
die Sabbati quinta meneis Junii. (1)
Opgenomen in vidimus d.d. 1440 April 5 ( inv.nr. 22.1 ).
(1). Vermoedelijk moet gelezen worden: Julii. - Juni 5 viel op Donderdag.

583. 1404 October 25.
Schout, schepenen en raad der stad Leyden oorkonden, dat uitspraak is gedaan tussen de abdis van 
Reynsburch en de erfgenamen van broeder Willem (Coppijn, poorter van Leyden, c.s.) over diens 
nalatenschap, die begeven broeder was in het klooster.

Int jair ons Heren M.CCCC. ende vier, up sinte Crispijnsdach.
Orig. ( inv.nr. 954 ). Met uithangend stadszegel (geschonden) in groene was.

584. 1405 April 15.
"Aernt van Alkemaed, schout van Reynsburch, oorkondt dat Jan Florijs Stodyen'zoon aan Hughe van 
Diemen verkocht heeft ten behoeve ier abdij van Reynsburch 1 £. 's-jaars op de ""alinghe hofstede"", 
vaar Jacob Willemsz. woont."

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vive, in April opten vijftienden dach.
Orig. ( inv.nr. 459 ). Met uithangend zegel in groene was.
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Copie in inv.nr. 129 fol. 41.

585. 1405 April 20.
De abdis van Rijnsburg beleent Aliit, vrouw van Gherijt van Zantvoert, zuster van Heinric Dircsz., met 1 
M. in Oestgheest.

Int jaer XIIII c ende vive opten twintichsten dach in April.
aantekening in inv.nr. 131 fol. 9.

586. 1406 Juni 18.
Jan Hughemansz., poorter in Middelburgh, erkent ontvangen te hebben van Jan Pieter Soeten'z. 13 £. 
groot in mindering der schuld van de abdis en het convent van Rijnsburgh.

Dit was ghedaen int jaer ons Heren dusent vierhondert ende zesse, up den achtiensten dach 
van Junio.
Orig. ( inv.nr. 754.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

587. 1406 Juli 7.
De abdis van Rijnsburg beleent Adriaen van Raephorst met den tiend in Aloutgheest.

Int jaer XIIIIc ende VI, des Woensdaechs na sinte Martiins dach in de somer.
Copie in inv.nr. 131 fol. 6 vs.

588. 1406 Juli 24.
Jacop Danckertsz., Jan Pietersz. en Jacop Jansz., schepenen in Jeerseke, oorkonden dat Jan en Cornelis 
Karstoffelsz. beloven aan Jan Hughenz. hem schadeloos te houden van alle last, die hij lijdt, door t', 
koopen van 3 gemeten,-9 roeden van Cornelis Jansz., bastaard, in de gemarken van Jeerseke.

Ghescreven int jaer ons Heeren M.CCCC. ende sesse, op sente Jacops avont Apostel.
Orig. ( inv.nr. 782 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

589. 1406 October 1.
Jan Hughemansz. erkent ontvangen te hebben van Jan Pieter Soetenz. 41 ¾ Eng. nobelen tot delging 
van schuld van hot klooster Rijnsburgh.

Dit was ghedaen int jaer ons Heren dusent vierhondert ende zesse, up sinte Bavendach.
Orig. ( inv.nr. 754.3 ). Met uithangend zegel in groene was.

590. 1406 October 6.
Aernt van Alkemaed, schout in Oestgheest, oorkondt dat Dirc Symonsz. aan Jacob Jansz. ten behoeve 
van de wijnkelder van Reynsburch verkocht heeft 4 hond land in Oestgheest aan de Rijn.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sesse, des Woensdaechs na sinte Bavendach.
Orig. ( inv.nr. 850.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 100, en nr. 130 fol. 69.

591. 1407 April 17.
Aernt van Alcmade, schout van Oestgheest, oorkondt dat Jan Lijsbeth Claes de bastaertsdochter aan 
Jutte van Uppelen, non te Reynsborch, 2 stukken land in Oestgheest verkocht heeft groot 7½ en 3 hond
aan de Valkenborgher weg tot den Rijn.

Int iaer ons Heren duysent vierhondert ende zeven, opten zeventienden dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 285 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 94, en nr. 130 fol. 22. en 64 vs.

592. 1407 April 19.
Aernt van Alkemaede, schout van Oestgheest, oorkondt dat Dirc Symons' zoon aan Jacob Jansz, ten 
behoeve van de wijnkelder van Reynsburch verkocht heeft 2½ hond land aan de Vliet.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seven, des Dinxdaechs na sinte Valeriaensdach in 
April.
Orig. ( inv.nr. 850.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 76, en nr. 130 fol. 69.

593. 1407 Juni 13.
De abdis van Rijnsburg beleent Fokijn Aerntsz. met 2 M. land in Oestgheest.

Int jaer ons Heren XIIIIc ende VII, des Manendaechs na sinte Odulfs dach.
Copie in inv.nr. 131 fol. 6 vs.

594. 1407 Juli 6.
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Hoogheemraden van Rijnlant maken op verzoek van de abdissen van Rijnsburch en Lewenhurst, van 
Arent van Duvoerde, Willem van der Boechorst, Florens van der Boechorst, Jan van Alphen en andere 
ingelanden van Noertich en Noertigherhout een nieuwe ordonnantie op den schouw, morgentaal, 
aanbesteding, hoefslag etc. Bezegeld door Johan van de Woude, Reyner Dever, Boudijn van Zweten 
Dircss. op verzoek van Dirc van Zweten, Jan van de Woude, Jan van der Boechorst, Jan Freeste en 
Symon van der Scuere.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seven, des Woensdaghes na sinte 
Martijnsdach Translacio.
Orig. ( inv.nr. 273 ). Met 7 uithangende zegels in groene was.

595. 1407 Juli 17.
Jan van der Boechorst, baljuw van Reynsburch, oorkondt dat Pouwels Willemsz. aan Jan van Tetroede 
verkocht heeft 1 £. 's-jaars op zijn huis en erve.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seven, des Sonnendachs na sinte Margrieten 
dach.
Orig. ( inv.nr. 460.1 ). Met uithangend geschonden zegel in groene was, licht beschadigd.
Het tranfix van 1411 Juni 14 is afgevallen.

596. 1407 November 27.
Gherijt Aernd geeft aan het klooster van Riinsborch 3 £. Holl. 's-jaars op 4½ M. land in de Lier, om 
eerst na zijn dood aan het convent te komen. Op verzoek bezegeld door zijn broeder Willem van 
Oestgheest Ghijstgensz.

Ghegheven int jaer ons Heren M.CCCC. ende VII, des Sonnendaghes na sinte Katrinen dach.
Copie in inv.nr. 130 fol. 28 waar het stuk doorgehaald is tot teeken van aflossing.

597. 1408 Maart 14.
Aernt van Alkemaed, schout te Oestgheest oorkondt, dat Claes Matte Jansz. aan Jan van Tetroed 7 
hond land tussen Callemeer en tsmalle breslacht verkoopt, waarop het klooster van Reynsburch 1 oude 
schild 's-jaars heeft staan, terwijl de verkooper het weder voor zijn leven inhuurt voor 5 £. 's-jaars.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende acht, op den viertiendach in Maert.
Orig. ( inv.nr. 287.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met Transfix van 1409 November 27.

598. 1409 Augustus 27.
Aernt van Alkemaed, schout van Oestgheest, oorkondt dat Machtelt Jan Ghijsbrechtsz. weduwe en 
Jacob Jansz. aan Jutte van Uppel, non te Reynsburch, 8 hond land in Oestgheest verkoopen.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen, des Dinxdaechs na sinte Bertelmees 
dach.
Orig. ( inv.nr. 286 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 93, en nr. 130 fol. 22. en 70.

599. 1409 September 7.
Voppe Dircsz. en Gherijt van Oestgheest, schepenen in Leyden, oorkonden dat Gherijt Hugen Boelincz. 
erkent verkocht te hebhen aan Steven van Nyevelt, non te Reynsburch, 40 schell. Holl. 's-jaars op zijn 
huis in Marendorp in onser Vrouwen parochie van de straat tot achter aan de Rijn.

Int jaer ons Heren M.IIIIc ende IX, op onser Vrouwen avont Nativatis.
Copie in inv.nr. 130 fol. 33.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 31 nr. XXXIIII.

600. 1409 November 27.
Jan van Tetroede verklaart den doorstoken brief (zie 1408 Maart 14) gekocht te hebben ten behoeve 
van Gheertruut van Minen.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen, des Woensdaghes na sinte 
Katherinendach.
Orig. ( inv.nr. 287 ). Met uithangend zegel in groene was.

601. 1409 December 4.
Willaem Claesz., schout van Rijnsburch, oorkondt dat Pouwels Willaem Naghelsz. aan Dirc Jansz. 1 £. 
's-jaars op zijn huis en erve aldaar verkoopt.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen, up sinte Barbaren dach.
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Orig. ( inv.nr. 935 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 5, en nr. 130 fol. 61 met notitie: deze rente gaf juffr. Steven van Nyevelt.

602. 1410 April 13.
Mergriet van Buyren, abdis van Reynsburch, beleent na opdracht van Floris van Hodenpijl, zijn zwager 
Dirc Bertelmeesz. met 4 M. land in Maeslant, hem aanbestorven van zijn Moeder Belie Jansdr. van Delf,
liggende aan de Gaech en de Seynwatering, ten erfleen.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende tien, up den dertienden dach in Aprille.
Copie in inv.nr. 131 fol. 7.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nr. 116.

603. 1410 September 24.
Philps, heer van Wassenair, burggraaf van Leyden, geeft aan Pieter Leenairtsz. 2½ hond land in de 
heerlijkheid van Oestgheest, tuschen Leyderweg en Rijn, die deze van hem in leen had, in vrijen 
eigendom.

Des Woinsdages XXIIII daghe in Septembri, int jair ons Heeren dusent vierhondert ende tien.
Orig. ( inv.nr. 288 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermoedelijk dezelfde brief als vermeld in inv.nr. 130 fol. 40, waar gesproken wordt van ½ hond.

604. 1410 October 21.
Florijs Heerman en Pieter Jacop, schepenen te Leyden, oorkonden dat Hughe Gherijtsz. aan Gheertruyt 
van Minen, non te Reynsburch, 6½ nond land in Oestgheest aan de Vliet heeft verkocht, met vrijwaring
voor Hughe van Swieten.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende tyen, up den Elfduysent Magheden dach.
Orig. ( inv.nr. 289 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 92bis, en nr. 130 fol. 29 vs.

605. 1410 December 8.
Jan Voet, cureit der kerk van Rijnsburch, oorkondt dat zijn broeder Dirc aan Gheertruut van Minen, 
vrouwe in het klooster van Riinsburch 1 hond land in Oestgheest verkoopt.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tien, up onser Vrouwen dach Conceptio.
Orig. ( inv.nr. 290 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 83bis, en nr. 130 fol. 29 vs.

606. 1410 December 8.
Dirc Jansz. belooft Margriet van Buyren, abdis te Reynsburch, en haar convent, om zich als getrouw 
dienaar naar haar aanwijzingen te gedragen ten opzichte van de kloosterschool. Op verzoek bezegeld 
door Jacob van de Noerde, rentmeester van het klooster.

Int jaer ons Heeren M.IIIIc ende X op onser Vrouwen dach Concepcio.
Copie in inv.nr. 130 fol. 8.

607. 1411 Mei 7.
Phillips Claesz. verkoopt aan Clemeynsen van der Horst, priorin te Reynsburch, 40 schell. 's-jaars, die 
hem van zijn moeder aanbestorven zijn volgens den doorstoken brief. (zie 1389 Febr. 9). Op verzoek 
bezegeld door zijn broeder Willem Claesz.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende elf, op den zevenden dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 464.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

608. 1411 Juni 14.
Jan van Tedroe verkoopt aan vrouwe Jan van Nyevelt 1 £. Holl. 's-jaars volgens den brief, waardoor dit 
transfix gestoken is. (zie 1407 Juli 17 Juli 17).

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende elf, des Sonnendages na sinte Odolfsdach.
Orig. ( inv.nr. 460.2 ). Beschadigd. Het zegel in groene was is afgevallen.

609. 1411 Juni 22.
Willaem Claesz., schout van Rijnsburch, oorkondt dat Hubrecht Claesz. aan Gheertruut van Mynen, 
non te Rijnsburch, 1 £. 's-jaars op een huis en erve aldaar heeft verkocht.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende elf, up der tien dusent Martelaren dach.
Orig. ( inv.nr. 461 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 4, en nr. 130 fol. 61 waar staat: op der XIIIm maertelaer dach, en notitie: 
deze rente gaf Steven van Nyevelt.
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610. 1411 Juli 31.
Aernt van Alkemade, schout te Oestgheest, oorkondt dat Dirc Voet aan Gheertruut van Minnen ten 
behoeve van de wijnkelder van Reynsburch 2½ hond land in Oestgheest verkocht heeft tussen 
Leyderweg en Rijn.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende elve, des Vridaechs na sinte Olauts dach.
Orig. ( inv.nr. 851 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 81, en nr. 130 fol. 63 vs. en 70 vs., waar staat: Vrid. na sente Niclausdach, 
evenals in ouden inv. 30 fol. 83 nr. XXIII. (Vr. nae s-Claes)

611. 1411 Ootober 11.
Aernt van Alkemade, schout te Oestgheest, oorkondt dat Claes Heinricsz. aan Jan van Neyevelt, non te 
Rijnsburch, verkoopt ½ morgen, 16 gaarden land.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende elf, des Sonnendaghes na sinte Victorsdach.
Orig. ( inv.nr. 291 ). Beschadigd. Het zegel ontbreekt.

612. 1412 Maart 8.
Willem Claesz., schout te Reynsburch, oorkondt dat Dirc van Rijn aan Gheertruut van Minen 1 £. 's-
jaars op zijn huis en erve verkocht heeft, staande in de kerkstraat aldaar.

Ghegheven in de iaer ons Heren dusent vierhondert ende twalef, op den achtenden dach in 
Maerte.
Orig. ( inv.nr. 936 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Copie in inv.nr. 128 fol. 6, en nr. 130 fol. 61 met notitie dat juffr. Steven v Nyevelt deze rente gaf.

613. 1412 Maart 16.
Willem Claesz., schout van Rijnsburch, oorkondt dat Claes Henricsz. aan Dirc Jansz., priester, verkocht 
heeft een halven gouden Engelschen koningsnobel 's-jaars op een huis in het Campvierendeel te 
Rijnsburg.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twalif up den sestienden dach in Maert.
Copie in inv.nr. 128 fol. 28, met aantekening: Is lest betaelt bij Jacop Symonz. Hieck anno 1533, en 
nr. l30 fol. 61 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 86 nr. XV.

614. 1412 September 12.
Johannes Reyneri, kanunnik der kerk van St. Maria in Haga, sub-executor der pauselijke tienden, 
erkent ontvangen te hebben van abdis en convent van Reynsburch 120 kronen voor betaling dier 
tienden.

Datum anno Domini M.CCCC.XII, duodecima die mensis Septembris.
"Orig. ( inv.nr. 163 ). Papier; met opgedrukt zegel."

615. 1412 September 16.
Willem Symonsz. en Jacob Willemsz., schepenen te Rotterdam, oorkonden dat Jan Bisscob en Gherijt 
Jansz. beloofd hebben dat, als 't-bleek, dat Dirc Woutersz. zal. een bastaard geweest was, zij de 
goederen, die Jan Bisscob's moeder, Griete, weduwe van Pieter Bisscob, van bovengenoemden Dirc 
Woutersz., haar neef, geerfd had, aan de abdis van Reynsburch zouden overgeven onder verpanding 
van Jan Bisscob's huis in de Lombardstraat.

Int jair ons Heeren M.CCCC. ende twaliff, up sinte Lambrechtsavont.
Orig. ( inv.nr. 408.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

616. 1413 April 12.
Coen Symonsz. en Jan Vos Zeversz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Pieter Wit aan Pieter Airntz. 
een schoutbrief overgaf, dien hij bij zijn huwelijk met zij vrouw Alide gekregen had, waardoor deze brief
gestoken is. (zie 1399 April 13).

Int jair ons Heren duysent vierhondert en dertien, upten twalefsten iach in Aprel.
Orig. ( inv.nr. 462.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

617. 1413 April 20.
"Hughe van Wielensteyn Toytzijnsz. verkoopt aan Dammes Symonsz. een kamp land ""Toytzijns 
Camervenne"" genaamd in Warmonde."

Int iair ons Heren dusent vierhondert ende dertien, opten twintichsten dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 343.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
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Copie in inv.nr. 129 fol. 69, en nr. 130 fol. 26.
Met transfix van 1437 Januari 31.

618. 1413 December 20.
Jan Voet, cureit te Reynsburch, bewijst aan het klooster van Reynsburch in de wijnrente, voor hetgeen 
Jonkvr. Badeloghe van Oestgheest dat convent besproken heeft, 13 schell. 4 penn. 's-jaars, staande op 
4 hond land in Oestgheest in Raffersmade, waarop reeds 14 schell. 's-jaars staan voor het godshuis en 
de papelijke prove.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende dertien, op sinte Tomes avont.
Orig. ( inv.nr. 890 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 80, en nr. 130 fol. 68.

619. 1414 Maart 2.
Jan Voet, cureit van Reynsburch, oorkondt dat zijn neef Jacob Willemsz. verkocht heeft aan Jacob van 
de Noerde Jacobsz. 2 hond land in Oestgheest aan de Valkenburgerweg, genaamd Caliaertscamp, 
volgens den brief, waardoor dit transfix gestoken is. (zie 1399 April 11).

Int jaer ons Heeren M.IIIIc ende viertien, des Vridaghes na sinte Matijsdach.
Orig. ( inv.nr. 852.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 105.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 66 vs. op datum 414 September 28.

620. 1414 April 22.
Jan Naghel, priester, Deken en vinders van het Heilige Geest gilde te Rijnsburg, verklaren ontvangen te 
hebben een rentebrief van 30 schell. 's-jaars van Clemeynse van Poelgheest en 1 nobel voor laken voor 
de armen. Op verzoek van de vinders bezegeld door Jan Pieter Voetsz., cureit van Rijnsburg.

Ghegheven in de iaer ons Meren dusent vierhondert ende viertien, op den twie ende 
twintichsten dach in April.
"Orig. ( inv.nr. 648 ). Door vocht beschadigd; met 2 uithangende zegels in groene was."
Copie in inv.nr. 128 fol. 53.

621. 1414 Augustus 29.
Jan Willem IJsbrantz'zn en Gherijt die Griemer Ermboutsz., schepenen te Leyden, oorkonden dat heer 
Dirc Huge Bruunsz'zn, priester, aan de procuratoren van Onzer Vrouwen Broeders te Leyden verkocht 
heeft ½ morgen land in Rijnsburg in die delle.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende viertien, upten neghen ende twintichsten dach in 
Augusto.
Orig. ( inv.nr. 320.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Met transfix d.d. 1462 Februari 27.

622. 1414 September 21.
Willem Claesz., schout van Rijnsburch, oorkondt dat Jacob Willemsz. aan Dirc Jansz., priester, verkocht 
heeft een halven gouden Engelschen nobel op een huis in Rijnsburch in Griekenvierendeel, voor aan de 
straat, en achter de Woortsloot.

Int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende viertien up sinte Matheeus dach.
Copie in inv.nr. 128 fol. 29 met aantekening over wanbetaling en arbitrage in 1534, en nr. 130 fol. 
61 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 fol. 86 nr. XIIII.

623. 1414 November 4.
Willem Claesz., schout van Reynsburch, oorkondt dat Pieter Aerntz. aan Jan van Nyevelt, non te 
Reynsburch, verkocht heeft 1 £. 's-jaars op een huis aldaar volgens den brief, waardoor dit transfix 
gestoken is. (zie 1399 April 13).

Int jaer ons Heren M.IIIIc ende viertien, des Zonnendaghes na Alreheylighendach.
Orig. ( inv.nr. 462.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

624. 1415 Maart 5.
Jonkvr. Pieternelle Dirc's weduwe van Groenevelde verkoopt aan heer Jan van Hodenpijl 6½ morgen, 
42 gaarden en 2 voet land in Rijswijck, gemeen met land van de abdis van Reynsburch en met 6 
morgen, die zij in leen houdt van heer Jan van Heenvliet, aan de nieuwe Ookenberchschen weg tot aan 
de nieuwe steenen brug, en van de Vlietweg tot de Delfse vaart. Op verzoek bezegeld door Dirc die 
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Bloot Gherijtsz., haar neef.
Int jair ons Heren dusent vierhondert ende viertien, opten vijften dach in Marte.
Orig. ( inv.nr. 394.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met transfixen 1431 April 30 en 1457 Juli 15.

625. 1415 April 23.
Willaem Claesz., schout te Reynsburch, oorkondt dat Pieter Dirc Hiecs'zoon aan Jan van Nyevelt, non 
te Reynsburch, verkoopt 7½ hond land in de waard, met vrijwaring, uitgezonderd van 6 schell. ld. voor 
de soepcamer, 13 schell. 9 d. voor den wijnkelder, de pacht der abdis van hooi, hoenders en moutgeld, 3 
sch. 6.d. voor 't klooster van der Leede en 3 schell. 9 d. voor den paap en koster van Catwijc.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende vijftien, op sinte Jorijsdach.
Orig. ( inv.nr. 822.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

626. 1415 April 24.
Hepper van Foriest scheldt aan Willem van Dam in vrijen eigendom kwijt al 't land, dat deze van hem 
en zijn voorvaderen in leen had, ½ morgen groot bij Reysburch, tSant genaamd. Op verzoek bezegeld 
door Jan Woutersz.

Int jair ons Heren M.CCCC. ende vijftien, des Woensdaichs na sinte Yorijsdach.
Orig. ( inv.nr. 318 ). Met uithangend zegel in groene was.

627. 1415 Mei 3.
Willem Claesz., schout te Rijnaburch, oorkondt dat Willem van Dam aan Dirc Jansz., priester, ½ 
morgen in Oestgeest in Gheesterwaerd verkoopt, vrij van alle lasten, met verhaal wegens mogelijke 
schad,e op zijn huis en erf in de Kerksteeg te Rijnsburch.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende vijftien, up des heylichs Cruusdach Invencio.
Orig. ( inv.nr. 292 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 95, en nr. 130 fol. 29 vs.

628. 1415 Augustus 7.
Gherijt de Griemer Ermboutsz. en Huge van der Hant Pietersz., schepenen in Leyden, oorkonden dat 
Beatrijs Willem Hermansz., en Willem van Boschuysen, haar zoon, erkennen schuldig te zijn vanwege 
heer Aelman aan het klooster van Reynsburch 4 £. 2 schell. Holl. 's-jaars op de helft van 8½ hond land 
in de waard in Leyderdorp aan de ouden Rijn.

Int jaer ons Heren M.IIIIc ende XV, op den VIIden dach in Augusto.
Copie in inv.nr. 130 fol. 71 vs., doorgehaald.

629. 1416 April 15.
Jacob Oudelant, schout in Catwijc, oorkondt dat Heynric Jansz. aan de papelijke prove van Reynsburch 
20 schell. 's-jaars gegeven heeft voor het testament van Jan van der Hae, staande op 3 morgen land in 
Valkenburch, genaamd de Nevencamp, aan de hofweg.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sestien, op den vijftienden dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 606 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermeld in onv.nr. 130 fol. 38 vs.

630. 1416 April 15.
Jacob Oudelant, schout in Catwijc, oorkondt dat Heynric Jansz. aan het klooster Reynsburch in de 
wijnrente 50 schell. 's-jaars heeft gegeven voor het testament van Jan van der Hae en Jan Heynricsz., 
staande op 3 morgen land in Valkenburch, genaamd de Nevencamp, aan de hofweg.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sestien, op den vijftienden dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 940.1 ). Met uithangend zegel in groene was, beschadigd. Hierbij notitie, einde 15. 
eeuw.
Copie in inv.nr. 130 fol. 74.

631. 1416 Juli 3.
Jacob Hughenz. van de Noerde verkoopt aan Jan van Nyevelt, non te Reynsbruch, 4 hond 2l½ roeden 
land in Oestgheest. Op verzoek van zijn neef bezegeld door Jacob van de Noerde Jacobsz.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende zestien, des Vridaghes na onser Vrouwen dach 
Vicitacio.
Orig. ( inv.nr. 293 ). Met uithangend zegel in groene was.

632. 1416 September 20.
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Heynric Uuten Polre scheldt aan het klooster Reynsburch 12 morgen land kwijt, half in Spadelant, half 
in Vlaerdingherambacht, voor 6 £. 's-jaars, die het klooster daarop heeft, en voor 4 gouden nobels, die 
het hem betaald heeft. Op verzoek bezegeld door Pouwels Jansz.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende zestien, op sinte Mateeus avont.
Orig. ( inv.nr. 397 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 77, en nr. 130 fol. 35 vs.

633. 1416 December 14.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, geeft aan Jan Betthenz in erfpacht 12 M. land in 
Vlaerdinge en Spadelant, haar aangekomen van Heynric uuten Polre voor 50 schell. Holl. 's-jaars.

Int iaer ons Heeren M.IIIIc ende XVI, des Dinxdaghes na sinte Lucien daghe.
Copie in inv.nr. 130 fol. 35 vs.

634. 1416 December 14.
Jan Betthenz. oorkondt dat hij van het klooster te Reynsburch in erfpacht genomen heeft 12 morgen 
land in Vlaerdingen en Spadelant, afkomstig van Heinric uten Polre, voor 50 schell. Holl. 's-jaars, 
verhaalbaar op 8 morgen en 1½ hond land in Spadelant.

Tsinxdages na sinte Lucien dage int jaer ons Heren dusent vierhondert ende zestien.
Copie in inv.nr. 129 fol. 56.

635. 1417 Januari 10.
"Clemense van der Horst, abdis van Reynsburch, oorkondt dat Jacob Jansz. aan de abdij bewezen heeft 
8 schell. 's-jaars, volgens het legaat van zijn grootvader Ghijsbrecht Coppenz. in de ""scoerente"", op 1 
morgen land in Oestgheest aan de Vliet, waarop de wijnrente 20 schell. 's-jaars heeft staan."

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seventien, des Sonnendaechs na 
Dertienden dach.
Orig. ( inv.nr. 943 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 94bis.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39.

636. 1417 Februari 18.
Gherijt van Raephorst erkent schuldig te zijn aan de abdij van Reynsburch 30 schell. 's-jaars en aan de 
sacristie 10 schell. 's-jaars en van hofstedehuur 3 gl. 's-jaars, verzekerd op zijn huis op den ouden Vliet, 
voorheen van heer Willem Stuvezant.

Int jaer ons Heren M.IIIIc ende XVII, des Donredages na sinte Valentijns dach.
Copie in inv.nr. 130 fol. 24 vs., en vermeld fol. 40.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 54 nr. XXX.

637. 1417 April 23.
Gerijt van Ockenberge, abt van Egmonde, erkent ten geschenke ontvangen te hebben van heer Johan 
van Hodenpijl 7½ morgen, 42 gaarden, 2 voet land in Rijsewijck op Ockenberge, gemeen liggende met 
de abdijgoederen van Reynaburch en Jonkvr. Pietemelle Willemsdr. van der Made uit den Vliet tot de 
zijdwindesloot, en geeft het hem weder in erfleen met 25 morgen land op Ruven.

Op sinte Jorijsdach int jair ons Heren dusent vierhondert ende zeventien.
Orig. ( inv.nr. 394 ). Het zegel ontbreekt.

638. 1417 October 3.
Clemeyns van der Horst, abdis van Rijnsborch, beleent Pieter Aerntsz. met 14 en 10 hond land in 
Oestgheest aan de Oudendam.

Int iaer ons Heren M.IIIIc ende XVII, des Sonnendaghes na sinte Baven dach.
Copie in inv.nr. 131 fol. 9 vs.

639. 1417 November 14.
Thyman Hombout, commandeur en cureit te Catwijc, oorkondt dat Jan Ghijsbrechtsz. erkent verkocht 
te hebben aan Dirc Jansz., priester, 1 £. 's-jaars volgens den brief, waardoor dit transfix gestoken is. (zie 
1403 October 29).

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende seventien, des Sonnendaghes na sinte 
Brictius'dach.
Orig. ( inv.nr. 417.3 ). Met fragment uithangend zegel in groene was.
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640. 1418 Maart 6.
Willem Claesz., schout van Reynsburch, oorkondt dat Alijt van der Boechorst, weduwe van Jan van de 
Woude, en haar zoon Jan verkocht hebben aan Lijsbet Claes Hughenz. weduwe 40 schell. 's-jaars op 
een half huis in Reynsburch volgens den brief, waardoor deze gestoken is. (zie 1382 Februari 12).

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende achtien upten zesten dach in Maert.
Orig. ( inv.nr. 463.1 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 36.

641. 1418 Maart 6.
Willem Claesz., schout van Reynsburch, oorkondt dat Alijt van der Boechorst, weduwe van Jan van de 
Woude, met haar zoon Jan verkocht hebben aan Lijsbet Claes Hughenz. weduwe 1 £. 's-jaars op ½ 
huis in Rijnsburch volgens den brief, waardoor deze gestoken is. (zie 1382 December 29).

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende achtien upten zesten dach in Maert.
Orig. ( inv.nr. 463.4 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 23.

642. 1418 Augustus 14.
"Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, oorkondt dat vrouw Jan van Nyvelt 13 £. 's-jaars uit 
de wijnrente heeft, en vergunt dat op haar jaargetij elke non 8 gr. en de twee convents kapelaans en de 
koster elk 1 groot zullen ontvangen, terwijl de reet voor de wijnrente overblijft, waarvan de 
""maenstont"" van vrouw Jan en vrouw Ade van Noertich zal worden gedaan."

Int iaer ons Heren duysent vierhondert ende XVIII, op onser Vrouwen avont Assumpcio.
Orig. ( inv.nr. 874 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 100.

643. 1418 October 9.
"Jacob van de Noerde Jacobsz. oorkondt, dat vrouwe Jan van Nyevelt het land, vermeld in de brief, 
waardoor dit transfix gestoken is, (zie 1415 April 23) van haar eigen bespaarde geld gekocht heeft, en 
dat daarom de vrouw, die nu het beheer over de ""soepcamer"" heeft, aan elke vrouw op Maria 
Magdalenenavond 3 groot uitkeren zal, terwijl de rest van de renten in de ""soepcamer"" blijven zal."

Int iaer ons Heren duysent vierhondert ende achtien, op sinte Victorsavent.
Orig. ( inv.nr. 822.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

644. 1419 Februari 7.
Foytgen Jansz. v Meerburch en Willem Gherijt Janaz'zoon, schepenen in Leyden, oorkonden dat Mr. Jan
v Leyden aan Willem Aliden'zoon een kamp land van 8 hond 31½ gaarden, Smeets Camp genaamd, in 
Oestgheest, heeft verkocht.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende neghentien, upten zevenden dach in Februario.
Orig. ( inv.nr. 294 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 90, en nr. 130 fol. 70 vs.

645. 1419 Mei 11.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, verhuurt aan Aernt van der Does 18 morgen land in het
ambacht van Zoeterwoude in Teghelrebroeck gedurende zijn leven voor 16 £. 's-jaars.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende neghentien, op sinte Bancraes avont.
Orig. ( inv.nr. 348 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Copie in inv.nr. l29 fol. 20.
Vermeld in ouden inv.nr. 30 fol. 38 vs. nr. XXXVII op sinte Louwereysavont.

646. 1419 Juli 19.
Symon Aerntz. en Pieter Rijck Jacobsz., schepenen in Delff, oorkonden dat Pieter Ruysch van Claes die 
Hoeyer Florijsz. gekocht heeft ten behoeve van het klooster Rijnsborch in de wijnkelder 13 schell. 4 p. 
Holl. 's-jaars op zijn huis en erf aan de Vornversdijck.

Int iair ons Heren M.CCCC. ende negentien, ts-Dinxdages na sinte Margrieten dage.
Orig. ( inv.nr. 878 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 136
Vermeld in ouden inv. 30 f. 66 nr. XXV op 1319.

647. 1420 Maart 15.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, en het convent dragen Claes Meinsen voor zijn leven 
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den dienst van het broederhuis en het hofmeesterschap op onder zekere voorwaarden.
Ghegheven int jaer ons Heren M.IIIIc. ende XX op den XVden dach in Maert.
Copie in inv.nr. 130 fol. 10.
Vgl. Hüffer 113.

648. 1420 October 30.
Jan van Tetroede verkoopt aan het klooster Rijnsburch voor de scepkamer 1 morgen land in Oestgeest 
aan het einde van de nieuwe weg.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende twintich, des Woensdaghes na sinte Symon ende 
Juden dach apostolen.
Orig. ( inv.nr. 823 ). Met uithangend zegel in groene was.

649. 1420 December 6.
Aernt van Alcmade, schout te Oostgheest, oorkondt dat Jan Themansz. aan Wouter van Endegheest 
verkocht heeft 3 £. 's-jaar op 4 morgen land aldaar en 1 morgen bij den Ouden Dam, met bevoegdheid 
om binnen 5 jaar af te lossen met 30 £.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende twintich, up sinter Niclaes dach.
Orig. ( inv.nr. 433 ). Het zegel ontbreekt.

650. 1420 December 20.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, geeft aan Lijsbet van Mattenesse, non te Reynsburch, 
haar nicht, 40 schell. 's-jaars op een huis en erf in Reynsburch, blijkens den brief, waardoor dit transfix 
gestoken is (zie 1411 Mei 7), met bepaling dat de renten na haar dood aan de abdij zullen vervallen.

Int iaer ons Heren duysent vierhondert ende twintich, op sinte Thomas avont.
Orig. ( inv.nr. 464.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Afgevallen transfix.

651. 1421 Januari 20.
Jacob van de Noerde verkoopt aan Margriet van Uppellen, non te Reynsburch, voor den wijnkelder 2 
hond land, gelegen naar inhoud van de brief, waardoor dit transfix gestoken is. (zie 1399 April 11).

Int iaer ons Heren duysent vierhondert ende een ende twintich, op sinte Agnietenavont.
Orig. ( inv.nr. 852.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 105, en nr. 130 fol. 70.

652. 1421 Februari 12.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, en het convent verkopen aan Jan Willemsz. en zijn 
vrouw Machtelt hun leven lang een papelijke prove in het klooster voor 160 gouden nobelen.

Int iaer ons Heeren duysent vierhondert ende enende-twintich, des 4 Woensdaghes na 
Scolastica.
Orig. ( inv.nr. 166A ). Doorsneden. De beide zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 130 fol. 9 vs.

653. 1421 Mei 9.
Heindrik, heer van Wassenair, ridder. beleent Jacob van Dam met 8 hond land in Oestgeest ter erfleen.

Int iair ons Heren M.CCCC. een ende twintich, upten IXden dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 711 ). Geschonden, het signet ontbreekt.

654. 1421 Juli 22.
Aernt van Alcmade, schout in Oestgheest, oorkondt dat Lijsbeth van Endegheest aan Willem 
Harmansz. verkocht heeft een huis en erf aldaar aan de gracht, waarop de abdis van Reynsburch 12 
penn. 's-jaars heeft staan.

Int jair ons Heren duysent vierhondert een ende twintich, op sinte Maria Magdalenen daoh.
Orig. ( inv.nr. 295.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 45.

655. 1421 October 8.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, beleent na opdracht Jan Willem sbrantsz. met 19 M. 
land in Leyderdorp, genaamd Berendrect, ten erfleen.

Ghegheven tot Reynsburch op den achtsten dach in October int iaer ons Heren duysent 
vierhondert een ende twintich.
Copie in inv.nr. 131 fol. 12.
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656. 1422 Februari 8.
Gillis van Cralinge, ridder, baljuw en rentmeester van der Goude, en sebrant van Alkemaede, baljuw te 
Oistgheest, oorkonden dat Willem van de Dam en Machtelt Jacobsdr. van de Dam aan Gherijd van 
Heemskerc beloofd hebben de overeenkomst te houden over hun geschil omtrent het huis op den 
Ouden Vliet en den brief van 32 £. en het notarïël instrument, betreffende het huisraad van wijlen 
Lijsbet van Endegheest, zoals dit beslist was door de beide baljuwen en Aernt van Alkemade, schout te 
Oestgheest, en Pieter Florijsz.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende twientwintich, opten achtenden dach in 
Februario.
Orig. ( inv.nr. 295.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 26.

657. 1422 Maart 20.
sbrant van der Laen en Pieter van Leyden Dirxz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Machtelt 
Jacopsdr. van de Damme afstand doet ten behoeve van Willem van Dam van alle aanspraak op het 
huis en erf, dat vroeger aan Lijsbet van Endegheest behoorde, en deze aan Fye Willem Harmansz. 
verkocht heeft volgens brief van Aernt van Alcmaed, schout in Oestgheest. (zie reg. 660).

Int jair ons Heren duysent vierhondert twie ende twintich, ts-Vridages na sinte Gheerden 
dach.
Orig. ( inv.nr. 295.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 27.

658. 1422 Mei 7.
Willaem van Dam verkoopt aan Lijsbet van Broechuuysen een huis en erf in Oestgheest op den Ouden 
Vliet, dat van Lijsbeth van Endegheest was, met vrijwaring voor schade, zonder de pacht der abdis van 
Rijnsburch. Op verzoek bezegeld door Jacob van de Noerden, rentmeester van Reynsburch.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende twie ende twintich, op den zevenden dach in 
Meye.
Orig. ( inv.nr. 295.4 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 28.

659. 1422 October 13.
Aernt van Alcmaed, schout in Oestgheest, oorkondt dat Jacob Claes Woutersz'zoon verkocht heeft aan 
Margriete van Uppel ten behoeve van de wijnkelder van Reynsburch 4 hond land in Oestgheest.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee ende twintich, des Dinxdaechs na sinte 
Victorors dach.
Orig. ( inv.nr. 853 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 74, en nr. 130 fol. 64.

660. 1422 November 30.
Willam Beye en Sander Aelbrechtsz., schepenen in Woerden, oorkonden dat Willam Dircz. Dirc Willam 
Jonghe zoon's zoon afstand heeft gedaan van alle aanspraken op het huis en erf in Oestgheest, dat van
wijlen Lisebet van Innigheest was, en dat hij erkend heeft, dat het zijn zwager Willam van Dam 
toebehoorde.

Int jaer dusent vierhondert twe ende twijntich, op sinte Andries dach.
Orig. ( inv.nr. 295.5 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

661. 1422 December 14.
Willem Jansz. erkent het klooster Reynsburch schuldig te zijn 20 schell. 's-jaars, waarvan hem 6 schell. 
8 penn. kwijt zijn gescholden, en de overige 13 schell. 4 penn. staan op 3½ morgen land in Rijswijc aan 
de Hagheweg. Mede bezegeld door Gherijt van Stienvoerde.

Int iaer ons Heeren duysent vierhondert twie ende twintich, des Manendaghes na onser 
Vrouwen dach Concepcio.
Orig. ( inv.nr. 514 ). Met uithangend zegel in groene was, dat van Stienvoerde ontbreekt.
Copie in inv.nr. 130 fol. 77

662. 1423 April 16.
Schout, schepenen en raden van Leyden vidimeeren een brief van Willem, graaf van Heynegouwen etc. 
(zie 1323 April 1).
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Ghegheven int jair ons Heren M.CCCC. ende drie ende twintich up den sestienden dach in 
April.
Orig. ( inv.nr. 778.3 ). Met uithangend stadszegel in groene was, geschonden.

663. 1423 April 16.
Schout, schepenen en raden van Leyden vidimeeren een handvest van hertog Aelbrecht. (zie 1375 
December 11).

Ghegheven int jair ons Heren M.CCCC. ende drie ende twintich, up den sestienden dach in 
April.
Orig. ( inv.nr. 80.3 ). Met uithangend stedezegel in groene was.

664. 1423 October 5.
Schout en schepenen van Maeslant, oorkonden dat Clemeyns van der Boeckerst, weduwe van Symon 
Uterlier, aan Pieter Ruysch ten behoeve der abdis van Reynsborch schonk 10 margen, 4 hond, 42 
gaarden en een hofstede en 5 morgen, 1½ hond, alle 3 perceelen in Maeslant gelegen. Bezegeld door 
den schout Jan van Puttesteyn.

Int iair ons Heren M.CCCC. drie ende twintich, Dinxsdaghes na sinte Bavendaghe.
Orig. ( inv.nr. 707.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 129, en nr. 131 fol. 4 (doorgehaald), waar de schenkster verkeerd genoemd 
wordt Clemeyns van der Horst.

665. 1423 December 1
Willem Dirxz., schout in het ambacht van Dorp, en de schepenen aldaar oorkonden dat Clemeyns van 
der Buechurst, weduwe van Symon Uterlyer aan Pieter Ruysch in eigendom gegeven heeft ten behoeve 
der abdis van Reynsburch 4 morgen land in het Maedweer, gemeen met Jan van Heemstede, gelegen 
tussen die Keen en Lichtvoetsvaart. Op verzoek bezegeld door Willem Harpersz.

Opten eersten dach in Decembri, in de iaer ons Heren dusent vierhondert drie ende twintich.
Orig. ( inv.nr. 707.2 ).. Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 131 fol. 4. (doorgehaald), waar de schenkster verkeerd genoemd wordt Clemeyns 
van der Horst, en met notitie, dat Baert van Langeraeck deze 9 morgen en 5½ hond weder aan 
Clemeyns van der Boechorst in eigendom teruggegeven heeft.

666. 1424 Januari 22.
Dirc van de Busch en Symon Jude Dirxz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Beatrijs Willem 
Harmansz. weduwe en Claes van Buschusen, haar zoon, aan het klooster Reynsburch 4 £. 2 schell. 's-
jaars op een stuk land in Leyderdorp schuldig zijn, die Harman Willemsz. vanwege heer Aelman moest 
betalen. (Vgl. reg.nr.518).

Int jair ons Heren duysent vierhondert vier ende twintich, 't-Saterdages na sinte Anghen 
dach.
Orig. ( inv.nr. 422 ). Met 2 uithangende zegels in groene was, het eerste geschonden.
Copie in inv.nr. 130 fol. 71.

667. 1424 Januari 29.
Alfaer van der Horst en Alfaer, zijn zoon, erkennen voor zich en hun erfgenamen aan hun dochters en 
zusters Lijsbet en Dirc, nonnen te Rensborch, ieder 6 £. 's-jaars schuldig te zijn gedurende haar leven, te
betalen uit 25 morgen land in de Lyer, die hij te leen houdt van de grafelijkheid van Hollant.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende twintich, des Zaterdages na sinte Pouwels 
dach Conversio.
Orig. ( inv.nr. 505 ). De zegels ontbreken.

668. 1424 Februari 16.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, oorkondt dat Clemeyns van der Bochorst, weduwe van 
Symon Uterlyer, aan het klooster heeft opgedragen in vrijen eigendom diverse perceelen in de 
ambachten Maeslant en Dorp, welke zij weder van het klooster in erfleen ontvangt

Ghegheven tot Reynsburch doe men screef duysent vierhondert vier ende twintich, des 
Woensdaghes na sinte Valentijns dach.
Orig. ( inv.nr. 707.3 ). Het zegel ontbreekt. (Vgl. reg.nr. 664/5.)

669. 1424 Juli 29.
Aernt van Alcmade, schout in Oestgheest, oorkondt dat Clemens Aernt Pouwelsz.'dr. van Rijn aan 
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Haestgen Gherijt Dawijndr. een huis en erf op den ouden Vliet verkocht heeft, met vrijwaring, 
uitgenomen voor 21 schell. voor den wijnkelder.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier ende twintich, des Saterdaghes na sinte 
Jacob-dach in de zomer.
Orig. ( inv.nr. 891 ). Met uithangend zegel in groene was.

670. 1424 October 5.
Willem, broeder Tegmonde, ridder, en Aernt, heer tot Leyenburch, doen uitspraak in een geschil tussen 
Jacob van Noerde, rentmeester van abdis en convent van Reynsburch, en Jan Willemsz., provenier.

in de Hage upten vijften dach in October int jaer ons Heren M.CCCC. vier ende twintich.
Copie in inr.nr. 130 fol. 93.

671. 1425 Maart 11.
Schout en schepenen van Leyden verkopen en zijn schuldig aan Jan van der Boechorst en Lijsbet, zijn 
dochter, non te Reynsburch, wier moeder is Lijsbet Florijs'dochter van Alcmade een lijfrente van 5 
gouden Wilhelmusschilden 's-jaars.

Gegeven int jaer ons Heren M.CCCC.XXV op sinte Gregorius avont.
Gelijktijdige copie op papier. ( inv.nr. 12 ).

672. 1425 Maart 22.
Aernt, heer te Leyenberch, ridder, geeft aan zijn nicht Hubrechte van Leyenberch, non te Reynsburch en 
haar zuster Lijsbet, zoolang zij leven één kamp 5-6 morgen groot in Voerborch, de Vroenmade 
genaamd, tussen Binchorsterlaan, Vroensloot en Broecsloot, met bepaling dat het na beider dood 
komt aan Reynsburch onder last van uitkeering van 1 nobel 's-jaars aan de wijnkelder en 2 aan het 
klooster van der Leede (met recht van met 20 in eens te lossen) en van memorie te doen voor den gever, 
zijn vrouw, zijn broeder en diens vrouw, in beide kloosters.

Ghegheven op den twieentwintichsten dach in Marcio int iair ons Heren dusent vierhondert 
ende vier ende twintich.
Orig. ( inv.nr. 400.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Gelijktijdige copie op papier.

673. 1425 Augustus 13.
Phillips, hertog van Borgoengen, belooft prelaten, ridders, knapen, steden en lieden van Hollant, 
Zeelant en Vrieslant te houden in alle privilegiën, handvestch en rechten, als zij van zijn neef, hertog van
Brabant, van zijn oom, hertog Johan van Beyeren, en van hun voorzaten, graven van Hollant, gekocht 
of verkregen hebben.

Gegeven in onse stat te Denremonde den XIII dage in Augusto int jair ons Heren dusent 
vierhondert vijf ende twintich.
Orig. ( inv.nr. 81 ). Met fragment van uithangend zegel in rode was.
In dorso aantekening van (P. van Alkemade).
"Afkomstig van auctie Meylink 14 November 1864, en daarna geplaatst bij de grafelijkheid van 
Holland, doch behoort blijkens het merk: XXXVII tot het archief der abdij van Rijnsburg; zie ouden
inv. 30 f. 10."
Gedrukt Van Mieris IV. p. 790.

674. 1425 November 22.
Aernt van Alcmade, schout in Oestgheest, oorkondt dat Dirc Voet aan Enghebrecht Claesz. en Jan 
Jacobsz., procurteurs van het St. Barbara-gilde verkocht heeft 1 hond land aldaar.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent vierhondert vijf ende twintich, opten twe ende 
twintichsten dach in Novenbry.
Orig. ( inv.nr. 660 ). Met uithangend zegel in groene was.

675. 1426 September 6.
Philips, hertog van Borgoengen, ruwaard van Hollant, Zeelant en Vrieslant, neemt de abdij en het 
convent van Reynsburch met al wat er toe hoort in bescherming.

Gegeven tot Leyden upten zesten dach van Septembri int jair ons Heren M.CCCC. sess ende 
twintich.
Orig. ( inv.nr. 82 ). Met uithangend zegel en contrazegel in rode was.

676. 1427 Januari 19.
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Ghijsbrecht van de Vliet, abt van Egmonde, beleent Johan van Hodenpijl met 6½ morgen, 42 gaarden 
en 2 voet land in Rijswijck op Ockenberge, hem aangekomen van wijlen Jan, zijn vader, terwijl de 
leenvolging zal geschieden volgens handvest van Gheerijt van Ockenberge, abt te Egmonde, te 
verheergewaden met 5 £.

Gegeven negenthien dagen Januarii int jair ons Heren duysent vierhondert seven ende 
twintich.
Orig. ( inv.nr. 394 ). Het zegel ontbreekt.

677. 1427 April 23.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, scheldt den erfgenaam van Nyes Pieters 1 £. 's-jaars 
kwijt, dat de wijnkelder had op ½ morgen land, dat Jan Dijc verkocht in de Waerde (Vgl. reg.nr. 363), en
ontvangt daarvoor een brief van 2 £. op ½ huis aan de Kerksteeg in Reynsbruch, waarvan Ave 
Danelsdr., camerwijf der abdis, haar leven lang 1 £. ontvangt, die na haar dood aan de abdij vervalt.

Int iaer ons Heren M.IIIIc. zeven ende twintich, des Woensdages in die Paesch heylige dage.
Orig. ( inv.nr. 937 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 128 fol. 140, en nr. 130 fol. 62 vs.

678. 1428 Mei 8.
Dirc Jansz., priester, deken, en vinders van het Heilige Geestgilde van Reynsbruch, beloven Jan van 
Nyevelt, non te Reynsburch, jaarlijks uit te zullen reiken 3 £. Holl., 1 gouden Wilhelmusschild, 1 gouden 
Franschen kroon en 2 Beyersche guldens haar leven lang, volgens brieven, waarmee zij deze renten 
heeft geschonken, en nog 1 £. 's-jaars aan Agnies Clusenaerster te Catwijc. welke renten na haar dood 
voor zielmissen in de parochiekerk van Reynsburch en voor memorie zullen besteed worden.

Int jaar ons Heren dusent vierhondert acht ende twintich, op den achtenden dach in Mey.
Orig. ( inv.nr. 607 ). Het zegel ontbreekt.

679. 1428 September 8.
Robertus, prior provencialis der Predikheeren in de provincie Saxenia, professor der Theologie, geeft 
den nonnen in Reynsborch deel aan de goede werken zijner orde.

Datum Treyse anno Domini M.CCCC.XXVIII. in nostro Provinciali capitulo, in festo Nativitatis
Virginis gloriose protunc ibidem celebrate.
Orig. ( inv.nr. 7 l). Met uithangend zegel in roode en witte was, (gebroken).

680. 1428 November 10.
Clemeyns van der Horst, abdis van Reynsburch, vergunt Baerte en Jan van Langheraech, nonnen in het 
klooster, om een huis en erf te koopen in de heerlijkheid van Oestgheest op den ouden Vliet ten 
gebruike van haar moeder, de vrouwe van Langheraech, dat later te harer vrije beschikking komt.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende achtentwintich, op sinte Martijns avont in de 
winter.
Orig. ( inv.nr. 298.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 11.
In ouden inv. 30 fol. 88 nr. XXXII op 1478.

681. 1428 November 18.
Clemeins van der Horst, abdis van Reynsbruch, oorkondt dat Jan van Nyevelt, non, aan de wijnkelder 
gegeven heeft 3 £. 's-jaars op het huis van Jan Vinc in de Kerksteeg te Reynsburch, op 5 hond land op 
de Mersche in Oestgheest en op het huis van Philips van Bogaert in Wassenaer en 1 morgen land in 
Noirtwic, waarvoor de wijnkelder aan Mary van Nyenrode haar leven lang 4 £. 's-jaars zal betalen.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende achtentwintich, des Donredaghes na 
sinte Martijnsdach.
Orig. ( inv.nr. 938.1 ). Met los zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 142.

682. 1429 Februari 5.
Pouwels Harmansz., cureit te Reynsburch, oorkondt dat Dirc Jansz., priester, erkent verkocht te hebben 
aan Jan van Nyevelt, non te Reynsburch, de renten, begrepen in een brief, waardoor dit transfix 
gestoken is. (zie 1403 October 29).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende twintich, op sinte Aechten dach in 
Februarie.
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Orig. ( inv.nr. 417.1 ). Met fragment van uithangend signet in groene was.

683. 1429 Maart 1.
Jacob van de Noerde, rentmeester van Reynsburch, oorkondt dat Heynrich Symon Heeskenz. aan 
Steven v Nyevelt, non te Reynsburch, 1 morgen land in Oestgheest aan de Leyerweg verkocht heeft.

Doe men screef dusent vierhondert neghen ende twintich, op den eersten dach in Maert.
Orig. ( inv.nr. 296.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 99.

684. 1429 Maart 15.
Clemeyns van der Hoirst, abdis van Reynsbruch, oorkondt dat Steven van Nyevelt, non aldaar, 7½ 
hond land, van Hughe Gherijtsz. van Coutwijc c.s. gekocht en 1 morgen, gekocht van Heynric Symon 
Heeskenz., aan het klooster geschonken heeft, met nog 40 schell. 's-jaars te Leyden op het huis van 
Gherijt Beelinx, en 5 £. op andere perceelen, onder verplichting van uitkeering aan liberij en wijnkelder.

Doe men screef M. IIIIc ende neghen ende twijnchtich, op den vijftienden dach in Maert.
Orig. ( inv.nr. 296.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

685. 1429 Augustus 5.
Jan Gherijtsz. verkoopt aan Ave Danelsdr. 1 gouden schild 's-jaars op 7 morgen land en een huis in het 
ambacht van Lis aan de Lijtweg. Op verzoek bezegeld door Jacob van de Noird, rentmeester te 
Reynsburch.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert neghen ende twintich, des Vridaghes na 
sinte Pieters dach ad Vincula.
Orig. ( inv.nr. 423.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. l.
Met transfix dd. 1429 December 11.

686. 1429 September 3.
Jan Willemsz. verkoopt aan Jan van Nyevelt, non te Reynsburch, 1 £. Hollo 's-jaars op zijn huis en erf te 
Reynsburch, met bepaling dat na haar dood dit £. 's-jaars gaan en behooren zal aan het huis in de 
Kerkstraat, ten behoeve van arme oude vrouwen. Op verzoek bezegeld door Pouwels Harmansz., cureit 
te Reynsburch.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhendert ende neghen ende twintich, des 
Saterdaghes na Decollacio Johannis Baptisten dach.
Orig. ( inv.nr. 95 l). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 30.
"Oude inv. 30 fol. 101 vs. nr. LXXXII; heeft de notitie: daer Jan Florisz. inne te wonen plach."

687. 1429 September 28.
Swederus, bisschop van Traiectum verleent 40 dagen aflaat bij de wijding van het altaar van de H.H. 
Benedictus, Michael e.a. in de parochiekerk van S. Laurentius binnen de omheining van de abdij van 
Reynsburch.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono, mensis Septembris die 
vicesima octava.
Orig. ( inv.nr. 562 ). Beschadigd. Het zegel ontbreekt.

688. 1429 December 11.
Jacob van de Noerde, rentmeester te Reynsburch, oorkondt dat Ave Danelsdr., kamervrouw der abdis, 
aan het klooster gegeven heeft 1 gouden Wilhelmus schild 's-jaars volgens inhoud van de brief, 
waardoor door dit transfix gestoken is. (zie 1429 Augustus 5).

Int jaer ons Heeren M.IIIIc. ende neghen ende twintich, des Zonnendaghes na onser liever 
zoeter Vrouwendach Conceptio.
Orig. ( inv.nr. 423.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. l.

689. 1430 Januari 18.
Jan van Sassenaem verkoopt aan het convent te Reynsburch in de wijnkelder ½ morgen in Reynsburch 
bij Elsgheester en Hiemweg en Ouden Vliet, dat nog voor 6 jaar voor 2 gouden Wilhelmusschilden 
gehuurd is. Op verzoek bezegeld door Jan Ben, kapelaan van het convent.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende dertich, op den achtienden dach in Januario.
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Orig. ( inv.nr. 857 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 59, en nr. 130 fol. 62.

690. 1430 Juli 29.
Philips Heinrix'zoon verkoopt aan Mari van Nyenroe, non te Reynsburch, 1 £. Holl. 's-jaars op zijn huis 
en erf in Catwijc op die Zee, aan de Heerweg. Op verzoek bezegeld door Jan van Alkemaed 
Hughenzoon, schout van Oestgheest.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertich, op sinte Olauts dach.
Orig. ( inv. nr. 418 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 59.

691. 1431 April 30.
Willem, heer te Naeldwiick en Capelle, maarschalk van Hollant, verkoopt aan zijn nicht, weduwe van 
Jan van Hodenpijl, 6 morgen land, die hem aangekomen zijn van Lijsbet, weduwe van Pijn Oomsz., 
liggende onder Rijswijck gemeen met de abdis van Reynsburch, en met 6½ M, 42 gaarden en 2 voet 
land van de vrouw van Hodenpijl, belend (als in de brief van 1415 Maart 5).

Int iaer ons Heren dusent vierhondert een ende dertich, opten Meyenavont.
Orig. ( inv.nr. 394.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

692. 1432 Augustus 8.
Vrancke van der Boechurst, schout van Catwijc, oorkondt dat Dirck van Leyden aan Baerte van 
Langheraeck, abdis van Reynaborch, ten behoeve van de wijnkelder verkocht heeft 40 schell., op zijn 
huis te Katwyck up die Zee.

Int jair ons Heren dusent vierhondert twee ende dertich, des Vridages na sinte Pieters dach ad
Vincula.
Orig. ( inv.nr. 880 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 115, en nr. 130 fol. 73.

693. 1433 Mei 26.
Paus Eugenius IV geeft nadere bepalingen op die van zijn voorgangers omtrent verdienen van aflaat 
door vereering van het H. Sacrament.

Datum Rome apud S. Petrum anno incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo 
tricesimo tertio, Septimo Kl. Junii, Pontificatus nostri anno tertio.
Orig. ( inv.nr. 47 ). Met uithangend loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 38 vs.

694. 1433 November 10.
Pieter Jacobsz. van der Gapingen, kanunnik in de Hage, verkoopt aan Claes Grijpe 4 morgen land in 
Rijswijc, in de woning genaamd het Dal, waarop 2 £. 's-jaars voor de abdis van Reynsburch blijven 
staan, aan wie hij het in leen moet opdragen, en waardoor een dergelijke woning op Ockenberch van 
erfrente vrij zal zijn.

Opten tiensten dach in Novembri, int jaer ons Heren M.CCCC. drie ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 515 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.

695. 1434 Maart 21.
Heynric van Borssele, heer van der Vere, Zandenborch en Vlissinghen overman, en keerslieden van 
jonkvrouw Janne van Bruyelles, jonkvrouw van Ostee, ten eenre-, Ort Claisz., priester, en Jan Heynrixz. 
van Scellacht, als keerslieden van Clais Berthelmeeus van Biggekerke, ter andere zijde, maken een zoen 
over den dood van Clout Jansz.

Dit was gedaan bynnen der stat van Middelborch den XXIsten dach in Maerte int jair duysent
vierhondert driendartich.
Orig. ( inv.nr. 538 ). Op papier. Van 3 opgedrukte zegels in rode was is het eerste geschonden en 
het laatste afgevallen

696. 1434 Juli 7.
Willem van der Wateringe, bastaard, Jutte, zijn vrouw,. en Marrijtgen, zijn dochter, verkopen aan de 
abdis van Reynsburch hun aanspraken op het huis dat Jacob van Noorde van hen in leen heeft, gelegen
in Reynsburch aan de Vliet en de gracht, die om het klooster loopt.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert vier ende dertich, des Woensdaechs nae onser Vrouwen
dach Visitacio.
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Orig. ( inv.nr. 319.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 24.

697. 1434 Augustus 1.
Jan Vinck, schout in Oestgheest, oorkondt dat Loeff Pietersz. aan Andries Gelijsz. verkocht heeft zijn 
huis en erf in Oestgheest op den ouden Vliet, dat vroeger van Gherijt van Raephosst was, aan de 
Scoelsteeg en Heerstraat. Op verzoek mede bezegeld door den verkooper.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende virendertich, op sinte Pieters dach ad Vincula.
Orig. ( inv.nr. 297 ). Met uithangend zegel in groene was. Dat van de schout is afgevallen.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 40.

698. 1434 Augustus 5.
Baert van Langeraeck, abdis van Reynsburch, beleent Koen Pietersz. met het land, dat zijn vader in leen
had (in Oestgeest).

Doe men screef M.IIIIc ende XXXIIII, op den eersten Donredach in Augusto.
Copie in inv.nr. 131 fol. 4 vs.

699. 1434 September 18.
"Claes Grijp verkoopt aan de abdis van Reyndburch 40 schell. Holl. 's-jaars op 4 morgen land in 
Rijswijc in zijn woning genaamd ""dat Dal"", en hem aangekomen van Pieter Jacobsz., cureit te 
Gapingen, kanunnik in de Haghe, terwijl hij de vier morgen aan de abdis in eigendom opdraagt, om 
het aan zijn zoon Florijs in erfleen te geven, waardoor vrouw Gheylen woning in Rijswijc op Ockenberch
bevrijd zal zijn."

Int jaer ons Heren dusent vierhondert vier ende dertich, opten achtienden dach in Septembri.
Copie in inv.nr. 126 fol. 118.

700. 1435 Augustus 31.
"Johannes de Coisfeldia, officiaal van de aartsbisschop van Keulen, oorkondt dat in de zaak van Paulus
Hermanni, cureit van Rensburch, tegen abdis en convent van Rensburch, Jacob van Noerde, 
rentmeester, en Johan Ben, kapelaan, de procureur Mathias van Wydenhoven hem op Zaterdag 27 
Aug. namens den pastoor een geschrift heeft overhandigd, hier geinsereerd, waarin hij verschillende 
grieven te berde brengt tegen-, en eischen stelt aan abdis en convent, met verzoek om een sententie;- 
waarna de procureur van de tegenpartij, Sebastianus de Vizete, op Woensdag 31 Aug. aan Mathias 
vroeg, of hij van dit libel in rechte gebruik wilde maken, waarop hij bevestigend antwoord ontving en 
van de zaak afschrift verzocht."

Acta fuerunt hec---sub anno etc. predictis (die Mercurii ultima mensis Augusti anni 
prescripti) (millesimo quadringentesimi tricesimi quinti.)
Orig. ( inv.nr. 563 ). Met onderschrift van notaris Symon Cole de Boicholdia, schrijver van de 
officiaal. Het zegel van het Keulsche hof ontbreekt.
Het stuk is vroeger gebruikt als omslag van het cartularium nr. 1.

701. 1435 September 18.
Voor notaris Petrus van Dam stellen Gerardus Voss en Engelbertus de Marcka, als procuratoren van 
abdis en convent van Rensberch, en van Johannes Ben, kapelaan, en Jacobus van Noirde, rentmeester 
der abdis, ter eenre-, en Paulus Hermanni, cureit der parochiale kerk van Rensberch, ter andere zijde tot
arbiters in hun geschil aan Petrus Jacobi, cureit in Gapijngen, en Mr. Johannes van Alcmaria, die daarop
het geinsereerde compromis heeft uitgesproken, waarin de pastoor bevolen wordt aan de abdis om 
vergeving te vragen voor zijn inbreuk op de exemptie.

Acta sunt hec in ambitu ecclesie beate Marie virginis ad gradus Coloniensis in districtu dicto 
vulgariter Upten Deelen sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu praenominatis 
(- - Anno millesimo quadringentesimo tricesimo quinto, indictione terciadecima, die decima 
octava mensis Septembris - -).
Orig. ( inv.nr. 564 ). Met notarismerk.

702. 1436 Juni 1.
Philips van Bourgondië, graaf van Hollant, verleent aan abdis en convent van Reynsborch acte van 
non-praejudicie wegens een subsidie van 215 schilden tijdens een oorlog met de Engelschen.

Gegeven upten eersten dach in Junio, int jair ons Heren duysent vierhondert sesse ende 
dertich.
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Orig. ( inv.nr. 83 ). Met uithangend zegel in rode was, geschonden.
Gedrukt Van Mieris: Charterboek IV p. 1079.
Vermeld in Boergoensche charters p. 32.

703. 1436 Juni 18.
"Aernt van Camp, schout van Monster, oorkondt dat Claes Jansz. aan Jan Willlemsz. verkocht heeft ? 
van 2½ morgen land in Warmond, ""de Camervenne"" genaamd, onder borgstelling van Jan Claes 
Goedmansz."

Int jair ons Heren dusent vierhondert ses ende dertich, opten achtienden dach in Junio.
Orig. ( inv.nr. 343.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 65, en nr. 130 fol. 25 vs.

704. 1436 September 12.
Jacob van der Noerde, rentmeester, en Hughe van der Brugghe, schout van Rijnsburch, oorkonden dat 
Philps Pietersz. aan Baert van Langeraeck, abdis van Reynsburch, een huis en erf op den ouden Vliet in 
Oestgeest verkocht heeft, met vrijwaring, uitgezonderd voor 1 £. 's-jaars voor S. Barbaer, en 27 grooten 
voor het klooster van Rijnsburch.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende ses ende dertich, des Woensdages na onser 
Vrouwen dach Nativitas.
Orig. ( inv.nr. 298.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 29.

705. 1436 September 29.
Het generaal Concilie van Basilea beveelt den proost van St. Salvator in Traiectum de resignatie van 
Paulus Hermanni, rector der parochiekerk van Rijnsburgh, wegens ziekte aan te nemen, en Mr. 
Johannes Bartolomei van Nortwijck, diaken van het bisdom Traiectum, in de plaats aan te stellen, 
volgens bulle van paus Eugenius IV, dd. 1436 Juli 21.

Datum Basilee III Kl. Octobris anno a notivitate Domini millesimo quadringentesimo 
tricesimo sexto.
Orig. ( inv.nr. 565.1 ). Het zegel ontbreekt.
Geinsereerd in een brief van 1436 Nov. 12.

706. 1436 November 12.
Petrus van Strene, proost van St. Salvator in Traiectum, voert het bevel van het Concilie van Basilea van 
29 September (hier geinsereerd) uit en stelt Johannes van Noertich in het bezit der kerk van Reynsburch,
tegen een jaargeld aan Paulus Hermanni.

Acta fuerunt hec in opido Dordracensi in domo dicta Valkensteyn sub anno Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo sexto, indictione quartadecima, mensis Novembrie die 
duodecima.
Orig. ( inv.nr. 565.2 ). Geschonden, met uithangend zegel in rode was, en notarismerk en 
onderschrift van Arnoldus Haeck.

707. 1436 November 22.
De officiaal van de Aartsdiaken van Traiectum verleent de abdis van Rijnsburgh tot wederopzegging de
bevoegdheid, om de parochiekerk van Rijnsburch door een geschikt priester, door haar te kiezen, te 
doen bedienen.

Datum anno Domini M.CCCC.XXXVI, Ipso die beate Cecilie.
Orig. ( inv.nr. 566 ). Met uithangend zegel in groene was.

708. 1437 Januari 31.
Willem Heerman oorkondt, dat Symon Dammaesz. en Ghijsbrecht Dammaesz. aan Jan Willems. een 
brief overgaven, waardoor deze gestoken is. (zie 1413 April 20).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende dertich, opten lesten dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 343.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 69.

709. 1437 April 2.
Paus Eugunius IV beveelt den abt van Egmonda en den deken van St. Pancratius te Leyda Gerardus Vos
in het bezit te helpen stellen der parochiekerk te Reynsborch, daar Paulus Hermanni afstand gedaan 
heeft en Johannes van Noertwijck zich terugtrekt.
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Datum Bononie anno incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo tricesimo 
septimo, quarto Nonas Aprilis pontificatus nostri anno septimo.
Orig. ( inv.nr. 567.3 ). Met uithangend loden zegel.
Vidimus van 1437 Juni 21.

710. 1437 April 8.
Voor notaris Theodericus Gherardi van Crummenye komen Johannes Bartholomei van Noertwijc, 
vicaris in de parochiekerk van Zwammerdam, en Gherardus Vos, vicaris in de parochiekerk van S. 
Petrus te Leiden, overeen om hun geschil over de parochiekerk van Rijnsburch en ruiling van hun 
vicariën, te doen bemiddelen door Mr. Johannes van Leyden, Johannes Borre, kommandeur in 
Valkenborch, en Mr. Wilhelmus de Wie, van de Duitsche orde van S. Marie.

Acta fuerunt hec Bononie in platea publica ante apothecam lune sub anno, indictione, die, 
mense- - quibus supra (millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, indictione 
quintadecima, die vero Lune octava mensis Aprilis).
Orig. ( inv.nr. 567.4 ). Met notarismerk.

711. 1437 April 30.
Jordanus, bisschop van Sabinum, pauselijk poenitentiarius, verleent aan Berta van Langheraeck, abdis,
en aan het convent van Reinsburgh de vrije keuze van een biechtvader gedurende 5 jaren.

Datum Bononie II Kal. Maii pontificatus domini Eugenii IIII anno septimo
Orig. ( inv.nr. 49.1 ). Geschonden.

712. 1437 Juni 21.
Arnoldus Bartolomei, deken van S. Pancratius te Leyden, verzoekt aan de bisschop van Traiectum en 
zijn vicaris en officiaal, en alle priesters der diocese, om op grond van de hier gevidimeerden pauselijken
brief van 1437 April 2, en nadat hij van Johannes van Noirtwijck de resignatie van diens rechten op de 
parochiekerk van Reynsburch aangenomen heeft, Gerardus Vos in het bezit daarvan te stellen.

Datum et actum in domo inhabitacionis prefati domini decani commissarii sub anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, indictione quintadecima, 
die vero vicesima prima mensis Junii.
Orig. ( inv.nr. 567.5 ). Met uithangend zegel in rode was, en met notarismerk en onderschrift van 
Petrus van Scoten.

713. 1437 Juni 22.
Notaris Petrus van Scoten instrumenteert, dat voor abdis en convent van Reynsburch verschenen is 
Gherijt Vos, cureit der kerk van Reynsburch, met verzoek om admissie als zoodanig krachtens zijn 
brieven van Rome, waaraan voldaan is na aflegging van de eed van trouw.

van de jaer ons Heren dusent vierhondert ende seven ende dertich, in der vijftienden indictien,
des maens van Junie opten tweentindichten dach.
Gelijktijdige copie op papier. ( inv.nr. 567 ).

714. 1437 Juni 27.
Walramus van Moirsa, bisschop van Traiectum, vergunt aan Johannes Bartholomei van Neirtwijck, art.
ac med. doot., rector der vicarie van St. Christoforus te Zwamerdam, en Gerardus Vos, rector der vicarie 
van St. Pieter in de St. Pieterskerk te Leiden, hun plaatsen te ruilen, en beveelt alle, die het aangaat, hen
in het bezit daarvan te stellen.

Datum anno Domini M.CCCC.XXXVII, mensis Junii die vicesima septima.
Orig. ( inv.nr. 567.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

715. 1437 December 14.
Daniël, bisschop van Concordia, thesaurier van de paus, geeft quitantie van 21 Gl. aan Gerardus rector 
der parochiekerk van Rijnsborch, ter voldoening van de annaten aan de pauselijke kamer.

Datum Bononie sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo 
septimo, indictione quintadecima, die quartadecima mensis Decembris.
Orig. ( inv.nr. 567.2 ). Met uithangend zegel in rode was.

716. 1438 Maart 17.
Paus Eugenius IV eximeert de begeving van het rectoraat der parochiekerk van Reynsburch van de 
pauselijke beschikking, en laat die geheel vrij aan de abdis, terwijl eventueele kerkelijke straffen geen 
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kracht zullen hebben.
Datum Ferrarie anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo tricesimo 
septimo, sextodecimo Kl. Aprilis pontificatus nostri anno octavo.
Orige ( inv.nr. 568 ). Met uithangend loden zegel, en met translaat.
Copie in inv.nr. 127 fol. 37.
Vermeld in Boergoensche charters p. 36 op 1437.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 74 nr. I, op naam van Paus Gregorius.
(1). Inkt verbleekt.

717. 1438 September 13.
Huge Gerijtsz. en Heynric Mouwerijnsz. verkopen als Capellemeesters in de Poeldijck, uit noodzaak om 
de kapel te vertimmeren, 5 hond land in Monster, aan het klooster Rijnsburch, die de kapel 
aangekomen zijn van Gijsbrecht van de Poel volgens den brief, dien zij daarvan hadden en overgegeven
hebben voor Willem van Naeldwijck, op welk land een jaarl. rente van 10 schell. Holl. staat voor het 
klooster van Loesduynen. Op verzoek bezegeld door Willem van Naeldwijck.

Dertien dage in September, int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 382.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 128, en nr. 130 fol. 81 vs.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 64 nr. V op 1488 Sept. 10.

718. 1438 November 10.
"Dirc Jansz., schout van Warmond, oorkondt dat Jan Willemsz. met de abdis van Rijnsburch geruild 
heeft een kamp land in Warmond, ""Camervenne"" genaamd, groot 2½ morgen."

Int jair ons Heren duysent vierhondert acht ende dertich, optenten tienden dach in Novembri.
Orig. ( inv.nr. 343.4 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 66, en nr. 130 fol. 26 en 28a.

719. 1439 April 12.
Huge van Berge, schout van Reinsburch, oorkondt dat Pieter Pietersz. c.s. aan het klooster Reinsburch 
alle aanspraken op 1 £. Holl. 's-jaars op een stuk land, nu in gebruik bij Dirc Jansz. en hun 
aangekomen van hun moeder Agnies Pieter's weduwe, verkopen, met overdracht der oude brieven.

Int jair ons Heren dusent vierhondert negen ende dertich, opten twaleften dach in Aprill.
Orig. ( inv.nr. 465 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 48, en nr. 130 fol. 62 vs.

720. 1439 Augustus 2.
Baert van Langeraeck, abdis van Reynsburch, beleent Margriete Woutersdr. en haar man Andries 
Jacobsz. met het land, dat Koen Pietersz. in leen had. (Vgl. 1434 Aug. 5).

De men screef M.IIIIc XXXIX upten an derden dach in Augusto.
Copie in inv,nr. l31 fol. 4 vs.

721. 1439 November 10
Jan van Noerde verkoopt aan Baerte van Langeraeck, abdis van Reynsbruch, zijn huis en erf te 
Reynsburch van de Vliet tot de hofgracht.

Int iaer ons Heeren duysent vierhondert negen ende dertich, up sinte Maertijns avont.
Orig. ( inv.nr. 319.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 25. (Vgl. 1434 Juli 7)

722. 1440 April 5.
Arnoldus Bertholomei, deken van S. Pancracius te Leiden, geeft, vidimus van de volgende brieven, 
zoowel origineel als in transsumpt, waarvan er een was van Willaem, graaf van Holland, dien hij in het 
Latijn vertaald heeft. De brieven zijn gedateerd 1404 Juni 5, 1139-1140 Februari 29, 1199, 1336 
September 12.

Datum et actum anno Domini millesimo quadringentesimo quadrigesima (sic) die vero 
quinta mensis Aprilis.
Orig. ( inv.nr. 22.2 ). Met uithangend zegel in rode was.

723. 1440 April 14.
"Gherijdt van Zanten, schout op de Gheer in mijnre vrouwen der abdissen recht van Reynsburch, en 
ghemeen ghesworen aldaar, oorkonden dat Pieter Ruysch erkent aan het klooster Reynsbruch schuldig 
te zijn 7 £. Holl. 's-jaars voor de erfpacht wan 2 hond land, verzekerd op zijn huis en erf ""up die 
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Ghaer""."
Int jair ons Heeren duysent vierhondert ende viertich, upten viertiensten dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 361 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 123.

724. 1440 April 25.
Jan Vinck, schout van Oestgheest, oorkondt dat Gherijt Jacobsz. aan vrouw Steven van Nyevelt ten 
behoeve van het klooster van Reynsburch in de scepcamer verkocht heeft 5½ hond land aldaar.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertich, opten vijf ende twintichsten dach in 
Aprill.
Orig. ( inv.nr. 824 ). Met 2 uithangend 2 zegel 1 in groene was.

725. 1440 Mei 27.
Phillips van Bourgondië, graaf van Hollant en Zeelant, bevestigt de abdij Reynsborch en haer goederen
in de vrijdom van beden en andere omslagen.

Gegeven up onsen slote tot Hesdijn, upten XXVIIsten dach in Meye, int jair ons Heeren 
duysent vierhondert ende viertich.
Orig. ( inv.nr. 98.1 ). Het zegel ontbreekt.
Copie papier gewaarmerkt door De Loeda, 1456 Nov. 15.
Vidimus van burgemeesters, schepenen en raden van Leyden van 1456 Nov. 29.
Copie in inv.nr. 127 fol. 33., gewaarmerkt door Purtijck 1552 Juli 26.
Nog opgenomen in privelege van hertog Karel dd. 1473 Mei 13

726. 1441 Februari 15.
"Baert van Langeraeck, abdis van Reijnsburch, geeft in erfleen aan Dirc Jacobsz. 8 hond land met een 
huis in Reynsburch, zoals Jacob Jansz., zijn vader, die van haar voorzaten gehad had, te 
verheergewaden met een ""stoep clareyts""."

Int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende viertich, upten vijftiensten dach in 
Februario.
Orig. ( inv.nr. 712.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

727. 1441 December 1.
Vrouwe van Oestende, abdis van Rijnsburg, beleent Henric Gherijtsz., zoon van Alijt Gherijtsz. vrouw 
van Santvoort, met 1 M. land in Oestgheest.

Int jair M.CCCC.XLI, upten eersten dach van Decembry.
aantekening in inv.nr. 131 fol. 9.

728. 1442 Februari 7.
"Willem Bertoen, schout van Voirhout, oorkondt dat Reiner Mathijsz. aan Jan van der Spangien, non, 
ten behoeve van de wijnkelder van Reinsburch verkocht heeft 1 morgen land in Voirhout, met 
vrijwaring, zonder een rente van 20 groot voor de ""sacrastie"" van Reinsburch."

Int jair ons Heren dusent vierhondert twe ende veertich, opten sevenden dach in Fabruario.
Orig. ( inv.nr. 860 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 116, en nr. 130 fol. 63.

729. 1442 April 10.
Jan Vinck, schout van Oestgeest, oorkondt dat Costijn Willemsz. erkent verkocht te hebben aan Jan van
der Spangen, non te Reynsburch, 8 hond land in Oestgeest en genaamd Smeetskamp, met bepaling dat
na haar dood de helft komt aan de sacristie en de helft aan de wijnkelder.

Int jair ons Heren duysent vierhondert twe ende veertien, opten Xen dach in Aprille.
Copie in inv.nr. 130 fol. 68 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 53 nr. XX.
Op fol. 82 van inv.nr. 130 is een notitie geplakt van 22 Mei 1469. (Vgl. reg.nr. 854).

730. 1442 Juli 27.
Phillips, hertog van Bourgoengen, graaf van Hollant en Zeelant, doet uitspraak in een geschil tussen de
ingelanden der Oistwatering in Walcheren en van de 1200 gemeten aldaar.

Gegeven upten zeuen ende twintichsten dach van Julio, int jair ons Heeren duysent 
vierhondert twee ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 729 ). Met uithangend zegel en contrazegel in rode was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 3.
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731. 1442 October 15.
Margriet van Oestende, abdis, en het convent van Reynsburch verkopen aan Beatrijs van Hodenpijl het 
huis en erf aan de Vliet in Oestgeest, dat de vrouw van Langeraeck bewoond heeft, en dat aan het 
klooster gekomen was met daarop gevestigde renten voor S. Barberengilde, wijnkelder en 
hofstedegeld.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert twee ende viertich, upten vijftienden dach in Octobry.
Orig. ( inv.nr. 298.3 ). Met 2 uithangende zegels in roode en groene was, het tweede geschonden.
Copie in inv.nr. 129 fol. 86 bis.
Met transfix 1448 Maart 1.

732. 1443 April 10.
Jan van Alcmaed Hugenz., schout van Rijnsburch, oorkondt dat Jan Claes Heynricz. aan Mergriete van 
Oestende, abdis van Rijnsburch, ten behoeve van het klooster verkoopt 1 gouden Wilhelmusschild 's-
jaars op ¾ huis en erf te Rijnsburch, losbaar binnen 3 jaar voor 15½ Wilhelmusschild.

Int jair ons Heren duysent vierhondert drie ende vaertich, upten tienden dach van Aprilli.
Orig. ( inv.nr. 466 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 129 fol. 81 bis.

733. 1443 September 30.
Jan van Alcmade Hugenz., schout te Reynsburch, oorkondt dat Jan Willemsz. aan Huge Claesz. 1 
gouden corvorschen Rijnschen gulden 's-jaars, op zijn huis en erf en ½ morgen land aldaar tussen Vliet 
en ouden Vliet, verkocht heeft.

Int jair ons heren duysent vierhondert drie ende viertich, up sinte Bauen avont.
Orig. ( inv.nr. 467 ). Het zegel ontbreekt.

734. 1445 Juni 16.
Gerijt Vos, cureit van Rijnsburch, en Jan van Alkemade Hugensz., schout aldaar, oorkonden dat Pieter 
Claes Kocxz. aan vrouwe Jan van der Spangien ten behoeve van de wijnkelder verkocht een halven 
morgen land in Oestgeest.

in de jair dusent IIIIc vijf ende veertich, up den XVIten dach in Junio.
Orig. ( inv.nr. 854 ). Geschonden. De zegels ontbreken.
Copie in inv.nr. 128 fol. 103, en nr. 130 fol. 69.

735. 1445 Juni 16.
Pieter Claes Kocxz. verkoopt aan Aechte Dirick Robbrechtsdr. 2 hond land in Oestgeest. Op verzoek 
bezegeld door Gherijt Vos, cureit van Rijnsburch, en Jan van Alkemade Hughez., schout te Rijnsburch.

in de jaer ducent IIIIc vijf ende veertich up den XVIen dach in Junio.
Copie in inv.nr. 130 fol. 66 vs.

736. 1446 Augustus 2.
"Margriete van Oostende, abdis van Rijnsborch, beleent Aernt van Hoyenpijl met 10 M. land in 
Maeslant aan de groote vaart, dat zijn ""oude moeder"" Clemeyns van de Buychorst van de abdij te 
leen had."

Int jair ons Heren M.IIIIc XLVI, up den anderden dach in Augusto.
Copie in inv.nr. 131 fol. 4 vs.

737. 1446 September 11.
Margriete van Oestende, abdis van Rijnsborch, oorkondt dat zij ontvangen heeft van Aechte Dirc 
Robbrechtsz. dr. 2 hond land in Oestgeest, gemeen met den wijnkelder en nu in gebruik bij Pieter Kock, 
waarvan zij haar de bruikleen geeft zoolang zij leeft, terwijl na haar dood haar en haars broeders 
memorie daarvoor zal gehouden worden.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert ses ende viertich, up den XIten dach in Septembry
Orig. ( inv.nr. 855 ). Met uithangend zegel in rode was.

738. 1446 October 2.
Notaris Martinus Arnoldi instrumenteert, dat Theodericus Johannis Broderi en Anna Jan's dochter van 
Oestee in Haga huwelijksvoorwaarden opgemaakt hebben.

Acta fuerunt hec in Haga Comitis in domo inhabitationis mee moderna sub anno, indictione, 
mense, die- - quibus supra (anno millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, 
indictione nona mensis Octobris die vero secunda.
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Orig. ( inv.nr. 967 ). Met notarismerk.

739. 1446 November 2.
Burgemeesters, schepenen en raden van Leyden vidimeeren een brief in de vorm van een vidimus 
bezegeld met het stedezegel van Middelburgh, waarbij burgemeesters, schepenen en raad van 
Middelburg vidimeeren een brief van hertog Aelbrecht. (zie 1376 Januari 17 en 1375 December 11).

Gedaen upten anderden dach in Novembri int jair ons Heeren duysent vierhondert 
sessendeveertich.
Orig. ( inv.nr. 80.4 ). met uithangend stedezegel in groene was.

740. 1446 December 31.
Heinrick, heer tot Wassenair, burggraaf van Leyden, geeft aan het klooster Reinsburch het vrije gebruik 
terug van 6 morgen land, Geesterswairde genaamd, in zijn ambacht van Oestgeest onder zijn huis 't 
Sant bij Catwijck, die hij en zijn vader van Jacob van Noirde, rentmeester van het klooster, gehuurd en 
weder verhuurd hadden.

Int jair ons Heren duysent vierhondert zesse ende viertich, upten laetsten dach van December.
Orig. ( inv.nr. 278.6 ). Met uithangend signet in rode was.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39 vs.

741. (1446).
"Abdis en convent van Rijnsburg ontslaan Heinric, heer tot Wassenaar, burggraaf van Leiden, van de 
huur van 6 morgen land, genaamd Geesterwaarde, onder zijn huis ""'t Sant"" gelegen, omdat hij daar 
niet meer woont, met bepaling dat de huur te allen tijde weder kan ingaan, als hij daar verblijf houdt, 
en verder met belofte, dat zij de lamp in het klooster in het breede koor over het graf van de burggravin 
altijd brandende zullen houden."

Minuut, 1 bl. ( inv.nr. 278 ).

742. 1447 Juni 25.
"Margriet van Oestende, abdis van Rijnsborch, oorkondt dat Alijt Jacobsdr. van haar in leen ontvangt 8
hond land in haar ambacht van Rijnsborch, die haar broeder Dirc Jacobsz. had gehad, met een huis 
aldaar, te verheergewaden met een ""stoep clareyts""."

Int jair ons Heeren duysent vierhondert seven ende viertich, upten vijf ende twintichsten dach 
in Junio.
Orig. ( inv.nr. 712 ). Het zegel ontbreekt.

743. 1448 Maart 1.
"Beatrijs van Hodenpijl vermaakt aan het klooster van Reynsburch het huis, waarin zij nu woont op 
den ouden Vliet, met de daarop gevestigde renten, tegen een graf in de kerk van Reynsburch en 
jaarlijkse memorie, en verplichte uitkeering aan nonnen, papen, ""scoeljouffrouen"" en koster. (Transfix
van 1442 October 15). Op verzoek bezegeld door Gerijt Vos, cureit te Reynsburch, en Jan van Zwieten."

Opten eersten dach van Maerte int jair ons Heren duysent vierhondert achte ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 298 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 86bis.

744. 1448 Maart 31.
Gerijt Vos, cureit te Reynsburch, oorkondt dat Jan Decker en Marijtgen Jan Paeuwendochter, zijn 
vrouw, bij testament het klooster Reynsburch 5 schell. 's-jaars op hun huis en erf in de Koestraat 
hebben vermaakt.

Opten lesten dach van Maerte, int jair ons Heren duysent vierhondert achte ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 468 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met dorsale notitie over latere schenking.
Copie in inv.nr. 129 fol. 33.

745. 1448 Mei 2.
Phelips van Bourgoengen, graaf van Hollant en Zeellant, draagt op verzoek der abdis van Reynsborch, 
het recht van presentatie voor de kapelanie van de graven van Holland in Reynsborch over op 
voorwaarde van een mis meer, en dat de reparatie en het onderhoud der kapel voortaan ten laste van 
de abdis zal komen.

Gegeven in onser stad van Rysele, den tweesten dach van Meye, int jaer ons Heeren duysent 
vierhondert acht ende veertich.
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Orig. ( inv.nr. 795.2 ). Met uithangend zegel en contrazegel in rode was.
Met 2 transfixen L463 Augustus 10 en 19.
Bij de grafelijke charters bevindt zich aan contrabrief van abdis en convent tot onderhoud van de 
grafelijke kapel dd. 1448 Augustus 2, waarin de brief van Mei 2 geinsereerd is. Een copie van de 
contrabrief ie te vinden in inv.nr. 116 fol. 23 vs.

746. 1448 Augustus 2.
Abdis en convent van Reynsburch verlenen de kapelanie, die de hertog van Bourgondië haar gegeven 
heeft en diens voorvaderen gesticht hebben in de kapel van de abdij, waarin 10 graven en gravinnen 
begraven liggen, aan Mr. Merten van Steenbergen, zoodra zij vacant komt door overlijden van de 
tegenwoordigen bezitter Jan van Noortich, op voorwaarde dat hij de vastgestelde missen zal laten 
doen en de abdij ontlasten van Wouter Heinricxz., voor wien de graaf om de kapelanie verzocht heeft.

Gegeven op ten ahderden dach in Augusto int jair ons Heren duysent vierhondert acht ende 
veertich.
Gelijktijdige copie op papier. ( inv.nr. 791 ).

747. 1448 Augustus 28.
Gerijt van Oestgeest erkent dat hij door Jan van Zwieten geheel voldaan is van alle gelden, die het 
klooster Reynsburch hem nog schuldig was.

Op sinte Jans avont Decollacio, int jair ons Heren duysent vierhondert achte ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 164 ). Papier met opgedrukt zegel in groene was.

748. 1449 Februari 10.
Everardus Zoudenbalch, Choricpiscopus van Traiectum, collector der inkomsten van de Camera 
Apostolica in de diocee Traiectum, scheldt Gerardus Vos, cureit der parochiekerk van Reynsborch, kwijt 
van de te late betaling van de annaten.

Datum anno Domini millesino quadringentesimo quadragesimo nono, mensis Februarii die 
decima.
Orig. ( inv.nr. 569 ). Met uithangend zegel in rode was, geschonden.

749. 1449 Juni 6.
Margriete van Oestende beleent Voppe Jan Vlamincxz. met 14 hond 10 hond in Oestgeest aan de 
Oudendam, na opdracht van Margriete Woutersdr. en Andries Jacobsz., haar man. (Vgl. 1434 Aug. 5 en 
1439 Aug. 2).

Opten sesten dach in Junio int jaer ons Heren duysent vierhondert negen ende veertich.
Copie in inv.nr. 131 fol. 5.

750. 1450 Januari 5.
Philips Arentz. van de Dam erkent het klooster Reynsburch schuldig te zijn 1 £. 's-jaars, dat Arent van 
de Dam in 1360 (lees 1363) op 3 (lees 4) morgen l½ hond, De Houtmade in Voerschoten, gevestigd had,
en dat sedert tot leen gemaakt was. (zie 1363 Januari 8.)

Opten vijften dach in Januario int jair ons Heren duysent vierhondert ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 487.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 9, en nr. 130 fol. 75 vs.

751. 1450 Mei 6.
Haestgen Hoeyers Hoeyers weduwe verkoopt aan Beatrijs Jan Hugezoonsdr., haar nicht, een huis en erf
en de pacht, die er op staat op den ouden Vliet in Oestgheest, naast den kloostermuur van Reynsburch. 
Op verzoek bezegeld door Jan Vynck.

Int jaer ons Heren dusent CCCC. ende vijftich, op den sesten dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 299 ). Het zegel ontbreekt.

752. 1450 Juni 15.
Nicolaus V geeft bevel aan de abt van S. Maximinus bij Trier om de kloosters van Egmond en Rijnsburg 
te visiteren.

Datum Rome - - - anno - - M.CCCC.Lc, septimo decimo Kalendas Julii pontificatus nostri 
anno quarto.
Gelijktijdige copie. ( inv.nr. 50 ).
Gedrukt in de Werken van het Historisch Genootschap 1930 p. 74, naar het origineel in het 
Seminarie te Warmond.
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753. 1450 Juli 13.
(Willem, bastaard van) Hollant, ridder, heer (van Schagen), beleent met consent van de hertog van 
Bourgoengen, en voor zoo ver Aelbrecht, zijn oudste zoon, hem overleeft, zijn zoon Jan met de pacht 
van de visscherij, 178 gouden Wilhelmus Hollandsche schilden 's-jaars, te betalen door schepenen van 
Scagercogge, in erfleen.

Op sinte Margrieten dach dertien dagen in Julio int jair ons Heren dusent vierhondert ende 
vijftich.
Copie, gewaarmerkt door J. de Cleve, naar het origineel, met latere stukken op een rol. (Vgl. 1459 
Jan. 14). ( inv.nr. 528 ).

754. 1450 September 2.
Margareta van Oestende, abdis van Reynsburch, verleent de parochiale kerk in Reynsburch, of het 
altaar van S. Johannes Baptist, waaraan de cure verbonden is, vacant door den dood van Gerardus Vos 
aan Heynricus Mauritii, priester, met verzoek aan de Aartsdiaken van Traiectum, om hem in te stellen.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo, mensis Septembris die 
secunda.
Orig. ( inv.nr. 570.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

755. 1450 September 3.
De officiaal van de aartsdiaken van Traiectum beveelt, dat de oproepingen van hen, die zich tegen de 
benoeming van Heinricus Mauritii mochten willen verzetten, zullen plaats hebben.

Datum anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo feria quinta post festum sancti 
Egidii abbatis.
Orig. ( inv.nr. 570.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 75 vs. nr. IX op 1400.
Met volgend transfix.

756. 1450 September 18.
Paulus, zoon van Theodericus Joannis, priester en perpetuus vicarius in de parochiekerk van 
Reynsburch, bericht aan de deken van Rijnland, Nycolaas van Zijl, dat hij aan het bevel van de 
aartsdiaken, waardoor deze getransfigeerd is, voldaan heeft.

Datum anno Domini M.CCCC. quinquagesimo in crastino sancti Lamberti martyris et 
episcopi.
Orig. ( inv.nr. 570.18 ). Met uithangend zegel in groene was.
Transfix van vorige.

757. 1450 September 19.
De officiaal van de aartsdiaken van Traiectum staat toe, dat de door de abdis van Reynsburch 
voorgedragen Henricus Mauricii in bezit der parochiale kerk en cure wordt gesteld, daar niemand tegen
zijn benoeming is opgekomen.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo, Sabbato post festum 
Sancti Lamberti.
Orig. ( inv.nr. 570.4 ). Met 2 uithangende zegels in groene was, het eerste met contrazegel.

758. 1451 April 19.
Margriet van Oostende, abdis van Reynsburch, beleent Willem Jan Broniisz. met de helft van 7 M. land 
in Vlaerdinghe.

Int jair ons Heren dusent CCCC. ende LI, up den XIXden dach in Aprille.
Copie in inv.nr. 131 fol. 5, doorgehaald. (Vgl.fol. 6).

759. 1451 Juli 31.
De commissarissen en penitentiarissen van de jubilé-aflaten, door paus Nicolaus V in Machlinia 
verleend, beloven aan de nonnen van Reynsburch dezelfde vrucht van de aflaat, alsof zij die stad 
persoonlijk bezocht hadden.

Datum Machlinie sub sigillo penitenciarie ibidem quo in talibus utimur anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, mensis Julii die ultimo.
Orig. ( inv.nr. 51.1 ). Met uithangend zegel in rode was en copie.

760. 1451 Augustus 27.
Johannes van Platea, kanunnik der kerk van St. Runoldus (sic) te Machlinia, openbaar notaris, 
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verklaart dat in zijn tegenwoordigheid Johannes Gerardi, kapelaan der abdis van Reynsberch, 60 gl. uit
naam der abdis in handen der penitentiarissen geleverd heeft.

Anno - - Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione 
quartadecima, die vero Veneris quae fuit vicesima, septima mensis Augusti.
Orig. ( inv.nr. 51.2 ). Papier met opgedrukt zegel der penitentaria in rode was.

761. 1451 September 13.
Notaris Walingus Rutgheri van Oestgeest instrumenteert, dat Johannes Gerardi, kanunnik van s. 
Pancratius te Leyden, als gemachtigde van abdis en convent van Reynsborch, een geschrift heeft 
voorgelezen (hier geinsereerd), waarbij hij appelleert aan de Roomsche ourie van een bevel van de 
kardinaallegaat in Alemannia, Nicolaus (van Cusa), over de tucht in het klooster en clausuur.

Acta fuerunt hec in orto posteriori domus dotis parochialis ecclesie de Reynsborch - sub anno,
indictione, mense, die - - quibus supra (millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, 
indictione quartadecima, die vero terciadecima mensis Septembris).
Orig. ( inv.nr. 52.1 ). Met notarismerk: In dorso 3 notarieele acten van 1451 October 11 en 14.
Transsumpt van 1452 October 20.

762. 1451 September 17.
Notaris Theodericus van Oyen instrumenteert, dat Johannes Gerardi, kanunnik van S. Pancratius te 
Leyden, als gemachtigde van abdis Margareta van Ostende, en van het convent van Reynsborch, een 
geschrift heeft voorgelezen (hier geinsereerd), waarbij hij appelleert aan de Roomsche curie van een 
bevel van de kardinaal-legaat in Alemannia, Nicolaas (van Cusa), tot benoeming van Jacobus Eliman, 
prior van Egmonda, tot biechtvader en visitator.

Acta fuerunt hec in opido Leydensi - - sub anno, indictione, mense, die - - quibus supra 
(millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero 
decima septima mensis Septembris).
Orig. ( inv.nr. 52.2 ). Met notariamerk: In dorso 3 notarieële acten van 1451 October 11 en 14.

763. 1451 October 11.
Notaris Petrus Hasert instrumenteert, dat Johannes Spierinck, als gemachtigde van abdis en convent 
van Reynsborch, het aan de ommezijde geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 13) aan het 
kapittel van Traiectum geinsinueerd heeft.

Acta fuerunt hec Traiecti sub anno, indictione, die, mense - - - quibus supra (millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo primo, indiotione quartadecima, die vero Lune undecima 
mensis Octobris).
Orig. ( inv.nr. 52.1 ). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 Sept. 13.
In transsumpt van 1452 Oct. 20.

764. 1451 October 11.
Notaris Henricus Tinctoris instrumenteert, dat Johannes Spierinck, als gemachtigde van abdis en 
convent van Reynsburch het aan de ommezijde geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 13) aan 
de roode poort van de Dom in Traiectum heeft gehecht ter publicatie.

Acta fuerunt hec in loco predicto sub anno, indictione, die, mense - - quibus supra (millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero Lune undecima 
mensis Ootobris).
Orig. ( inv.nr. 52.1 ). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 Sept. 13.
In transsumpt van 1452 Oct. 20.

765. 1451 October 11.
Notaris Petrus Hasert instrumenteert, dat Johannes Spierinck, als gemachtigde van abdis en convent 
van Reynsburch, het aan de ommezijde geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 17) aan het 
kapittel van Traiectum geinsinueerd heeft.

Acta fuerunt hec Traiecti sub anno, indictione, die, mense - - quibus supra (millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero Lune undecima 
mensis Octobris).
Orig. ( inv.nr. 52.2 ). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 Sept. 17.

766. 1451 October 11.
Notaris Henricus Tinctoris instrumenteert, dat Johannes Spierinck, als gemachtigde van abdis en 
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convent van Reynsburch, het aan de ommezijde geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 17) aan
de roode poort van de Dom in Traiectum heeft gehecht ter publicatie.

Acta sunt hec in loco predicto sub anno, indictione, die, mense quibus supra (millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero Lune undecima 
mensis Octibris).
Orig. ( inv.nr. 52.2 ). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 September 17.

767. 1451 October 14.
Notaris Walingus Rutgheri van Oestgeest instrumenteert, dat Henricus Mauritii, rector der parochiale 
kerk van Reynsburch, als gemachtigde van abdis en convent van Reynsburch, het aan de ommezijde 
geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 13) aan de westpoort der parochi-kerk heeft gehecht ter
publicatie.

Acta fuerunt hec in loco predicto sub anno, indictione, die, mense - - quibus supra (millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero quartadecima 
mensis Octobris).
Orig. ( inv.nr. 52.1 ). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 September 13.
In transsumpt van 1452 October 20.

768. 1451 October 14.
Notaris Walingus Rutgheri van Oestgeest instrumenteert, dat Heynricus Mauricii, rector der parochiale 
kerk van Reynsburch, als gemachtigde van abdis en convent van Reynsburch, het aan de ommezijde 
geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 17) aan de westpoort der parochiekerk heeft gehecht ter
publicatie.

Acta fuerunt hec in loco predicto sub anno, indictione, die, mense, quibus supra (millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero quartadecima 
mensis Octobris).
Orig. ( inv.nr. 52.2 ). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 September 17.

769. 1452 Maart 16.
Jan van Zwieten erkent van Heynrick van der Goes, rentmeester van Reynsburch, voldaan te zijn van 
alle gelden, die het klooster hem nog schuldig mocht zijn.

Opten sestienden dach in Maerte int jair ons Heren duysent vierhondert twee ende vijftich.
Orig. (inv.nr. l65). Papier, met opgedrukt zegel.

770. 1452 Maart 27.
"""Coirscepenen"" in tSer Aliskerke kennen, dat Willebrort Martsz. aan Pieter Doensz. van Domburch 
ten behoeve der abdis van Reynsburch, 32? achtsten tarwe beloofde te betalen half oogst e.k. voor 
pacht van het jaar 51."

Dit was gedaen int jair ons Here M.CCCC. twee ende vijftich, opten zeven ende twintichsten 
dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 771.1 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

771. 1452 Mei 25.
Margriete van Oistende, abdis van Reynsburch, veroorlooft aan vrouwe Kathryn van Doornick, non in 
't klooster, de 2 Eng. nobelen 's-jaars ten bate van het klooster ter Leede, staande op de Vroenmade in 
Voirburch groot 5 a 6 M. door Heer Airnt van Leyenberch, ridder, aan zijn nichten Hubrecht en Lijsbet 
vermaakt en na haar dood aan het klooster gekomen, te lossen en te koopen, om na haar dood aan 
het klooster te vervallen, en beveelt den rentmeester die rente jaarlijks aan vrouw Kathrijn te betalen.

Up sinte Urbaensdach int jair ons Heren dusent vierhondert twee ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 400.2 ). Met uithangend zegel in rode was.

772. 1452 Juli 17.
Gerijt Heerman en Gerijt Rijswijck, schepenen te Leyden, oorkonden dat Pieter Pietersz. aan Jacop 
Bossaert, griffier der kamer van de Rade in Holland, verkocht heeft 3 morgen land 4 5 hond in 
Valkenborch, naast de hofstede van Toornvliet, bezwaard met renten ten voordeele van het klooster 
Reynsburgh en anderen, onder verband van het huis van Jan van Thiemnen, zijn grootvader, op de 
Raamgracht.

Int jair ons Heren duysent vierhondert twee ende vijftich, upten XVIIen dach in Julie.
XVIe eeuwse copie op papier. ( inv.nr. 484 ).
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773. 1452 Augustus 10.
Margriet van Oostende, abdis van Rijnsburch, verklaart dat Heynric Mourisz., cureit te Rijnsburch aan 
de testamenteurs van Gherijt Vos, in leven cureit aldaar, betaald heeft 12 gouden Eng, nobels, welke 
deze te Rome betaald had van de annaten of van de halve vruchten der kerk, en belooft bij resignatie of
overlijden van heer Heynric dit geld te doen betalen door zijn opvolger in de kerk van Rijnsburch.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende vijftich, op sinte Lourijs dach.
Orig. ( inv.nr. 570 ). Doorsneden, met uithangend zegelfragment in rode was.

774. 1452 October 18.
Schepenen in de Hage oorkonden, dat de gebroeders Gerijt en Godevairt Heynricxz. en hun zwager 
Jacop Claesz. erkennen voldaan te zijn van Andrijs van Wieringen, priester, wegens koop van een huis 
in de Molenstraat.

Gescreven achtyen dage in Octobri int jair ons Heren M.CCCC. twe ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 363 ). Met uithangend schepenzegel in groene was.
In dorso quitantie van Dirc Voss, provisor en deken van Rijnlant, van 6 R. gld, ontvangen van de 
abdis van Reynsberch. in de jaer ons Heren XIIIIc ende tsestich opten XII dach van Mey.

775. 1452 October 20.
Notaris Walingus Rutgheri van Oestgeest instrumenteert, dat Johannes Gerardi, kanunnik van S. 
Pancratius te Leyden, als gemachtigde van abdis en convent van Reynsburch, zeker instrument van 
hem, notaris, geexhibeerd heeft (zie 1451 Sept. 13), in dorso waarvan 3 notarieele acten geschreven 
waren (zie 1451 Oct. 11 en 14), met verzoek om ze te transsumeeren en in authentieke copie om te 
zetten.

Acta sunt hec in ecclesia de Reynsburch predicta sub anno, indictione, dis, mense - - quibus 
supra (millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, indictione quintadecima, die 
vero mensis Octobris vigesima.
Orig. ( inv.nr. 52.3 ). Met notarismerk.
Zie ook regesten 761, 763, 764 en 767

776. 1453 Januari 26.
Dominicus, kardinaal-priester op den titel van het Heilige Kruis in Jeruzalem, vergunt als hoofd van de 
Poenitentiaria met toestemming van de Paus Nicolaus V aan de abdis en de 36 nonnen van Reynsburch
de vrije keuze van een biechtvader.

Datum Rome apud sanctum Petrum sub sigillo officii poenitentiarie. VII Kl. Februarii, 
pontificatus domini Nicolai pape V anno sexto.
Orig. ( inv.nr. 49.2 ). Het zegel ontbreekt. Met translaat.

777. 1453 Februari 9.
"Coirscepenen"" in tserOestkerke kennen dat wille boert Martsz. aan Pieter Doensz. van Domburch, 
rentmeester van Reynsburch, 62 ? achtsten tarwe van de jaren 51 en 52 zal betalen."

Dit was gedaen int jair ons Here M.CCCC. drie ende vijftich, opten negensten dach in Zille.
Orig. ( inv.nr. 771.2 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

778. 1453 April 29.
Margriete van Bruelis, abdis te Reynsburch, beleent Adryaen van Raphorst met een tiend in Monster.

Gegeven upten neghen ende twintichsten dach in Aprill, int jair ons Heren dusent vierhondert
drie ende vijftien.
Copie in inv.nr. 131 fol. 13.

779. 1453 April 29.
Margriete van Bruelis, abdis te Reynsburch, oorkondt dat Adryaen van Raephorst aan zijn vrouw 
Godelt met goedvinden van zijn zoon Ailbrechte in duwarie gegeven heeft een tiend in Monster, dien hij
van de abdij te leen heeft.

Gegeven upten negen ende twintichsten dach in Aprill, int jair ons Heren dusent vierhondert 
drie ende vijftich.
Copie in inv.nr. 131 fol. 13.

780. 1453 Juni 28.
Paus Nicolaus V beveelt den abt van St. Paulus en de dekens van St. Salvator te Traiectum en St. 
Pancratius te Voirne, op verzoek van Philips van Burgundia en der baronnen, ridders en burgers van 
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Traiectum, de vrouwenkloosters in de diocees van Traiectum te visiteren en te reformeren.
Datum Rome - - anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio, quarto Kl. Julii 
pontificatus nostri anno septimo.
Orig. ( inv.nr. 53.1 ). Met uithangend loden zegel.
Transsumpt van 1454 April 6.
XVIe copie papier, geschonden.

781. 1453 Juli 26.
Notaris Walingus Rutgheri van Oestgeest instrumenteert, dat Margareta van Bruelis, abdis, het 
convent en de vier officianten van het klooster van Reynsburch, tot gevolmachtigde hebben gekozen 
Mr. Godefridus van Waya, deken van St. Maria in Traiectum en anderen, om te Rome voor hen op te 
treden tegen de al te hoge subsidie hun opgelegd tot afkoop der cessie van Walramus van Muersa.

Acta sunt hec Reynsburch in camera praetacte domine abbatisse sub anno - - quibus supra 
(millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, indictione prima, die vero mensis Julii 
vigesima sexta.
Orig. ( inv.nr. 54.1 ). Met notarismerk.

782. 1454 April 6.
Jacobus, deken van St. Fancratius te Voirne, commissaris en executor van de bul van Paus Nicolaus V 
van 28 Juni 1453 omtrent het onderzoek naar het gedrag der bewoonsters der vrouwenkloosters in de 
diocees van Traiectum (hierin geheel opgenomen), verklaart dat de abdis en nonnen van Rensburch 
zonder blaam zijn.

Acta fuerunt hec in loco capitulari monasterii predicti sub anno - - millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo quarto, die vero Sabbati sexta mensis Aprilis.
Orig. ( inv.nr. 53.2 ). Met uithangend zegel in rode was in gele kapsel.
Notarismerk van Arnoldus Arnoldi van Culenborch.

783. 1454 April 6.
Statuten en ordonnantiën, door Jacobus, deken van S. Pancratius te Voirne, op apostolisch gezag 
gemaakt, en door abdis, priorin en nonnen van Reynsborch aangenomen.

Die Sabbati sexta mensis Aprilis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo quarto.
Opgenomen naar het origineel, bezegeld door Jacobus, deken van Voirne, en met onderschrift 
van notaris Arnoldus Arnoldi van Culenborch, in acte van 1500 Sept. 11. (Inv.nr. 1.4).

784. 1454 October 7.
Phillips, hertog van Bourgoergen, graaf van Hollandt en Zeellant, oorkondt dat op zijn last door 
stedehouder en raad van Holland een persoon, schuldig aan de onnoemelijke zonde, op het kerkhof te 
Reynsburch is gegrepen, en belooft de abdis en convent van Reynsburch dat dit vergrijp tegen de 
kerkvrijheid niet tot nadeel strekken zal van haar hoge heerlijkheid en justitie.

Gegeven upten zevenden dach van Octobri, int jair onss Heren duysendt vierhondert vier ende
vijftich.
Orig. ( inv.nr. 541.1 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was.
Gedrukt Muller, Joosting III p. 231.
Vermeld in Boergoensche charters p. 109.

785. 1454 October 7.
Phillips van Bourgoengen, graaf van Hollant, oorkondt dat het gevangen nemen van de persoon, 
schuldig aan de onnoemelijke zonde, op het kerkhof te Reynsburch met toelating der abdis gebeurd is 
en belooft haar vrijwaring voor mogelijke maatregelen van geestelijke rechtere.

Gegeven upten zevenden dach van Octobxy, int jair ons Heren duysent vierhondert vier ende 
vijftich.
Orig. ( inv.nr. 541.2 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was.
Gedrukt Muller, Joosting III p. 231.

786. 1454 October 14.
Notaris Martinus Arnoldi Carnificis instrumenteert, dat Walingus van Oestgeest en anderen uit naam 
van kloosters en kerken in Holland en Zeeland zich verplichten geen afzonderlijk accoord aan te gaan 
in zake het appel der vijf kerken van Traiectum tegen de exorbitante subsidie, aan bisschop Walramus 
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van Moersa, elect van Monasterium, door den paus verleend.
Acta sunt hec in Haga Comitis in domo sororum sancte Elisabeth sub anno - - quibus supra 
(millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, indictione secunda, die Sabbati decima
quarta mensis Octobris).
Opgenomen in copie-acte van 1454 Oct. 19. ( inv.nr. 54.2 ).

787. 1454 October 19.
Margriete van Bruelis, abdis, en convent van Reynsburch, beloven zich te houden aan hetgeen haar 
procurateurs goedgekeurd hebben op de vergadering van prelaten en kloosters van Hollant en Zeelant,
ter zake van appel tegen de exorbitante subsidie aan bisschop Walramus van Moersa, gehouden in de 
Haghe op den XIIIIden dach in October, hier geinsereerd.

Ghegeven opten neghentienden dach in Octobri, int jair ons Heren dusent vierhondert vier 
ende vijftich.
Gelijktijdige copie. ( Inv.nr. 54.2 ).

788. 1455 Maart 14.
"""Coirscepenen"" in tSer Alartskerke Maelstede oorkonden, dat Cornelis Bieter Tsmonnixz. beloofde 
aan Pieter Doensz. van Domburg ten behoeve van de abdis van Reynsburg te zullen betalen 4 £. 
groot."

Dit was gedaen int jair ons Heeren M.CCCC. vive ende vijftich, opten vierthyensten dach in 
Maerte.
Orig. ( inv.nr. 772 ). Met 3 uithangende zegele in groene was.

789. 1455 Juni 30.
Notaris Petrus Johan instrumenteert, dat Mr. Goeswinus Lottini aan abdis en convent van Reynsburch 
verzocht heeft begiftigd te worden met de parochiale kerk van Reynsburch en pastoorshuis, vacant 
door ontneming aan Heynricus Mairicii, waartoe de abdis bij monde van de kapelaan Franco Wihelmi 
haar toestemming gegeven heeft, op belofte van de eed van trouw aan de abdis.

Acta fuerunt hec in domo capitulari praetacta, sub anno - - quibus supra (millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo quinto, mensis Junii die ultima).
Orig. ( inv.nr. 571.1 ). Geschonden, met notarismerk.

790. 1455 Juli 5.
De officiaal van de aartsdiaken van Traiectum beveelt de gewone afkondigingen te doen van de 
voordracht van Mr. Goeswinus Lottini in plaats van Mr. Henricus Mauricii tot rector der parochiale kerk 
van Reynsburch.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo L. quinto, Sabba to post festum 
Visitationis beate Marie virginis.
Orig. ( inv.nr. 571.2 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in groene was. In dorso een oorkonde 
van (14)55 Juli 13.

791. (14)55 Juli 13, 16, 20.
Wilhelmus van Horst, priester, oorkondt dat hij in de parochiekerk van Rijnsburch drie afkondigingen 
volgens het aan de keerzijde vermelde bevelschrift gedaan heeft (zie 1455 Juli 5).

Acta sunt hec anno quinquagesimo quinto, mense Julii die, hora quibus supra.
Orig. ( inv.nr. 571.2 ). In dorso van het charter van 1455 Juli 5.

792. 1455 Juli 23.
De officiaal van de Aartsdiaken van Traiectum geeft bevel om Mr. Goesswinus Lottini, priester, door 
abdis en convent van Reynsburch voorgedragen tot rector van de parochiekerk aldaar inplaats van 
Henricus Mauricii, in het bezit zijner cure te stellen, daar de afkondigingen geschied zijn zonder eenig 
protest.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, feria quarta post 
festum beate Marie Magdalene.
Orig. ( inv.nr. 571.3 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in groene was, en een signet in groene 
was.

793. 1455 Augustus 1.
Dirc Willemsz. oorkondt, dat Ghijsbrecht Symonsz. aan de vinders van het H. Geestgilde te Reynsburch 
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verkocht heeft 1 £. 's-jaars op zijn huis en erf in Reynsburch.
Int jair ons Heren dusent vierhondert vijf ende vijftich, op sinte Pieters dach ad Vincula.
Orig. ( inv.nr. 649 ). Met uithangend zegel in groene was.

794. 1455 October 28.
"Mr. Goessen, cureit van Reynsburch, oorkondt dat de vinders van het H. Geestgilde van Machtelt Jan 
Willemsz. weduwe 50 R.Gls. ontvangen hebben voor een lijfrente van 4 gls. en jaargetijden na haar 
dood, op voorwaarde dat de hoofdsom belegd wordt aan ""Groenen erre"" en de overschietende rente 
besteed wordt aan turf voor huiszittende armen."

Int jair ons Heren duysent vierhondert vijf ende vijftich, op sinte Symon en Juden dach.
Orig. ( inv.nr. 650 ). Met uithangend zegel in groene was.

795. 1455 December 14.
Margariete van Bruelis, abdis van Reynsburch, erkent voor zich en het convent schuldig te zijn wegens 
Mr. Goeswijn Lottijnsz., pastoor van Reynsburch, 12 gouden Engelsche nobels, 4½ Engelsche wegende, 
wanneer hij van de kerk van Reynsburch afstand doet.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert) vijff ende vijftich, opten viertienden dach van 
December.
Orig. ( inv.nr. 571.4 ). Doorsneden, met uithangend zegel der abdis in rode was.
"Gelijktijdige copie op papier, doorsneden, naar het origineel met notities: ""Al betaelt in anno 
1478 bie Elisabet van Maetenes ende rentemeyster Peter van Sweten."

796. 1456 Maart 29.
"""Coirscepenen"" in tSer Allaertskerke Maelstede oorkonden, dat Willeboert Maertijnsz. beloofde aan 
Pieter Doensz., rentmeester der abdis van Reynsburg, 7 £. 3 schell. en 17 achtsten tarwe te zullen 
betalen."

Dit was gedaen int jair ons Heeren M.CCCC. sesse ende vijftich, opten negen ende 
twintichsten dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 771.3 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

797. 1456 April 15.
"""Coirscepenen"" in Mijns tseeren polder van der Vere kennen, dat Heynric Gillisz. van de abdis van 
Reynsburch gevorderd heeft schatting voor de in zijn ambacht gelegen 12 gemeten land, waartegen 
Pieter Doensz. opkwam, daar der abdis goed vrij was van alles behalve dijken watergeld, waarop de 
schepenen kennen dat het niet tot hun recht hoort."

Dit was ghedaen int jaer ons Heeren M.CCCC.LVI, up-ten vichtiende dach in April.
Orig. ( inv.nr. 730 ). Met 5 uithangende zegels in groene was.

798. 1456 Juli 17.
Ghijsbrecht van Zwieten en Jan Heerman Florijsz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Florijs Jacop 
Hugenz. aan Huge Spruyt, rentmeester der abdis van Reynsburch, ten behoeve van het klooster 
verkocht heeft 4 hond 60 roeden land in Oestgeest.

Int jair ons Heren duysent vierhondert zes ende vijftich, opten zeventienden dach in Julio.
Orig. ( inv.nr. 300 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 93bis.
Vermeld in inv.nr. 130 fol. 39.

799. 1456 November 29.
Schout, burgemeesters, schepenen en raden van Leyden vidimeeren een brief van graaf Phillips van 
Bourgondië (zie 1440 Mei 27).

Int jair ons Heren duysent vierhondert zes ende vijftich, upten negen ende twintichsten dach 
in Novembri.
Orig. ( inv.nr. 98.2 ). Met uithangend stadszegel in groene was.

800. 1457 Januari 6.
Gerijt Heerman erkent gehuurd te hebben van Huge Spruyt, rentmeester van het klooster van 
Reynsburch, een stuk land met hofstede, 1 morgen groot, te Zoeterwoude aan de Waddingersluis, 
onder zekere voorwaarden, voor 20 jaar voor een Engelschen nobel 's-jaars.

Int jair onss Heren duysent vierhondert zeven ende vijftich, opten sesten dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 349 ). Met uithangend zegel in groene was.
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Copie in inv.nr. 129 fol. 18.

801. 1457 Juli 10.
Willem, abt van Egmonde, geeft aan Johan van Hoempijl 6½ morgen 42 gerden en 2 voeten land in 
Rijswijck op Ockenberge, gemeen met de abdis van Reynsburch en met joncvrou Peternelle, dochter van
Willem van der Made, uit de Vlyet zuidwaarts tot in de Zijdwints sloot, wegens beter goed door Jan van
Hoempijl der abdij gegeven.

Gegeven in de jare oms Heeren dusent vierhondert seven ende vijftich, opten tienden dach in 
Julio.
Orig. ( inv.nr. 394 ). Het zegel ontbreekt.

802. 1457 Juli 15.
Johan van Hodempijl, heer van Haemstede, verkoopt aan abdis en convent van Reynsburch 12½ 
morgen 42 gaarden en 2 voet land in Rijswijck op Ockenberge volgens de brieven waardoor dit transfix 
gestoken is. (zie 1415 Maart 5 en 1431 April 30).

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende vijftich, opten vijftiensten dach in Julyo.
Orig. ( inv.nr. 394.2 ). Met uithangend zegel in rode was.

803. 1457 Augustus 1.
Margriete van Bruelis, abdis van Reynsburch, erkent, dat zij door haar rentmeester, Huge Spruyt, 
ontvangen heeft van Lijsbet van Matenesse en Maria van der Lecke de som van 60 gouden R. gl. om 
12½ morgen land van Jan van Hoedenpijl gekocht te betalen, gelegen op Ockenberge in Rijswijck, 
waarvoor zij aan deze nonnen een jaarlijkse lijfrente van 5 R. gl. betalen zal.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende zeven ende vijftich, upten yrsten dach in Augusto.
Orig. ( inv.nr. 394 ). Het zegel ontbreekt.

804. 1457 Augustus 12.
Margriete van Bruelis, abdis van Rijnsburch, erkent ontvangen te hebben ten behoeve der abdij van 
vrouwe Mary van Nyenroe een brief van 1 £. 's-jaars erfrente op een huis en erf van Jelijs Petersz. van 
Zwieten in Catwijck op die Zee, en belooft haar haar leven lang die rente te betalen.

Int jair onss Heren duysent vierhondert ende zeven ende vijftich, upten twaelfsten dach in 
Augusto.
Orig. ( inv.nr. 419 .). Met uithangend zegel in rode was.

805. 1458 Maart 18.
Coirschepenen in Oestcappellen Maelstede oorkonden, dat Pier Jan Pier Hayenz. verzekerde aan Pieter 
Doensz. van Domburch ten behoeve van de abdis van Reynsburch te zullen betalen 28 schell. en 9 gr.

Dit was gedaen int jair ons Heeren dusent vierhondert achte ende wijftich, opten achtiensten 
dach in Maerten.
Orig. ( inv.nr. 779 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

806. 1458 Maart 20.
Coirschepenen in Tser Alertskerke Maelstede oorkonden, dat Wille boert Maertsz. verzekerde aan Pieter
Doensz. van Domburch ten behoeve der abdis van Reynsburch te betalen 28 schell. 6½ gr. en een 
hoeveelheid tarwe.

Dit was gedaen int Jair ons Heeren dusent vierhondert achte ende vijftich, opten twintichsten 
dach in Maerten.
Orig. ( inv.nr. 771.4 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

807. 1458 Mei 16.
Margriete van Bruelis, abdis van Rijnsburgh, beleent Phillips Gillisz. met een zate land van 14 morgen 
op Schyeveen in Ouderschye, hem bestorven van zijn broeder Goiswijn.

in de jair ons Heeren duysent vierhondert acht ende vijftich, upten zestienden dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 388 ). Het zegel ontbreekt.

808. 1458 Mei 16.
Margriete van Bruelis, abdis van Rijnsburgh, oorkondt dat Phillips Gillisz. in duwarie en lijftocht aan 
Geertruyt Willemsdr., zijn vrouw, gemaakt heeft de kleinste helft van 14 morgen land op Schiedeveen, 
die hij van de abdis in leen houdt.

Gedain in de jaeren ons Heren duysent vierhondert acht ende vijftich, opten zestienden dach 



3.18.20 Abdij Rijnsburg 245

in Meye.
Orig. ( inv.nr. 388.4 ). Met uithangend zegel in rode was.

809. 1458 Juli 27.
Symon Vredric Bertelmeesz. en Dirc van Zijl Jansz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Aernt Janaz., 
geboren te Reynsborch, nu wonende te Leyden, onder eede verklaarde dat Jan van Alcmade een tiende 
in Oestgeest huurde van Hubrecht van Werve, en dat ook Jan Clais Heynricxz., wonende te Reynsborch, 
daar getuigenis over aflegde.

Int jair ons Heren duysent vierhondert acht ende vijftien, opten seven ende twintichsten dach 
in Julio.
Orig. ( inv.nr. 696.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 98.

810. 1459 Januari 11.
Enige goede mannen uit de parochie van Buscoop stichten een broederschap en zusterschap ter eere 
van St. Anthonis, en verzoeken den pastoor Jan Henrijcksz. en den schout Jan die Backer de 
ordonnantie te bezegelen.

Ghegeven ende ghesloten in de jair ons Heren dusent vierhondert ende LVIII op die derde 
Ydus in Januario.
In transsumpt van 1 Maart 1510. ( Inv.nr. 689.1 ).

811. 1459 Januari 14.
Aelbrecht van Scagen, oudste zoon van de heer van Schagen, en verhelder van de leengoederen der 
heerlijkheid van Scagercogge, bevestigt den brief van zijn vader, waardoor hij dezen getransfixeerd 
heeft (zie 1450 Juli 13), en belooft zijn broeder Jan en zijn nakomelingen in het ongehinderd genot van 
de 178 gouden Wilh. schilden te laten.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert acht ende vijftich, op sinte Ponciaensdach.
Copie, gewaarmerkt door J. de Cleve, naar het orig., met latere Stukken op een rol. ( Inv.nr. 528 ).

812. 1459 Februari 5.
Andries Pieter Cocxz. belooft voor de van Margriete van Bruelis, abdis van Rijnsburch, ontvangen 
levenslange benoeming in de school te Rijnsburch als titel voor zijn priesterwijding, deze school goed te 
bewaren en er niemand in te brengen dan met goedkeuring der abdis. Op verzoek bezegeld door 
Goeswijn Lotthijnsz., pastoor te Rijnsburch.

Gedaen des Manendages na grote vastelavont, anno XIIIIc LIX.
Orig. ( inv.nr. 946 ). Met uithangend zegel in groene was.

813. 1459 April 29.
Margriete van Bruelis, abdis te Rijnsburgh, beveelt schout en gezworenen van de Geer binnen Delft niet
verder te procedeeren in de zaak tussen Bertelmous Hugenz. en Peter Andriesz. van Schiedamme, en 
zulks naar aanleiding van een plakkaat van het Hof van Holland, dat door slinksche informatie door de
stad Schiedam is uitgelokt.

Upten XXIXten dach in Aprille int jair ons Heren duysent vierhondert negen ende vijftich.
"Orig. ( inv.nr. 674 ). Papier; met resten van een opgedrukt signet."

814. 1459 Mei 20.
Mr. Goessen, cureit te Rijnsburch, oorkondt dat Reyer Mathijsz. aan zijn kinderen gegeven heeft bij 
wijze van uitersten wil verschillende geldsommen.

Int jair ons Heren dusent vierhondert negen ende vijftich, up die bloken Pinxter dach.
Orig. ( inv.nr. 968 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.

815. 1459 Juni ??.
Phillips, hertog van Bourgoingen, palatijn van Hollant, beveelt den schout van Delf aan te zeggen, dat 
hij zich niet menge in de procedure van een doodslag, in de vrije heerlijkheid Uptie Geer binnen Delft 
begaan, daar de jurisdictie aldaar de abdis van Reynsburch toekomt, maar dat hij den gevangene aan 
de abdis uitlevere.

Opten V[..] dach van Junio int Jair voorscreven.
Orig. ( inv.nr. 674.1 ). Papier met opgedrukt signet, beschadigd. Geninsereerd in Acte van exploit 
door den deurwaarder van de Raadkamer in Hollant d.d. (14)59 Juni 28.
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816. 1459 Juni 25.
Phillips van Bourgongen beveelt, daar de schout van Delft zich niet verantwoord heeft omtrent zijn 
inbreuk op de justitie der abdis van Reynsborch, dat deze mag procedeeren tegen den voorn. schout, 
met hernieuwd bevel, dat de laatste zijn inbreuken staakt.

Gegeven upten XXVen dach van Junio, int jair ons Heere duysent vierhondert negen ende 
vijfftich.
Orig. ( inv.nr. 674.2 ). Papier, beschadigd, met opgedrukt signet, met aangehecht exploit van de 
deurwaarder d.d. 1459 Juni 28.

817. 1459 Juli 10.
De Raden des Hertogs van Bourgoingen verlenen aan de abdis van Reynsborch acte van 
nonpraejudicie wegens een schending van haar recht van justitie in de vrije heerlijkheid Opte Gheer 
door den schout van Delf in zake een aldaar geschieden doodslag door Ancelinus van Moerbeke.

Aldus gedaen in de Hage opten Xen dach van Julio, int jair ons Heren duysent vierhondert 
negen ende vijfftich.
Orig. ( inv.nr. 674.6 ).

818. 1459 September 20.
Het Hof van Hollant beveelt, dat in het proces tussen de abdis van Reynsborch aan de eene en den 
schout van Delf en den procureur-generaal aan de andere zijde, beide partijen getuigen zullen 
produceeren om door Commissarissen van het Hof gehoord te worden.

Aldus gedaen in de Hage opten XXen dach van Septembry, int jair duysent vierhondert negen 
ende vijfftich.
Orig. ( inv.nr. 674 ).

819. 1460 Mei 20.
Waekel Heerman en Willem Bort, schepenen in Leyden, oorkonden dat Willem Clais Horstsz., priester, 
aan Katherijn en Margriete, dochters van Bouwen Gherijtsz. van Heemsteden, verkocht heeft de helft 
van 3 morgen 11 roeden land in Oestgeest.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende tsestich, opten twintichsten dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 301 ). Met uithangend zegel in groene was, het eerste ontbreekt.

820. 1460 Juni 12.
Huyghe Jansz. verkoopt aan Cornelijs Willemsz., zijn neef, 1 gouden Vraner. Kroon, die zijn moeder had 
staan op een huis en 4 hond land in Voirhout, bij gebreke te verhalen op zijn huis en land te Catwijck. 
Op verzoek bezegeld door zijn oom Willem Berthoen, rentmeester van der Lee.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende tsestich, op des heylich Sakermentsdach.
Orig. ( inv.nr. 486 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.

821. 1460 Juli 11.
Elyzabeth van Mattennesse, abdis te Rijnsburch, geeft op verzoek van Jan van Poelgeest, en de 
gebroeders Symon, Florijs, Jan en Jacob van Noirde aan Jan van Alcmade en Mathijs Heynricxz. 
vergunning tot het bedijken van 100 M. land op Texel in Burchambacht, genaamd de Noordergrie, die 
de gebroeders van Noirde van de abdij in leen hebben, na welke bedijking Jan van Alcmade en Mathijs 
9 deelen in eigendom ontvangen, terwijl het tiende deel aan de van Noirdens ten erfleen blijft.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende tzestich, upten elffsten dach in Julio.
Copie in inv.nr. 131 fol. 14.

822. 1461 Maart 18.
Cornelijs Claisz. van der Mersch, schout van Oesgeest, oorkondt dat Paridaen Janz. en Jan Paridansz. 
aan Florijs Jansz. een tuin aldaar aan de Moffensteeg, Lijdweg en Vliet verkopen, onder borgstelling 
van Symon Jan Rechtevoortsz.

Int jair ons Heren duysent vierhondert een ende tsestich, den achtienden dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 302 ). Met uithangend zegel in groene was.

823. 1461 September 15.
Jacob van (den) Velde, schout, en gezworenen in het ambacht van de Nywen Veen, oorkonden dat Jan 
Bergen, Jan Louwenz. en Egbrecht Meusz. aan de abdis en convent van Rijnsburgh schuldig zijn een 
erfhuur van 3 £. 6 schell. 's-jaars voor 15 morgen min 1 hond aldaar, beloven het land in goede waarde 
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te houden en verzekeren de pacht op hunne landen in Nyeveen en Zoeterwoude bij de kapel van 
wijlsveen.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende tzestich, upten vijftiensten dach in 
September.
Orig. ( inv.nr. 387 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 14, en nr. 132 fol. 82 vs.
Vgl. reg. nr. 499.

824. 1462 Februari 27.
Willem van Bosschuysen en Florijs Pietersz., schepenen in Leyden, oorkonden, dat de procuratoren van 
O.L.V. broeder- en zusterschap op O.L.V. altaar in O.V. kerk te Leyden overgaven aan Jan Dircxz. een 
schepenbrief, waardoor deze gestoken is. (zie 1414 Aug. 29).

Int jair ons Heren duysent vierhondert twie ende tsestich, opten seven ende twintichsten dach 
in Februario.
Orig. ( inv.nr. 320.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

825. 1462 Juli 20.
Florijs Pietersz. en Symon van Noirde, schepenen in Leyden, oorkonden, dat Pieter Jansz. van Freest 
verkocht heeft aan Claes Jansz. een morgen land in het ambacht van Voizhoute aan de Voerhouter weg
met de watering.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert twie ende tsestich, upten twintichsten dach van Julio.
Orig. ( inv.nr. 334.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 73.
Met tranfix van 1475 Oct. 21.

826. 1462 Juli 30.
Het Hof van Hollant doet uitspraak in een geschil over de begrenzing van tienden in 
Reynsburgerambacht van abdis en convent van Reynsborch, haar geschonken bij brief van Willem, 
voogd van Hollant, d.d. Leyden 1236 Januari 31, en de tienden van Hubrecht van de Werve, welke na 
verloop van tijd door hertog Willem van Beyeren bij brief d.d. Hage 1414 Maart 25 aan Dirck Potter, 
grootvader van de tegenwoordigen bezitter Dirck Potter van der Loo, verleend zijn.

Aldus gedaen in de Hage upten XXXen dach van Julio, int jair duy sent vierhondert twee ende 
sestich.
Orig. ( inv.nr. 696.2 ). Vgl. reg. nr. 21.

827. 1462 Augustus 19.
Huge Spruyt erkent door Gerijt van der Spaengen, rentmeester van Reynsburch, voldaan te zijn van alle
achterstallige gelden op het klooster van Reynsburch.

Opten negentienden dach in Augusto, int jaer ons Heeren duysent vierhondert twie ende 
tsestich.
Orig. ( inv.nr. 166 ). Papier met opgedrukt zegel in groene was, (geschonden), en gelijktijdige 
copie.

828. (14)62 September 24.
Johan, heer van Wassenaer, burggraaf van Leyden, verklaart als gemachtigde der ridderschap met de 
gedeputeerden van Delff en Leyden van de abdis van Rijnsburch overgenomen te hebben een kist, 
waarin privilegiën der ridderschap en goede steden van Hollant.

Gedaen int jaer ende opten dach voirscreven, (opten dach den XXIIIIen dach in September 
anno LXII).
Orig. ( inv.nr. 122 ). Papier met signatuur.

829. (14)62 September 24.
Dammaes Zijsman Pietersz., burgemeester, en Joest Jansz., schepen van Delff, Jacob van Noerden 
Jacopsz., burgemeester, en Aernoldus Mulaert, advocaat van Leyden, erkennen dat zij heden als 
gedeputeerden dier steden, met den heer van Wassenaer en Jan van Noirtwijck, als ridderschap, van 
abdis en convent van Rensburch afgevorderd en gekregen hebben een kast met handvesten van het 
gemeene land van Hollant.

Opten dach van huyden als opten XXIIIIen dach in Septembri anno LXII
Orig. ( inv.nr. 122 ). Papier met signaturen, gehecht aan vorige.
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830. 1463 Januari 2.
Pieter, heer van der Goets, raad en kamerling van de hertog van Bourgongen, commissaris, en Jorijs 
Bairt, secretaris, bepalen de onkosten aan de schout van Delff te vergoeden door abdis en convent van 
Reynsburch wegens het proces voor het Hof van Hollant op 183 £. 2 so.

Gedaen te Bruessel - - opten anderden dach van Januario, int jair duyzent vierhondert twe 
ende tsestich.
Gewaarmerkt copie, translaat op papier. ( inv.nr. 674 ).

831. 1463 Januari 2.
Phillips, hertog van Bourgongen graaf v Bourgoguen-palatijn, Franche comté! - van Hollant, geeft 
bevel aan de eersten deurwaarder van de Kamer van Raden, om ten verzoeke van de schout van Delff 
de proceskosten te innen van abdis en convent van Reynsburch ten bedrage van 183 £. 2 so.

Gegeven in onser stad van Bruessel den anderden (dach van Januario) int jair ons Heeren 
duysent vierhondert twe ende tsestich.
Gewaarmerkt copie-translaat op papier, met vorige op èèn blad. ( inv.nr. 674 ).

832. 1463 Januari 26.
De hertog van Bourgoingnen etc. schrijft aan abdis en convent van Reynsborch, om de kapelanie van 
de graaf van Holland, die aan Mr. Merten Steenberch, griffier van de orde van het Gulden Vlies en 
deken van S. Goedelenkerk te Bruessel, door haar in 1448 bij de overdracht van het collatierecht is 
toegezegd, te gunnen, nu de laatste bezitter, Mr. Jan v Noortich, overleden is. Latere aanbevelingen van 
de graaf voor Wouter Henrixz. en Mr. Symon Dodonis, genaamd van der Sluys, blijven buiten 
beschouwing.

Gescreven in onser stat van Bruessel, den XXVIsten dach van Januario int jair LXII nae 
coustume ons hoofs.
Orig. ( inv.nr. 792 ). Papier.

833. 1463 Maart 7.
Phillips, hertog van Bourgongen, geeft bevel aan de deurwaarder van de Kamer van Raden in Hollant 
om aan het gerecht van Delff aan te zeggen om ter zake van zekere executie, door hen te Reynsburch 
gedaan tegen de afspraak met de abdis, gemachtigden naar den Hage te zenden.

Up huyden den sevensten dach van Mairte, int jair ons Heren duysent vierhondert twe ende 
tsestich na de loip van onsen hove.
Orig. ( inv.nr. 674 ). Papier, beschadigd. Opgedrukt zegel in rode was..
"In dorso; Exploit van de deurwaarder eodem dato. Opgedrukt zegel in rode was."

834. 1463 Mei 20.
Florijs Grijp, schout in het ambacht van Valkenburch en Catwijck, asing en buren aldaar oorkonden, 
dat Jan Bitter, rentmeester der abdis van Reynsburch, het huis en erf van Dirch van Leyden's 
erfgenamen te Catwijck uptie zee voor de achterstallige pacht in eigendom verkregen heeft.

Den twintichsten dach in Mayo, int jair onss Heeren duysent vierhondert drie ende tsestich.
Orig. (inv.nv. 264), Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 67.

835. 1463 Augustus 10.
Elizabeth van Mattenesse, abdis te Rijnsburch, geeft 5 gulden 's-jaars voor een derde mis per week bij 
de 2, die de graven van Holland gesticht hebben tot een kapelanie in het klooster op 's-graven kapel 
volgens fundatiebrief. (Vgl. 1448 Mei 2).

Int jair ons Heeren duysent vierhondert drie ende tzestich, op sinte Lourijsdach martiris.
Orig. ( inv.nr. 795.3 ). Met uithangend zegel in rode was.

836. 1463 Augustus 19.
David van Burgundia, bisschop van Traiectum, keurt op verzoek van Elisabeth van Matenesse, abdis in 
Reynsburch, de gift goed van 5 gulden 's-jaars ter vermeerdering van de missen in 's-graven kapel 
tegen afstand door den graaf van het recht van presentatie, volgens inhoud van de brief, waardoor 
deze gestoken is. (zie 1448 Mei 2 en 1463 Augustus 10).

Datum - - anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio mensis Augusti die 
decima nona.
Orig. ( inv.nr. 795.1 ). Met uithangend zegel in rode was.



3.18.20 Abdij Rijnsburg 249

837. 1464 Februari 28.
Elizabeth van Matenesse, abdis, en convent te Reinsburch, geven in erfpacht aan het klooster van St. 
Bernardusorde te Warmondt 3 akkers land, groot 1½ hond, in Warmonde op de geest, voor 22 schell. 6
penn. 's-jaars.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende tsestich, upten XXVIIIen dach in Februario.
Copie in inv.nr. 129 fol. (80).

838. 1464 Mei 1.
Cornelijs van der Mersch, schout van Rijnsburgh, oorkondt dat Claes Dirxz. van Rijn erkent schuldig te 
zijn aan Elizabeth van Matenesse, abdis, en aan het klooster van Rijnsburgh, 28 schell. 's-jaars, half 
voor den wijnkelder, en half voor de abdis, en naderhand aan vrouw Adriana van Butlant te 
Rijnsburgh, verzekerd op zijn hofstede en erf, genaamd Gerijt Pelsers erf, van de Vliet tot de 
kloostersgracht, en op zijn huis in de Kerksteeg.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert vier ende tzestich, op den eersten dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 804.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met transfix d.d. 1487 April 15.

839. 1464 Mei 1.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Jan van Wulve van der Horst aan Elizabeth van Mattenesse, 
abdis van Rijnsburch, verkoopt 1 morgen land in Nachtegaelzaet aldaar, gemeen met het klooster en 
anderen.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vierentsestich, up sinte Philips en Jacops der apostelen 
dach.
Orig. ( inv.nr. 803.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met transfix d.d. 1487 April 15.

840. 1464 Mei 1.
Jan van Wulven van der Horst verkoopt aan Elizabeth van Mattenesse abdis te Rijnsburgh, 1 morgen 
land in Monster in Nachtegaelszaet, gemeen met het klooster en anderen, tussen groote en kleine 
Gantell.

Gedaen int jair ons Heeren duysent vierhondert vier ende tzestich, op sente Phillips ende 
Jacobs dach apostelen.
Orig. ( inv.nr. 803.3 ). Met uithangend zegel in groene was.

841. 1465 Mei 31.
Phelippe, hertoch van Bourgoingne etc. wijst vonnis in appèl van een sententie van de Kamer van Rade 
in Holland tussen abdis en convent van Reynsborch en den schout van Delff en den procureur-generaal 
van Holland over de hoge rechtspraak op de Gheer in Delft.

Donné en nostre ville de Brouxelles 1e derrenier jour de Maij, l'an de grace mil quatrecens 
soixante cincq.
Orig. ( inv.nr. 674.3 ). Met uithangend geschonden zegel in rode was. Met 2 aangehechte stukken 
d.d. 1465 Mei 31 en Augustus 8.

842. 1465 Mei 31.
Phelippe, hertog van Bourgoingne etc. beveelt den eersten deurwaarder van de Kamer van Rade in 
Holland, om de sententie van heden ten voordeele van abdis en convent van Reynsborch tegen den 
schout van Delf te executeeren.

Donné en nostre ville de Brouxelles le derrenier jour de May, l'an de grace mil quatrecens 
soixante cincq.
Orig. ( inv.nr. 674.4 ). Met uithangend zegel in rode was.
Gehecht aan de sententie van dezelfden dag.

843. 1465 Augustus 8.
Ailbert van Loo, deurwaarder van de Kamer van Rade in Holland, relateert aan de Grote Raad de 
beteekening van het vonnis van 31 Mei aan de schout van Delff, en de herstelling van Wouter van 
Matenesse, baljuw op de Gheer namens de abdis van Reynsborch, in de hoge rechtspraak.

Ledict VIIIe jour d'Aougst l'an XIIIIc soixante cincq.
Orig. ( inv.nr. 674.5 ). Met uithangend zegel in rode was.
Gehecht aan de sententie van 31 Mei.
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844. 1465 November 11.
Aelbert van Schagen, oudste zoon van de heer van Schagen, belooft, wanneer de hertog van 
Bourgongen de heerlijkheid van Scagercogge van zijn vader op hem overbrengt, daar geen aanspraak 
op te maken, zoolang zijn vader leeft, en de jaarlijkse renten aan zijn broeders en zusters toegewezen, 
van waarde te zullen houden. (Vgl. 1450 Juli 13 en 1459 Januari 14).

Int jair ons Heeren duysent vierhondert vijff ende tsestich, up sinte Martijnsdach in de winter.
Copie, gewaarmerkt door J.de Cleve, naar het origineel, met latere stukken op een rol. ( inv.nr. 528
).

845. 1465.
Cornelis van der Morsch, schout van Rijnsburch, oorkondt dat Jan Claesz. aan Symon Jansz., deken van
het St. Nyclaes-gilde te Rijnsburch, ½ £. 's-jaars op zijn huis en erf tussen den Vliet en de Woert 
verkocht heeft.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert vijf ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 673 ). Met uithangend zegel in groene was.

846. 1466 Maart 3.
Phillips, hertog van Bourgongen, graaf van Hollant en Zeellant, beleent Jan van Scagen, bij opdracht 
van zijn broeder Aelbrecht van Scagen, heer van Scagercogge, met 250 Holl. Schilden, clinckaerts 
genaamd, ten erfleen, verzekerd op Scagercogge, en op de visscherij van Nydorpercogge. (Vgl. 1450 Juli 
13, 1459 Jan. 14 en 1465 Nov. 11).

Gegeven upten derden dach van Mairte, int jair ons Heren M.CCCC. vijf ende tsestich, na de 
loipe van onsen Hove.
Copie, gewaarmerkt door J.de Cleve, naar het origineel, met latere stukken op een rol. ( inv.nr. 528
).

847. 1466 April
Karel van Borgoengen, graaf van Charrolois, stadhouder-generaal van hertog Philips, verzoekt en 
gelast de abdis van Reynsborch aan Mr. Simoen van der Sluys, raad en medicijnmeester des graven 
kapelanie bij vacature te verlenen, volgens gedane belofte d.d. (14)62 Juni 20.

Gescreven tot Buenen opten - - dach in April, int jair LXVI nair Passchen.
Orig. ( inv.nr. 796 ). Papier. Vgl. lijst een ontbrekende stukken nr. 153.

848. 1466 December 28.
Notaris - - - instrumenteert, dat Wilhelmus, wettige zoon van Wilhelmus van Scaghen, ridder, erkend 
heeft aan Jonkvrouw Beatrix van Hanneff schuldig te zijn 15 Fr. kroonen, te betalen, zoodra zijn vader 
overleden is, aan haar of aan het klooster Rijnsburg.

Acta fuerunt hec in ecclesia monasterii Rijnsburgensis, anno, indictione, mense, die - - quibus
supra (Anno millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, indictione decima, die vero 
vicesima octava mensis Decembris.
Copie op papier, van notaris Johannes Theoderici Delff. ( inv.nr. 528 ).

849. 1467 Augustus 25.
Elyzabecht van Matenesse, abdis van Rijnsborch, koopt van Michiel Jacobsz., poorter in Delff, 3 morgen
1½ hond land en verhuurt hem die voor zijn leven, volgens den koopbrief, doorstoken door 4 andere 
brieven.

Gedaen int jaer ons Heeren duysent vierhondert seven ende tsestich, opten vijff ende 
twintichsten dach van Augusto.
Orig. ( inv.nr. 357 ). Het zegel ontbreekt.

850. 1468 Januari 4.
Cornelis Adriaensz., Symon Bartolomeusz., Adriaen Kempenz., schepenen in Ieersike, kennen dat Jan 
Jan Kempenz. als kerkmeester aan Willem Adriaensz. ontwonnen heeft 1 ghemet land bij de 
Suutmolen, waarvoor hij de kerk van Ieersike 28 Engsch. schilden gaf, welk land belast was met een 
jaargetijde volgens het kerkregister.

Gedaen int jaer ons Heeren dusent vierhondert achtentsestich, op den vierden dach van 
Januario.
Orig. ( inv.nr. 783 ). De zegels ontbreken.
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851. 1468 Mei 28.
Willem Verhoeve, schout van Ouderschie in het ambacht des heeren van Naeltwijc, en buurlieden 
oorkonden, dat Philips Gelijsz. aan de abdis van Rijnsburch 14 morgen land in Ouderschie heeft 
verkocht, tussen de Scieweg en de landscheiding.

Gedaen int jaer ons Heren dusent vierhondert acht ende tsesticht, opten achtentwintichsten 
dach in Mey.
Orig. ( inv.nr. 388.5 ). Met uithangend zegel in groene was.

852. 1469 Januari 2.
Claes van Leyden en Gerijt van Zonnevelt, schepenen in Leyden, oorkonden, dat Adriaen Heynricxz. die 
Leydecker en Dirc Pietersz. die Vleysschouwer verkocht hebben aan Claes Jansz. de helft van een 
morgen land in het ambacht van Voirhoudt aan de Voerhouter weg met de watering, waarvan de 
wederhelft reeds aan Claes Jansz. behoort.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert negen ende tsestich, opten anderen dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 334.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was
Copie in inv.nr. 129 fol. 73.
Met transfix van 1475 Oct. 21.

853. 1469 Mei 16.
Mr. Goeswijn Lottijnzz., pastoor te Reynsburch, Willem van der Boechorst, van Noertijc, Gherijt van 
Assendelf, schout te Reynsburch, en Reyner Claesz, rector der zusteren te Warmonde, doen uitspraak 
over de geschillen en twisten tussen Ghijsbrecht van Matenesse, baljuw van Reynsburch, Gerijt van der 
Spange c.s. en Symon Willemsz. van Bretten over een verwonding en vredebreuk.

Int jair ons Heren dusent vierhondert neghen ende tsestich, den tyenden dach in Mey.
Orig. ( inv.nr. 542 ). Met 4 uithangende zegels, 1, 3 en 4 in groene was, het tweede in rode was.

854. 1469 Mei 22.
Notitie van de bespreking door vrouwe Jan van der Spaengen van ½ van acht hond land volgens brief 
daarvan, nu geldende 4 £. 's-jaars, waarvan ½ aan de wijnkelder en ½ voor de sacristie voor 
jaargetijde op 22 Mei, en deze 2 £. zal aan de sacristievrouw uitreiken uit den wijnkelder de 
rentmeester van het land Smeetskamp.

Zie inv.nr. 130 fol. 82.

855. 1470 Februari 28.
Jan Aernt Pouwelsz. en Claes Jan Paedzenz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Ratrijn Claesdr., 
priorin der besloten regularissen van Sint Agnieten huis binnen Leyden achter O.L.V. Kerk vanwege haar
convent aan Truye Poesdr. verkoopt 3 morgen 2 hond land, gemeen liggende met het klooster 
Reynsburch in een kamp van 4 morgen in Wassenair tussen banwetering en buurweg.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende tseventich, opten lesten dach in Februario.
Orig. ( inv.nr. 862.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 106.
Met transfix d.d. 1470 Maart 9.

856. 1470 Maart 9.
Claes Jansz., schout te Wassenair, oorkondt dat voor hem, azing en 7 buren Geertruyt Poes'dochter aan
Gerijt van der Spaengen, rentmeester van het klooster Reynsburch, heeft opgedragen ten behoeve van 
de wijnkelder 3 M. en 2 hond land, die zij gekocht had van S. Agnietenzusterhuis in Leyden, volgens den
principalen brief, waardoor deze gestoken is. (zie 1470 Febr. 28).

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende tseventich, upten negenden dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 862.1 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 106.

857. 1470 Mei 6.
Elizabeth van Matteness, abdis van Rijnsburch, verleent de kapelanie in de kapel des graven van 
Holland in het klooster, vacant door den dood of resignatie van Mr. Johannes van Noertwijc aan Mr. 
Symon van der Sluis, geneesheer van de hertog van Bourgondie, met verzoek aan de proost en 
aartsdiaken van Traiectum om admissie en aanstelling.

Datum sub anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo, die sexta mensis Maij.
Orig. ( inv.nr. 797 ). Het zegel ontbreekt.
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858. 1470 Mei 18.
Elyzabeth van Matenesse, abdis, en het convent van Reynsburch geven in erfpacht voor 20 £. 's-jaars 
aan het convent der Carathuysers-orde bij Delff 5 morgen en 23 roeden land aan de westzijde der stad, 
van de maedsloot tot aan de buitenweg aan de stadsvest.

Gedain int jair ons Heeren duysent vierhondert ende tseventich, opten achtyensten dach van 
Meye-maent.
Copie van notaris Goeswinus Lottini. ( inv.nr. 358 ).

859. 1470 Mei 18.
Prior en convent der Carthusersorde bij Delff ontvangen en nemen van abdis en convent van Rijnsburch
in erfpacht een stuk land bij Delff, groot 5 M. 23 R. voor 20 £. 's-jaars, te verhalen op 4½ M. land bij 
het klooster van Conijncsvelde buiten Delff, hun aangekomen van het convent van S. Aechten godshuis 
te Delff.

Gedaen int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tseventich, opten achtiensten dach van 
Meyemaent.
Orig. ( inv.nr. 358 ). Met uithangend conventszegel in groene was.

860. 1470 Juli 31.
Ministra en convent der zusters van St. Aechtenhuis binnen Delff geven aan het convent der Karthuizers
van St. Bartholomeesdal in Jherusalem buiten Delff 7 morgen land, waarvan de zusters aan de 
Karthuisers 2½ M. betalen met 250 R. gld. en de 4½M. beloven als vrij eigen te waren.

Int jaer ons Heren viertienhondert ende tseventich, op sinte Pietersavont ad vincula.
In vidimus van burgemeesteren, schepenen en raad van Delft van 1471 Sept. 4. ( inv.nr. 358.1 ).

861. 1471 Januari 23.
Broeder Peter van Schoeten, commandeur van het convent van St. Johan te Haerlem, verkoopt aan 
Gerijt van der Spaengen, rentmeestergeneraal van Reynsborch, ten behoeve der abdis Elyzabeth van 
Matenesse 11 hond land in Oestgeest, gemeen liggende met 21 hond land der abdis. Getuigen hierbij 
waren Mr. Goessen, pastoor van Reynsborch, en Claes de Visker, provisor van Kermerlant.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende tseventich, den drie ende twintichsten dach 
van Januario.
Orig. ( inv.nr. 303.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

862. 1471 Januari 23.
Broeder Peter van Scoten, commandeur van het convent van St. Johan te Haerlem, verkoopt aan Gerijt 
van der Spaengen, rentmeester-generaal van Reynsborch, ten behoeve van de abdis Elyzabeth van 
Matenesse, 11 hond land in Oestgeest, gemeen met 21 hond land der abdis, voor 120 R. gld.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende tseventich, den drie ende twintichsten dach 
van Januario.
Orig. ( inv.nr. 303.2 ). Met uithangend zegel in rode was.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 39 vs. nr. XLVI op 1371.
Met transfix 1473 Sept. 9.

863. 1471 Februari 16.
Notaris Goeswinus Lottini instrumenteert, dat Hermannus Johannis van Wesel en Lucia Petrus'dochter,
zijn vrouw, hun vroeger voor Mr. Florencius Toll gesloten testament herroepen, en nu den langst 
levende tot algeheel erfgenaam maken, met bepaling dat na beider dood hun eigendom zal verdeeld 
worden tussen de abdij en het H.Geestgilde te Reynsburch.

Acta sunt hec Rijnsburch - - sub anno etc. (millesimo quadringentesimo septuagesimo 
primo, indictione quarta, die decimasexta mensis Februarii).
Orig. ( inv.nr. 525 ). Gescheurd, met notarismerk.

864. 1471 Mei 1.
Jan van Schonauwen en Aernt Pyecke, schepenen in Tuel, getuigen dat Jan de Kocke van Opynen aan 
Dirck van Tyel ten behoeve van jonkvrouw Corstijn Aerntsdr. Kock van Opynen, zijn zuster, beloofd 
heeft jaarlijks te betalen 16 gouden Rijnsche guldens.

Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert een ende tseventich, opten yrsten dach in der 
maent van Meye.
Orig. ( inv.nr. 526 ). De zegels ontbreken.



3.18.20 Abdij Rijnsburg 253

865. 1471 September 2.
Phillips Nachtegael de jonge, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Dirck Claes Cock aan Gerijt van der 
Spaengen ten behoeve der scepcamer van Rynsburch 1 hond 20 roeden land aldaar verkocht heeft, 
gelegen aan de Waerdeweg.

Gedaen int jaer ons Heren duysent vierhondert een ende tseventich, upten anderen dach in 
Septembry.
Orig. ( inv.nr. 825 ). Met uithangend zegel in groene was.

866. 1471 September 4.
Burgemeesters, schepenen en raden van Delff vidimeeren een brief van het convent van S. Aechten 
binnen Delff. (zie 1470 Juli 31).

Gedaen int jaire ons Heren dusent vierhondert een ende tseventich, upten vierden dach in 
Septembri.
"Orig. ( inv.nr. 358.1 ). Met stedezegel ""ad causas"" in groene was."

867. 1471 October 31.
Philippus, bisschop van Portus, verleent aan de abdis van Rijnsburch op haar verzoek toestemming, om
een geschikt priester voor zich en het convent tot biechtvader te kiezen.

Datum Rome II Kalendas Novembris pontificatus Domini Sixti pape IV anno primo.
Orig. ( inv.nr. 49 ). Met geschonden zegel van de poenitentiaria in rode was.

868. 1472 April 6.
Dirc van Zijl Janz. en Ewout Pietersz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Machtelt Jan 
Blanckerts'weduwe, Florijs Jan Blanckerts'dochter en haar zonen, aan Jan Gerijtsz. van Berendrecht 
verkocht hebben twee huizen en erven aan elkander liggende in het dorp van Reynsburch aan de Vliet.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert twie ende tseventich, upten sesten dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 321 ). De zegels ontbreken.

869. 1472 Mei 29.
Notaris Petrus Johan geeft copie van een bulla van paus Clemens. (zie 1313 April 20).

Orig. ( inv.nr. 40 ).

870. 1472 Juni 8.
Elyzabet van Mattanesse, abdis van Rijnsburch, met haar onderzaten van Boscoop met 500 morgen 
geland in het waterschap der vier ambachten Alphen, Haesserdwoude, Boscoop en Waddinxveen, 
Jacop en Adriaen van der Does, Gherijt Hugenz. en andere ingelanden aldaar verbinden zich 
gezamenlijk de kosten te bestrijden om ontslagen te worden van de door dijkgraaf en hoogheemraden 
van Rijnlant op hen gelegde lasten. Op verzoek mede bezegeld door Jan Backer, schout van Boscoop.

Int jair ons Heren duysent vierhondert twe ende tseventich, opten achten dach in Junio.
Orig. ( inv.nr. 683 ). Met 4 uithangende zegels in roode en groene was, dat van Adriaen van der 
Does ontbreekt.

871. 1472 November 16.
Adryaen Wissens, Cornelis Heinricxs. en Claeis Jacopsz., gezworen landmeters des graven, geven 
verslag van de opmeting der landen van het klooster Rijnsburch op Walcheren in Oostcappelen en 
tSeroolaartskerke, en erkennen voor hun werk betaald te zijn. Op verzoek bezegeld door Olivier van 
Scengen, Costen Jacopss. en Michiel Janss., poorters van Middelburch.

Dit was gedaen int jaer ons Heeren M.CCCC. twee ende tseventich, opten zesthiensten dach 
in Novembry.
Orig. ( inv.nr. 731.1 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.
Duplicaat zonder zegels ( inv.nr. 731.1 ). In het duplicaat staat: Tseroestkerke.

872. 1473 Mei 13.
Karle van Bourgoingnen groaf van Hollant etc. verleent de abdij Reynsborch dezelfde vrijdommen van 
bede, contributie enz., als zijn vader in zijn brief van 1440 Mei 27 (hier geheel opgenomen) gegeven 
heeft, behalve dat hij een jaar tijns van 4 grooten Vl. eischt van 274 gemeten in Walcheren.

Gegeven in onser stad van Valenchijn opten XIIIen dach van Meye, int jair ons Heeren 
duysent vierhondert drie ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 742.1 ). Met uithangend zegel en contrazegel in rode was, en duplicaat.
Copie in inv.nr. 127 f. 41 v.
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873. 1473 September 9.
Claes van Schoten, commandeur, Pieter van der Beets, prior, Aernt Willemszoon van Noortich, Symon 
Janszoon van Gysp, Aernt Aerntszoon van Schoonhoven, Florijs Adriaenszoon, Jacob Claeszoon en 
meester Jan Willem, conventualen van het Sint Jansklooster te Hairlem en dat kapittel 
representerende, verklaren goed te keuren den verkoop van elf hond land, gelegen in het ambacht van 
Oestgheest, door wijlen broeder Pieter van Schoten, vermeld in de brief van 1471 Jan. 23, waardoor deze
gestoken is.

Dit was gedaen opten neghenden dach in September int jair ons Heren duysent vierhondert 
drie ende tzeventich.
Orig. ( inv.nr. 303.3 ). Met de zegels van Claes van Schoten in roode en van het convent in groene 
was.

874. 1473 November 16.
Gherijt Tonijsz. erkent ontvangen te hebben van de Heilige�Geestmeesteres van Riinsborch 8 Rh. gld. 
wegens overmaat van een stuk land in Valkenborch, hem toegelegd door de zegslieden Mr. Gooswijn 
Lottijnz, cureit van Rijnsborch, Adryaen van der Does, baljuw van Riinsborch, Florijs van Alcmade 
Hughenz. en Gherijt Rijswijck. Op verzoek bezegeld door zijn oom Boudiin van Dorp.

Ghedaen in de jair ons Heeren duysent vierhondert drie ende tseventich, up den sestienden 
dach in Novembry.
Orig. ( inv.nr. 625 ). Met uithangend zegel in groene was.

875. 1474 Februari 3.
"Gezworenen in het ambacht van Rijnsburch pachten aan Gerijt van der Spaengen, rentmeester-
generaal der abdij, 10 schell. 's-jaars, verzekerd op een huis en erf van Jan Louwenz. te Hairlem, 
liggende te Rijnsburch in ""dat Grieken virendeel"", aan de Woertsloot. Op verzoek bezegeld door 
Anthonijs Aelbrechtsz., schout van Rijnsburch."

Gedaen ende gepacht des Donredages den derden dach in Februario, int jaer ons Heren 
duysent vierhondert vier ende tzeventich.
Orig. ( inv.nr. 469 ). Met uithangend zegel in groene was.

876. 1474 Juli 4.
Philips van Scoenhoven, ridder, heer te Waenrode, belooft zijn zuster Johanne van Scoenhoven, non te 
Reynsberge, een lijfrente van 1 £. gr. Vl. 's-jaars.

in de jare ons Heren duysent vierhondert ende vierentseventich, den vierden dach in Julio.
Orig. ( inv.nr. 527 ). Het zegel ontbreekt.

877. 1474 September 13.
David van Burgundia, bisschop van Traiectum, bericht aan de provisoren van Rijnland, Delfland en 
Schieland en verdere geestelijken en leeken, dat hij op verzoek van abdis en convent van Reynsburch 
het mandaat, door Gherardus van der Spaengen, rentmeester-generaal der abdij, van hem verkregen, 
dat alle pachters en schuldenaars der abdij aan hem, en aan niemand anders, tot Allerheiligen a.s. 
moesten betalen, casseert, aangezien er een andere rentmeester benoemd is.

Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, mensis Septembris die 
decima tercia.
Orig. ( inv.nr. 145 ). Met uithangend zegel ad causas in roods was.

878. 1475 October 21.
Anthonijs Aelbrechtz., schout te Rijnsburch, oorkondt dat Hilwer Jacob die Cocx weduwe met haar 
kinderen overgegeven heeft aan Pieter van Zwieten, rentmeester-generaal van Rijnsburch, ten behoeve 
van Elyzabeth van Mattenesse, abdis, en van het convent, 2 schepenbrieven van Leyden, waardoor deze
gestoken is, (zie 1462 Juli 20 en 1469 Januari 2), den eenen in verkoop, en den anderen als legaat van 
haar man.

Int jaer ons Heeren duysen(t) vierhondert vijf ende tseventich, opten XXIten dach in Octobri.
Orig. ( inv.nr. 334.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 73 vs.

879. 1476 Februari 17.
Jan van Tetroede en Dirc Wouter Danelsz., schepenen te Leyden, oorkonden, dat Louwerijs Jacopsz. de 
helft van 5 morgen land, gelegen in het ambacht van Voirschoten, verkocht heeft aan Pieter Heynricxz.
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Int jair ons Heren duysent vierhondert ses ende tseventich, upten seventienden dach in 
Februario.
Orig. ( inv.nr. 339 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

880. 1476 April 26.
Jan Duuc Gillisz., klerk van wijlen Claes de Vriese, rentmeestergeneraal van Hollant, Zeellant en 
Vrieslant, verklaart dat de abdis van Reynsburch en haar onderzaten niet gezet zijn in de 10 jarige of 
andere beden tijdens diens rentmeesterschap van 23 Mei 51 tot 1 oct. 69.

Opten XXVIen dach in Aprill, int jaer XIIIIc zess ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 99 ). Papier.

881. 1476 Juni 4.
Elizabeth de Mattenesse, abdis van Rijnsburch, confereert het rectoraat van de parochiekerk van 
Rijnsburch, dat door het overlijden van Goeswinus Lottini is komen te vaceeren, aan Johannes Nicolai 
en verzoekt den aartsdiaken van de Dom te Traiectum hem institutie te verlenen.

Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto quarta die Junii.
Orig. ( inv.nr. 573 ). Met uithangend zegel in rode was.

882. 1476 Juni 20.
Ministra en convent van St. Aechtenhuis binnen Delff verkopen aan vrouw Elizabeth v Matenesse, 
abdis van Rijnsborch, 8 hond 30 gaarden land in Monster ten behoeve van het klooster.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert sess ende tseventich, opten twintichsten dach in 
Junio.
Orig. ( inv.nr. 846 ). Met uithangend conventszegel in groene was, met dorsale notitie: Dese 
renten behoren in de wijnkelre ende sijn gecofft om die memorygelden, die die vrou van 
Honselaer als wijnvrou gelevert heeft.
Copie in inv.nr. 128 fol. 165.

883. 1476 Juli 24.
"Elyzabeth van Matenesse, abdis te Rijnsburch, machtigt Adriaen Willemsz., rentmeester van de abdij 
in Zeelant, om voor dijkgraaf en gezworenen van de Vijfambachten de rechten van het convent te 
verdedigen over den ""heventijt"" van de Vijfambachten en de vrijheden van de XIIc. gemeten."

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert ses ende tseventich, upten XXIIIIten dach in Julio.
Gelijktijdige copie op papier naar het origineel. ( inv. nr. 732 ).

884. 1476 September 2.
Burgemeesters, schepenen en raden van Delff beloven de abdis en het klooster van Reynsburch 26 
schell. 11 penn. 's-jaars erfrenten te betalen voor afgedolven aarde ten behoeve der kade die de stad 
heeft doen maken tussen Polreveurt en Ouderschie, aan de westzijde van de Schie.

Upten anderden dach in Septembrij int jair ons Heren dusent vierhondert ses ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 493 ). Met uithangend zegel van zaken in groene was.

885. 1476 September 2.
Provisor en deken van Walacria oorkondt omtrent de getuigenis van eenige inwoners van Oostcapelle 
en Tserolaertskerke omtrent de grenzen van de 1200 gemeten en de polders West- en Oostbroeckiste 
en goede polder en een geschil tussen den baljuw Adrianus Wilhelmi voor de abdis van Reynsburch en 
dijkgraaf en hoogheemraden van Walacria.

Datum Middelburch anno Domini millesimo quadringetesimo septuagesimo sexto mensis 
Septembris die secunda.
Orig. ( inv.nr. 733 ). Met uithangend zegel in groene was.

886. 1476 September 13.
Anthonijs Aelbrechtz., schout van Rijnsburch, oorkondt dat Jan Dirc Evenz. aan vrouw Lijsbet van 
Hoeckelum ten behoeve der scepkamer van Rijnsburch ½ morgen land aldaar verkocht heeft op de 
achterdel.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert ses ende tseventich upten dertiensten dach in 
Septembri.
Orig. ( inv.nr. 826 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 61 nr. XVII op 1467.

887. 1476 October 5.
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Elysabet van Matenesse, abdis van Reynsburch, vergunt aan schout en buren van Zoetermeer het 
gebruik van haar vaart in hare veenen bij Wilsveen in Stompick op verschillende voorwaarden, tegen 
een jaar lijksche levering van 200 elzen.

Opten vijften dach in Octobri int jair ons Heren duysent vierhonder ses ende tseventich.
Opgenomen in een contrabrief van schout, ambachtsbewaarders en buren van Zoetermeer d.d. 
1476 October 6. ( inv.nr. 481.1 ).

888. 1476 October 6.
Schout, ambachtsbewaarders en buurlieden van Zoetermeer beloven alle voorwaarden te 
onderhouden, die de abdis van Reynsburch gesteld heeft voor het vrije gebruik van haar vaart in hare 
veenen bij Wilsveen in Stompick, volgens den geinsereerden brief. (zie 1476 October 5). Op verzoek 
bezegeld door Adriaen van Zwieten, baljuw van Rijnlant, Vranc Willemsz. en Clais Jan Claisz.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ses ende tseventich, opten sesten dach in Octobri.
Orig. ( inv.nr. 481.1 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 10.

889. 1476 October 8.
Schout, ambachtsbewaarders en buurlieden van Zoetermeer beloven jaarlijks op eigen kosten voor de 
abdis in de veenen te poten 200 elzen, volgens den brief van 1476 October 6. Op verzoek bezegeld door 
Vranc Willemsz. en Clais Jan Claisz.

Opten achtsten dach in Octobri int jair ons Heren duysent vierhondert ses ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 481 ). Met 2 uithangende zegels in groene was en copie op papier van notaris 
Guilhelmus Theoderici van Wamel.
Copie in inv.nr. 129 fol. 11.

890. (1476).
Elyssabeth van Mathenesse, abdis van Rijnsburch, verbetert de ordonnantie van het H. Geestgilde, 
ingesteld in 1327 en door Agnyese van Hoern in 1380 bevestigd en bezegeld.

Zonder datum.
Zonder zegel. ( inv.nr. 624 ).

891. 1477 Januari 31.
Marie, hertgin van Bourgoingue, gravin van Hollande en Zeelande, doet uitspraak in appél van een 
vonnis van het Hof van Hollande, tussen Jehan en Guillaume van Schagen, en hun zuster Barbe, 
gemalin van Henry van Zuylen, tegen hun broeder Aubert van Schagen, over betaling van renten uit de 
heerlijkheid van Schageroogge.

Donné a Malines en la dicte court de parlement 1e darrenier jour de Janvier, l 'an de grace mil 
CCCC. soixante seize..
Copie, gewaarmerkt door C. Duyst, naar het origineel, met vroegere stukken op een rol. (Vgl. 1450
Juli 13). ( inv.nr. 528 ).

892. 1477 Maart 31.
Mr. Jacob van Noerd verzoekt de abdis van Rijnsburge, dat zijn deel van het land in Tessel, dat hij van 
de abdis te leen houdt, worde overgebracht aan zijn broeder Jan of wien hij begeert. Op verzoek 
bezegeld door Mr. Jan Thymo, deken van S. Pieter.

Ghedaen int Jair ons Heren dusent vierhondert ende seven ende tseventich, up den laesten 
dach van Maerte.
Orig. ( inv.nr. 717 ). Met ondertekening van de schrijver en met opgedrukt zegel van Mr. Jan 
Thymo.
Eenigszins anders vermeld in ouden inv. 30 fol. 38 vs. nr. XXXV.

893. 1477 Mei 19.
Aernt Heerman en Clais van Leewen, leenmannen der abdis van Reynsboirch, oorkonden dat Symon 
van Noerde aan Jan van Hoerde, zijn broeder, zijn aandeel in de erfleenen van hun vader Jan overgaf, 
die hij in leen had van de abdis, en gelegen op Texsel. Mede bezegeld door Symon van Noerde.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert seven ende tseventich, upten negentienden dach in 
Meye.
Orig. ( inv.nr. 717 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

894. 1477 Juli 3.
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Katrijn, weduwe van Willem van Zaenden, en Mr. Floris, zoon van Willem van Zaenden, mede als 
voogd van zijn 3 broers en zuster, verkopen aan Katrijn van Santfoort, haar zuster en tante, de helft van
een stuk land in Oestgeest. Op verzoek bezegeld door Claes Pietersz.

Int jaer ons Heren duysent vierhondert zeven ende tzeventich, opten derden dach in Julio.
Orig. ( inv.nr. 307.1 ). Het zegel ontbreekt.
Met transfix d.d. 1529 October 15.

895. 1477 October 4.
Het Hof van Holland wijst vonnis in zake de visscherij van Schagerkogge, en de betaling van renten aan
de erfgenamen van de heer van Schagen.

Aldus gedaen ende gegeven - - upten vierden dach van Octobri int jaer duysent vierhondert 
zeven ende tseventich.
Copie-extract, met vroegere stukken op een rol. (Vgl. 1450 Juli 13). ( inv.nr. 528 ).

896. 1478 April 7.
Maximiliaen, hertog van Oistenrijc, praaf van Hollant etc. bevestigt alle privelegiën van het klooster 
Rijnsburg.

Gegeven in onsen huuse in de Haage den VIIten dach van April, int jaer ons Heeren duysent 
vierhondert acht ende tseventich naer Paesschen.
Orig. ( inv.nr. 87 ). Met uithangend zegel in rode was.

897. 1479 Januari 5.
Dirc van Honterst, schout van Oostgheest, oorkondt dat Claes Claesz aan Willem Bruynenz., deken, en 
de meesters van het St. Barbaragilde te Rijnsborch ½ morgen land te Oestgeest bij den 
Valkenborgerweg verkocht heeft.

Ghedaen in de jair ons Heeren dusent vierhondert negen ende tseventich, op den vijften dach 
in die maent, geheten Januarius.
Orig. ( inv.nr. 661 ). Met uithangend zegel in groene was.

898. 1479 Juni 2.
Burgemeesters en schepenen van der Veer in Zelant, oorkonden, dat Aernt Dircxz., priester, als 
procurator van prior en convent der Regulieren van Onser Vrouwenpolder in Walcheren, en eenige 
ingelanden van de twalefhondert gemeten in Walcheren procureurs hebben gesteld voor een proces 
voor Stadhouder en Raden van Hollant.

Gedaen upten anderden dach van Junio, int jair ons Heren duyst CCCC negen ende 
tseventich.
Orig. ( inv.nr. 734 ). Het zegel ten zaken ontbreekt.

899. 1479 Juni 3.
Gezworenen van de Vijfambachten in Walcheren kennen, dat Willem Jansz., clerc in de watering der 
Vijfambachten, verklaart ontvangen te hebben van Adriaen Willemsz. 23 £. 12 schell. 8 penn. grooten 
Vlaamsch voor zekere namptisatie, die Adriaen als machthebbende der abdis van Rijnsburch en haar 
medeplegers moet doen voor een proces over de 424½ voor den Raad van Hollant.

Opten derden dach in Junio, int jair XIIIIc LXXIX.
Orig. ( inv.nr. 734.1 ). Met 3 uithangende zegels (1, 2 en 6) in groene was, de zegels 3, 4, 5, en 7 
ontbreken.

900. 1479 Juni 12.
Elyzabeth van Mattenesse, abdis van Rijnsburch, geeft aan de stad Delff in erfpacht 1½ morgen land 
buiten de Hagepoort aan de oostzijde van de Hagheweg, waar het oude ziekenhuis op stond, voor 4½ 
£. 's-jaars.

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert neghen ende tseventich, upten twaleften dach in 
Junio.
Gelijktijdige copie op perkament. ( inv.nr. 359 ).

901. 1479 Juni 12.
Burgemeesters, schepenen en raden van Delft nemen in erfpacht van de abdis van Reynsburch 1½ 
morgen land buiten de Hagepoort aan de oostzijde van de Hageweg, waar het oude ziekenhuis op 
stond, voor 4½ £. 's-jaars.
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Opten twaelften dach van Junio int jair ons Heren dusent vierhondert negen ende tseventich.
Orig. ( inv.nr. 359 ). Het zegel ten zaken ontbreekt.
Hierbij extract uit het uitgeefboek van de tresorier van Delff. (papier XVIIe eeuw). In dorso: 
Memorie van mijn cosijn Lodensteyn.
Een Jan Jansz. Lodensteyn is Thesaurier in 1621.

902. 1479 October 28.
Frater Johannes van Osnaburg, prior van het Predikheeren convent te Haarlem, vermaant frater Hugo 
van Reynsburch, dominicaan, die zonder daartoe bevoegd te zijn in het convent Reynsburch als 
biechtvader fungeert, om binnen drie dagen na ontvangst van dit stuk vandaar te vertrekken, op straffe
van excommunicatie, en onverminderd verdere straffen bij wederspannigheid.

Datum Harlemi ipso die sanctorum Symonis et Jude apostolorum anno verbi incarnati 
M.CCCC.LXXIX.
Copie, gewaarmerkt en geschreven door Johannes filius Theodorici Delff, notarius publicus. 
( inv.nr. 55 ).

903. 1479 November 24.
"Gherrit Hoechstraet, schout van Reynsburch, oorkondt dat Beatris Dirck Willems'weduwe aan Lijsbeth
van Hoekelum, officierster der scepcamer van Reynsburch, ten behoeve van het convent verkoopt een 
""kerstwuyn opten ouden Vliet"" in Oestgheest."

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tzeventich, opten vierende 
twentichsten dach in Novembri.
Orig. ( inv.nr. 827 ). Met uithangend zegel in groene was.

904. 1480 April 14.
Gherijt Hoechstraet, schout, en schepenen in Rijnsburch, oorkonden dat Adryaen van der Does, 
gemachtigde van het klooster van Rijnsburch, gepand heeft aan het erf met opstal in de Kerksteeg 
wegens 34 jaer onbetaalde pacht, waarvoor de rechte eigendom van dat erf het klooster toegeschat is.

Opten viertienstensten dach van April, anno viertienhondert ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 322 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 31.

905. 1481 Januari 4.
Gherijt Dirckz. de Man en Clemeyns Dirck de Man's weduwe verkopen aan Wigger Hugenz. een halven 
tuin in Oostgheest op den ouden Vliet. Op verzoek bezegeld door Gherijt Hoochstraet.

Ghedaen in de jair ons Heeren dusent vierhondert ende een ende tachtich, op den vierden 
dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 304.1 ). met uithangend zegel in groene was.

906. 1481 Januari 8.
Gherijt Dirckz. de Man en Clemeyns Dirck de Man's weduwe verkopen aan Florijs Janz. een halven tuin 
in Oostgheest op den ouden Vliet. Op verzoek bezegeld door Gherijt Hoochstraet.

Ghedaen in de jair ons Heeren dusent vierhondert een ende tachtich, op den achtsten dach in 
Januario.
Orig. ( inv.nr. 304.2 ). Met uithangend zegel in groene was.

907. (14)81 Maart 24.
Elysabet van Mattanesse, abdis en vrouw van Rijnsburch, machtigt haar neef Philips van Mattanesse 
om te appelleeren voor notaris en getuigen van de den 23sten Maart door den Stadhouder en Raad van
Hollandt het klooster en de heerlijkheid opgelegde belasting in strijd met de priveleges, en voor den 
heer van Oostenrijck te procedeeren.

Opten XXIIIIen dach in Mairte, anno LXXXI.
Orig. ( inv.nr. 101.1 ). Papier met opgedrukt zegel.

908. 1481 April 2.
Notaris Johannes Theoderici Delff instrumenteert, dat Philipus van Mattenesse, procurator van de 
abdis van Reynsburch, zich beroept op Maximilianus, hertog van Austria en Burgondia of diens 
Kanselier en hogen Raad tegen den eisch van bijdragen aan oorlogskosten die, in strijd met de 
bestaande privileges van de onderhoorigen der abdij gevorderd worden door heer Judocus van Laleyn, 
stadhouder van Hollandia, Zeelandia en Frisia en de raadsheeren der kamer van Hollandia.
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Acta fuerunt hec in civitate Delffensi in transitu sacerdotum domus sororum sancte Barbare 
sub anno, indictione, mense, die, hora et pontificatu supra designatis (anno) millesimo 
quadringentesimo ootuagesimo primo, indictione decima quarta secundum stilum et 
consuetudinem civitatis et dyocesis Traiectensis, die vero Lune secunda mensis Apcilis 
pontificatu sanctissimi in Christo patris et domini domini Sixti divina providentia pape quarti 
anno suo decimo
Orig. ( inv.nr. 101.2 ). Met notarismerk.
Afkomstig uit het archief van het huis Duivenvoorde, aanwinsten 1920 XXXVIII.I.

909. 1481 April 6.
Maximiliaen en Marie, hertogen van Oisterycke, nemen de abdij van Reynsborch met al wat er toe 
behoort in hunne bescherming evenals hunne voorvaders gedaan hadden.

Gegeven tot Breda den VIten dach van April, int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende 
tachtentich voor Paesschen.
Orig. ( inv.nr. 88 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was.
Vermeld in Boergoensche charters p. 163 op 5 April

910. 1481 April 6.
Maximiliaen en Marie, hertogen van Oistenrijcke, geven bevel aan de eersten deurwaarder van de 
Kamer van Raden in Hollant, op verzoek van abdis en convent van Reynsborch, om stadhouder en 
leden van de Raad in Hollant en den exploiteur Jacob te dagvaarden voor de Grote Raad, om de 
supplianten te hooren als appellanten van hunne brieven van sommatie tot betaling van een bijdrage 
in de wapening tegen de stad Leyden.

Ghegheven tot Breda den VIsten dach van April int jaer ons Heeren duust CCCC. ende 
tantentich voor Paesschen.
Orig. ( inv.nr. 101.3 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was.

911. (1481) Mei 22.
Ordonnantie en fundatie van het hospitaal te Rijnsburch door broeder Huych Symonsz. Rechtevoirt en 
zijn moeder, met consent van de paus.

Ghedean bi my broder Huich Simonz. Rechtetvert, opten XXIIten dach in Mey.
Orig. ( inv.nr. 952 ). Papier.

912. 1481 Juli 13.
Sixtus IV beveelt den deken van S. Salvator te Traiectum, Gerardus de Terenhave, deken van S. Marie in 
Rees, te Traiectum vertoevende, en den deken van S. Pancratius te Leyden, op verzoek van de rector der 
parochiekerk van Reynsborch, Johannes van Wassenaer, een onderzoek in te stellen naar Hugo 
Rechtevoert, van de orde der Predikheeren, en zijn moeder Mechteldis, die volgens den klager op eigen 
gezag begonnen zijn een hospitaal voor de armen te Reynsborch te stichten, en daarin een beslissing te 
nemen.

Datum Rome apud S. Petrum anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, tertio 
Idus Julii pontificatus nostri anno decimo.
Orig. ( inv.nr. 953.1 ). Met loden zegel en gelijktijdige copie.

913. 1481 September 15.
Gherijt Hoechstraet, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Jacob van de Berghe 4 stuivers 's-jaars 
erfrente, hem toegeschat door de zeven schepenen, pandde aan huis en erf van Hillewer Jacob die Cocx 
weduwe voor achterstallige pacht die de liberie van Rijnsburch te goed had en Jacob van de Berghe 
gemachtigd was te innen namens Elizabeth van Mattenesse, abdis, en Alyda van Cattendijck, cantrix.

Gedaen in de jaer ons Heeren dusent vierhondert een ende tachtich, upten vijftiensten dach in
Septembri.
Orig. ( inv.nr. 944 ). Het zegel ontbreekt.

914. 1481 November 9.
Jan Aernt Pouwelsz. en Adriaen van der Boichorst, schepenen in Leyden, oorkonden dat Huge Hugensz.
van Zwieten van abdis en convent van Rijnsburch gehuurd heeft 44 morgen land in het ambacht van 
Zoeterwoude, den ban van Stompick en te Voirschoten voor 30 jaren tegen 16 Geld. Rijders 's-jaars, 
volgens den brief, dien Huge daarvan van de abdis bezegeld heeft.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert een ende tachtich, upten negenden dach in Novembri.
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Orig. ( inv.nr. 350.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 17.

915. 1481 December 3.
De Raden des Heeren en der Vrouwe van Oestenrijck en Bourgoengen voor Hollant, Zeelant en 
Vrieslant geven op verzoek van de abdis van Reynsborch bevel aan de eersten gezworen bode van de 
Kamer van Raden in Hollant, om Adriaen Willemsz. en Gillis, zijn zoon, rentmeester, van de 
conventsgoederen op Walcheren en Noortbevelant, te dagvaarden in de Hage, om hen te hooren over 
hun verplichting tot levering van tarwe.

Gegeven onder het signet upten derden dach in Decembri int jaer ons Heeren duysent 
vierhondert een ende tachtentich.
Orig. ( inv.nr. 746.1 ). Met uithangend signet in rode was.
Met aangehecht exploit d.d. 1482 April 23, bezegeld.

916. 1482 April 19.
Elyzabeth van Mattenesse, abdis van Rijnsburch, beleent Florijs Heerman met 8 hond land in Warmont
ten erfleen, hem aanbestorven van zijn grootvader, Aernt Heerman.

Gedaen in onser abdien int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tweentachtich, opten 
negentyenden dach in Apryl.
Orig. ( inv.nr. 722 ). Met uithangend zegel in groene was.

917. 1482 Augustus 15.
Mr. Gherijt Willemsz. van Everdingen, stadhouder van de baljuw van Noortich, Heynrick IJsbrantsz., 
schout van Hillegom, en welgeboren mannen, doen uitspraak in een geschil tussen Adriaen van der 
Does, rentmeester-generaal van Reynsburch, en Jongen Pieter den bastaard over een winter-gras, aan 
het klooster verschuldigd van het land Ackereynde in Noortwijck. Op verzoek van Heynrick Ysbrantsz. 
e.a. mede bezegeld door Boud wijn, bastaard van Treslong.

Ghesciet int jair ons Heren duysent vierhondert twee ende tachtich, up onser Lieuer Vrouwen 
dach Assumpcio.
"Orig. ( inv.nr. 425 ). Met uithangend zegel van Treslong in groene was; het eerste ontbreekt."
Copie in inv.nr. 129 fol. 61.

918. 1482 Augustus 26.
Gherijt Hoechstraet, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Ghijsbrecht Jacobsz. 3 st. 's-jaars pandde, hem 
toegeschat door de 7 schepenen, op Claes Claesz. Rechtevoirt's huis en erf tussen Vliet en Scousloot 
wegens 2 £. achterstallige pacht aan de rentmeester van het klooster.

Gedaen in de jaer ons Heeren duysent vierhondert twe ende tachtich upten ses ende 
twintichsten dach in Augusto.
Orig. ( inv.nr. 470 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 34, met aantekening, dat op dit huis vroeger stond 15 st., en nu 18, die 
L.F.Boen nu betaalt 1534.

919. 1482 September 11.
Notaris Johannes Theodrici uit Delff instrumenteert, dat Helmigius van Doirnick verklaart, dat hij zijn 
nicht Theodrica van Maelste, dochter van wijlen Fredericus van Renijs, niet geholpen heeft bij haar 
vlucht uit het klooster Rynsburch, toen zij den vierden vluchtte naar haar broeder Johannes van Renijs 
en verwanten in Elffdijck in Zeland, en dat de verwanten haar ook in het vervolg niet zullen helper of 
opnemen, maar haar houden in het klooster.

Acta fuerunt hec in villagio de Reynsburch in domo habitationis Jacobi de Bergis sub anno - -
supra descriptis (Anno millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, indictione decima 
quinta secundum stilum et consuetudinem civitatis et dyocesis Traiectensis, die vero Mercurii 
undecima mensis Septembris).
Orig. ( inv.nr. 14 ). Met notarismerk.

920. 1483 Mei 10.
Gerijt Hoichstraet, schout van Rijnsburch, oorkondt dat Gerijt Gerijtz. gekocht heeft van de abdis van 
Rijnsburch de erven en opstal, tussen Lijdweg en Vliet, die aan Dirck de Cock hoorden, op voorwaarde 
van de cijnsen en de pacht te betalen, onder verband van deze erven met ½ morgen land aldaar.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende tachtich, opten tiensten dach in Meye.
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Orig. ( inv.nr. 471 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 129 fol. 39.

921. 1483 Juni 8.
Gherijt Hoechstraet, schout in Rijnsburch, oorkondt dat aan Jan Jan Louwerijsz. 2 erven tussen 
Lijdtweg en Vliet, met steen en hout, op een daarvan gevonde, toegepacht zijn die vroeger aan Jan 
Jansz. behoorden, zwager van wijlen Dirck Claesz. Cock, wegens achterstallige pacht aan de abdis.

Gedaen int jaer ons Heeren duysent vierhondert drie ende tachtich, upten achtsten dach in 
Junio.
Orig. ( inv.nr. 323 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 38.

922. 1483 Juni 22.
Paus Sixtus IV draagt den deken van S. Pancratius te Leyden op, om de resignatie van Simon van 
Solusa van de kapelanie van S. Marie in de abdij van Reinsberch te aanvaarden, en ze te incorpeeren in 
de tafel der abdis, omdat door absentie van de vicarius de dienst schade lijdt.

Datum Rome - - - anno millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio decimo Kal. Julii, 
pontificatus nostri anno duodecimo.
Orig. ( inv.nr. 798.1 ). Met loden zegel.
Copie van notaris Johannes Theodrici uit Delff.
Geinsereerd in brief van 1499 Oct. 12.

923. 1483 Augustus 31.
Aelbrecht van Baern, commandeur van de Duitsche orde en cureit van Sint Pieterskerk te Leyden, Jan 
van Zwieten en Dirc van Bosch geven een arbitrale beslissing in een geschil tussen Adriaen van der 
Does, rentmeester van abdis en convent van Rijnsburch eenerzijds, en Philips Pietersz., pater van Sint 
Berberen zusterhuis anderzijds, over eenige landerijen gelegen in het ambacht van Wermoude, n.l. 1 
morgen gelegen aan Steyns Horn, en 1 morgen gelegen over het water op de Goudtom, waarbij 
Adriaen van Zwieten, daartoe verzocht, in plaats van zijn vader zegelt.

Int jair ons Heren duysent vierhondert drie ende tachtich opten lesten dach in Augusto.
Orig. ( inv.nr. 344 ). Met 2 zegels, 1 in roode en 1 in groene was.

924. 1484 Januari 22.
Maximiliaen en Phelips, erfhertogen van Oistenrick, palatijnen van Holland etc., geven bevel aan de 
deurwaarder sergeant van wapenen van de Raadkamer in Holland, krachtens een relieff van de Grote 
Raad van Mechelen in cas van appèl van een vonnis van het Hof van Holland tussen de abdis van 
Reynsburch en den baljuw van Rijnlant over de hoge jurisdictie, om stadhouder en Raden van Holland 
voor de Grote Raad te dagvaarden.

Gegeven in onse stede van Bergen in Henegauwe den XXIIen dach van Lauwe int jaer ons 
Heeren duyst CCCC. drie ende tachtentich.
Orig. ( inv.nr. 543 ). Geschonden. Met aangehecht exploit d.d. 1483-1484 Jan. 31.

925. 1484 Februari 15.
Elysabet van Mathenes, abdis van Rijnsburch, erkent vanwege zuster Margriet Jansdr. van Mathenes 
betaald te zijn door Phillips van Mathenes, haar broeder, van haar aandeel in de nalatenschap van 
jonkvrouw Willem v Alcmade Willem's weduwe uuten Haghe, haar moeder, waarvoor Phillips haar een
lijfrente van 8 £. 's-jaars zal geven.

Int jaer ons Heren viertienhondert vier ende tachtich, up den vijftienden dach in Februario.
Orig. ( inv.nr. 529 ). Met uithangend zegel in rode was.

926. 1484 Februari 20.
Dirck Enghebrechtz., schout in Oostgheest, oorkondt dat Dirck Janz. aan Florijs Janz. verkocht heeft 
een tuin aldaar aan de Valkenburgerweg.

Ghedaen in jair ons Heeren viertienhondert tachtich ende vier, up den twintichsten dach in die
Zelle.
Orig. ( inv.nr. 305 ). Met uithangend zegel in groene was.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 98 vs. nr. XLVI op 1480 Feb. 24

927. 1484 Maart 18.
Elizabeth van Mattanesse, abdis van Rijnsburch, maakt bepalingen omtrent overdracht aan het 
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convent voor de sacristie van 3 morgen land, na haar dood en van Katrijn van Doirnick, volgens den 
brief, waardoor deze gestoken is.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende vierentachtich, opten achtiensten dach in Mairt.
Orig. ( inv.nr. 818 ). Door vocht beschadigd, met uithangend zegel in rode was, geschonden.

928. 1485 Februari 4.
Florijs Florijsz. van der Boechorst, schout in het ambacht van Rijnsborch, oorkondt dat Wouter Jansz. 
aan Florijs Jansz. en Jan Jacopsdr., zijn vrouw, verkocht heeft een lijfrente van 9 Phs schilden 's-jaars, 
van 28 gr. op een huis en erf aldaar tussen den Vliet en de gracht.

Ghedaen in de jair ons Heeren dusent vierhondert vijf ende tachtich up den vierden dach in 
die maent Zelle.
Orig. ( inv.nr. 472 ). Met uithangend zegel in groene was.

929. 1485 Mei 28.
Gerijt Verhoeff Gerijtsz. c.s., beloven de laan door het kloosterland van Reynsborch en dat van het St. 
Aechtenhuis te Delff, loopende tot de Gaech toe, niet tot uitpad van hun land te zullen gebruiken dan 
met goedkeuring van het klooster. Op verzoek bezegeld door Willem Buys Jansz., hun neef.

Opten acht ende twintichsten dach in Meye, int jaer ons Heeren duysent vierhondert vijff 
ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 375 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 118.

930. 1485 November 12.
Florijs Florijsz. van der Boichorst, schout van Reynsburch, oorkondt dat Jan Jan Louwerijsz. aan het 
vervallen huis en erf van Claes Claesz. Richtevoirt gepand heeft voor 3 jaren pacht van 11 st. 's-jaar en 
den derden penning daarvan, waarvoor de 7 schepenen hem dit huis en erf, als gemachtigde van 
Elyzabeth van Mattanesse, abdis van Rijnsburch, toegepacht hadden.

Gedaen in de jair ons Heren dusent vierhondert vijff ende tachtich opten twaellefften dach in 
Novembri.
Orig. ( inv.nr. 324 ). Met uithangend zegel in groene was, geschonden.
Copie in inv.nr. 129 fol. 44.

931. 1485 December 5.
Schout, burgemeesters en schepenen van Leyden oorkonden dat Aernt Gerijtz. oud 60 jaar, Ghijsbrecht 
Schiernaert, 50 jaar, Willem Bruyn 53 jaar, Jacop van der Barch en 7 andere ingezetenen van 
Reynsburch met ede verklaarden, dat de abdis van Reynsburch vrijvrouwe van het ambacht en dorp is 
en hare voorzaten daar steeds een baljuw en schout hebben aangesteld, die hoog, middel en laagrecht 
hebben gedaan, en dat men niet weet, wanneer dit anders is geweest.

Int jair ons Heren duysent vierhondert vijf ende tachtich, upten vijften dach van Decembri.
Orig. ( inv.nr. 543.3 ). Met uithangend stadszegel in groene was, geschonden.

932. 1487 Maart 1.
Florijs Florijsz. van der Boechorst, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Jan Jan Louwerijsz. voor den 
Heiligen Geest gepand heeft het huis van Gerijt Govertsz., wegens 2 jaar achterstallige pacht van ½ £. 
's-jaars, waarvoor de 7 schepenen hem op dat huis toegeschat hebben 3½ groot 's-jaars.

Gedaen int jaer ons Heren duysent vierhondert seven ende tachtich, upten eersten dach van 
Maert.
Orig. ( inv.nr. 651 ). Het zegel ontbreekt.

933. 1487 April 15.
Elysabeth van Mattanesse, abdis van Rijnsburch, oorkondt dat zij eertijds gekocht heeft op Gerijt 
Pelser's huis en erf 18 schell. 8 penn volgens den brief, waardoor deze gestoken is, (zie 1464 Mei 1), en 
bepaalt dat deze rente na haar dood en van Adriaen Jan's dochter van Botlant uitgereikt zal worden 
aan de bewaarster van Vrouw Noppen altaar voor het onderhouden van de lamp.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert zeven ende tachtich, upten vijftiensten dach van 
Aprille.
Orig. ( inv.nr. 804.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

934. 1487 April 15.
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"Elysabeth van Mattanesse, abdis van Rijnsburch, oorkondt dat zij eertijds gekocht heeft 1 morgen land
volgens den brief, waardoor deze gestoken is, (zie 1464 Mei 1), die nu 3 £. 6 sc. 8 p. jaarlijks geldt; nog 2
£., die de abdij haar jaarlijks schuldig is voor een lening tot aankoop van 11 hond land van de 
commandeur van Haarlem, welke renten zij bestemt voor een mis per week op het altaar in het kleine 
kapelletje aan de noordzijde van 's-graven kapel, terwijl het overschot zal dienen tot onderhoud van 
ornamenten en licht."

Int jair ons Heren dusent vierhondert zeven ende tachtich, upten vijftiensten dach in Aprille.
Orig. ( inv.nr. 803.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

935. 1487 Juli 3.
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van Oistenrijck, palatijnen van Holland etc. 
geven sententie in de Grote Raad in de zaak tussen den procureur-generaal in de Rade van Holland en 
Zeeland en de abdis van Ruysbuerch omtrent een appèl van Gherijt Hoochstraet, schout van Rijnsburg, 
in zake van valschheid, met vernietiging van het appèl en renvooi naar den Raad van Holland.

Gegeven in onse stede van Brugge, den derden dach van Julyo, int jaer onss Heeren duusent 
CCCC. zevene ende tachtentich.
Orig. ( inv.nr. 544 ). Met uithangend groot zegel en tegenzegel in rode was.

936. 1488 Januari 10.
Pieter Dirxz. van Slingelant, Adriaen Heynrixz. en Gerbrant Willemsz van de Coulster, schepenen in 
Dordrecht, oorkonden dat Jan Willemsz. en Jan Jansz., zijn zwager, beeldsnijders van het gestoelte, van 
de rentmeester van Reynsborich ontvangen hebben 6 £. in mindering van verdere bedragen, die op 
dezen brief aangeteekend zullen worden.

Gegeven int jaer ons Heren M.CCCC. zeven ende tachtich, opten tiensten dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 177 ). Doorsneden, de 3 zegels ontbreken.
In dorso latere afrekeningen. Bijlage bij inv.nr. 177 .

937. 1488 Juli 2.
Elysabeth van Mattenes, abdis en vrouwe van Rijnsburch en Boscoop, vidimeert een cedul of brief, 
bezegeld door Agniese van Hoeren, luidende - - (zie 1382 Dec. 20).

Int jair ons Heeren duysent virhondert acht ende tachtich, upten IIen dach in Julio.
Copie naar het origineel. ( inv.nr. 686 ).

938. (14)89 April 6.
Fransoys, broeder tot Brederode, stadhouder-generaal van Holland etc. geeft vrijgeleide voor 3 of 4 
afgevaardigden van Wassenaar, Noordwijk, Rijnsburg, Voorschoten, Valkenburg, Katwijk aan de Rijn 
en aan Zee, tot Zaterdag a.s., voor een overeenkomst in Rotterdam.

Opten zesten dach van Aprill anno LXXXVIII voir Paesschen.
Copie, 1 stuk. ( inv.nr. 107 ).

939. 1489 April 13.
Johan, burggraaf van Montfoort etc., kapitein te Woerden, geeft vrijgeleide voor 4 afgevaardigden van 
de abdis tot den laatsten Paaschdag, voor een overeenkomst in Woerden.

in de jare ons Heren dusent vierhondert neghen ende tachtentich opten darthiensten dach 
van Aprille.
Orig. ( inv.nr. 106 ). Met geschonden opgedrukt geheim zegel, 1 stuk.

940. 1489 April 21.
"Johan, burggraaf te Montfoirde, heer te Purmereynde en Lijnschoeten, en kapitein te Woerden 
""vrijt"" en veiligt het klooster Rensborch met al zijn onderzaten te Rensborch, Busscoep, Ackersdijck en
de Vene tot Allerheiligen e.k. op voorwaarde dat van daar zijn vijanden geen hulp wordt geboden."

in de jaer ons Heeren dusent vierhondert neghen ende tachtentich, opten een ende 
twintichsten dach van Aprille.
Orig. ( inv.nr. 106 ). Papier, met opgedrukt geheim zegel, geschonden.
Vidimus van 1489 April 22.

941. 1489 April 22.
Jan Claisz., pastoor van Rijnsburch, en Dammas Willems., priester aldaar, vidimeeren een brief van 
Johan van Montfoirde. (zie 1489 April 21).
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Int jair vurtienhondert negen ende tachtich, upten twee ende twintichsten dach van Aprille.
Orig. ( inv.nr. 106 ). Met opgedrukte zegels in roode en groene was, beide geschonden.

942. 1489 April 26 en 29.
Fransois, broeder tot Brederode, stadhouder-generaal van Holland etc., geeft vrijgeleidevoor 3 of 4 
afgevaardigden uit Akkersdijk en van de abdis van Rijnsburg, voor een overeenkomst in Rotterdam.

Opten XXVIen (XXIXen) dach in Aprille anno XIIIIc. negen ende tachtich
Twee orig. ( inv.nr. 107 ). Geschreven en geteekend door jongen F(rederick) van de Zevender. 2 bl.

943. 1489 Mei 1.
Florijs Florijsz., schout van Rijnsburch, oorkondt dat Jan Louwerijsz. als gemachtigde van de Heiligen 
Geest van Rijnsburch pandde van Jan Florijs Cleyers steen en erf wegens achterstallige rente van 48 st., 
waarvoor hem door 7 schepenen 5 st. 's-jaars zijn toegeschat.

Int jair XIIIIc negen ende tachtich, upten eersten dach van Meye.
Orig. ( inv.nr. 652 ). Het zegel ontbreekt.

944. 1489 Mei 2.
"Fransois, broeder tot Brederode, stadhouder-generaal van Hollant, Zeelant en Vrieslant, ""vrijt"" en 
veiligt het klooster Reynsburch met al zijn onderzaten van Reynsburch, Buscoop, Ackersdijck en de 
Venne tot Allerheiligen e.k. op voorwaarde dat er van daar zijn vijanden geen bijstand wordt verleend."

Opten tweede dach in Meye int jair ons Heeren duysent vierhondert negen ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 107 ). Papier, met opgedrukt signet in rode was, en handtekening.
Uit auctie Alkemade en v.d. Schelling, Mei 1848 Amsterdam nr. 87.

945. 1489 Juni 27.
De Raden van de Roomsch-koning, en van zijn zoon, aartshertog van Oistenryck, Gecommitteerden ter
zaken van de landen van Hollant, Zeelant en Vrieslant, bevelen den eersten gezworen bode exploiteur 
van de Kamer aan Clais Claisz., schout van Oostcappelen in het ambacht van de abt van Middelburch 
te verhinderen vierschaar te spannen op de hofstede van Jacop Huygenz., die de abdis van Reynsburch 
toebehoort.

Gegeven in de Hage upten seven ende twintichsten dach van Junio, int jair ons Heeren 
duysent vierhondert negen ende tachtich.
Orig. ( inv.nr. 735 ). Met opgedrukt signet in rode was.

946. 1490 November 6.
Pieter Pieter Reynbrantz. en Heynric Florijsz., schepenen in Leyden, oorkonden dat Dirck Claisz. aan 
Dirck Aelbrechtz. 3 gouden R. gl. 's-jaars, staande op zijn huis en erf met 4 morgen land in 
Zoeterwoude aan de Vliet verkocht heeft.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende negentich, upten sesten dach in Novembri.
Orig. ( inv.nr. 490.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 78 vs.
Met transfix d.d. 1535 Mei 28.

947. 1491 Maart 19.
Jan Jansz., schout, en 7 schepenen in Rijnsburch oorkonden, dat Dirc van der Made aan Adriaen van 
der Does, rentmeester-generaal van Rijnsburch, ten behoeve van de wijnkelder verkocht heeft 1 morgen
land in Voirhout, aan de watering, gemeen liggende met Cornels Janz.

Int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende tnegentich, opten negentiensten dach van 
Mairte.
Orig. ( inv.nr. 861 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 75.

948. 1491 Juli 18.
Burgemeesters, schepenen en raden van Delf oorkonden, dat de Heilige-Geestmeesters aldaar aan Mr. 
Jan Woutersz. verkocht hebben de helft van morgen land, gemeen liggende met het oude gasthuis aan 
de Rotterdamschen weg.

Opten XVIIIen dach in Julio, anno XIIIIc een ende tnegentich.
Copie op papier, gewaarmerkt door V. de Jonge 1544 Mei 10. ( inv.nr. 355 ).

949. 1492 December18.
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Jan Jan Louwerijsz., schout van Rijnsburch, en 7 schepenen aldaar oorkonden, dat Ghijsbrecht Jacobsz. 
gepand heeft aan het erf van Jan Florijsz. waarvoor hem 1 st. 's-jaars toegeschat is wegens 
achterstallige pacht aan de abdis.

Gedaen in de jaer ons Heeren duysent vierhondert twe ende tnegentich, upten XVIIIten dach 
in Decembri.
Orig. ( inv.nr. 473 ). Met 2 uithangende zegels in groene was

950. (1478-1492).
Notitie over aankoop van 4 morgen land in Ouderschie door Elizabet van Matenesse, abdis, en 
Weyndelmoet van Oestrum, conventuaal te Rijnsborch, voor gezamenlijke rekening, waarvan de brief 
inde sacris tiekist ligt, aan welk land Weyndelmoet met eigen geld een eeuwige rente gekocht heeft van
6 £. 's-jaars, waarmede zij haar leven lang den hoogtijd van S. Barbara houden zal. Hetgeen dit land 
meer opbrengt dan 6 £., heeft de abdis gegeven in de sacristie voor kaarsen op S. Petrus- en 
Paulusdag. na de dood van Weyndelmoet zal de vrouwe van de sacristie S. Barbara's hoogtijd houden

( inv.nr. 819 ). 1 bl.

951. 1493 Maart 7.
Burgemeesters, schepenen en raden van Delf oorkonden, dat Gerijt Jansz. Bruyser en Berger Joestz. 
verklaren tegenwoordig te zijn gewees inden Haghe bij het verhuren van 2 morgen land in Schielant 
door Adriaen van der Does aan Willem Jan Prootenz.

Opten VIIen dach in Maerte, anno XIIIIc twe ende tnegentich na beloop shoofs van Hollant.
Orig. ( inv.nr. 407 ). Papier. Het opgedrukt zegel ten zaken bijna geheel verdwenen.

952. 1493 September 25.
Jan Jan Louwerijsz., schout in Rijnsburch, en 7 schepenen aldaar oorkonden, dat Marijtgen Wigger 
Hugensz. 'weduwe aan Adriaen van der Does, rentmeester-generaal van Rijnsburch, verkocht heeft ten 
behoeve der abdij 6 st. 's-jaars erfrente op haar huis en erf en tuin op den ouden Vliet.

Int jair ons Heren vierthienhondert driende tnegentich, opten vijf ende twinchtichsten dach in 
Septembry.
Orig. ( inv.nr. 474.1 .) Met 2 uithangende zegels in groene was.

953. 1493 October 11.
Jan Jan Louwerijsz., schout in Rijnsburch, en 7 schepenen aldaar oorkonden dat Pieter de bastaard van 
Treslongen als ontvanger der abdis van Rijnsburch gepand heeft aan Marijtgen Wigger Hugesz. 
'weduwe, huis en erf om 20 st., waarvoor zij hem toegeschat hebben 2 st. erfelijke renten 's-jaars.

Int jair ons Heren vierthienhondert driende tnegentich, opten elleften dach in Octobry.
Orig. ( inv.nr. 474.2 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.

954. 1493 November 4.
Adriaen van der Does, rentmr.-genrl. van Rijnsburg, verklaart dat Willem Jansz. Proot van hem als 
rentmr. gehuurd heeft 2 morgen land in Ouderschie in Schielant onder zekere voorwaarden.

Int jair ons Heren XIIIIc. driende tnegentich, opten vierden dach in Novembry.
Orig. ( inv.nr. 407 ). Papier, met handtekening.

955. 1494 Mei 1.
Elyzabeth van Mattanesse, abdis van Rijnsburch, oorkondt dat zij door Adriaen van der Does, haar 
neef en rentmeester-generaal, 4½ gemet 60 roeden land in Gheervliet gekocht heeft, waartoe Marie 
van Beloys, conventuaal en bewaarster der scepkamer, 100 £. Holl. uit het legaat van de conventualen 
Steven van Nyevelt en Lijsbeth van Hoickelom heeft gegeven, waarvoor door de abdij aan de kamer 6 
£. 's-jaars zal vergoed worden.

Int jair ons Heeren vierthienhondert vier ende tnegentich, opten eersten dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 404.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

956. 1494 Juni 6.
Claes Dirixz., Ewout Jansz. en Diric Cornelisz., schepenen der stede van Geervlyet, oorkonden dat 
Aerent Luufz. aan de abdis van Reynborch heeft verkocht 4½ gemet 60 roeden land.

Den eesten dach in Junio, int jaer XIIIIc vier ende tnegentich.
Orig. ( inv.nr. 404.2 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

957. (1494 Juli 24).
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Alexander VI geeft bevel aan de abten van S. Marie in Luxemburg, van Maius Monasterium 
(Marmoutier) en Casalis Benedicti (Ohezal Benoit tot visitatie en reformatie der mannen- en 
vrouwenkloosters der orde van S. Benedictus.

Fragment van een copie, ( inv.nr. 56 ), waarvan het onderstuk, met de datum, berust in het archief
van het seminarie in Warmond. (sign. 93 G 29).
De bul, geinscreerd in een brief d.d. 1496 Febr. 10 is gedrukt in Statuta et decreta reformationis 
Congregatienis Benedictinorum nationis Gallicanae etc. Parisiis, 1605, en Statuta et decreta 
Congregationis Benedictinorum exemptorum, 4. ed. Bordeaux 1696.

958. 1496 Januari 22.
Jacop Heerman ruilt met vrouwe Beatrijs van Remmerswael, abdis, en het convent van Reynsburch 3½ 
morgen in Voirschoten tegen 1 morgen aan de Wadding, onder verschillende voorwaarden. Mede 
bezegeld door Huge Hugenz. van Zwieten, schout van Zoeterwoude

Int jair ons Heeren duysent vierhondert sesende tnegentich, upten twie ende twintichsten 
dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 340 ). Met 2 uithangende zegels in roode en groene was.

959. 1496 December 6.
Claes Florijs Boen, schout, en schepenen in Reynsburch oorkonden, dat Vredrick Harmanz. erkent 
verkocht te hebben aan Adriaen van der Does, rentmeester-generaal van de vrouw van Reynsburch, 
twee Rijnsgulden 's-jaars op zijn huis in Haeserswoude, losbaarbinnen 6 jaar.

Int jaer ons Heeren XIIIIc ses ende tnegentich upten eesten dach in Decembri.
Copie in inv.nr. 129 fol. 5.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 36 vs. nr. XVII.

960. 1497 Januari 3.
Dirck Willemsz. verkoopt aan Adriaen van der Does, rentmeester-generaal van Rijnsburch, 6 gouden 
Rijnsgulden 's-jaars, verzekerd op 4½ morgen land en 1 hond in Naeldwijck en Wateringhe aan 
Molenlaan en Broekweg.

Int jair vierthienhondert zeven ende tnegentich opten derden dach in Januario.
Copie in inv.nr. 128 fol. 121, doorgehaald en met aantekening over aflossing in 1533.

961. 1497 Januari 16.
Claes Florijsz., schout in Rijnsburch, en 7 schepenen aldaar oorkonden, dat Cornelijs Pieter Aerentsz. 
Rechteroert aan Adriaen van der Does, rentmeester-generaal van Rijnsburch, ten behoeve der abdis 
Beaterijs van Remmerszwaele verkocht heeft 1½ hond land in Oestgeest, welke zullen behooren in de 
wijnkelder.

Int jair ons Heeren XIIIIc seven ende tnegentich, upten sesthienden dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 856 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 128 fol. 104.

962. 1497 Juli 4.
Philips, aartshertog van Oistrijck, graaf van Hollant, bevestigt de privelegiën van de abdij Rijsburg.

Gegeven in de Hage in Hollant den IIIIen dach in Julio, int jair ons Heeren duyst vierhondert 
zeven ende tnegentich.
Orig. ( inv.nr. 89.1 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was, geschonden.

963. 1498 Januari 18.
Philips, aartshertog van Oistrijck, graaf van Hollant etc. beveelt aan de graaf van Egmond, stadhouder 
-generaal van Hollant, en de Kamer van Raden, om de commissie van de paus, met consent van de 
graaf verleend aan de abten van S. Mathijs van Triere, van St. Martins van Coelen, St. Ladgiers 
Werdene en van S. Pauwels te Utrecht tot visitatie van Reynsborch, te helpen bevorderen.

Gegeven in onser stadt van Bruessel den XVIII dach van Januario, int jair ons Heeren duyst 
vierhondert zeven ende tnegentich.
Orig. ( inv.nr. 90.1 ). Met opgedrukt zegel en contrazegel (geschonden), aan enkele strook.

964. 1498 Maart 28.
Notaris Henricus Albout instrumenteert, dat Beatrix van Remmerswael, abdis van Rensburch, Adriana 
van Botlant, priorin, en de andere conventualen, hem een plechtig protest in het Hollandsch 
overhandigd hebben tegen een mandement van de aartshertog van Oestenrijck, waartegen zij 
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appelleeren bij den aartshertog en de Grote Raad.
Acta sunt in maiore camera domine abbatisse predicte sub anno, indictione, die, mense - - - 
predictis (millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, indictione prima, die vero 
vicesima octava mensis Marcii).
Orig. ( inv.nr. 91 ). Met notarismerk. Merk A.

965. 1498 April 17.
Beatris de Remerzwael, abdis, Adriana van Botlant, priorin, en overige professen en capitularen van 
Reynsborch stellen opnieuw statuten vast tot wegneming van misbruiken, die in verloop van tijd 
ingeslopen zijn.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, die vero decima 
septima mensis Aprilis.
Orig. ( inv.nr. 1.1 ). Met uithangend conventszegel in rode was
Met transfix d.d. 1498 April 21.
Opgenomen in brief van 1500 Sept. 11.

966. 1498 April 18.
Notaris Henricus Albout instrumenteert, dat Beatrix van Remerswael, abdis van Reynsburch, voor zich 
en haar convent Mr. Wilhelmus Buzer gemachtigd heeft om hare privelegiën te verdedigen tegen 
Adam, abt van S. Martinus te Colonia, en Anthonius, abt van S. Lutgerus in Warden, voor alle rechters 
en rechtbanken.

Acta fuerunt hec in dicto conventu de Rijnsburch, anno mense et die predictis (millesimo 
quadringentesimo nonagesimo octavo, indictione prima, die vero decima octava mensis 
Aprilis).
Orig. ( inv.nr. 91 ). Met notarismerk. Merk B.

967. 1498 April 19.
Fridericus, markgraaf van Baden, bisschop van Traiectum, oorkondt dat zijn commissarissen bij hun 
visitatie in het klooster Reynsborch alles in orde hebben bevonden, en protesteert dus tegen de 
voorgenomen visitatie en reformatie door de abten van St. Martinus te Colonia en den abt in Weerden, 
met verbod aan alle geestelijke of wereldlijke personen, hun bij te staan op straffe van excommunicatie.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, die decima nona 
mensis Aprilis.
Orig. ( inv.nr. 66 ). Met uithangend zegel in rode was.

968. 1498 April 19.
Beatrijs van Remmerswaelle, abdis van Rijnsburch, verkoopt aan Claes Reynnoutsz. een huis, schuur, 
berg, bepooting enz. op haar land op de Venne, waar Dirck Ghijskijn woonde, volgens den brief, 
waardoor deze gestoken is, (zie), onder voorwaarde van het tegen taxatie terug te mogen nemen, zoo 
hij binnen het jaar het er bij liggende land niet voor 36 £, huurt enz.

Int jair XIIIIc acht ende tnegentich, opten negenthienden dach in Aprille.
Concept zonder zegel, met doorhalingen. ( inv.nr. 333 ).

969. 1498 April 20.
"Notaris Henricus Albout instrumenteert, dat Wilhelmus Buzer, gemachtigde van Beatrix, abdis, en 
conventualen van Reynsburch, ten overstaan van Adam, abt van S. Martinus in Colonia, en van 
Anthonius, abt van S. Lutgerus in Werden, een acte van appël op den paus overhandigd heeft, tegen 
een door dezen voorgenomen visitatie, terwijl de visitatie reeds was gedaan vanwege den bisschop van 
Traiectum, wien dat recht toekomt; welk appèl door de visitatoren niet werd aanvaard."

Acta fuerunt hec in camera hospitum conventus ordinis fratrum Praedicatorum in Haga 
Comitis - - sub anno etc. quibus supra (millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, 
indictione prima, die vero vicesima mensis Aprilis).
Orig. ( inv.nr. 91.2 ). Met notarismerk. Merk C.
Tweede orig. instrument van dezelfden notaris, doch met ander merk.

970. 1498 April 21.
Fridericus, markgraaf van Baden, bisschop van Traiectum, keurt na gehouden visitatie door zijn 
gedelegeerde commissarissen de bepalingen van de abdij van Reynsborch goed, die beschreven zijn in 
de brief waardoor deze gestoken is. (zie 1498 April 17).
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Datum -- anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, die vero vicesima 
prima mensis Aprilis.
"Orig. ( inv.nr. 1.2 ). Met uithangend zegel ""ad causas"" in rode was."
Opgenomen in brief van 1500 Sept. 11.

971. 1498 April 29.
Notaris Henricus Albout instrumenteert, dat Beatrix, abdis in Reynsburch, een acte van appèl op den 
aartshertog en zijn hogen Raad, in het Hollandsch overhandigd heeft, waarin zij protesteert tegen een 
mandement van het Hof van Hollant, haar geinsinueerd binnen het klooster en de hoge heerlijkheid 
van Reynsburch.

Acta sunt hec in conventu predicto, sub anno etc. quibus supra (millesimo quadringentesimo 
nonagesimo octavo, indictione prima, die vero vicesima nona mensis Aprilis).
Orig. ( inv.nr. 91 ). Met notarismerk. Merk D.

972. 1498 April 29.
Notaris Menricus Albout instrumenteert, dat Wilhelmus van Remmerswael met zijn beide broeders 
Gherardus en Jacobus, en Egidius van Cralinghen, een acte van appèl op den aartshertog en den hogen 
Raad in het Hollandsch overhandigd hebben, waarin zij protesteeren tegen een mandement van het 
Hof van Holland, geinsinueerd binnen het klooster en de hoge heerlijkheid van de abdis van 
Reynsburch, hun zuster

Acta sunt hec in conventu de Reynsburch sub anno etc. quibus supra. (Millesimo 
quadringentesimo nonagesimo octavo, indictione prima, die vero vicesima nona mensis 
Aprilis).
Orig. ( inv.nr. 91 ). Met notarismerk. Merk E.
De letters A-E zijn in een instrument vereenigd.

973. 1498 Mei 1.
Notaris Pibo Wyerda instrumenteert, dat in tegenwoordigheid van Margarita van Anglia, weduwe van 
Karolus van Burgondia, de abdis van Reynsburch, Beatrix, en de andere zusters, door Jacobus Ruysch, 
deken van de kerk van S. Maria in Haga, zijn ondervraagd, of zij inzake de reformatie tevreden zouden 
zijn met een accoord tussen Adam, abt van Colonia, Anthonius, abt van Werden, en Hermannus van 
Lochorst, deken van S. Salvator te Traiectum, Gerardus de Turri, deken van S. Petrus aldaar, waarop de 
zusters bevestigend antwoordden, waarna een accoord van hervorming werd voorgelezen en 
aangenomen, en 8 nonnen en 3 leekenzusters van elders werden opgenomen.

Acta anno etc. quibus supra in loco capittulari dicti monasterii de Reynsburch. (Millesimo 
quadringen te simo nonagesimo octavo, indictione prima, die Martis prima mensis Maii).
Orig. ( inv.nr. 91.1 ). Met notarismerk, en copie op papier, met andere afschriften, gewaarmerkt 
door Henricus Nicolai de Schoenhavid, notaris.

974. 1498 Mei 21.
De graaf van Egmondt, heer tot Bair, stadhouder-generaal, en de Raden van de aartshertog van 
Oistenrijck, gecommitteerden ter zake zijner landen in Hollant etc., geven bevel aan de eersten 
gezworen bode, om aan schout en schepenen van Leyden en aan Willem van der Does aan te zeggen, 
dat zij zich onthouden van inbreuk op het tiendrecht van de abdij van Reynsburch en van Dirck 
Engebrechtsz. in Leyden van de muur tussen Rijn en vest totaan de Rijnsburgerpoort, en daarbuiten in 
Oostgeest, en hen te dagvaarden voor het Hof in de Hage.

Gegeven in de Kage - - upten XXIen dach van Meye int jair ons Heeren duysent vierhondert 
acht ende tnegentich.
Orig. ( inv.nr. 545.1 ). Met opgedrukt signet in rode was aan schuine strook.
Met aangehecht exploit d.d. 1498 Juni 21.

975. 1498 Juli 3.
Phelips, aartshertog van Oistrijck, graaf van Holland, geeft bevel aan stadhouder en raden in Holland 
om aan de pauselijke commissarissen assistentie te verlenen bij hunne reformatie van Reynsburg, en de
goederen van Reynsburg te stellen in handen van nieuwe officieren ter distributie van gereformeerde 
religieusen.

Gegeven in onse stad van Bruessel, den derden dach in Julio int jaer ons Heeren duyst CCCC. 
acht ende tnegentich.
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Orig. ( inv.nr. 90.2 ). Door vocht beschadigd, met opgedrukt zegel en tegenzegel aan schuine 
strook in rode was.

976. (14)98 September 15.
Informatie en getuigenverhoor door commissarissen van de aartshertog en van de bisschop van 
Traiectum omtrent de reformatie van het klooster Rijnsburch op den eersten Mei.

In conventu de Rijnsburch die decima quinta mensis Septembris anno XCVIII.
Papier. 6 bl. ( inv.nr. 92 ).

977. 1498 September 26.
Schout, en schepenen in Vlaerdingerambacht, en heer Jan en vrouw Willem van Montvoirt's ambacht 
van Naeldwijck, van Purmarende en van Coppellen, oorkonden, dat Heynrijc Jan Gherijtsz. en Gerijt 
Dirckz. als gevolmachtigden van de abdis van Reynsburch gepand hebben aan 11 morgen tussen den 
Groenen weg en de Poeldijcxe watering, toebehorende aan de Heiligen Geest van Vlairdinge en de 
erfgenamen van Dirck Heynrijcxz., wegens 3 jaar achterstallige pacht, die hem ten beloop van 18 schell. 
2 myten, nieuwe rente, 's-jaars zijn toegeschat.

Int jair ons Heeren dusent vyerhondert ende achtentnegentych, ghescre ven upten ses 
entwintychsten dach in Septembry.
Orig. ( inv.nr. 517 ). Het zegel ontbreekt.

978. 1499 Februari 8.
Fridericus, markgraaf van Baden, bisschop van Traiectum, verleent aan abdis en convent van 
Reynsborch toestemming tot het verkopen of vervreemden van de voortdurende of afkoopbare 
jaarlijkse lijfrenten tot een bedrag van 100 £.

Datum anno Domini millesimo quadringente simo nonagesimo nono die vero octava mensis
Februarii.
"Orig. ( inv.nr. 67 ). Met uithangend zegel ""ad causas"" in rode was."

979. 1499 Juni 20.
Fridericus, markgraaf van Baden, bisschop van Traiectum, beveelt de abdis en nonnen van Reynsborch 
op straffe van excommunicatie, om 4 nonnen van het klooster Clara Aqua, die thans met zijn 
toestemming in het klooster Reynsborch zijn, weder naar haar convent terug te doen keeren.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, die vicesima mensis 
Junii.
"Orig. ( inv.nr. 16.1 ). Met uithangend zegel ""ad causas"" in rode was. Geciteerd in acte van 1499 
Aug. 26."

980. 1499 Augustus 26.
Notaris Jacobus van Lochorst instrumenteert, dat Beatrix van Remuerzvale, abdis van Rijnsburch, de 
nonnen Elizabeth van Hackvoert, Hillegonda van Confluentia, Clara Hessels en Cunera van Laer aan 
broeder Andreas van Oldenburch, leekebroeder in het klooster Clara Aqua, heeft overgegeven tot 
terugkeer naar haar convent, op bevel ven den bisschop van Traiectum d.d. 1499 Juni 20.

Acta sunt hec apud portam conventus de Reynsborch sub anno etc. quibus supra, (Millesimo 
quadringentesimo nonagesimo nona, indictione secunda, mensis vero Augusti die vicesima 
sexta.
Orig. ( inv.nr. 16.2 ). Met notarismerk.

981. 1499 October11.
Fridericus, markgraaf van Baden, bisschop van Traiectum, vergunt aan abdis en donvent van 
Reynsborch, om de zusters Cornelia en Elizabeth, dochters van Adriaen van der Does, ridder, op te 
nemen in hett klooster, in het bijzijn van ouders en magen.

Datum -- anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, mensis Octobris die 
undecima.
"Orig. ( inv.nr. 17 ). Met uithangend zegel ""ad causas"" in rode was."

982. 1499 October 12.
Petrus Petri van Leyden, deken van St. Pancratius te Leyden, iudex en commissarius apostolicus, voert 
de bul van paus Sixtus IV van 1483 Juni 22 (hier geinsereerd) uit, wegens overlijden van Simon van 
Slusa.
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Acta fuerunt hec in dicta ecclesia de Rijnsburch anno a nativitate domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo nono, mensis Octobris die duodecina.
Orig. ( inv.nr. 798.2 ). Met uithangend zegel, geschonden, in rode was, en onderschrift en merk 
van notaris Wilhelmus Buser, alias Bijndop.

983. XVe eeuw.
"Theodricus de Voird, provisor en deken van Kenemaria, instrumenteert dat Petrus Wael van de orde 
van S. Franciscus hem geëxhibeerd heeft den brief van exemptie van de abdij van Egmond en Rijnsburg,
om dien op verzoek van de abt en de abdis te transsumeeren;waarna het transsumpt met den 
origineelen brief accoord bevonden is. (zie 1245 Aug. 31)"

Orig. ( inv.nr. 27 ). Perkament en papier.

984. z.d. (XVe eeuw).
Enghebrecht Vranckez. verkoopt aan Jacob Dammesz. ¼ van 9½ M. land in Vrienban tussen de huele 
en den nieuwe overslag, strekkende van de Schie tot het handhoofd, waarop de abdis van Reynsborch 
een jaarlijkse rente heeft van 7 schell. 6 penn. volgens den brief van Goeswiin Dirc Zaysz. schout in de 
Ketel.

Losse notitie in inv.nr.130 fol. 93/4

985. 1500 Januari 4.
Jacob van der Goude, schout van Reynsburch, oorkondt dat Claes Clae Aerntz. aan Dirck Reyersz., 
priester, en anderen ten behoeve van het St. Barbarengilde 20 schell. 's-jaars verkocht heeft op zijn huis 
en erf aan de Heerenstraat uit den Vliet tot de achtergracht.

Int jair ons Heeren dusent vijfhondert, den vierden dach in Januari
Orig. ( inv.nr. 666 ). Met uithangend zegel in groene was.

986. 1500 Januari8.
Jacop van der Goude, schout van Rijnsburch, oorkondt dat willem wil lemsz. Buysser ongeveer 3 jaar 
geleden aan Adriaen van der Does, rentmeester-generaal van Rijnsburch, ten behoeve der abdij 
verkocht heeft 1 hond land aldaar.

Int iair M. Vc den VIIIen dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 325 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 37.

987. 1500 Februari 14.
Paus Alexander VI beveelt den deken van St. Salvator en St. Petrus te Traiectum en van St. Pancratius te 
Leyden, om de abdij Reinsborch te herstellen in de haar ontnomen en onthouden goederen, en te 
procedeeren tegen hen, die daarop inbreuk gemaakt hebben.

Datum Rome anno - - millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, sexto decimo Kl. 
Martii, Pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 57.5 ). Met loden zegel.
Opgenomen in brief van 1501 Mei 28, en 1519 Aug. 16.
Copie in inv.nr. 127 fol. 47.

988. 1500 Maart 5.
Paus Alexander VI bevestigt de van ouds bestaande statuten van Reinsborch, betreffende de keuze der 
abdis, de opneming en professie der nonnen, de keuze van een biechtvader enz.

Datum Rome anno millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, tertio Nonas Martii, 
pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 57.1 ). Met loden zegel, en geinsereerd in de volgenden brief. en 1501 Mei 28. (zie 
Brom: Arch, in Italië I nr. l838)
Copie in inv.nr. 127 fol. 46.

989. 1500 Maart 5.
Paus Alexander VI beveelt den dekens van de Dom en van S. Johannes in Traiectum en van St. 
Pancratius te Leyden, om de geinsereerde bul van dezelfden datum omtrent de statuten van de abdij 
Reinsborch te publiceeren en uit te voeren.

Datum Rome -- anno millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, tertio Nonas Martii, 
pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 57.2 ). Met loden zegel.
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Opgenomen in brief van 1500 Sept. 11, en 1501 Mei 22 en 20. Vgl. Brom: Arch. in Italië I nr. 1838.
Copie in inv.nr. 127 fol. 45 en 49 vs.

990. 1500 Maart 5.
Paus Alexander VI beveelt den abt van Vlierbeeck, den deken van st. Pancratius te Leyden en den proost
van St. Marie te Traiectum om de van ouds bestaande en goedgekeurde statuten der abdij Reinsborch 
te onderzoeken en in zijn naam te bevestigen.

Datum Rome anno millesimo quadringentesimo nonagesimo non, tertio Nonas Martii, 
pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 57.3 ). Met loden zegel.
Opgenomen in brief van 1500 Sept. 11, en 1501 Mei 22 en 28. Vgl. Brom: Arch. in Italië I nr. 1837.
Copie in inv. nr. 127 fol. 48 vs.

991. 1500 Maart 17.
Paus Alexander VI beveelt den dekens van St. Johannes in Traiectum, van St. Marie in Rees en St 
Pancratius in Leyden, om onderzoek en uitspraak te doen in het geschil tussen de abdij van Reynsborch 
tegen de abten van Colonia, Werden en Henricus, abt van Egmond, over de haar opgelegde kerkelijke 
censuren wegens verzet tegen de visitatie.

Datum Rome -- anno millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, sexto decimo. XI.. 
Aprilis, pontificatus nostri anno octavo.
Orig. ( inv.nr. 57.4 ). Het loden zegel.
Copie in inv.nr. 127 fol. 50 vs.
Zie Brom: Arch. in Italië I nr. 1839.

992. 1500 Mei 16.
Willem Claysz., proost van Zoetendale in Walcheren, van de orde der Premonstratensen, Gherijt van 
Dijckhuysen, commandeur te Kerowerve, en Janne van Domburch, abdis van Waterlooswerve, beloven 
aan Beatris van Remmerswale abdis van Reynsburch, elk hun aandeel te dragen in de kosten der 
landerijen in de Vijfambachten in Walcheren.

Int jaer duust vijfhondert opten XVIen dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 736 ). Met 3 uithangende zegels in roode, grone en rode was, 1 en 2 slechts in 
fragment.

993. 1500 Mei 20.
Cornelijs Jansz., bastaard van Boloys, schout van Noortich, oorkondt dat Katrijn van der Schie, 
Ghijsbrecht Janz. en Marigen Jansdr. aan Pieter den bastaard van Treslongen verkoopen15 st. erfrente 
's-jaars op een huis en erf aan de Steenstraat aldaar.

Op ons Heeren hemelvaersdach, in de jare ons Heren vijftienhondert.
Orig. ( inv.nr. 426.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 54 vs.
Met transfix d.d. 1538 Mei 2.

994. 1500 September 11.
Petrus Brun, deken van S. Pancratius te Leyden, gedelegeerde van de H. Stoel, insinueert aan de 
bisschop van Traiectum en de geheele geestelijkheid, op gezag van de bullen van paus Alexander VI d.d.
1499-1500 Maart 5 (hier geinsereerd), de nieuwe statuten van de abdij van Reynsborch, volgens 
conventsbesluit van 1498 April 17 vastgesteld, en bevestigd door den bisschop van Traiectum d.d. 1498 
April 21, en beveelt ze te handhaven.

Datum et actum in dicto conventu de Reynsborch sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo, indictione tercia, die vero undecima mensis Septenbris.
Orig. ( inv.nr. 1.4 ). Met uithangend zegel in rode was, en met onderschrift en merk van notaris 
Wilhelmus Buser, alias Bijndop.

995. 1500 September 11.
Petrus Brun, deken van S. Pancratius te Leyden, gedelegeerde van de H. Stoel, insinueert aan de 
bisschop van Traiectum en de geheele geestelijkheid, dat hij op gezag van de bullen van paus Alexander
VI d.d. 1499-1500 Maart 5 (hier geinsereerd), onderzocht heeft de geinsereerde statuten van 
Reynsburch d.d. 1454 April 6, en beveelt ze te handhaven.

Datum et actum in dicto conventu de Reynsborch sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo, indictione tercia, die vero undecima mensis Septenbris.



272 Abdij Rijnsburg 3.18.20

Orig. ( inv.nr. 1.3 ).Met uithangend zegel in rode was, en met onderschrift en merk van notaris 
Wilhelmus Buser, alias Bijndop.

996. 1500 September 13.
Philips, aartshertog van Oistrijck, graaf van Hollant etc., bevestigt de privelegiër van Reynsberch.

Gegeven up onsen Hoff in de Haghe, den XIIIen dach in Septembri int jair ons Heeren duysent
vijfhondert.
Orig. ( inv.nr. 89.2 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was.
Copie in inv.nr. 127 fol. 53.
Transsumpt van de Officiaal van Traiectum d.d. 1501 Mei 28 en XVIe eeuwse copie op papier

997. 1501 April 20.
Petrus, bisschop van Tornacum, pauselijke commissaris der indulgentiën bij het Jubilé in het gebied van
aartshertog Philippus, verleent aan abdis en convent van Rijnsburch de vrije keuze van een biechtvader 
ter verkrijging van vellen aflaat volgens onderstaande formules van absolutie.

Datum vicesima Aprilis anno Domini M.CCCCC. primo.
Orig. ( inv.nr. 59 ). Met uithangend zegel in rode was.

998. 1501 Mei 22.
Johannes Martijn, deken van S. Johannes in Traiectum, pauselijke commissaris, insinueert aan de 
bisschop van Traiectum en de geheele geestelijkheid, dat hij krachtens de geinsereerde bullen van paus 
Alexander VI d.d. 1499-1500 Maart 5 aan de aartsbisschop van Colonia e.a. heeft aangezegd, zich niet 
te mengen in de visitatie en reformatie van de abdij van Reynsborch.

Datum anno Domini millesimo quingentesimo primo, die vicesima secunda mensis Maii.
Orig. ( inv.nr. 57.6 ). Met uithangend zegel in rode was, en met onderschrift en merk van notaris 
Johannes Spierinck.

999. 1501 Mei 28.
De Officiaal van Traiectum oorkondt, dat op verzoek van abdis en convent van Reynsborch Martinus 
Hoyer, haar procureur, door Wilhelmus Buser gesubstitueerd, na overlegging van de geinsereerde bul 
van 1499-1500 Febr. 14, de vereischte citatie heeft gedaan.

Datum et actum in dicto consistorio Traiectensi sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo primo, indictione quarta, die vero vicesima octava mensis Maii.
Orig. ( inv.nr. 57.7 ). Met uithangend zegel in groene was, en met onderschriften en merken van de
notarissen Adrianus Adriani Buer en Gerardus Beyer.

1000. 1501 Mei 28.
De Officiaal van Traiectum oorkondt, dat op verzoek van abdis en convent van Reynsborch, Martinus 
Hoyer, haar procureur, door Wilhelmus Buser gesubstitueerd, na overlegging van de geinsereerde 
bullen van 1499-1500 Maart 5 de vereischte citatie heeft gedaan.

Datum et actum in dicto consistorio Traiectensi sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo primo, indictione quarta, die vero vicesima octava mensis Maii.
Orig. ( inv.nr. 57.8 ). Met uithangend zegel in groene was, en met onderschriften en merken van de
notarissen Adrianus Adriani Buer en Gerardus Beyer.

1001. 1501 Mei 28.
De Officiaal van Traiectum oorkondt, dat op verzoek van abdis en convent van Reynsborch voor het 
gerecht verschenen is Martinus Hoyer, haar procureur, door Wilhelmus Buser gesubstitueerd, die een 
brief van Philips van Oistrijck d.d. 1500 Sept. 13 (hier geinsereerd) overhandigde en daarvan transsunpt 
t verzocht en bewijs van echtheid, waaraan voldaan is.

Datum et actum in dicto consistorio Traiectensi sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo primo, indictione quarta, die vero vicesima octava mensis Maii.
Orig. ( inv.nr. 89.3 ). Met uithangend zegel in groene was, en onderschriften en merken van 
notarissen Adrianus Adriani Buer en Gerardus Beyer.

1002. 1501 Juni 19.
Philips, aartshertog van Oistrijck, graaf van Hollant, geeft aan de eersten deurwaarder bevel af te 
kondigen, dat hij op verzoek van abdis en convent van Reynsborch en van de bisschop van Utrecht de 
abdij, met personen en goederen in zijn bescherming neemt, en dat zij zijn wapen mogen voeren.

Gegeven in onser stede van Bruesselle, den XIXen dach in Junio int jaer ons Heeren duysent 
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vijfhondert ende een.
Orig. ( inv.nr. 89.4 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was aan schuine strook.

1003. 1502. Februari 7.
Notaris Nicolaus Simonis van Noirdwijck instrumenteert, dat Jan van Noirtich, heer in Noirtich en 
Noirtigerhout, hem zijn testament (hier geinsereerd) overhandigt heeft, o.a. ten voordeele van de abdis 
van Rijnsburch.

Acta sunt hec in domo inhabitacionis sepedicti testatoris, sub anno etc. quibus supra 
(millesimo quingentesimo secundo, indictione quinta mensis Februarii die septima.
Orig. ( inv.nr. 530 ). Met onderschrift zonder notarismerk.

1004. 1502 December 23.
Raymundus (Peraudi), kardinaal-priester van St. Maria Nova, bisschop van Gurca en pauselijk legaat, 
verleent aflaat aan de zusters Elizabeth van der Doess en Cornelia van der Doess.

Datum Reynsburch die vicesima tercia mensis Decembris anno Domini M.CCCCC. secundo.
Gedrukt op perkament. ( inv.nr. 60 ). De namen der zusters en de datum zijn ingevuld. Het zegel 
ontbreekt.

1005. 1504 November 15.
Jacop van der Goude, schout van Reynsburch, oorkondt dat Pieter Vastraetsz aan Florijs Jacopsz. 
verkocht heeft 1 £. 's-jaars op een huis en erf aldaar van de Voirstraat tot achter aan de Vliet.

Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende vier, upten vijftyenden dach in November.
Orig. ( inv.nr. 475 ). Het zegel ontbreekt.

1006. 1505 Maart 7.
Jacob van der Goude, schout van Reynsburch, oorkondt dat Jan Michielsz. als voogd van Maritgen 
Aerntsdr. aan de hoofdmannen van het St. Barbarengilde verkocht heeft een vierendeel van een 
boomgaard aan de Valkenburgerweg.

Gegeven opten sevenden dach in Marcio int jair ons Heren dusent vijfhondert ende vijff.
Orig. ( inv.nr. 662 ). Met uithangend zegel in groene was.

1007. 1505 Mei 29.
Phelips, koning van Castillen, graaf van Hollant, doet door commissarissen tot de domeinen 
verschillende domeingoederen, erftijns van landen in Zeelend, erfpacht binnen Rotterdam en 
hofstedehuur in Delft, verkopen aan Floris van Wingarden, rentmeester der abdij van Reynsburch, ten 
behoeve der abdij, onder voorwaarde, dat hij ze zal mogen aflossen tegen terugbetaling van de 
koopsom.

Ghegheven in onser stadt van sHertoghenbosche den XXIX dach in Meye int jaer ons Heren 
duyst vijfhondert ende vive.
Copie in inv.nr. 127 fol. 54.

1008. 1506 December 11.
Jan van der Boichorst, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Jan Coennenz., Wouter Jansz. en Lambrecht 
Arentsz. verklaard hebben dat Mr. Adriaen Willemsz. te Rijnsburch met zijn tegenpartij Dirck Willemsz. 
en Willem Dircsz. een scheiding heeft aangegaan omtrent 3 M. land over de Poel en 5½ hond aan de 
Groensteeg, die hem toegewezen zi

Gedaen in de jaire vijfthienhondert ende zess, opten elfsten dach in Decembri.
Orig. ( inv.nr. 663 ). Met uithangend zegel in groene was.
Met dorsale notitie: Deze 3 morgen komen ten goede van S. Barbara tot Rijnsburg. Oestgeest.

1009. 1507 Januari 18.
Beatrix van Remmerswael, abdis in Riinsburch, oorkondt, speciaal aan de aartsdiaken van de Dom in 
Traiectum, dat zij aan Nicolaus Symonis de parochiekerk van Riinsburch heeft verleend, vacant door 
den dood van Johannes Nycolai, met verzoek om admissie en institutie.

Anno Domini millesimo quingentesimo septimo, die decima octava Januarii.
Orig. ( inv.nr. 574 ). Met uithangend zegel in rode was.

1010. 1508 April 30.
Pieter de bastaard van Treslongen, baljuw en schout van de Hofvenne oorkondt dat Ghijsbrecht 
Symonsz. aan Beatrijs v Remmerswael, abdis van Rijnsburch, ten behoeve van de wijnkelder voor 
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gelden, door wijlen de wijnvrouw Margriete van Mattanesse achtergelaten,verkocht heeft 5 hond 
weiland, in de heerlijkheid van de Hofvenne gelegen aan de hoofdwatering.

Upten lesten dach van Aprille in de jair vijfthienhondert ende ach
Orig. ( inv.nr. 838.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

1011. 1508 April 30.
Willem Willemsz., schout van Oestgeest, oorkondt dat Ghijsbrecht Zymonsz. aan de abdis van 
Rijnsburch, ten behoeve van de wijnkelder voor gelden, door wijlen de wijnvrouw, Margriete van 
Mattanesse, achtergelaten, verkocht heeft ½ morgen weiland aan Oestgeesterdijk bij het kruis, 
gemeen liggende in 4 morgen, en toebehorende aan een priester en zoon van Daniel van Tetroede.

Upten laetsten dach van Aprille in de jair vijfthienhondert ende acht.
Orig. ( inv.nr. 838 ). Het zegel ontbreekt.

1012. 1510 Maart 1.
"Jacobus Lochorst, provisor, en Cornelius, kanunnik van S. Pancratius in Leiden, deken, vidimeeren den 
fundatiebrief van de broederschap of het gilde van S. Anthonius in Buscoop, door procuratoren van het 
gilde op verzoek van de pastoor Ysaac vertoond; (zie 1459 Jan. 11); waarna zij dien brief door 
onderstaanden notaris hebben doen transsumeeren, en met hun zegels bekrachtigen."

Acta sunt hec Leidis - sub anno - millesimo quingentesimo decimo, indictione decima tercia, 
die vero mensis Martii prima, presentibus domino Johanne de Alomaria, notario publico, ac 
domino Ysaac Aellewini praefato - -
Orig. ( inv.nr. 689.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was en ondertekening van de notaris.

1013. 1510 April 11.
Ysaac Aelwijnsz., pastoor van S. Anthonijskerk te Buscoop, en kerkmeesters en buren aldaar, komen 
overeen om hun geschil over de dagelijksche offeranden van S. Anthonijs te stellen in de arbitrage van 
de abt van S. Pouwels te Utrecht, als collator der kerk, en der abdis van Rijnsburch, vrouw van Buscoop,
die terstond uitspraak doen, waaraan partijen zich onderwerpen, en den bisschop van Uuyttrecht 
verzoeken deze regeling te bekrachtigen.

Upten etc. elfden dach van April anno vijftienhondert ende thien.
2 exemplaren, met onderschrift van notaris Nycolaus Symonis van Noirdwijck, pastoor in 
Rijnsburch. ( inv.nr. 689 ).

1014. 1510 April 11.
Notaris Everardus Clementis van de Borch instrumenteert, dat pastoor der parochiekerk in Boscoep, en 
de kerkmeesters aldaar een acooord hebben aangegaan over de onzekere inkomsten der offerhanden 
aan St. Anthonius, het vervaardigen van de teekenen der kerkfabriek in de vorm van kruis en beeld, en 
de benoeming van kerkmeesters, op raad en in overleg met de abdis van Rijnsburch.

Acta sunt hec in abbasia Reynsburgensi anno etc. quibus supra (millesimo quingentesimo 
decimo, indictione decima, mensis Aprilis die vero undecima).
Orig. ( inv.nr. 689.2 ). Met notarismerk.

1015. 1510 Mei19.
Jacop van Cralinghen, schout in Rijnsburch, oorkondt dat Michiel Cornelisz. de oudste, aan Geertruyt 
van Remmerswael, wed. Adriaen van der Does, verkocht heeft 1 £. 's-jaars op een huis en erf in het 
Moleneinde tussen Vliet en Crofstraat.

Int jair ons Heren XVc ende thien, den negentienden dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 476 ). Met uithangend zegel in rode was.
Met dorsale notitie: Desen brieff spreect op Jacob Jansz. Snyders huys, twelck hij gecoft heeft van 
Jacob Geridtsz., den arbeytsman.

1016. 1513 Februari 1.
Beatrijs van Reymersvale, abdis, Katherne van Humskercke, priorin, en gemeen convent van 
Rijnsburch, vergunnen dat de wijnvrouwe, Janne van Hoempijlt, en haar opvolgster op de St. 
Benedictus-feesten extra Rijnwijn geven zal, te betalen door den rentmeester.

Upten eersten dach der maent van Februario, int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende 
derthien.
Orig. ( inv.nr. 836.1 ). Met uithangend conventszegel in rode was.

1017. 1515 April 5.
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Paus Leo X spreekt het banvonnis uit over alle ketters en overtreders der kerkelijke vrijheid.
Datum Rome - - anno - - millesimo quingentesimo quinto decimo, Nonis Aprilis, 
pontificatus nostri anno tertio.
In transsumpt van notaris Cratho van Wetter d.d. 1515 Sep. 26. ( inv.nr. 61 ).

1018. 1515 Mei 2.
Paus Leo X draagt den aartsbisschop van Colonia op, om de bul van 5 April in zijn bisdom en 
onderhoorigheden viermaal 's-jaars te doen afkondigen.

Datum Rome - - die secunda Maii millesimo quingentesimo quinto decimo, pontificatus 
nostri anno tertio.
In transsumpt van notaris Cratho van Wetter d.d. 1515 Sept. 26. ( inv.nr. 61 ).

1019. 1515 September 26.
De officiaal van Colonia geeft op verzoek van Hermannus, elect van Colonia, door notaris Cratho van 
Wetter, transsumpt van een pauselijke bul, op Witten Donderdag in Rome gepubliceerd, en van de 
begeleidende breve, door den bisschoppelijken procureur Franciscus Sluyn van Reymbach aan het hof 
overgelegd.

Datum et actum Colonie anno Domini millesimo quingentesimo quinto decimo, indictione 
tercia, die vero Mercurii vicesima sexta mensis Septembris.
Orig. ( inv.nr. 6 l). Met uithangend geschonden zegel in groe was, en met onderschrift en merk van
notaris Cratho van Leyten van Wetter.

1020. 1516 November 3.
Kaerle, koning van Castillen, graaf van Hollant, bevestigt de privelegiën van de abdij van Rijnsburch.

Gegeven in onser stadt van Bruessel, den IIIen dach in Novembri, int jaer ons Heeren duysent 
vijfhondert ende zesthiene.
Orig. ( inv.nr. 93.1 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in rode was, beschadigd.
XVIIe eeuwse copie op papier.
Copie in inv.nr. 127 fol. 43.

1021. 1517 Maart 6.
Notaris Johannes van Ara instrumenteert, dat Beatrix van Remmerswale, abdis van Reynsburrich, aan 
Meynardus, abt van Egmond, verzocht heeft eenige maagden in het klooster tot zusters aan te nemen, 
zonder prejudicie van haar pauselijk privelege.

Acta fuerunt hec in dicto monasterio abbatiali Reynsburgensi sub anno etc. quibus supra 
(millesimo quingentesimo decimo septimo indictione quinta, die vero sexta mensis Martii.
Orig. (inv.nr.18). Met notarismerk.

1022. 1517 Juni 9.
Jacop Gerijt Copbruynen'zoon verkoopt aan Zeger Willemsz. 3½ morgen land in Oestgeest, 1½ 
morgen in Reynsburch aan de Vliet. Op verzoek bezegeld door Heynrijck Aernt Touwez. en Claes Boen 
Florijsz. van Koudenhoven.

Opten IXen dach in Junio, int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende seventhien.
Orig. ( inv.nr. 306 ). Met 2 uithangende zegels in groene was. In dorso notitie: Van die werde van 
Jacop Gerritsz. van Delf.

1023. 1518 Mei 11.
Beatrijs Jansdochter van Remmerswael, abdis van Rijnsburch, oorkondt dat Jan Gerijtsz. Hoichstraet 
het leen van zijn vader, bestaande in een huis en hofstede en 2 hond land in de Koestraat, haar heeft 
opgedragen, en dat Herman Jansz. daarmede weder beleend is.

Int jair vijftienhondert ende achtien, den elfsten dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 713 ). Het zegel ontbreekt.

1024. 1519 Augustus 16.
Philippus van Bourgondia, bisschop van Traiectum, verbiedt het visiteren en reformeren van de abdij 
Rijnsburch door vreemde abten buiten zijn goedkeuring, op straffe van excommunicatie.

Datum - - anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, die vero decima sexta 
mensis Augusti.
Orig. ( inv.nr. 68.1 ). Het zegel ad causas ontbreekt.
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1025. 1519 Augustus 16.
Hermannus van Lochorst, deken van St. Salvator in Traiectum, conservator der privelegiën der abdij 
Reynsborch, beveelt de geestelijkheid de geinsereerde bul van paus Alexander VI d.d. 1499-1500 Febr. 
14, op te volgen en uit te voeren.

Anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, die vero sexta decima mensis Augusti.
Orig. ( inv.nr. 68.2 ). Met uithangend zegel in rode was.

1026. 1519 November 25.
Beatrijs van Remmerswaele, abdis, Luytgert van de Boetselair, priorin, en conventualen van Rijnsburch,
geven vergunning aan de wijnvrouw Janne van Hoempijl, en haar opvolgsters, om extra wijn te geven 
op den Grooten Vastenavond, op kosten van de rentmeester-generaal.

Upten vijfende twintichsten der maent van Novembri, int jair ons Heeren duysent vijfhondert 
ende negenthien.
Orig. ( inv.nr. 836 ). Het conventszegel ontbreekt.

1027. 1521 Maart 21.
Nicolaus Spruyt, prior der predikheeren te Hairlem, neemt Beatrix van Remmerswael, abdis, en de 
nonnen van Reynsburch op in de broederschap der H. Maagd en St. Anna.

Anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo, vicesima prima die Marcii.
Orig. ( inv.nr. 72 ). Met uithangend zegel in rode was.

1028. 1521 November 22.
Heynrijc Claesz., schout in het ambacht van Suydelwijc, en buren aldaar oorkonden, dat Jan Jansz. 
Coen aan Jacob Jansz. Mueel verkocht heeft 6 morgen land, gelegen butenweg van de Vorenweg tot de 
Nesse, en 1½ morgen 1½ hond land of nesse aan de Alfenre watering.

Int jaer ons Heren dusent vijfhondert ende eenentwyntych, den twee en twyntychsten dach in 
November.
Orig. ( inv.nr. 353 ). Met uithangend zegel in groene was.

1029. 1523 Februari 20.
Carolus, verkozen Roomsch keizer etc. verzoekt de abdis van Reynsburch om aan Petrus Streep, priester
uit de diocees Leodium een prebende te verlenen.

Datum in oppido nostro Bruxellis die vigesima Februarii, anno Domini millesimo 
quingentesimo vicesimo secundo, regnorum nostrorum Romani tercio, aliorum vero septimo.
Copie naar het origineel, gewaarmerkt door notaris Cornelius Wilhelmi van Hoesden, op papier, 
( inv.nr. 94 ).

1030. 1523 Juli 26.
Joest van Wingerder, baljuw van Rijnsburch, oorkondt dat Wenghen, weduwe van Arent de molenaar, 
aan de abdis verkocht heeft 7½ st. 's-jaars op haar huis en erf in het Moleneinde, tussen den Vliet en 
den Woerd.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert ende drieentwinchtich, upten XXVIen dach in Julius.
Orig. ( inv.nr. 477 ). Met uithangend zegel in rode was.

1031. 1524 Januari 9, Februari 27, Maart 7.
Notaris Petrus Walteri Stien instrumenteert, dat den 9 Januari Ysaac, pastoor van Buscoop, an Judocus 
van Wijngaerden, baljuw van Reynsburg en Buscoop, en anderen van het S. Anthoniusgilde in 
Buscoop, Johannes van Ara, deken van Rijnland, en Petrus, pater van het het convent in Abcouda 
binnen Leyden, gekozen hebben tot arbiters in hun geschil, en Jacobus van Lochorst, provisor van 
Rijnland, tot superarbiter, - dat den 27 Febr. de dag voor de uitspraak bepaald is op 7 Maart, waar na 
overlegging van een procuratie voor den schout van Buscoop d.d. 4 Maart een accoord is gelezen en 
bevestigd.

Acta sunt hec in opido Leydensi loco, tempore quibus successive supra dicitur. (Anno 
millesimo quingentesimo vicesimo quarto, mensis Januarii die nona, indictione duodecima, 
pontificatus Clementis septimi anno primo. - Eodem anno quo supra vicesima septima 
Februarii-. In predicto conventu Abcouda anno Domini millesimo quingentesimo vicesima 
quarto, die septima mensis Martii.)
Orig. ( inv.nr. 690.1 ). Met 3 uithangende zegels in groene was en notarismerk. In dorso een acte 
van Oct. 29 en Dec. 3
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Copie op papier van de notarissen G. Henckert, W. van Petten en Jac. Stoop.

1032. 1524 Februari 1.
Beatris van Remmerswayl, abdis van Rijnsburch, geeft aan de broederschap van S. Annegilde aldaar 2 
losrentebrieven op Boscoep van 8 en 6 Rgl. 's-jaars, en een losrentebrief van 2 Rgl. op het huis van 
Heynrijch Slotemaker te Rijnsburch, onder verplichting van een wekelijkschen dienst op het altaar van 
S. Anne volgens den gildebrief in de kerkmeesterskist.

Den eersten dach in Februario in de jayr ons Heren duyssen vijffhondert ende vyer ende 
twyntych.
Orig. ( inv.nr. 654 ). Het zegel ontbreekt.

1033. 1524 Februari 1.
Gherit Jansz., deken en pastoor te Rijnsburch, hoofdmannen en broeders en zusters van het St. Anne-
gilde aldaar, beloven wekelijks een mis te laten zingen door den schoolmeester en kinderen en een 
miserere te laten lezen voor de ziel van de abdis Beatris van Remmerzvael etc. voor haar geschenk van 2
losrentebrieven. Op verzoek bezegeld door Joest van Winghaerden, baljuw en schout te Rijnsburch.

Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende vierentwintich, den eersten dach in Februario.
Orig. ( inv.nr. 654.1 ). Het zegel ontbreekt.

1034. 1524 Maart 4.
Adam Gherits, schout in Buscoop, oorkondt dat de gildebroeders van S. Anthonis aldaar machtigen de 
vrouwe van Reynsburch en den baljuw om tot een vergelijk te komen in hun geschil met den pastoor 
Ysaac.

Int jair duysent vijffhondert ende vierentwintich, des Vridaichs voor Letare.
Opgenomen in notarieele acte van 7 Maart. ( inv.nr. 690.1 ).

1035. 1524 October 29, December 3.
Notaris Gerardus Henckert instrumenteert, dat voor het gerecht van provisor en deken Van Rijnland de 
gildemeesters en broeders van S. Anthonius in Buscoop de arbitrale sententie van 7 Maart hebben 
goedgekeurd en aangenomen, en dat den 3 December de toenmalige gildemeesters dat bevestigd 
hebben.

Acta sunt hec in ecclesia S. Petri opidi Leydensis (anno Domini millesimo quingentesimo 
vicesimo quarto, die vero vicesimo nono mensis Octobris. - Tercio die mensis Decembris).
Orig. ( inv.nr. 690.1 ). Mede ondertekend door notaris Wilhelmus van Petten, in dorso van de 
acten van 1524 Jan. 9, Febr. 27, Maart 7.

1036. 1526 Juni 16.
Mr. Willem Jacobs, provisor, en Jan van der Aer, deken van Rijnlant, oorkonden dat den 28 April, 8, 19 
ën 21 Mei, enige inwoners van Buscoop beloofd hebben hun aandeel te betalen in de arbitrale sententie
van Jacob van Lochorst tussen hen en Mr. Ysaac Aellewijnz, pastoor aldaar.

Actum in Mr. Jans pastoor van der Aer, deken van Rijnlants huis - - upten sestienden dach in 
die maent van Junio int jair voorsz. (anno vijftienhondert ses ende twintich.
Orig. ( inv.nr. 690 ). Met 2 zegels in groene was, mede ondertekend door notarissen G. Henckert 
en P. Stien, met dorsaal protest van Ysaac Aellewijnsz., priester, (zonder datum), en transfix d.d. 
1526 December 7.

1037. 1526 December 7.
Provisor en deken van Rijnlant oorkonden, dat Cornelis Nannenz. beloofd heeft aan heer saac 
Aellewijnsz. te voldoen volgens inhoud der arbitrale sententie, evenals de andere gildebroeders in de 
doorstoken brief. (zie 1526 Juni 16).

Int jair ons Heren vijftienhondert ses ende twintich, die sevenden dach in December.
Orig. ( inv.nr. 690.3 ). Met 2 uithangende zegels in groene was, mede ondertekend door notaris P. 
Stoen.

1038. 1526 December 10.
Joest van Wijngaerden, baljuw en schout van Reynsburch, oorkondt dat Jacop Gheritsz. Timmerman 
aan de regeerders van het St. Barberengilde verkocht heeft een losrente van 20 schell. 's-jaars op zijn 
huis en erf tussen den Vliet en de gracht.

Int jair ons Heeren duysent vijfhondert ses ende twintich, den thiensten dach in December.
Orig. ( inv.nr. 667 ). Met uithangend zegel in rode was.
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1039. 1528 April 1.
Beatrix van Reymerswaele, abdis, Elizabeth van Aemstel, priorin, en conventualen van Rijnsburch, 
belast met een losrente op het land van Holland door den keizer en geen geld hebbende wegens de 3 
maal 's-weeks plaatshebbende armenuitdeelingen, verkopen 12 £. 10 schell 's-jaars aan Clays van 
Alphen, te lossen met den penn. 16, staande op het land, dat hij in pacht heeft.

Int jaer ons Heeren vijfthienhondert acht ende twintich, den eersten dach van Aprille.
"Orig. ( inv.nr. 217 ). Doorsneden; het zegel ontbreekt."

1040. 1528 Mei 8.
Joest van Wingaerden, baljuw en schout van Rijnsburch, oorkondt dat Pieter Gijsbrecht Woutersz. aan 
deken en hoofdmannen van het St. Annegilde te Rijnsburch verkocht heeft een losrente van 2 £. 's-
jaars, op zijn huis en erf in het Campende, op den Vliet.

Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende achtentwintich, den achtsten dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 655 ). Met uithangend zegel in rode was.

1041. 1528 November 28.
Joest van Wingaerden, baljuw en schout van Rijnsburch, oorkondt dat Jan van der Does, jonkvrouw 
Alijt, Adriaen en Huych van der Does aan Harman Jansz. van Heyden verkocht hebben een losrente van
4 Rgl. 's-jaars tegen den penn. 16, op een huis in Rijnsburch aan de Vliet

Int yaer ons Heeren duysent vijfhondert ende achtentwintich, den achtentwintichsten dach 
van November.
Orig. ( inv.nr. 478.2 ). Met uithangend zegel in rode was.
Transfix d.d. 1529 Jan. 22.

1042. 1529 Januari 22.
Joest van Wingaerden, baljuw en schout van Rijnsburch, oorkondt dat Harman Jansz. van Heyden 
verkocht heeft aan Beatris Jansdr., abdis van Rijnsburch, 4 Rgl. 's-jaars op de goederen van de kinderen
Van der Does volgens aangehechten brief. (zie 1528 Nov. 28).

Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende neghenentwintich, den tweeentwintichsten dach
van Januario.
Orig. ( inv.nr. 478.1 ). Met uithangend zegel in rode was.

1043. 1529 Februari 25.
Henricus, geconfirmeerd elect van Trajectum, paltsgraaf van de Rijn en hertog van Bavaria, bevestigt in 
de door overlijden van vrouwe Beatrix van Reymerszwaele opengevallen plaats van abdis van het 
klooster te Reynsborch, Adriana van Botlandt.

Datum anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono die vero mensis Febrarii 
vicesima quinta.
Orig. ( inv.nr. 69 ). Het zegel ontbreekt.
"N.B. Afkomstig uit het archief van het huis Duivenvoorde, aanw. 1920 XXXVIII. 2; hierbij een 
translaat"

1044. 1529 October 15.
Gherijt Hermansz. Ramp, priester, verkoopt aan Jan Nicolaisz. de helft van een stuk land, gemeen met 
Barbaer, weduwe van Zeger Willems, in de ban van Oestgeest, volgens den brief waardoor deze 
gestoken is (zie 1477 Juli 3). Op verzoek mede bezegeld door den schout van Oestgeest.

Int jair ons Heren duysent wijfhondert negen ende twintich, up sinte Gallen avent in Octobri.
Orig. ( inv.nr. 307.2 ). Met handtekening van G. Ramp. De 2 zegels ontbreken.

1045. 1530 Mei 27.
Notaris Andreas Cel instrumenteert, dat Adriana, abdis van Reynsburch, de vicarie op het altaar van de 
H. Geest in de parochiekerk van Reynsburch, vacant door resignatie van Henricus van Does, verleer 
heeft aan Wilhelmus Theodrici, priester, met verzoek aan de aartsdiaken van Traiectum om institutie.

Acta sunt hec in abbatia Rijnsburgensi sub anno etc. quibus supra (anno Domini M. 
quingentesimo tricesimo, indictione tercia, die vero vicesima septima mensis Maii).
Orig. ( inv.nr. 617 ). Met notarismerk.

1046. 1531 Augustus 9.
Adriana van Bodtlandt, abdis en vrouw van Reynsburch, beslist het geschil tussen Mr. Georgius van 
Gandavum en Wilhelmus Theodrici, kapelaan, over de vicarie op het altaar van de H. Geest in de kerk 
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te Reynsburch.
Datum et actum in conventu de Reynsburch sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo primo, indictione quarta, die vero Mercurii que fuit nona Augusti.
Orig. ( inv.nr. 618 ). Met uithangend zegel in rode was, en met onderschrift en merk van notaris 
Adrianus Gerardi Zuir mont, bijgenaamd Stoop.

1047. (15)31 September 16.
Keizer Carolus beveelt aan abdis en convent van Reynsbourg een gevangene van haren baljuw, Joos 
van Wijngaerden, over te leveren aan de procureur-generaal van Hollant.

Gescreven in onser stadt van Bruessel, den XVIten dach September, anno XXXI.
Orig. ( inv.nr. 547 ). Papier, eigenhandig ondertekend, met sluitzegel.

1048. 1531 October 29.
Heynrijc Claesz., schout in Waddynxveen, oorkondt dat kerkmeesters aldaar aan Harman Jansz. 
verkocht hebben 4½ morgen land in Sijndelwijc.

Int jaer ons Heren dusent vijfhondert ende eenendertych, den negen en twijntycsten dach in 
Octobry.
Orig. ( inv.nr. 354 ). Met uithangend zegel in bruine was.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 41 vs. Nr. LXIII op datum 1521 Nov. 22 en over 5 morgen land in 
Waddingsveen. De daargenoemde aangehechte brief ontbreekt

1049. 1531 December 1
Arent Woutersz. van Harles, schout te Catwijck en Valkenburch, e oorkondt dat Regnier Jacopsz. 
afgebroken heeft een huis in Catwijck, dat hij van Cornelis Jan Bennenz. gekocht had, waarop 15 
stuivers erfpacht ten behoeve der sacristie van Reynsburch gevestigd waren, die hij nu overgebracht 
heeft op zijn tegenwoordige woning te Catwijck op den Rijn naast het afgebroken huis. De oudere 
brieven zal men door elkaar steken.

Int jaer ons Heeren XVc ende XXXI, opten eersten dach in Decembri.
Orig. ( inv.nr. 820 ). Met uithangend zegel in rode was.

1050. 1532 Augustus 2.
Notaris Johannes Wihelmi instrumenteert, dat Wilhelmus Theodrici van Buschoducis, vicaris van de 
vicarie op het altaar van de H. Geest in de parochiekerk van Reynsburch, met Mr. Georgius Pistoris een 
overeenkomst heeft aangegaan, waarbij de laatste van de vicarie afziet, en de eerste hem daarvoor een 
vergoeding toezegt, te bepalen door arbiters.

Acta fuerunt hec intra septa insignis monasterii de Reynsburch sub anno etc. quibus supra 
(Millesimo quingentesimo tricesimo secundo, indictione quinta, mensis vero Augusti die 
secunda).
Orig. ( inv.nr. 619 ). Met notarismerk.

1051. 1532 October 12.
Willem van Alkemade, ridder, belooft als rentmeester van Rijnsburch geen verhuringen te doen zonder 
toestemming van de abdis op straffe van nietigheid.

Upten XIIe in October XVc twee ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 148 ). Papier, eigenhandig ondertekend.

1052. 1532 October 13.
Willem van Alckemade, ridder, belooft aan abdis en convent van Reynsburch het rentmeesterschap 
getrouw te vervullen. Mede bezegeld door zijn borgen Jan van Duvervoirde, ridder, Gerijt van Poelgeest,
heer van Hoichmade, en Floris, heer van Wingaerden, zijn zwager.

Aldus gedaen upten derthiensten dach in October int jaer ens Heeren vijfthienhondert twee 
ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 148.1 ). Met 4 uithangende zegels in rode was

1053. 1533 Januari 16.
Cornelis van Teylingen, schout in Voirschoeten, oorkondt dat Jacob Jan Pouwelsz. aan het klooster van 
Rijnsburch verkocht heeft een erfrente van 1½ gouden Car. gl. op zijn woning en 6 morgen land aan 
Voor-, Veen- en Heerweg, en op 8 morgen veen.

Int jaer ons Heren duysent vijfhondert drie ende dertich, den sesthienden dach van die maent 
Januario nae ghemeen scrijven dat bisdom Utrecht.
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Orig. ( inv.nr. 488 ). Het zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 129 fol. 72.

1054. 1533 Januari 18.
Adriana van Botlant, abdis van Reynsburch, geeft aan deken en gildemeester van St. Barbarengilde 2 
hond land in Oestgheest in erfhuur voor 2 ¼ gouden Car. gl., op advies van de rentmeester-generaal, 
pastoor en kerkmeesters.

Int jaer ons Heren vijftienhondert drie ende dertich, upten achtiensten dach in Januario.
Orig. ( inv.nr. 308 ). Het zegel ontbreekt.

1055. 1534 Januari 4.
Adriana van Botlant, abdis, en Wilm van Alkemade, ridder, rentmeester-generaal van Rijnsburch, 
maken een accoord met de weduwe van Claes Wilmsz. en haar kinderen over achterstallige renten, en 
vestiging van een nieuwe erfrente van 50 schell. 's-jaars, onder verband van 14 hond land in Oestgheest
van Pieter Corstensz. over de krochtsloot. Op verzoek van de laatste ondertekend door Petrus Nicolai 
enmede bezegeld door Simon Jacops van Voirhout, terwijl het conventszegel zal aangehangen worden, 
als men over de kist zal gaan.

Ende Es aldus ghedaen den IIIIen Januarii anno XVc vier ende dertic
Orig. ( inv.nr. 434 ). Met 2 uithangende zegels in roode en groene was, het eerste zegel van de 
abdis ontbreekt, en het conventszegel is niet aangehangen.
Copie in inv.nr. 128 fol. 157.

1056. 1534 Februari 5.
Gherijt Jansz., schout te Reynsburch, oorkondt dat Philips Warboutsz. aan deken en hoofdlieden van S. 
Annegilde te Reynsburch een losrente van ½ £. 's-jaars verkocht heeft op zijn huis en erf in de 
Koestraat.

Ende is aldus ghedaen opten vijfften dach in Februario anno vijftienhondert vier ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 656 ). Met uithangend zegel in groene was.

1057. 1534 Februari 26.
"Adriana van Botlant, abdis van Rijnsburg, vergunt om zekere gewichtige redenen aan Margriette van 
Reymerswale, haar ""capellaenster"", buiten het klooster te wonen, met behoud van al haar rechten."

Den XXVIen dach Februarii in de jaer vijftienhondert vier ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 20.1 ). Met fragment van een opgedrukt zegel in rode was.
Een dergelijke brief in het Latijn op perkament met uithangend zegel in rode was. Datum in 
monasterio nostro predicto sub anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo 
quarto, die vero vicesima sexta mensis Februarii.
Ook in transsumpt van 1535 Dec. 3.

1058. 1534 Mei 8.
Paus Clemens VII vergunt aan Margareta van Remmerswalle, non van Reynsborch, om buiten de abdij 
te wonen volgens consent van de abdis Adriana van Botlant, en beveelt den deken van Traiectum en 
den officiaal om de breve ten uitvoer te leggen.

Datum Rome apud S. Petrum - - die octava Maii millesimo quingentesimo tricesimo quarto, 
pontificatus nostri anno undecimo.
In transsumpt van 1535 Dec. 3. ( inv.nr. 20 ).

1059. 1534 October 10.
Adriana van Botlandt, abdis, Elysabet van Aemstel, priorin, en senioren en convent van Reynsburch, en 
Zeger Huygenz., poorter van Leij den, ruilen omtrent 3½ morgen teel- en weiland in Oestgheest op de 
Morsch bij de schouw, die voortaan van het klooster zijn zullen, tegen 3 morgen min een hond weiland 
in Voerschoten, die aan Zeger zullen behooren.

Upten tienden dach in Octobri int jaer ons Heeren vijftienhondert vier ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 309.1 ). Met 2 uithangende zegels in roode en groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 78.

1060. 1535 Maart 10.
"Adriaen van Botlant, abdis van Reynsburch, maakt haar testament, waarbij zij Margriet van 
Remmerswael, haar ""cappellaenster"", wegens trouwen dienst tot erfgenaam benoemt, die 
verschillende legaten zal uitreiken, de kleine kapel laten repareeren, en een nieuw glas daarin laten 
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aanbrengen."
Ghedaen tot Reynsburch, den thienden dach in Merte anno vijftienhondert vijf ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 531 ). Eigenhandig ondertekend, met uithangend abdiszegel in rode was.

1061. 1535 Mei 22.
Maria van Tautenburch, vrouwe van Reynsburch, geconfirmeerd elect, met hare partij, en Elizabeth van 
Aemstel, priorin, met hare partij, verklaren in tegenwoordigheid van notaris en getuigen, dat zij ter 
beslechting harer geschillen een aocoord met elkaar hebben getroffe

Actum ut supra (Up huyden den XXIIen dach van Meye anno XVc ende vijfvendertich).
Orig. ( inv.nr. 6 ). Papier, eigenhandig ondertekend, en door notaris De Cappella,

1062. 1535 Mei 22.
Notaris Cornelius van Cappella instrumenteert, dat ten overstaan van Elisabeth van Amstell, priorin, en
andere capitularen van Reynsburch, Stephanus van Remulaer, gemachtigde van Maria van 
Toutenburch door den Keizer benoemde abdis, hem een decreet heeft overhandigd met verzoek om het 
te verkondigen en uit te voeren, aan welk keizerlijk bevel, bevestigd door den bisschop van Traiectum, 
hij voldaan heeft, nadat de conventualen beloofd hadden haar als abdis te erkennen, en de abdis de 
eed had afgelegd.

Acta fuerunt hec in monasterio de Reynsburch - - sub anno etc. prescriptis (millesimo 
quingentesimo tricesimo quinto, indictione octava, die vero Sabbati vicesima secunda mensis
Maii).
Orig. ( inv.nr. 6.1 ). Met notarismerk.

1063. 1535 Mei 24.
Jacob van Noerde, schout van Valckenburch, en Catwijck op den Rijn en aan Zee, oorkondt dat 
buurlieden van Catwijck op den Rijn verklaard hebben, dat op 8 Juni 1530, 23 Januari 1534 en 25 April 
lestleden na panding wegens achterstallige rente aan de vrouwe van Reyns burch ten laste van Cornelis
Jansz. de Smit's huis te Catwijck toegeschat zijn 4½ Rgl. en 30 st. en 30 st.

Gedaen in de jaer XVc vijf ende dertich, upten vier ende twintich sten dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 420.1 ). Met uithangend zegel in groene was.

1064. 1535 Mei 28.
Marie van Tautenburch, abdis van Reynsburch, Elizabeth van Aemstel priorin, en het convent, en Dirck 
Adriaensz., poorter van Leyden, gaan met elkaar een ruiling aan, zoodanig dat de 3 gouden 
Rijnschguldens, vermeld in schepenbrief van Leyden van 1490 Nov. 6, door Dirck Adriaensz. 
overgedragen, en door dezen brief gestoken, aan het convent blijven zullen, terwijl de 4 £. Holl. 
erfpacht 's-jaars, die het convent heeft op 8½ hond land van Dirck Adriaens in Leyderdorp, afgedaan 
zullen zijn. Bezegeld door de abdis, mede voor het convent, en op verzoek van Dirck door zijn broeder 
Claes Adriaensz.

Upten acht ende twintichsten dach in Meye anno duysent vijfhondert vijff ende dertich nae 
Paeschen.
"Orig. ( inv.nr. 490.1 ). Met uithangend zegel in groene was; dat van de abdis ontbreekt."
Copie in inv.nr. 129 fol. 79.

1065. 1535 October 27.
Kaerle, Roomsch keizer, graaf van Hollant, vergunt aan Margriete van Reymerswale, kapelanes van de 
abdis van Reynsburch, om de confirmatiebrieven van de paus ten uitvoer te leggen, waarbij haar 
veroorloofd wordt buiten het klooster te wonen.

Gegeven in onse stede van Bruessel, den XXVIIen dach van Octobre, int jaer ons Heeren 
duusent vijfhondert ende vijfendertich.
Orig. ( inv.nr. 20.2 ). Met uithangend zegel aan schuine strook

1066. 1535 December 3.
De officiaal van Traiectum, daartoe door den H. Stoel gedeputeerd, oorkondt dat hij van Margareta 
van Reymerswaele, non van Reynsborch, een brief van paus Clemens ontvangen heeft van de 
volgenden inhoud (zie 1534 Mei 8), waarin haar op grond van een licent van Adriana van Botlant, abdis
van Reynsborch, d.d. 1534 Febr. 26 (hierin geinsereerd) wordt toegestaan om buiten het klooster te 
leven, - en geeft bevel, om haar in het genot van pauselijke indulgentie en keizerlijk placet te stellen.
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Datum et actum Traiecti in Maiori ecclesia ibidem, sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo quinto, indictione octava, die vero Veneris tercia mensis Decembris.
Orig. ( inv.nr. 20 ). Met uithangend zegel in groene was, en met onderschrift en merk van notaris 
Johannes Boelen van Breda.

1067. 1535 December 23.
Gherijt Jansz, schout te Reynsburch, oorkondt dat Wouter Gerijtsz. bezworen heeft, dat hij voor 9 jaar 
een woning met 9 morgen land in de ban van Zoeterwoude verkocht heeft aan Mr. Frans van Alphen, 
belast met 3 £. 's-jaars voor het klooster Reynsburch, en dat hij vroeger 3 M. land aldaar van het 
klooster in huur had gehad.

Den drie ende twintichsten dach Decembris, anno XVc vijf ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 491 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 86 op datum December 14.
Vgl. lijst van ontbrekende stukken nr. 137.

1068. 1536 April 17.
Marie van Tautenberch, abdis, en de senioren van Reynsburch, gaan met de gasthuismeesters van S. 
Kathrijnengasthuis te Leyden, onder goedkeuring van burgemeesters, een ruiling aan, zoodanig, dat 
2½ M. wei- en ½ M. teelland en 14 hond weiland, waar de heer van Wassenaer zijn tijns op heeft, en 11
hond teelland te Oostgeest, aan het convent komen zullen, terwijl een boomgaard aldaar, die de 
Regulieren van Lopsen vroeger, en het gasthuis in de laatste 10 jaar van het convent in huur gehad 
heeft, aan het gasthuis blijven zal, met nog 5 M. buitendijks gelegen land vóór die boomgaard.

Upten seventiensten dach in Aprel anno XVc ses ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 310 ). Met uithangend abdiszegel in rode was geschonden. Mede bezegeld door 
Coon van Busschuyssen en Claes Adriaensz., schepenen van Leiden, in groene was.
Copie in inv.nr. 118 fol. 79 vs.
Vgl. Overvoorde: Archieven der gasthuizen van Leiden 1913

1069. 1536 September 24.
Jan de bastaard van Noertwijck, schout te Noertwijck, oorkondt dat Geroen Janz., koster te Noertwijck, 
met Heynrich Jorijs, zijn schoonvader, als borg aan vrouw Margriet van Remmerswale, conventuaal te 
Reynsburch, ten behoeve van het Nippenaltaar een rente van 25 Philips- of Carolus stuivers op zijn huis
en erf verkoopt.

Den XXIIIIen dach Septembris anno XVc ses ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 805.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Afgevallen van het transfix d.d. 1572 Juni 18.

1070. 1536 October 18.
Cornelius de Cappella instrumenteert, dat Maria van Toutenburch, abdis van Reynsburch, met de 
priorin en andere conventualen en kapittelvrouwen, onder goedkeuring van Karel V, graaf van Holland,
als patroon en opvolger der stichters, het klooster met de goederen opnieuw fundeeren en veranderen 
tot een college van kanonessen, waartoe zij een accoord opmaken.

Gedaen tot Reynsburch ten date als voren (in de jaere duysent vijfhondert ende sessendertich,
des Woonsdaechs den achtienden dach van Octobri).
Orig. ( inv.nr. 3 ). Met notarismerk, doorsneden, in inv.nr. 3
Het conventszegel schijnt nooit aangehangen te zijn.
Notarieele copie d.d. 1569 Mei 27. ( inv. nr. 4 )

1071. 1537 December 8.
Maria van Tautenburch, abdis van Reynsburch, geeft aan Jan van Eyck het benéficie op het H. Geest 
altaar in het oude koor te Reynsburch en verklaart, dat hij van het beneficie zal mogen afstand doen of 
het ruilen, wanneer een der conventualen, die na de dood van de abdis, vrouwe van Botlant, zich in het 
bezit van oude fundatie-brieven hebben weten te stellen, tegen hem list of bedrog in het werk mochten 
stellen.

Actum den achsten dach van Decembris int jaer ons Heeren duysent vijfhondert 
zevenendertich.
Orig. ( inv.nr. 620 ). Eigenhandig ondertekend, met uithangend abdiszegel in rode was.
Vgl. Hüffer p. 2 17.

1072. 1538 Februari 12.
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Marie van Tautenburch, abdis, Elisabeth van Aemstel en van Mijnden, priorin, en gemeen convent van 
Reynsburch, ruilen met Bairte van Poelgeest, ministra, en Mergriete Willemsdr. van Boschuysen, 
procuratrix van het klooster van St. Ursulen te Warmont, 1 morgen land in Oestgeest, tot nu toe in 
eigendom van de abdij Reynsburch, doch lange jaren gebruikt door het klooster van Warmondt, tegen 
8 hond land in Voirhoudt aan de Elsgeesterweg,

Int jair duysent vijfhondert acht ende dertich, upten twaelefsten dach in Februario.
Orig. ( inv.nr. 335 ). De beide conventszegels ontbreken.
Eigenhandig ondertekend door Petrus Kant, confessor van het convent te Warmond.
Copie in inv.nr. 129 fol. 55a.

1073. 1538 Februari 22.
Wilm Wilmsz., schout te Oestgheest, oorkondt dat Jan Jansz. Kock erkent aan het St. Annagilde te 
Reynsburch schuldig te zijn een Car. gl. 's-jaars losrente, staande op een huis en erf in Oestgheest 
tussen den Ouden Vliet en den Waelweg.

Upten XXIIen dach Februarii anno XVc acht ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 657 ). Met uithangend zegel in groene was.

1074. 1538 Maart 1.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch, geven in erfpacht aan Claes Geritsz. 
13½ morgen land in Boscop aan de Boscoperweg, Notweg en Goukade voor 16 gouden Carolus 
guldens 's-jaars.

Int jair ons Heren vijfthienhondert acht ende dertich upten eersten dach in Maerte.
Copie in inv.nr. 129 fol. 82 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 73 vs. nr. VIII. (vierdalff M.)

1075. 1538 Maart 1.
Bouwen Geritz., schout in Boscop, oorkondt dat Clais Geritz. erkent in erfpacht ontvangen te hebben 
van abdis, priorin en convent van Reinsburch 13½ morgen land in Boscoep aan de Boscoperweg, 
Notweg en Goukade voor 16 gouden Car. gl. 's-jaars.

Int jair ons Heren vijftienhondert acht ende dertich upten eersten dach in Maerte.
Copie in inv.nr. l29 fol. 83.

1076. 1538 Maart 1.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch, geven in erfpacht aan Jan Geritsz. 
Hammerlaen 2 morgen land in Voerscoten bij het Scakenbosch en den Vliet voor 4 gouden Car. gl. 's-
jaars.

Int jair ons Heren vijftienhondert acht ende dertich, upten eersten dach in Maerte.
Copie in inv.nr. 129 fol. 83 vs.

1077. 1538 Maart 1.
Cornelis Willemsz. van Rijn, schout te Voerschoten, oorkondt dat Jan Gerijtz. Hammerlaen van abdis, 
priorin en convent van Reynsburch erkent in erfpacht te hebben ontvangen 2 morgen land in 
Voerschoten tussen Scakenbosch en den Vliet, voor 4 Car. gl. 's-jaars.

Int jaer ons Heeren vijftienhondert acht ende dertich, upten eersten dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 341 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 84.

1078. 1538 Maart 1.
Marie van Tautenburch, abdis, Elizabeth van Aemstel en van Mynden, priorin, en het convent van 
Reinsburch, geven aan Jan Cornelisz. in erfpacht 8 morgen land in Zoeterwoude aan Oude Zwet en 
Stompickerweg voor 16 gouden Carolusguldens 's-jaars.

Int jair ons Heren vijfthienhondert acht ende dertich upten eersten dach in Maerte.
Copie in inv.nr. 129 fol. 80 vs.

1079. 1538 Maart 1.
Cornelis van Zwieten, ambachtsheer en schout van Zoeterwoude, oorkondt dat Jan Cornelisz. erkent in 
eeuwige erfpacht genomen te hebben van abdis, priorin en convent van Reynsburch, 8 M. land aldaar 
tussen de oude Zwet en den Stompickerweg voor 16 gouden Car. gl.

Int jair ons Heeren duysent vijfhondert acht ende dertich, upten eersten dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 351.1 ). Met uithangend zegel in rode was. Eigenhandig ondertekend.
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Copie in inv.nr. 129 fol. 81.

1080. 1538 Maart 1.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch geven in erfpacht aan Jan Ewoutsz. 8 
morgen land in Zoeterwoude aan de watering en den Stompickerweg en Westgoewech voor 16 gouden 
Car. gl. 's-jaars.

Int jair ons Heren vijfthienhondert acht ende dertich upten eersten dach in Maerte.
Copie in inv.nr. 129 fol. 81 vs. Met notitie omtrent overneming door Jan Claesz. te Zoeterwoude, 
1545 Mei 14.

1081. 1538 Maart 1.
Cornelis van Zwieten, ambachtsheer en schout van Zoeterwoude, oorkondt dat Jan Ewoutsz. erkent in 
eeuwige erfpacht genomen te hebben van abdis, priorin en convent van Reynsburch 8 morgen land 
aldaar tussen de watering aan Stompickerweg en den Westgoewech, voor 16 gouden Car. gl.

Int jair ons Heeren duysent vijfhondert acht ende dertich, upten eersten dach in Maerte.
Orig. ( inv.nr. 351.2 ). Met uithangend zegel in rode was.
Eigenhandig ondertekend. Copie in inv.nr. 129 fol. 82.

1082. 1538 Mei 2.
Frans Gerijts Goel en Cornelis Paeds, schepenen in Leyden, oorkonden dat Gerijt Costijnsz. als man en 
voogd van Alijdt, weduwe van Pieter den bastaard van Treslongen, overdroeg aan de abdis van 
Reynsburch een schoutbrief van Noertich, waardoor deze gestoken is. (zie 1500 mei 28).

Int jaer ons Heren duysent vijfhondert acht ende dertich, upten anderden dach in Meye.
Orig. ( inv.nr. 426.1 ). Met 2 uithangende zegels in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 85.

1083. 1538 October 3.
Het Hof van Hollandt wijst vonnis in het proces tussen abdis en convent van Reynsburch, en Joost van 
Wijngaerden, heer van Yselmonde, Wynant van Laire en Cornelis van Borssele, als erfgenamen van 
Florijs van Wijngaerden, eertijds rentmeester van de abdij, over een rente van 6 £. 's-jaars, aan de 
buren van Ackersdijck verkocht.

Ghedaen in de Hage - - ende gepronunchieert den IIIen Octobris anno XVc acht ende dertich.
Orig. ( inv.nr. 149 ). Het uithangend zegel van justitie ontbreekt. Met aangehecht bevel tot 
executie d.d. 1540 Juni 29 (orig. perk.), en exploiten van 1540 Juni 29, 1541 Mei 13 en Juni 6.

1084. 1538 November 3.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch, geven aan Cornelis Cornelisz. in 
Boscop in erfpacht 22½ morgen land aldaar aan de Laagboscoperweg en de Goukade voor 40 Gouden
Car. gl.

Int jair ons Heren dusent vijfhondert acht ende dertich upten derden dach in Novembri.
Copie in inv.nr. 129 fol. 87 vs.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 73 vs. nr. XI onder Zoeterwoude.

1085. 1538 November 3.
Bouwen Geritz., schout in Boscop, oorkondt dat Cornelis Cornelisz. erkent in erfpacht ontvangen te 
hebben van abdis en convent van Reinsburch 22½ morgen land in Boscop aan de Laagboscoperweg en
Goukade voor 40 gouden Car. gl. 's-jaars.

Int jaer ons Heren dusent vijfhondert acht ende dertich upten derden dach in Novembri.
Copie in inv.nr. 129 fol. 87.

1086. 1538 December 30.
Marie van Tautenburch, priorin en convent van Reinsburch erkennen van de erfgenamen van Karel 
Grenier, procureur-generaal van Hollant, en Katherina van Bleiswijck, ontvangen te hebben 29 £. 15 
schell. voor hoofdgeld van 35 grooten 's-jaars en achterstallige rente op een land buiten de oostpoort 
van Delft aan de laan.

Upten dertichsten dach in Decembre anno XVc acht ende dertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 89 vs., met notitie.

1087. 1539 Januari 28.
Dirc Willemsz., schout in Pinaker, oorkondt dat Jacob Geerlofz. erkent verkocht te hebben aan Willem 
van Alkemade ten behoeve van het convent van Reinsburch een erfrente van 12½ gouden Car. gl. op 
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6½ M. weiland in Catwijc onder Pinaker.
Upten achtende twintichsten dach Januarii anno XVc negen ende dertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 88 met notitie.

1088. 1539 Februari 15.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch verkopen aan Simon Claesz. een brief
van 4 £. Holl. 's-jaars op 11 morgen land in Vlaerdinge, waardoor deze brief gestoken is, (zie 1316 
November 25), over welke rente proces geweest is voor het Hof van Holland en bepaald dat Simon 
Claesz. 80 £. voor hoofdgeld en achterstallige rente betaalt.

Upten XVen dach in Februario anno XVc negen ende dertich na gemeen scriven.
Copie in inv.nr. 129 fol. 89.

1089. 1539 Maart 10.
Dirc Willemsz., schout in Pinaker, oorkondt dat Marijtgen, vrouw van Peter Claesz., verkocht heeft aan 
Willem vam Alkemade ten behoeve van de vrouwe en het convent van Reinsburch een erfrente van 5 
gouden Car. gl. op haar huis met 4 M. 2 hond weiland in Pinaker aan de Clapwichsen weg.

Actum den thienden dach in Maerte anno XVc negen ende dertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 90.

1090. 1539 Maart 28.
Dierck Willemsz., schout, en gezworenen in Pynaker, oorkonden dat Cornelis Dircz. erkent aan Willem 
van Alckemaede, ridder, ten behoeve van het convent Reynsburch verkocht te hebben een erfrente van 
33 st. (op 7 hond weiland aan de Zuidkerkweg).

Actum den achtentwintichsten dach van Maert anno XVc negen en dertich.
Orig. ( inv.nr. 509 ). Zeer beschadigd, met ongeschonden zegel van de schout.
Copie in inv.nr. 129 fol. 91.

1091. 1539 Juli 26.
Marie van Tautenburch, abdis, en het convent van Reinsburch, en Jan van Alkemade Vrankenz. maken 
een verdeeling en ruil, waarbij 1 morgen 18½ hond weiland van Jan van Alkemade in Valkenburch in 
het Boenrack aan het convent komen, terwijl 3 morgen teelland in Oestgeest en 4 hond weiland in de 
lange weide, die van net convent zijn, aan Jan van Alkemade worden toebedeeld.

Upten XXVIen dach van Julio anno XVc negen ende dertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 92.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 33 nr. LVI.

1092. 1539 September 10.
"Marie van Tautenburch, abdis van Reynsburch, Elizabeth van Aemstel en van Mijnden, priorin, en het 
gemeen convent, gaan met elkaar een accoord aan, om voortaan te wezen op haar eigen kosten, met 
bepaling, hoe veel de abdis, de ""gewyelde"" vrouwen en de novicen per jaar ontvangen, en hoeveel de 
rentmeester aan de pastoor, kapelaan en koster zal hebben te betalen. Hiervan zijn 3 brieven gemaakt."

Actum den Xen dach in Septembri anno XVc neghen ende dertich.
2 Orig. ( inv.nr. 5.1 ). Met uithangend conventszegel in rode was.

1093. 1539 October 31.
De Groote Raad des Keizers wijst vonnis in appel in het proces tussen Joos van Wingaerden, en abdis 
en convent van Reynsborch.

Ghedaen te Mechelen den lesten dach Octobris int jaer duyst vijfhondert ende 
neghenendertich.
Orig. ( inv.nr. 149 ).

1094. 1539 November 10.
Deken en kapittel van St. Pancraescollege te Leyden verkopen aan Mr. Willem van Alcmade, ridder, ten 
behoeve van het convent van Reynsburgh 2 hond land in de ban van Oestgeest aan de Lijtweg naar 
Valkenburgh.

in de jare vijfthienhondert negen ende dartich, upten thienden dach van Novembri.
Orig. ( inv.nr. 311 ). Met uithangend kapittelzegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 55 vs.

1095. 1540 Februari 27.
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Claes van Alphen en Willen Claesz., schepenen in Reynsburch oorkonden, dat Gerijt Jansz. de Rou, 
schout van Reynsburch, erkent gekocht te hebben en schuldig te zijn aan de homans van het St. 
Annengilde 30 grooten 's-jaars erfrente, losbaar tegen den penn. 16, op zijn huis en erf aan de Vliet.

Gedaen opten zevenentwintichsten dach in Februario int jaer ons Heren duysent vijfhondert 
ende veertich nae gemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 658 ). Het gemeen zegel ontbreekt.

1096. 1540. Maart 18.
Dirck Willemsz. en Pieter Dirrickz., schouten in het ambacht van Pynaker en van Ackersdijck, en 
gezworenen aldaar, oorkonden dat Cornelis Dirckxz. Stiompijck met Ursula, Dircx'dochter, zijn vrouw, 
erkennen in erfpacht ontvangen te hebben van het convent van Reynsburch ½ morgen kooltuin in 
Ackersdyckrecht aan de Delffgauwerweg voor 5 Car. gl. 6½ st. 1 oort 's-jaars, en 13 st. 1 oort, tot 
onderpand stellende 4 morgen 4 hond weiland te Pynaker op de Hoicht.

Upten XVIIIen dach in Maerte anno XVc ende veertich nae tghemeen scriven.
Orig. ( inv.nr. 356 ). Met 2 uithangende zegels in griene was. Het randschrift van het eerste zegel 
luidt: Guillelmus Theodrici.
Copie in inv.nr. 129 fol. 93.

1097. 1540 Mei 15.
De Groote Raad des Keizers wijst vonnis in appel in het proces tussen Wynant van Laere en Cornelis 
van Borssele, en abdis en convent van Reynsborch en den heer van Alcmade, haar rentmeester.

Gedaen te Mechelen den XVten dach van Meye int jaer duyst vijfhondert ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 149 ).

1098. 1540 November 30.
Marie van Tautenburch, abdis, en priorin en convent van Reinsburch oorkonden, dat Vranc Jansz. 
backer van haar aangenomen heeft een tuin aldaar, genaamd Claes van Ruyven-tuin, strekkende uit 
den Vliet tot den conventsboomgaard, voor een jaarlijkse erfpacht van 2½ Car.gl.

Upten lesten dach in Novembre anno XVc ende veertich.
Copie in inv. 129 fol. 139 vs.

1099. 1541 Maart 6.
"Gherijt Janz., schout in Reynsburch, oorkondt dat Gherijt Gilijsz. erkent aan Wilm Janz., Schoenmaker, 
schuldig te zijn 1½ gouden Car. gl. losrente per jaar op zijn huis en erf met 2 ""leercupen"" in het 
kampvierendeel aan de Vliet, te lossen met 24 Car, gl."

Opten VIen dach Martii anno XVc enenveertich.
Orig. ( inv.nr. 479 ). Met uithangend zegel in groene was.

1100. 1541 April 24.
Marie van Tautenburch, abdis, en convent van Reinsburch, verkopen aan Reyer Jacobz. 12 morgen 
verdolven veen in Stompijck aan Stompickerwatering en Vliet voor 750 Car.gl.

Int jair ons Heren vijftienhondert een ende veertich upten XXIIIIen dach in Aprille.
Copie in inv.nr. 129 fol. 79a.

1101. 1541 Juni 27.
"Toewijzing van ""deffault"" en consent van commissarissen van het Hof van Hollant aan abdis en 
convent van Reynsburch tot gijseling van Cornells van Borsselen."

Gedaen in de Haege den XXVIIen Juny anno XVc een en veertich.
Orig. ( inv.nr. 149 )

1102. (Vóór 1541 Juli 13).
Abdis en conventualen van Reynsburch verzeeken aan het Hef van Holland, om Joest Van Wijngaerden,
heer van Yseltemende, op de Voorpoort te doen gijselen, totdat hij de sententie van het Hof zal voldaan 
hebben.

Orig. ( inv.nr. 149 ). Papier, met apostil van 1541 Juli 13, en aangehechte expleiten van L. Wielant en
Joris Ottez., d.d. Juli 14 en 23.

1103. (Vóór 1541 Juli 23).
Abdis en conventualen van Reynsburch verzoeken aan het Hof van Holland, om den gegijselde op de 
Voorpoort Joost van Wingaerden, heer van Yselmonde, in besloten gevangenis aldaar te doen blijven, 
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totdat hij de sententie van het Hof en van de Grote Raad van 3 jaar geleden zal voldaan hebben.
Orig. ( inv.nr. 149 ). Papier met apostil van 1541 Juli 23.

1104. 1541 October 15,
Stadhouder-generaal en raden van Hollant geven op verzoek van abdis en convent van Reynsburch 
bevel tot gijzeling van Cornelis van Borsselen, totdat hij de sententie van 3 Oct. 1538 zal voldaan 
hebben

Gegeven in de Haige - - den XVen Octobris anno XVc ende een ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 149 ). Het zegel van justitie aan schuine strook ontbreekt. Met aangehechte 
exploiten d.d. Oct. 23 en Nov. 8 (papier) en retroacta.

1105. 1542 Januari 16.
Flooris Pauwels Faessen, Geert Huyghe Adriaenssz., Jacop Janssz. Vlaminck en Pieter Andriesz., 
inwoners van TSeroeskercke op Walcheren verzoeken de abdis van Reynsburgh en haren rentmeester-
generaal Van Alkemaede, om Maerten Jacopsz., schout en rentmeester van TSeroeskercke onder den 
heer van Beveren, tot rentmeester van de abdijgoederen op Walcheren aan te stellen.

Den XVIen in Januarius XVc eenenveertich, stijl van Hollant.
Orig. ( inv.nr. 747.1 ). Met 4 uithangende zegels in groene was.

1106. 1542 Februari 26.
Flooris Pauwels Faesz., Jacop Janssz. Vlaminck, Geert Huyghe Adriaenssz., Pieter Andriessz., 
parochianen in Tseroelairtkercke, Pieter Jacopssz. Muellenaere en Cornelis Heindrickxz. Wiltffant, 
parochianen in Gapinghe, stellen zich borg voor Maertten Jacopsz. als onderrentmeester van 
Reynsburgh bij Willem van Alkemaede, ridder, rentmeester-generaal.

Dit was gedaen int jair ons Heeren duyst vijfhondert ende eenenveertich, up den 
sessentwintichsten dach van Februaryus, stijl van Hollant.
Orig. ( inv.nr. 747.2 ). Met 6 uithangende zegels in groene was.

1107. 1542 Maart 12.
Marie van Tautenburch, abdis, Elizabeth van Aemstel en van Mijnden, priorin, en gemeen convent van 
Reynsburch, ruilen met Jan Jacopsz. van Uuttrecht 4 morgen, 1½ hond in Vrijenban bij den Overslag 
aan de overzijde van de Schye in de Molenkamp, en 2 R.gl. onlesbare erfrente op een weide van 15 hond
in het ambacht van Rijswijck in Blaessepuel, tegen 9 morgen in het ambacht van Keettel, die aan Jan 
Jacopsz. komen zullen.

Opten twaelefden dach van Maerte, int jaer ons Heeren duysent vijfhondert een ende 
veertich, nae 't scryuen 's-hoefs van Hollandt
Orig. ( inv.nr. 401.1 ). Met 2 uithangende zegels, van het convent in roede en van Jan van Uuttrecht
in groene was, en handtekening van de laatste. Met latere copie.
Copie in inv.nr. 129 fol. 93 vs.

1108. 1542 Juli 20.
Carolus V beveelt de abdis en het convent van Reynsburg, om aan Jacobus van der Laen, zijn bediende, 
een leekenprebende te geven, volgens het recht, hem bij zijn keizerskroning door den paus geschenken.

Datum in oppido nostro Montisoni die vigesima mensis Julii anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo secundo.
Orig. ( inv.nr. 96.1 ). Met uithangend zegel in roede en witte was, en handtekening van de Keizer.
Gelijktijdige copie op papier, gewaarmerkt door notaris Cornelius Joannis de Gouda.

1109. 1542 September 20.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch, verkopen aan Dirc Simonz. en 
Cornelis Claesz. 20 morgen verdelven veen in Stompijc aan de Wilsvenerweg en de watering voor 650 
Car. gl.

Int jaer ons Heren XVc twe ende veertich upten XXen dach in September.
Copie in inv.nr. 129 fol. 79a vs.

1110. 1543 Februari 21.
Jan de bastaard van Noertwijck, schout te Noertwijck, oorkondt dat Gerrit Gerritsz. erkent verkocht te 
hebben aan Alijtgen Gerritsdr, zijn zuster, de hem aanbestorven perceelen van land en renten.

Int jaer ons Heren duysent vijfhondert drie ende veertich, op den een ende twintichsten dach 
in Februwarij.
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Orig. ( inv.nr. 275 ). Het zegel ontbreekt.

1111. 1543 Februari 24.
Jan Loot Pellenz., schout in Warmont, oorkondt dat Gerijt Pietersz in de Kaech erkent in erfpacht 
ontvangen te hebben van de heer van Alckemaede, ridder, rentmr.-genrl van Rijnsburch, de 
Voegelscamp bij de Kaech, rondom in 's-graven water gelegen, gerekend voor ½ morgen land voor 33 
st. Vlaamsch 's-jaars.

Opten vier ende twintichsten dach in Februarius anno vijftienhondert drie ende veertich nae 
gemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 345 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 80 vs., met notitie.

1112. 1543 Mei 14.
Maria van Tautenburch, abdis van Reynsburch, verleent aan Simon Cornelijsz. van Purmerland de 
scholasterie van het dorp en de buurkerk van Reynsburch, met de emolumenten, om daarop priester 
gewijd te worden.

Upten XIIIIen dach Mai anno XVc drie ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 947.2 ). Met uithangend zegel in reode was.
Met transfix d.d. 1543 Mei 18.

1113. 1543 Mei 18.
Georgius van Egment, bisschop van Traiectum, oorkondt dat hij Symon Cornelii van Puermeland 
bevonden heeft in het bezit van een jaarlijkse rente van 20 gouden kranen, en deze voor zijn 
levensonderhoud dus een voldoende titel heeft, waarop hij gewijd kan worden.

Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tertio, die vero decima octava mensis 
Maii.
Orig. ( inv.nr. 947.1 ). Met uithangend geheim-zegel in rode was.
Transfix van 1543 Mei 14.

1114. 1543 Mei 22.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch geven in erfpacht aan Peter van 
Noorde een morgen geestland in Voerscoten, (genaamd Kardell), voor 1 Car.gl. 's-jaars.

Upten XXIIen dach in Meye int jaer ons Heren dusent vijfhondert ende drie ende veertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 132 vs.

1115. 1543 September 2.
Frederick Schenck, vrijheer te Tautenburch, proost te Auldenzael en St. Peters te Utrecht, pastoor en 
rector der parochiekerk te Reynsborch, belooft deze niet te zullen resigneeren noch verruilen zonder 
toestemming der abdis, en de kerk door een bekwamen vicecureit, door de abdis aangewezen, te laten 
bedienen.

Gegeven int jair ons Heeren dusent vijfhondert drie ende veertich, opten tweede dach van 
September.
Orig. ( inv.nr. 575 ). Met handtekening, het zegel ontbreekt

1116. 1543 December 1.
"Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch verkopen perceelen van verdolven 
veen in Stompijc aan Louris Willemsz. 8 M. 2 hond 24 r. voor 750 Car. gl.; aan C.J. Hammerlaen en 
Cornelis Philips 10 M. 5 h. 17 r. voor 18 £. de morgen; aan D. en S. Dircxz. 4 M. 5 h. 58½ r. en aan Dirc 
Geritsz. en Odzier 2 M. 50½ roeden."

Upten eersten dach in Decenbre anno XVc drie ende veertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 132.

1117. 1543 December 1.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch oorkonden, dat Odzier Dircxz. van 
haar in erfpacht genomen heeft 1 M. 4 hond land in Stempic voor 6 Car. gl. 's-jaars.

Upten eersten dach in Decembre anno XVc drie ende veertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 133.

1118. 1544 Januari 11.
Kaerle, Roomsch keizer, geeft bevel dat de abdis van Reynsburch, Maria van Toutenburch, zal 
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gehandhaafd worden in haar collatie- of presentatierecht van de O.L. Vrouwekerk te Leyden, en dat 
Heindric Peraert, die zich tegen den door de abdis voorgedragen cureit Pieter Jansz. in het bezit der 
pastorie had gesteld, zal worden geweerd.

Gegeven in onser stede van Mechelen den XIen dach Januarii int jaer ons Heeren duysent 
vijfhondert ende XLIII.
Orig. ( inv.nr. 958 ). Met uithangend zegel aan een enkele strook.

1119. 1544 Maart 23.
Louwerijs Willemsz., schout in de ban van Stompwick, oorkondt dat Odzier Dierckz. erkent in eeuwige 
erfpacht ontvangen te hebben van het klooster Reynsburch 10 hond houtland aldaar aan de 
Stompwikerweg, voor 6 Car. gl. 's-jaars, onder verband van zijn weiland in Teylingerbroock aan de 
Ghoe.

Den XXIIIen dach in Maert anno XVc vier ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 329 ). Met uithangend zegel in groene was.

1120. 1544 Maart 28.
Cornelis Willemsz. van Rijn, schout in Voorscoten, oorkondt dat Pieter Claesz. van Noirde erkent van 
het convent van Reynsburch in erfpacht ontvangen te hebben een morgen geestland, de Kardell 
genaamd, voor 1 Car. gl. 's-jaars onder hypothecair verband van zijn woning met 7 morgen.

Upten XXVIIIen dach in Maert int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vier ende veertich, nae 
gemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 342 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 141.
Vermeld in ouden inv.nr. 30 f. 58 vs. nr. IIII op 28 April.

1121. 1544 Juni 9.
Jacob van Duynnen Gheerritsz., schout-substituut van Jacob Symonsz schout in Valckenburch en de 
beide Catwijcken, oorkondt dat Aryaen Martijnz. te Catwijc upten Rijn erkent aan de schuldenaars van 
Cornelis Jansz. smid schuldig te zijn 134 g. Car gl. in 12 jaarlijkse termijnen te betalen wegens den koop 
van het huis, smidshuis en boomgaard volgens zekere executie op het huis gedaan door Geerloff 
Pyetersz., onderrentmeester van Willem van Alcmaede, ridder, rentmeester-generaal van Reynsburch.

Actum den negenden dach Junii anno XVc vyer ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 420.2 ). Met uithangend zegel in roode(?) was.

1122. 1544 Decenber 13.
Gerrijt Jansz., schout in Reinsburch, oorkondt dat Symon Claesz. de bastaard aan het St. Barbaragilde 
te Reynsburch erkent verkocht te hebben 3 g. Car. gl. erfrente op een huis en erf in het dorpvierendeel 
tegen de steenen brug en onder verband van de huizen zijner borgen.

Upten XIIIen dach in Decenbry anno XVc vyer ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 668 ). Met uithangend zegel in groene was.

1123. 1546 Mei 7.
Peter Willemsz., schout in Benthusen, oorkondt dat Willem en Marten Willemsz. Verkae verkocht 
hebben aan Willem van Alkemade, rentmeester, ten behoeve van het klooster Reinsburch een erfrente 
van 2 gouden Car. gl. op 1½ M. weiland.

Aldus gedaen den sevenden dach in Meye anno XVc sessendeveertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 134.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 72 vs. nr. I.

1124. 1546 Augustus 5.
Leurijs Willemsz., schout in Stempwijck, oorkondt, dat Cornells Phillipsz. erkent in erfpacht genomen te
hebben van het klooster Reynsburch 2½ morgen 32 roeden houtland aldaar aan de Stompicker 
heerweg voor 9 Car. gl. 13½ st. 's-jaars, onder verband van 3 M. weiland.

Upten Ven dach Augustus anno XVc ses ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 330 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 139.

1125. 1546 Augustus 17.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch oorkonden, dat Cornelis Philipsz. van
haar in erfpacht genomen heeft 2½ M. 32 roeden land in Stompic aan de heerweg voor 9 Car. gl. 13½ 
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st. 's-jaars.
Upten XVIIen dach in Auguste anno XVc sessendeveertich.
Copie in inv.nr. 129 fol 139.

1126. 1547 Juli 1.
Maria van Toutenburch, abdis van Rijnsburch, geeft aan Jacop Haghe, die een inwoner van Hillegom 
had overreden, zoodat hij stierf, en dien de abdis zijn wagen en paarden had doen afnemen, deze terug,
omdat het bij ongeluk was geschied.

Opten eersten Julic anno XVc zeven ende vertich.
Orig. ( inv.nr. 549 ). Papier, met handtekening.
Vermeld in ouden inv. 30 f. 11 op 1 Juni.

1127. 1547 September 26.
Regest vervallen.

Ghegeven inden Haghe, ons seghel van justitie daeran gehangen den xxvien septembris anno
XVC XLVII.
Orig. ( inv.nr. 970.1 ). Zegel geschonden.

1128. 1547 December 31.
Jan van Endegheest, schout in Oestgeest, oorkondt dat Huych Zeegersz., pastoor van Leyden, erkent in 
eeuwigen erfpacht ontvangen te hebben van de abdis van Roynsburch 2 stukken land, samen 3½ 
hond, gelegen tussen den Rijn en den Morachdijk voor 5 Car. gl. 's-jaars, onder verband van 3 morgen 
land met een steenoven en huis, mede aldaar gelegen.

Upten eenen dartichsten dach in December, anno duysent vijfhondert zeven ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 309.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 145.

1129. 1549 Juni 6.
Maria van Tautenburch, abdis van Rijnsburch, en haar gemachtigde in dezen, Wilhelmus van 
Alckemade, ridder presenteren aan Cornelius Myropyus, aartsdiaken van Utrecht, of zijn officiaal, tot 
de vicarie van de H. Maagd in de St. Willebrordskerk te Oestgeest, waarvan de begeving aan de 
aartsdiaken toekomt, den klerk Johannes Wilhelmi, bij overlijden van Cornelius Petri van Woerdt, met 
verzoek om admissie.

Datum Rijnsbourch anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo none, die sexta 
mensis Junii.
"Orig. ( inv.nr. 959.1 ). Met uithangend zegel van de abdis in rode was; het zegel van W. van 
Alckemade ontbreekt."

1130. 1549 Juni 6.
Anneken Pietersdr., weduwe van Willem Ottez., verbindt zich voor haar zoon, Jan Willemsz., die een 
beneficie op O.V. altaar in Ougstgeest heeft gekregen van Marie van Tautemburch, abdis van 
Reynsburch dat hij die niet zal resigneeren noch ruilen, maar terug zal geven aan de abdis, als hij mocht
gaan trouwen, en hem hiervan, als hij tot jaren is gekomen, acte zal doen passeeren.

Upten VIen Junii anno XVc negen ende veertich.
Orig. ( inv.nr. 959 ). Papier. Op verzoek ondertekend door Mr. Heyman van de Ketel en Jan van 
Dompseler.
Hierbij concept van de collatiebrief van de abdis z.d.

1131. 1549 Juni 11.
De officiaal van de aartsdiaken van Utrecht geeft kennis van de voordracht van Joannes Wilhelmi tot 
de kapelanie der H. Maagd in de St. Willebrordskerk te Oostgeest, vacant door overlijden van Cornelius
Petri van Woerdt en beveelt de gewone afkondigingen te doen.

Datum anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, die undecima mensis 
Junii.
Orig. ( inv.nr. 959.2 ). Met uithangend zegel in groene was.
Op den rug een acte van 20 Juni

1132. 1549 Juni 20.
Jodocus Clemens de Haga, propastor in Oostgheest, oorkondt dat hij volgens vorenstaand mandaat 
(zie 1549 Juni 11) de vereischte afkondigingen gedaan heeft, maar dat niemand bezwaren heeft 
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ingeleverd,
Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, vicesime die mensis Junii.
Orig. ( inv.nr. 959.2 ). ondertekend.

1133. 1549 Juni 24.
De officiaal van de aartsdiaken van Utrecht geeft bevel om Joannes Wilhelmi in het bezit der vicarie 
van S. Marie in de kerk van S. Willibrerdus te Oestgeest te stellen, waarmede hij na de dood van 
Cornelius Petri de Woerdt door de abdis van Reynsburch begiftigd is, waartegen niemand zich verzet 
heeft, en dien hij hierbij admitteert.

Datum Traiecti anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, die Lune post 
festum Venerabilis Sacramenti continuata a die Sabbati praxime precedente.
Orig. ( inv.nr. 959.3 ). Met uithangend zegel in groene was.
In dorso een acte van 1549 Juli 22.

1134. 1549 Juli 22.
Jodocus Clemens de Haga, openbaar pauselijke notaris, protesteert dat dit tegenwoordige mandaat 
(zie 1549 Juni 24) ten uitvoer gelegd is door den deken van Rijnland, Amelis van Oy, in 
tegenwoordigheid van Jacobus van Duvenvoerde, pastoor in Warmonda, e.a.

Anno Domini M. mo V.c. mo XLIX die vero XXII mensis Julii.
Orig. ( inv.nr. 959.3 ). ondertekend.

1135. 1549 Augustus 10.
Marie van Tautenburch, abdis, Elburch van Langeraec, priorin, en het convent van Reinsburch geven in 
erfpacht een woning in Stompic met 5 M. land en toebehooren aan de Reinsburgervaart en 
Costverlaren, en nog 13 M. land aldaar, aan Aelwijn Dircxz. voor 95 Car.cl.

Actum upten thienden dach in Auguste anno XVc negen ende veertich.
Copie in inv.nr. l29 fol. 130.

1136. 1549 November 22.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch geven in erfpacht aan Huich Zegersz. 
te Leyden 3½ hond land in 2 stukken in Oestgeest bij de galg van Leiden, den Rijn en den Morsdijk, 
voor 5 Car.gl. 's-jaars.

Upten XXIIen dach in Novembre anno XVc ende negen ende veertich.
Copie in inv.nr. 129 fol. 144.

1137. 1549 (November) 22.
Louwerijs Willemsz., schout in het ambacht van Stompick, oorkondt dat Aelwijn Dircksz. erkent in 
eeuwige erfpacht ontvangen te hebben van het klooster Reynsburch een woning met schuur, berg, 
boomgaard enz. en 5 en 13 morgen land tussen den Reynsburgervaart en den Kestverlerenweg, voor 95 
Car.gl. 's-jaars, ender belofte er jaarlijks 56 scheepsladingen pootaarde of kleibagger op te brengen. 
Het eerste jaar van betaling zal wezen S. Lambrech 1548.

Aldus gedaen int jaer ons Heeren duysent vijffhondert negen ende veertich, upten XXIIen 
dach in - - - -.
Orig. ( inv.nr. 331 ). Met uithangend zegel in groene was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 130 vs., waar de brief gedateerd is op November.

1138. 1551 April 30.
Zeger van Dorp, baljuw en schout in de vrije heerlijkheid van Haserswoude, oorkondt dat Jacop 
Jacopsz. Houwelinck aan heer Willem van Alckemade, ridder, rentmeester-generaal van Reynsburch, 
verkocht heeft een woning met huis, schuur, boomgaard etc. met 3 morgen - 1½ hond weiland aldaar 
aan de achterweg, en dat hij die daarop weder in erfpacht heeft ontvangen voor 6 gouden Car.gl. en 10 
st. 's-jaara.

Int jaer ons Heeren vijftienhondert een ende vijftien, upten lesten dach in April.
Orig. ( inv.nr. 261 ). Met uithangend zegel in rode was.
Copie in inv.nr. 129 fol. 141 vs.

1139. 1551 April 30.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reinsburch geven aan Jacob Jacobsz. Houwelinc 
in Hasersweude in erfpacht een woning met toebehooren aldaar.

Int jaer ons Heeren XVc een ende vijftich upten lesten dach in Aprille.
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Copie in inv.nr. 129 fol. 143.

1140. 1552 Mei 8.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reynsburch geven aan Claes van Berendrecht, 
schout van Leyden, in erfpacht 2 stukken land in de Veenen, groot 36 M., in Alkemade voor 15 £. 's-
jaars.

Upten VIIIen dach in Meye anno XVc LII.
Copie in inv.nr. 129 fol. 138 vs.

1141. 1552 Juni 8.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reynsburch geven aan Aem Claesz. in erfpacht 3 
M. land in Bosschoop voor 6 Car.gl. 's-jaars.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert twee ende vijftich, upten achten dach in Junye.
Copie in inv.nr. 129 fol. 138.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 73 nr. III.

1142. 1552 Juni 8.
Gerrijt Bouwensz., schout in Bosschoop, oorkondt dat Aem Claesz. erkent van abdis en convent van 
Reynsburch in erfpacht ontvangen te hebben 3 morgen land aldaar voor 6 Car.gl. 's-jaars.

Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert twee ende vijftich, upten achten dach in Junyo.
Copie in inv.nr. 129 fol. 137.

1143. 1552 Juni 8.
Marie van Tautenburch, abdis, priorin en convent van Reynsburch geven aan Gerrijt Bouwensz., schout 
te Bosschoop, in erfpacht 8 M. land aldaar aan de Reynersscooper=weg voor 18 Car.gl. 's-jaars.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert twee ende vijftich, upten achten dach in Junye.
Copie in inv.nr. 129 fol. 135.
Het origineel vermeld in ouden inv. 30 f. 72 vs. nr. II.

1144. 1552 Juni 8.
Gerrijt Bouwensz., schout in Bosschoop, erkent van abdis, priorin en convent van Reynsburch in 
erfpacht ontvangen te hebben 8 morgen land aldaar aan de Reynersscooperweg voor 18 Car.gl. 's-
jaars.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert twee ende vijftich, upten achten dach in Junyo.
Copie in inv.nr. 129 fol. 136.

1145. 1552 Augustus 12.
Maria van Tautenburch verleit Jorijs Jorisz. ten behoeve van Floris Geritsz., kind van de broeder van zijn 
huisvrouw, bij overlijden van diens vader Gerijt Florisz., met 4 morgen land in Maeslant aan de Gaech 
en de Zeynwatering.

Opten XIIen Augusti anno XVc. twee ende vijftich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 37.

1146. 1552 September 24.
Berwout Aerntsz. van Griecken, schout in Alckemade, oorkondt dat Niclaes van Berendrecht, schout 
van Leyden, erkent van abdis en convent van Reynsburch in erfpacht ontvangen te hebben 2 stukken 
land 36 morgen groot upte Venne voor 15 £. Vlaamsch.

Int jaer ons Heeren XVc. twee ende vijftich, upten vier endetwintichsten dach in Septembri.
Orig. ( inv.nr. 257.1 ). Het zegel ontbreekt.

1147. 1553 Augustus 31.
Kaerle, Roomsch keizer etc., benoemt Elburch van Langeraeck tot abdis van Reynsburch, en verzoekt de
religieusen om haar als zoodanig te verkiezen en in het bezit van haar waardigheid te stellen.

Geven in onser stadt van Bruyssel den lesten dach Augusti int jaer ons Heeren duysent 
vijffhondert drie ende vijftich.
Copie naar het origineel, geextraheerd uit het protocol van Mr. Cornelius de Cappella, notaris, 
door J. van Dalen, notaris.
Papier, met copieën van 1553 October 1, 6 en 10. ( inv.nr. 7 ).

1148. 1553 October 1.
Adriaen van der Burch, president van het Hof van Uytrecht, insinueert op last van de Koningin, de 
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nominatie door den Keizer van Elburch van Langeraeck tot abdis van Reynsburch aan de gezamenlijke 
religieusen (zie 1553 Aug. 31), waarop dezen haar hebben gekozen en in het bezit van haar waardigheid
gesteld.

Actum ten jaere ende daege als booven (den eersten dach Octobris XVc. LIII).
Copie naar het origineel, gextraheerd uit het protocol van Mr. Cornelius de Cappella, notaris, door
J. van Dalen, notaris, met andere copieën d.d. Aug. 31 en Oct. 6 en 10. ( inv.nr. 7 ).

1149. 1553 October 6.
Georgius van Egmont, bisschop van Traiectum, bevestigt de verkiezing van de door den Keizer 
benoemde abdis van Reynsburch, Elburg van Langeraeck, in het kapittel gedaan de len October.

Datum anno Domini millesime quingentesimo quinquagesimo tercis, die sexta mensis 
Octobris.
Opgenomen in acte van notaris C. de Cappella d.d. Oct. 10.
Copie naar het protocol van Mr. Cornelius de Cappella, notaris, gewaarmerkt door J. van Dalen, 
notaris, met andere copieën van Aug. 31 en Oct. 1 en 10. ( inv.nr. 7.1 ).

1150. 1553 October 10.
Notaris Cornelius de Cappella instrumenteert, dat hij krachtens een hem door Splinterus van Hargon, 
heer in Oosterwijck, ontvanger van de abdij van Reynsburch, overhandigden confirmatiebrief van 
Georgius van Egmont, bisschop van Traiectum, welke hier-beneden is opgenomen, (zie Oct. 6), de door 
den Keizer benoemde abdis, Elburg van Langeraer (sic), na eedsaflegging van weerszijden (beide in het 
Hollandsen geinsereerd), in het bezit van haar waardigheid heeft gesteld.

Acta fuerunt hec in monasterio de Reynsburch tempore prescripto (anno Domini millesima 
quingentesimo quinquagesimo tertio, indictione undecima, die vero Martis decima mensis 
Octobris).
Orig. ( inv.nr. 7.1 ). Met notarismerk.
Copie papier, gewaarmerkt door J. van Dalen, notaris, met andere copieën van Aug. 31 en Oct. 1 en
6.
De copie heeft abusief: die vero Venerus decima mensis Octobris, doch verbetert Langeraer in 
Langeraeck.

1151. 1553 November 25.
Splinter van Hargen belooft abdis en convent van Rijnsburch het rentmeesterschap van de abdij, en van
de wijn- en bierkelder trouw waar te nemen op de gewone voorwaarden, onder borgstelling van Heer 
Aernt van Duvenvoerde, ridder, Mr. Cornelis Suys, raad in de Hove van Hollandt en Jacob van 
Wijngaerden.

Aldus gedaen den XXVten Novembris anno XVc drie ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 152.1 ). Met 4 uithangende zegels in rode was
Een copie hiervan is ingeschreven in de rekening over 1572-1574, afgehoord 1581 Aug. 4, en 
bestemd voor de abdis (zie Archief Ridderschap nr. 284.)

1152. 1553 November 30.
Elburch van Dangeraeck, abdis van Rijnsburch, Adriana van Merestein, priorin, en het convent stellen 
Splinter van Hargen aan tot rentmeester-generaal in plaats van wijlen Willem van Alkemade.

Aldus gedaen opten laesten dach van November int jaer ons Heeren vijfthienhondert drie 
ende vijftich.
Gelijktijdige copie naar het origineel. Papier, geschonden. ( inv.nr. 152 ).
Een copie van deze commissie is ingeschreven in de rekening van wijlen S. van Hargen over 1572-
tot 1574, afgehoord 1581 Aug. 4, en bestemd voor de abdis. (zie Archief Ridderschap nr. 248).

1153. (15)53 December 12.
Mr. Pieter Bruynsz., procurator van Jhr. Heyndrick Croesinck, heer van Benthuyssen, verzoekt aan de 
abdis investituur van de lenen, hem door wijlen Marie van Toutenborch 1550 Juli 16 verleid.

Opten XIIen Decembris anno drie ende vijftien.
aantekening in inv.nr. 700 fol. l.

1154. 1554 Juli 15.
Jacop van Warmondt, schout van Voerhout, oorkondt dat Bartolmees Symon Aerntsz. erkent aan het 
St. Annagilde te Reynsburch verkocht te hebben 5 £. 's-jaars, op 8 hond weiland over Elageest, 
aflesbaar met 60 Car.gl.
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Upten XVen dach in Julio anno XVc vier en vijftich.
Orig. ( inv.nr. 659 ). Met uithangend zegel in groene was.

1155. 1554 December 2.
Keurschepenen in Tseroeskercke in Walchgher kennen, dat de pachters der abdijgoederen van 
Rensburch in de watering van de Vijf ambachten betaald hebben den omslag voor de dijkage, gelegen 
vóór Westcappel.

Dyt was ghedaen int jaer ons Heerre dussent vijfhondert ende vyerenvijftijch upten tweden 
dach van December.
Orig. ( inv.nr. 737.1 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.
Bijlagen: Drie quitanties d.d. (15)54 Mei 12, Juli 25 en Oct. 9. Papier.

1156. 1554.
Elburch van Langerack, abdis van Reynsburch, en Mr. Nicolaes Bartholomei, als man en voogd van 
Appolenia van Zweeten, maken een accoord over de pacht van 44 M. land in Zoeterwoude en 
Voorschoeten, die in 1481 in pacht genomen waren, en waarover Marie van Toutenburch lang 
geprocedeerd had.

Den - - - anno XVc vier ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 350.2 ). Met uithangend zegel van de abdis in rode was, en handtekening van 
Bartholomei.

1157. 1556 Maart 18.
"Elburch van Langeraeck verleit Jan Kemp, schout te Rijnsburch, met den ""Toornboomgaert"" aan de 
westzijde van zijn huis te Rijnsburch, ten erfleen tegen 6 Car, gl. 's-jaars en de heergewade bij versterf."

Opten achtienden dach van Maert int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert zesse ende 
vijftich.
Copie in inv.nr. 700 fol. l.

1158. 1559 Maart 27.
Elburch van Langeraeck verleit Jan Gerritsz. bij overlijden van zijn vader Geridt Jansz. met een huis te 
Leiden, aan de Crauwelsteeg, belast met een opstal ten voordeele van het S. Katherijnengasthuis 
aldaar en van Quirijn Allaertsz.

Opten Zeeven ende twijntichsten Martii int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert neeghen 
ende vijftich nae Paesschen.
Copie in inv.nr. 700 fol. 2.

1159. 1559 Juni 2.
"Elburch van Langeraeck, abdis van Rijnsburch, verleent aan Joost van Berendrecht het leen genaamd 
""Berendrecht"", dat wijlen zijn moeder Clara van Berendrecht gehad heeft, groot 19 morgen in 
Leyerdorp."

Opten tweede Junii int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert neegen ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 706 ). Het uithangend zegel ontbreekt.
Copie in inv.nr. 700 fol. 2 vs.

1160. 1559 Augustus 23.
"Elburch van Langeraeck verleit Aeffgen Staipairt, moeder van Mr. Jacob Stalpairt en van de huisvrouw 
van Gheridt de Widt, rentmeester van de wildernissen, haar toebedeeld bij overlijden van haar man 
Adriaen Stalpaert, meester van de rekeningen in Holland, met 4 morgen land in Rijsswijck vóór de 
woning ""Het Dal""."

Opten drie ende twijntichsten Augusti int jair ons Heeren duyssent vijffhondert neeghen ende
vijftich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 3 vs.

1161. 1559 October 17.
Jacobus uuyten Eng, deken van St. Pieter in Traiectum, vicaris-generaal sede vacante, oorkondt dat 
Nicolaus a Nova Terra, bisschop van Hebren, de tonsuur verleend heeft aan Adrianus Gerardi van 
Renicastrum.

Actum Traiecti anno, mense et die prescriptis (anno Domini millesimo quingentesime 
quinquagesime nono, die vero decima septima mensis Octebris.
"Orig. ( inv.nr. 962.3 ). Geteekend: Lamzweerde. Met uithangend zegel ""ad ordines"" in rode was."
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1162. 1559 October 19.
Elburg van Langeraeck, abdis van Reynsburch, geeft aan Cornelis van Myerop, proost en aartsdiaken 
van Traiectum, kennis, dat zij Adrianus Gerardi in plaats van Johannes Wilhelmi tot de vicarie van de H.
Maagd in de St. Willibrorduskerk te Oestgeest heeft aangewezen, en verzoekt zijn bevestiging.

Datum in Reynsbourch anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo none, die 
vero Jevis decima nona mensis Octobris.
Orig. ( inv.nr. 962.2 ). Met uithangend zegel in rode was.

1163. 1559 October 25.
De officiaal van de aartsdiaken van Traiectum beveelt de gewone afkondigingen te doen wegens de 
benoeming door de abdis van Reynsburch van Adrianus Gerardi tot de vicarie van de H. Maagd in de 
St. Willebrorduskerk te Oestgeest, vacant door afstand van Johannes Wilhelmi.

Datum Traiecti vigesima quinta Octobris anno millesimo quingentesimo quinquagesimo 
nono.
"Orig. ( inv.nr. 962.1 ). Met uithangend zegel in groene was; geteekend Lamzweerde."
In dorso acte van proclamatie d.d. Nov. 5, en een notitie (van notaris Adam Boon) Mercurii VIIIa 
Novembris 1559 dat er geen bezwaren zijn ingebracht, en de benoemde ingeleid kan worden.

1164. 1559 November 2.
"Christoffel van nieuwehove, schout te Noortich binnen, Noortich op zee en Langevelt, oorkondt dat 
Jan Florijsz. erkent aan abdis en convent van Reynsburch verkocht te hebben zijn woning, groot 1½ 
morgen en 52 roeden land met alle lasten, die er op staan, gelegen in de ban van Noortich ""in de cley""
op den oever."

Upten tweede Novembris anno XVc negen ende vijftich.
Orig. ( inv.nr. 276 ). Met uithangend zegel in groene was, en handtekeningen.

1165. 1559 November 5.
Gherardus Wilhelmi, pastoor van Oestgheest, geeft (den officiaal van Utrecht) kennis, dat de drie 
afkondigingen hebben plaats gehad, en geen bezwaren zijn ingebracht.

Orig. ( inv.nr. 962.1 ). Met handtekening, in dorso van de brief van Oct. 25.

1166. 1559 November 8.
De officiaal van de aartsdiaken van Traiectum geeft bevel om Adrianus Gerardi, door Elburg van 
Langeraeck, abdis van Reynsburch, aangewezen tot de vicarie van S. Marie in de parochiekerk van S. 
Willibrerdus te Oestgeest, vacant door afstand van Johannes Wilhelmi, in het bezit daarvan te stellen.

Datum Traiecti geria quarta ante festum divi Martini anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo nono.
Orig. ( inv.nr. 962.4 ). Geteekend: Lamzweerde. Met uithangn gend zegel in groene was. In dorso 
acte van inbezitstelling d.d. 1559 Nov.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 94 nr. V op 1550.

1167. 1559 November.
Notaris Adam Boon testeert, dat Emilius van Oy, deken van Rijnland, uit kracht van de brief aan de 
tegenzijde (zie 1559 Nov. 8), Adrianus Gerardi in het bezit der vicarie heeft gesteld.

Acta sunt hec in ecclesia de Oestgeest (anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo nono die - - - - mensis Novembris).
Orig. ( inv.nr. 962.4 ).

1168. 1560 Maart 16.
Keurschepenen in TSeroeskerke oorkonden, dat Jan Hughensse, rentmeester van Rijnsburch, beslag 
heeft gelegd op een huis van de weduwe van Jan Cornelisse wegens verschenen pacht, en wijzen het 
hem tee na afloop van alle wettige termijnen.

Dyt was ghedaen int jaer ons Heeren dussent vijfhondert neghen en vijftijch, upten 
zesthyensten dach van Maerte nae stijl van Hollant voer Paessche.
Orig. ( inv.nr. 773 ). Met 3 uithangende zegels in groene was.

1169. 1560 April 4.
Elburch van Langeraeck verleit, na opdracht van Adriaen Nanningsz. schout van Alckmaer, Ysbrant 
Saeffesz. met 4 morgen Texelsche of 8 morgen Geersberambachtsche maat op Texel binnen den Cuyl, 
genaemd het leen, en met het huis daarop staande.
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Opten vierden dach van April int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert ende tzestich nae 
gemeyn scryven.
Copie in inv.nr. 700 fol. 4 vs.

1170. 1560 April 29.
Elburch van Langeraeck verleit Claes Willemsz. bij overlijden van zijn vader Willem Willemsz. met acht 
hond land in Warmondt.

Opten neeghen ende twijntichsten Aprilis int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert ende 
tzestich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 5 vs.

1171. 1560 Juli 16.
Elburch van Langeraeck verleit Sebastiaen Heymansz., ambachtsheer van Ketel, met tienden en 
smaltienden in Mensterambacht, genaamd Alergeest, of Raephorsttienden, hem aangekomen van 
wijlen zijn vader Mr. Heyman, onverminderd de lijftocht van Anna, weduwe van Heyman, blijkens 
transfix van 1545 Oct. 14.

Opten zesthienden dach van Julie int jair ons Heeren duyssent vijffhondert ende tzestich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 6.

1172. 1560 Augustus 26.
Elburch van Langeraeck geeft aan Joost van Berendrecht, wonende binnen Delft, (lees: buiten Delft), 
verlof om te disponeeren van zijn erfleen, groot 19 morgen land met huis en geboomte in Leyderdorp, 
genaamd Berendrecht, ten behoeve van zijn kinderen.

Opten zessendetwyntichsten dach van Auguste in de jaere ons Heren duyssent vijffhendert 
ende tzestich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 7.

1173. 1560 November 3.
Notaris Cornelius Harmanni Nardenus instrumenteert, dat Joost van Berendrecht zijn testament maakt
krachtens keizerlijk octrooi d.d. 1554 Maart 4 en consent van de vrouwe van Reynsburch d.d. 1560 Aug. 
26 betreffende de hofstede van Berendrecht buiten Leyden, met vernietiging van de beschikking, die hij 
met zijn overleden vrouw Machtelt Cornelis voor notaris C. Malaert Jacopsz. (15)57 Nov. 30 
daaromtrent gemaakt heeft.

Aldus gedaen binnen der stede van Delft (int jaer duysent vijffhondert ende tzestich opten 
derden dach Novembris).
Copie van notaris W.C. van Oudevliet 1586 Dec. 18 in inv.nr. 700 fol. 253.

1174. 1561 December 27.
Elburch van Langeraeck, abdis van Reynsburch, geeft den domproost en aartsdiaken te Utrecht en zijn 
officiaal of stadhouder kennis, dat zij Adriaen Gerritsz. heeft benoemd tot de vicarie van de H. Geest in 
de parochiekerk van Reynsburch in het oude koor, vacant door overlijden van Claes van Sperwoude, en 
verzoekt de institutie.

Gegeven op huyden den seven ende twyntichsten dach des Maendts December, in de jare ons 
Heren XVc een ende tsestich.
Orig. ( inv.nr. 623.1 ). Met uithangend zegel in rode was.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 93 vs. nr. II op 20 Dec.

1175. 1562 Januari 20.
De officiaal van de aartsdiaken van Traiectum geeft bevel om de gebruikelijke afkondigingen te doen 
van de benoeming door Elburg van Langeraeck, abdis van Reynsborch, van Adrianus Gerardi tot de 
vicarie van de H. Geest in de parochiekerk van Reynsburch, vacant door overlijden van Nicolaus van 
Sperrewouda.

Datum Traiecti die vicesima mensis Januarii anno Domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo secundo.
Orig. ( inv.nr. 623.2 ). Geteekend Lamzweerde, met uithangend zegel en tegenzegel in groene was.
In dorso acten van Februari 5 en 6.
Vermeld in ouden inv. 30 fol. 93 vs. nr. III op 22 Januari.

1176. 1562 Februari 4.
De officiaal van de aartsdiaken van Traiectum geeft bevel, om Adrianus Gerardi, door Elburg van 
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Langeraeck, abdis van Reynsburch, voorgesteld tot de vicarie van de H. Geest in de parochiekerk van 
Reynsburch, vacant door overlijden van Nicolaus van Sperneweude, in het bezit daarvan te stellen.

Datum feria quarta post festum Purificationis beatissimae Marie virginis anno Domini 
millesimo quingentesimo sexagesimo secundo.
Orig. ( inv.nr. 623.3 ). Geteekend: Lamzweerde, met uithangend zegel en tegenzegel in groene 
was. In dorso een acte van 1562 Febr. 12.

1177. (1562) Februari 5.
Gratianus, pastoor van Reniburgum, oorkondt dat hij op bevel van de officiaal van de aartsdiaken van 
Traiectum (zie 1562 Jan. 20) de drie afkondigingen gedaan heeft.

Orig. ( inv.nr. 623.2 ). In dorso van de brief van 1562 Jan. 20.

1178. 1562 Februari 6.
Acte van notaris Adam Boon, vermeldende dat dit mandaat (zie 1562 Jan. 20) in het gericht voor den 
deken van Rijnland vertoond is, eh dat de voorgestelde Adrianus Gerardi in de bedoelde vicarie kan 
ingeleid werden.

Actum in consisterie (l562 Veneris sexta Februarii).
Orig. ( inv.nr. 623.2 ). In dorso van de brief van Jan. 20.

1179. 1562 Februari 12.
Notaris Adam Boon testeert, dat Aemilius van Oy, deken van Rijnland, commissaris krachtens het aan 
de tegenzijde vermeld mandaat van de aartsdiaken, Adrianus Gerardi in het bezit der vicarie heeft 
gesteld.

Acta sunt hec in ecclesia de Reynsburch (anno Domini 1562 die Jevis XIIa mensis Februarii).
Orig. ( inv.nr. 623.2 ). In dorso van de brief van Febr. 4.

1180. 1563 Maart 29.
Elburch van Langeraeck verleit Dirck, zoon van Mr. Adriaen van Leyden, in leven pensionaris van Delft, 
met 10 morgen land in Maeslandt aan de groeten vaart, na opdracht van Gheridt van Renesse, ridder, 
die daartoe zijn natuurlijken zoon Philips den 3 Maart gemachtigd heeft, terwijl voor den 
minderjarigen Dirck zijn voogd, Aerndt Dircxsz. van Leyden, leenhulde doet.

Opten neegen ende twijntichsten Martii int jaer eng Heeren duyssent vijffhondert drie ende 
tzestich nae ghemeyn scryven.
Copie in inv.nr. 700 fol. 8. Met copieacte van vrijwaring d.d. Maart 27 op fol. 9 vs.

1181. 1563 Mei 8.
Elburch van Langeraeck verleit na opdracht van Mr. Dirck Woutersz. pastoor te Wassenaer, haar neef 
Ottho van Assendelft, heer van Goudriaen, ridder, met een huis en erf in Wassenaer bij de kerk, belast 
met 6 Car.gl. 's-jaars aan de vicarie van Cralinghen's kapel, en nu Raephorstenkapel binnen de kerk 
van Wassenaer.

Den achsten dach van Mey int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert drie ende tzestich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 10 vs.

1182. 1563 Augustus 23.
Elburch van Langeraeck verleit haar nicht Johanna van Cruyninghen na verkoop en transport door haar
man Ottho van Assendelft, ridder, heer van Goudriaen, met het huis en erf in Wassenaer, met last van 6 
Car.gl. 's-jaars aan de vicarie binnen de kerk van Wassenaer, nu genoemd Raiphorstenkapel, en geeft 
haar verlof om van dat leen te disponeeren. Johan Pietersz., schout van Gouda, doet leenhulde voer 
haar.

Den drie ende twyntichsten dach van Augusto int jair ens Heeren duyssent vijffhendert drie 
ende tzestich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 11 vs. Vgl. fol. 14 een aantekening van een procuratie d.d. 1567 Maart 6. 
stilo com.

1183. 1563 December 11.
Elburch van Langeraeck verleit Symon Ghijsbertsz. als sterfman van de Barnardyten te Warmondt bij 
overlijden van Claes Claesz. Colff, die ten beheeve van de abdij beleend was 1513 Mei 4, met 14 hond en 
12 hond land in Oestgheest aan de ouden Dam en bij den hofdijk.

Den elffsten dach van December int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert drie ende tzestich.
Copie in inv.nr. 700 fol.12 vs.
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1184. 1565 Januari 2.
Cornelis Cornelisz., schout in Aelsmeer, oorkendt dat hij erkent aan de pastorie van Aelsmeer schuldig 
te zijn een jaarlijkse losrente van 15 Car.gl., verzekerd op een stuk land, dat pastoor Thyman Jacobssz. 
met consent van de collatrice, vrouwe van Riinsburch, verkocht had, gelegen bij de kerkbuurt van 
Aelsmeer.

Op ten tweede Januarii anno XVc vijff ende tzestich naer ghemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 956.1 ). Met uithangend zegel in bruine was.

1185. 1565 Januari 2.
Cornelis Cornelissz., schout in Aelsmeer, oorkondt dat oude Cornelis Lourisz. erkent aan de pastorie van
Aelsmeer schuldig te zijn een jaarlijkse losrente van 36 Car.gl. 5 st., verzekerd op 11 M. land, die pasteer 
Thyman Jacobssz. met consent van de collatrice, vrouwe van Rijnsburch, aan de koster Hans 
Ghijsbertssz., en deze aan Cornelis Lourisz. verkocht had, strekkende van de elsakker der pastorie tot de
Grote meer.

Opten tweede Januarii anno XVc vijff ende tzestich naer ghemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 956.2 ). Met uithangend zegel in bruine was.

1186. 1565 Januari 2.
Cornelis Cernelissz., schout in Aelsmeer, oorkondt dat Quirijn Willemssz. erkent aan de pastorie van 
Aelsmeer schuldig te zijn een jaarlijkse losrente van 6 Car.gl. 4 st., verzekerd op 828 roeden land aan de 
dijk en 838 roeden land aldaar, die pastoor Thyman Jacobssz. met consent van de collatrice, vrouwe 
van Rijnsburch, aan hem verkocht had.

Opten tweede Januarii anno XVc vijff ende tzestich naer ghemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 956.3 ). Met uithangend zegel in bruine was.

1187. 1565 Mei 31.
Elburch van Langeraeck verleit Cornelis Lourisz. van Nierep bij overlijden van zijn vader met ½ morgen 
land in Rijnsburch, Jan Hobbendijk genaamd.

Den laesten dach van Mey int jaer ons Heeren duyasent vijffhondert vijff ende tzestich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 13 vs.

1188. 1567 Januari 20.
Elburch van Langheraeck, abdis van Rhijnsburch, vergunt den pastoor van Rhijnsburch, Mr. Danokert 
Franssz., de pastoriegoederen te verkopen of in erfpacht uit te geven, en verzoekt den bisschop van 
Haarlem om confirmatie.

Opten twijntichsten Januarii in de jaere duysent vijffhondert zeeven ende tzestich nae 
gemeyn scryven.
Orig. ( inv.nr. 609.2 ). Met uithangend zegel in rode was.
Het transfix d.d. 1567 Febr. 8 is afgevallen, doch met een draad bevestigd.

1189. 1567 Februari 8.
Nicolaus, bisschop te Haerlem, bevestigt het octrooi, door Elburch van Langeraeck, abdis van 
Reynsburch, verleend aan de pastoor van Reynsburch, Danckert Franss., om de pastoriegoederen te 
verkopen of in erfpacht uit te geven, zoals in de brief, waardoor dit transfix gestoken is, breder verhaald
wordt. (zie 1567 Jan. 20).

Gegheven tot Haerlem int jaer ons Heren dusent vijfhondert zeven ende tsestich, den achsten 
dach in Februarie.
Orig. ( inv.nr. 609.1 ). Het zegel ten zaken en de streken ontbreken. Met draad aan de principalen 
brief gehecht.

1190. 1567 Maart 1.
Cornelis Willemssz., schout in Oostgheest, en buurlieden oorkonden dat Ghijsbrecht Dircxssz., 
kruidenier te Leyden, erkent aan Symon Willemsz, kapelaan der abdis van Reynsburch, als bezitter van 
het beneficie op O.L. Vrouw altaar te Oostgheest, verkocht te hebben en schuldig te zijn een losrente 
van 3 Car.gl. op 2 hond land aldaar.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zeeven ende tzestich, opten eersten dach in Maerte 
nae gemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 965.1 ). Met uithangend zegel en tegenzegel van de schout in groene was.
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1191. 1567 Maart 8.
Cornelis Willemssz., schout in Oostgeest, en buurlieden oorkenden, dat Anthonis Meessz. erkent 
verkocht te hebben en schuldig te zijn aart Symon Willemsz., kapelaan der abdis van Reynsburch, als 
bezitter van een beneficie op O.L.V. altaar te Oostgeest, een lesrente van 2 Car.gl. op 1 hond land aldaar.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zeeven ende tzestich, opten achtsten dach in Maerte 
nae gemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 965.2 ). Met uithangend zegel en tegenzegel van de schout in greene was.

1192. 1567 Maart 8.
Cornelis Willemssz., schout in Oostgeest, en buurlieden oorkonden, dat Gheertgen Pieter's dochter, 
weduwe van Heyndrick Gerrijtssz. erkent verkocht te hebben en schuldig te zijn aan Symon Willemssz., 
kapelaan der abdis van Reynsburch, als bezitter van een beneficie op O.L.V. altaar te Oostgeest, een 
losrente van 3 Car.gl. 14 st. op twee hond land aldaar,

- - - - - Int jaer ons Heeren duysent vijffhonder(t) zeeven ende tsestich opten achtsten dach in
Maerte nae gemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 965.3 ). Met uithangend zegel en tegenzegel van de schout in groene was.

1193. 1567 Maart.
Cornelis Willemssz., schout in Oostgheest, en buurlieden oorkonden, dat Aernt Maertssz. erkent 
verkocht te hebben en schuldig te zijn aan Symon Willemssz., kapelaan der abdis van Reynsburch, als 
bezitter van een beneficie op O.L.V. altaar te Oostgheest, een losrente van 2 Car.gl. en 2 st. op 2 hond 
land aldaar.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zeven ende tzestich, opten - - - - - dach in Maerte 
nae gemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 965.4 ). Met uithangend zegel en tegenzegel van de schout in groene was.

1194. 1567 September 1.
Elburch van Langheraeck, abdis en vrouwe van Reynsburch, Boscoep, Ackersdijck, Delffgaeue en de 
Vene, verleent commissie aan Gherrijdt Bouwensz. tot schout van Boscoep.

Op onser abdis opten eersten Septembris anno XVc LXVII.
Orig. ( inv.nr. 684 ). Het uithangend zegel ontbreekt.

1195. 1567 November 10.
Cornelis Willemssz., schout in Oostgheest, oorkondt dat Symon Willemssz., kapelaan der abdis van 
Reynsburch, als bezitter van een beneficie op O.L. Vrouwen altaar te Oostgeest, in erfpacht heeft 
uitgegeven 10 en 6 hond hooiland aan Jan Kemp, scheut te Reynsburch, uit kracht van brieven van 
consent van de abdis en den bisschop van Haerlem d.d. 1567 Jan. 20 en Febr. 8.

Int jaers ons Heeren duysent vijffhondert zeeven ende tsestich, opten thyenden dach in 
November.
Orig. ( inv.nr. 966 ). Met uithangend zegel en tegenzegel in groene was.

1196. 1568 Februari 28.
Elburch van Langeraeck verleit Jan Heymansz., ambachtsheer van Ketel en 's-Gravenambacht, voor 
wien Mr. Cornelis Duyst als procureur optreedt blijkens acte d.d. 1567 Febr. 22 stile curie, bij overlijden 
van zijn broeder Sebastiaen met tienden en smal tienden in Mensterambacht, genaamd Alergeest, of 
Raephorsttienden.

Opten naestlaesten dach van Februarie anno XVc acht ende tzestich nae gemeyn scryven.
Copie in inv.nr. 700 fol. 15.

1197. 1568 Maart 2.
Elburch van Langeraeck verleit Jan Jacobss. bij opdracht van Heyndrick Engbrechtsz. met 8 hond land 
in Rijnsburch.

Opten tweede dach van Maert in de jaire ons Heeren duyssent vijffhondert acht ende tsestich 
nae gemeyn scryven.
Copie in inv.nr. 700 fol. 15 vs., met aantekening van een verlei aan Cornelis Nanningsz. van der 
Leus, voor wien Laurens Pietersz. van der Goes hulde heeft gedaan, 1580 Aug. 29.

1198. 1569 November 15.
Stephana van Rossem verleit Coen Woutersz. na opdracht van Nanninck Jansz. Verspeck met een huis 
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en erf met 2 hond land in de Koestraat te Rijnsburch.
Int jaer ons Heeren duysent vijfhendert negen ende tsestich den vijftienden Novembris.
Copie in inv.n r. 700 fol. 16 vs.

1199. 1570 Februari 6.
Stephana van Rossem, abdis van Rijnsburch, machtigt met goedvinden van prierin en convent Splinter 
van Hargen, heer te Oesterwijck, rentmeester-generaal der abdij, en Kaerl van Bentinck, zijn 
gecommitteerde, om tot opbrenging van de 100 penning in alle plaatsen, waar de abdij goederen 
heeft, brieven van vestiging van renten te passeeren ten behoeve van de graaf van Holland.

Opten VIen February anno XVc ende tzeventich nae ghemeen scryven.
Gelijktijdige copie naar het origineel. ( inv.nr. 154 ).

1200. 1570 Februari 6.
De priorin en zusters van Rijnsburch beloven de volmacht der abdis aan de rentmeester-generaal en 
zijn gecommitteerde tot vestiging van rentebrieven voor de opbrengst van de 100 penning te 
onderhouden.

Opten veirsz. zesten February anno XVc ende tzeventich nae ghemeen scryven.
Orig. ( inv.nr. 154 ). Papier, met handtekeningen.

1201. 570 Mei 27.
Cornelis van Myerop, domproost en aartsdiaken van Utrecht, machtigt Witte Wittensz., raad in de 
Hove van Holland, om veer stadhouder en leenmannen van Holland te verheffen alle lenen, die hem bij 
overlijden van Jan Heymansz. van de Ketel aangekomen zijn.

Gedaen Tutrecht int jaer ons Heeren duysent vijffhondert ende tseventich den zeven ende 
twintichsten dach van Mey.
Copie naar het origineel, 1570 Mei 30, gewaarmerkt door Lodowijck de Ruw, schout te Rijnsburch. 
1 stuk. ( inv.nr. 709 ).

1202. 1570 Mei 31.
Sthephana van Rossum verleit Cornelis van Myerop, demproest en aartsdiaken van Utrecht, voor wien 
Mr. Witte Wittensz. blijkens acte van 27 Mei als procureur optreedt, met tienden in smaltienden, 
genaamd Alengeest, of Raephorsttienden in Monsterambacht, hem aanbesterven van Jan Heymansz. 
van de Keetel.

Upten lesten dach van Meye anno XVc tseventich.
Copie in inv.nr. 700 fol. 20. 271.

1203. 1570 Juni 8.
"Stephana van Rossum verleit Jonker Chaerll (van) Bentinck met den ""thoornboemgaard"", aan de 
westzijde van zijn huis en erf, waar nu Joncker Chaerl woent, waarmede Jan Kemp, schout van 
Rijnsburch, den 18 Maart 1500 (lees 1556) beleend werd, tegen eenzelfde jaarlijkse rente."

in de jare vijfthienhondert tseventich upten achten dach van Juni
Copie in inv.nr. 700 fol. 21, eigenhandig ondertekend door den beleende.

1204. 1571 Februari 8.
Voor Ledowijck de Ruw, schout, en voor schepenen van Rijnsburch, erkent Huych Pieterssz., wever aan 
het convent van Rijnsburch schuldig dig te zijn een jaarlijkse erfpacht van 14 st. op zijn huis en erf in de 
Koestraat, die hij sedert (15) 53 niet betaald had, waarom na hun dood de achterstallige pacht op hun 
huis verhaald zal worden.

Opten VIIIen February anno XVc ende een ende tzeventich.
Orig. ( inv.nr. 480 ). Papier, met handtekeningen.

1205. 1571 Maart 19.
Voor notaris Gielis Gerrijtsz. van Rijnsburch uit Noordtwijck verklaart Stephana van Rossum, abdis van 
Rijnsburch, dat zij protesteert tegen het doen graven door hoogheemraden van Rijnlandt van een grift 
door de duinen bij Catwijck, om daardoor het water te leozen, dat van ouds door de Sparendamsche 
sluizen geloosd werd, met bevel tot insinuatie aan hoogheemraden, en hun antwoord.

Aldus gedaen ten daege, jaere ende maend t als beven. (Up huyden den XIXen Martii anno 
XVc een ende tzeventich stile conmuni).
Orig. ( inv.nr. 265.1 ). Perkament en copie papier van G. van der Laen.
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1206. 1572 Juni 18.
"Pieter Weutersz., schout te Noordtwijck, oorkondt dat Jannetgen Heynricks'dochter, weduwe van 
Jeroen Jansz., koster aldaar, erkent verkocht te hebben en schuldig te zijn aan Sthephana van 
Honselaer, conventualin van Reynsburch, voor het Nippenaltaar een losrente van 15 st. Brabantsch 's-
jaars, aflosbaar met 12 Car.gl. en tegen betaling van de achterstallige renten van een rentebrief van 25 
st., waardoor deze brief gestoken is; (zie regest nr. 1069) verzekerd op haar huis aan de Voorstraat."

Int jair ons Heeren duysent vijffhondert twee ende tzeventich, upten achthienden dach van 
Junie.
Orig. ( inv.nr. 805.1 ). Met uithangend zegel in groene was. Afgevallen transfix.

1207. 1572 Juni 19.
Abdis, priorin en conventualen van Rijnsburch bevelen den rentmeester-generaal Splinter van Hargen, 
ridder, en zijn gecemmitteerde Kaerl v Bentinck, 3000 Car.gl. te Amsterdam of elders op losrenten op te 
nemen onder verband van haar goederen.

Opten XIXen Junii anno XVc twee ende tzeventich.
Orig. ( inv.nr. 154 ). Papier, me de handtekening van alle conventualen gemerct vy enss 
conventsseghel nyet en moegen bruycken - - avermidts tzelffde deur desen troubelenten tijt mit 
meer ander des convents secreten up seeckere plaetsen in bewaringe gebrocht is.

1208. 1573 Mei 13.
Stephana van Rossem, abdis en vrouwe van Ryensborch etc. verleent kwijtschelding van straf en 
pardon aan Gerrit Gerritsen Snider, geberen van Genderyngen, wegens doodslag van een Leidenaar 
Willem Jansen op kermis 1570.

in de jair onses Herenn dusentt vifhundertt drie ende tzoventich den derteinden dach in 
Mayo.
Orig. ( inv.nr. 976 ). Het zegel ontbreekt.

1209. 1575 Juni 3.
Notaris Jeannes de Wiel instrumenteert, dat Stephana van Rossum, abdis van Rensborch, als patrones 
van de vicarie op het altaar van de H. Maagd in de parochiekerk van Oestgeest, vacant daar overlijden 
van de laatsten bezitter Simon Guilièlmi, aan de bisschop van Haerlem of den Aartsdiaken van 
Traiectum als nieuwe vicaris voorstelt Quirinus Nicolai, klerk, met verzeek om admissie en institutie.

Acta sunt haec Traiecti anno millesime quingentesimo septuagesimo quinte - - die vero tertia
mensis Junii.
Orig. ( inv.nr. 979.1 ). Met notarismerk.

1210. 1575 Juni 3.
Notaris Jeannes de Wiel instrumenteert, dat Stephana van Rossum, abdis van Rensborch, als patrones 
van de parechiekerk van Oestgeest, vacant door overlijden van de laatsten bezitter Gerardus Guilielmi 
alias Cuyser, aan de bisschop van Haerlem of den Aartsdiaken van Traiectum als pastoor voerstelt 
Cornelius Vereem, met verzoek om admissie en institutie.

Acta sunt haec Traiecti anno millesime quingentesimo septuagesime quinte - -die vero tertia 
mensis Junii.
Orig. ( inv.nr. 978.1 ). Met notarismerk.

1211. 1575 Juni 13.
De officiaal van het bisdom van Haarlem geeft bevel kerkelijke afkondigingen te doen in de kathedrale 
kerk van Haarlem, daar de parochiekerk van Oestgheest geheel verweest is, van de presentatie van 
Cornelius Voreem tot pastoor van Oestgheest door de patrones Stephana van Rossum, en hen, die 
bezwaren meenten inbrengen, te dagen voor het bisschoppelijk hof in het Zijlklooster te Haarlem.

Datum Harlemi - - anno millesime quingentesimo septuagesime quinte die vero mensis Junii
decima tertia.
Orig. ( inv.nr. 978.2 ). Met geschonden zegel van het efficialaat in greene was. Met dorsale 
aantekening van uitvoering van het mandaat 1575 Juni 24.

1212. 1575 Juni 27.
De officiaal van het bisdom van Haarlem verleent Cornelius Vereem brieven van institutie tot de 
parochiekerk van Cestgheest en geeft bevel hem in het bezit dier kerk te stellen.

Anno millesimo quingentesimo septuagesimo quinto die vero mensis Junii vicesima septima.
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Orig. ( inv.nr. 978.3 ).

1213. 1575 Juli 5.
De officiaal van het bisdom van Haarlem geeft bevel kerkelijke afkondigingen te doen in de kathedrale 
kerk van Haarlem, daar de parochiekerk van Oeatgheest, naar beweerd wordt, geheel verweest is, van 
de presentatie van Quirinus Nicolai tot de vicarie op het altaar van de H. Maagd in de parochiekerk van
Oestgheest door de patrones Stephana van Ressum, en hen, die bezwaren mochten inbrengen, te 
dagen voor het bisschoppelijk hof in het Zijlklooster te Haarlem.

Datum Harlemi - - anno millesimo quingentesimo septuagesimo quinte die vero mensis Julii 
quinta.
Orig. ( inv.nr. 979.2 ). Met geschonden zegel van het officialaat in groene was. Met dorsale 
aantekening van uitvoering van het mandaat 1575 Juli 15.

1214. 1575 Juli 18.
Gedefridus van Hierle, bisschop van Haarlem, verleent Quirinus Nicolai brieven van institutie tot de 
vicarie van de M. Laagd in de parochiekerk van Oestgheest en geeft bevel hem in het bezit der vicarie te 
stellen.

Datum Harlemi anno millesimo quingentesimo septuagesime quinte die vere Lunae mensis 
Julii decima octava.
Orig. ( inv.nr. 979.3 ). Met geschonden zegel in rode was.

Lijst van ontbrekende stukken

LIJST VAN ONTBREKENDE STUKKEN
Behalve de hierna beschreven stukken uit den inventaris van 1573 zijn sedert verloren geraakt de 
volgende nummers uit de regestenlijst, waarvan de regesten uit cartularia zijn opgemaakt.

Regestnummers

9. 128. 497. 1141.

24. 131. 499. 1143.

25. 136. 509.

26. 137. 599.

35. 153. 613.

48. 185. 622.

49. 189. 636.

54. 198. 729.

57. 309. 959.

68. 310. 1074.

69. 414. 1084.

71. 453. 1091.

88. 482. 1123.

Lijst van ontbrekende stukken

Nr. Datum Omschrijving

1. 1299 Augustus 1 Een aggriatiebrief van Jan Withars van Middelburch 
nepende den ceep gedaen bij Justaes Claessz. van 
Oppendamme van goeden hem versterven, in date 1299 op 
s. Pieters daghe ingaende eest, gequeteert nr. XCI. (fol. 44 
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Nr. Datum Omschrijving

vs.)

2. 1303 Januari 17 Item een vidimus van een verceepbrieff van de abt van 
Middelburch van vijff gemeten landts t'Oestcappelle tot 
behouff des veirsz. cenvente, in date M. IIIc. ende drie des 
Denredaechs nae s. Pentiaensdaghe, gequeteert nr. XLI. (fol. 
10 vs.)

3. 1304 Juli 11 Een vidimusbrieff van zeeckere brieff van grave Wilhem van 
Hellant van 100 £. tsjaers veer het cleester van Rijnsburch, in
date 1304 op S. Benedictus translatiedach in de somer, 
gequeteert nr. XLVIII. (fol. 39 vs.)

4. (1310 Mei 4) Bulle van de paus Clemens, daerby hy deputeert den abt van
S. Pieters te Gend te aenheren de questie tussen dabdisse 
van Rijnsburch ende den abt van Middelburch, gequoteert 
nr. IIII. (fol. 118.)

5. 1310 Juni 10. 1310 Vidimusbrieff van de cureyt van Boscoop ende Rijnsburch 
nopende zeeckere 12 mergen landts by Mone van de Houte 
tot behoeff van een capelrijc, in date 1310 des Woensdaechs 
nae S. Bonifaes daghe, gequoteert nr. XIIII. (fol. 29 vs.)

6. 1314 Januari 10 Een brieff in Latijn van 12 £. Hollants voor den pastoor van 
Buscoop, in date 1314 den Ven dach nae derthiendach, 
gequoteert nr. XLVII. (fol. 39 vs.)

7. 1318 October 2 Een brieff bij dewelcke alle Willems Pouwels kinder gheven 
haren oudtsten broeder alle haer vaders ende moeders 
goet, in date 1318 des Maendaechs nae S. Michiels dach, 
geteeckent nr. XVIII. (fol. 78.)

8. 1325 December 23 Een verheffbrieff van leene van derdalff hont landts in 
Oestgeest, gedaen bij Willem Claes Linnaertsz. jegen Dirck 
borchgrave van Leyden, in date 1325 des Maendaechs voor 
Kersavont, gequoteert nr. CCXXI. (fol. 27.)

9. 1326 Mei 1 Een brieff spreeckende van 4 mergen landts in de 
Linschoten, gequoteert VII. (fol. 52).

10. 1332 Mei 3 Een brieff van de date 1332 des Sonnendaechs nae Meydach,
sprekende van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert XIX. (fol. 53.)

11. 1332 December 3 Een brieff van der date 1332 des Donderdaechs nae S. 
Andriesdach, nopende thien sc. tsjaers op een hoffstede, 
gequoteert L. (fol. 56.)

12. 1349 Juni 3 Een brieff van der date 1349 des Woensdaechs nae 
Sinxendagen, spreeckende van 1 £. Hollants tsjaers, 
gequoteert XXVI. (fol. 53 vs.)

13. 1349 Juni 9 Een brieff van de date 1349 des Dysendaechs nae beloken 
Pinxter aengaende 100 goeder scilde geleent gelt, 
gequoteert XXXVII. (fol. 54 vs/55.)

14. 1350 Februari 1 Vidimusbrieff van Willem, abt van Egmondt, van zeeckere 
brieff, die paus Clemens gegeven heeft, in date 1350 sdaechs
voor onse Vrouwe lichtmisse, geteeckent nr. VII. (fol. 75 vs.)

15. 1351 Augustus 14 Een brieff van de date 1351 des Sonnendaechs nae S. 
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Louwerens dach, sprekende van 10 scellingen Hollants 
tsjaers met een transport daeraen, gequoteert XV. (fol. 52 
vs.)

16. 1352 Februari 5 Een brieff van de date 1352 des Sonnendaechs nae O.L.V. 
Lichtmisse. sprekende van 40 scellinghen Hollants, 
gequoteert XXI. (fol. 53 en vs.)

17. 1354 Augustus 6 Item eenen certificatiebrieff van Herpart van Foreest ende 
Gerrit van Oestgeest van een handvest in date 1354 
sWoensdaechs nae sinte Peter ingaende oest, gequoteert nr.
CLII. (fol. 20 vs.)

18. 1357 Januari 5 Een brieff van de date 1357 opten derthienavont, sprekende 
van 10? sc. Hollants, met een transport daeraen, gequoteert 
XLIIII (Fol. 55 vs.)

19. 1359 Februari 7 Een brieff van de date 1359 des Donderdaechs nae 
Purificationis beate Marie virginis, spreeckende van 8 
scellimgen tsjaers, met noch 3 ander brieven daeraen, 
gequoteert XVII. (fol. 53.)

20. 1361 April 8 Een brieff spreeckende van 1 £. Hollants payements tsjaers 
op 5 hond lants, gequoteert XLV. (fol. 55 vs.)

21. 1362 Augustus 28 Een brieff van der date 1362 des Sonnendaechs nae S. 
Bartholomeusdach, sprekende van 1 £. Hollandts tsjaers, 
gequoteert LV. (fol. 56-vs.)

22. 1363 October 19 Een brieff van de date 1363 des Donredaechs nae S. Lucas 
dach, sprekende van zeeckere landt, ghenaempt Catwijcx 
camp, gequoteert XXII. (fol. 53 vs.)

24. 1367 October 18 Een brieff van de date 1367 op S. Lucas dach evangelisten 
nopende zeeckere testamenten ende onder andere van de 
Catwijsxcamp voirsz. (zie 1363 October 19), gequoteert XXIIII.
(fol. 53 vs.)

25. 1367 Een brieff geraseert tot drie plaetssen, maeckende mentie 
van 40 scellingen Hollants, gequoteert XIIII. (fol. 52 vs.)

26. 1369 April 5 Een brieff van de date 1369 des Donderdaechs nae 
Paesschen, sprekende van 1½ mergen lants, gequoteert V. 
(fol. 51 vs.)

27. 1369 April 27 Een brieff van de date 1369 des Vrydaechs nae S. Marcus 
dach, maeckende mentie van 1 £. payements Hollants 
tsjaers, metten transpoort daeraen, gequoteert XVIII. (fol. 
53.)

28. 1369 Augustus 9 Huyrcelle van zeeckere huys ende hoffstede, dewelcke 
jouffrou Lijsbet van Groenevelt toebehoort heeft, gelegen 
opten Oudenvliet, voor Dirck Robbrecht ende zijne 
naecomelingen, in date 1369 op S. Lourens avont, 
gequoteert nr. XVIII. (fol. 33 vs.) Vgl. reg. nr. 217.

29. 1370 Februari 22 Een brieff van der date 1370 op S. Pietersdach ad cathedram,
spreeckende van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert LVI. (fol. 56
vs.)
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30. 1371 November 11 Een rentbrieff van 10 £. tsjaers op zeeckere woninghe van 
Dirck Philipsz. in Voorschoten, met een transport daeraen, 
in date 1371 op S. Mertijns dach, gequoteert nr. XXXIX. (fol. 
38 vs.)

31. 1372 Juni 9 Een brieff van der date 1372 des Woensdaechs nae S. 
Bonifatiusdach aengaende zeeckere quytsceldinge van leen, 
gequoteert XLIX. (fol. 56.)

32. 1372 October 26 Een brieff van der date 1372 des Dysendaechs nae XIm 
maechdendach, spreeckende van 2 hont lants in Oestgeest, 
gequoteert XXVIII. (fol. 54)

33. 1375 Juli 1 Een brieff van de jaer 1375 op onser Vrouwenavont visitatie 
van 1 £. Hollants opt huys ende erve in de Kerckstraet, 
gequoteert XL. (fol. 55).

34. 1375 Een brieff spreeckende van 30 sc. tsjaers 4 penningen, met 2 
transporten daeraen, gequoteert LI. (fol. 56.)

35. 1376 Maart 18 Een brieff van de jaer 1376 des Dysendaechs nae S. 
Geertrudendach, sprekende van 3 £. payements Hollants, 
geqioteert XLI. (fol. 55.)

36. Noch eenen van derselver date aengaende 45 scellinghen 
Hollants, gequoteert XLII. (fol. 55.)

37. 1377 Juni 30 Een brieff van de date des 1377 Dysendaechs nae S. Jans 
Baptisten dach, sprekende van 1 mergen landts in 
Oestgeest, gequoteert IX. (fol. 52.)

38. 1378 Mei 2 Een brieff van der date 1378 tsonnendaechs nae beloken 
Paesschen, spreeckende van 40 scellingen Hollants tsjaers, 
gequoteert XXV. (fol 53 vs.)

39. 1379 Juni 23 Item eenen willecoorbrieff van 4 hont lants in Boscoop by 
Fye Dirck Pieters zoens dochter gedaen van haere 
pachtlanden aldaer jegens de abdisse, in date 1379 op sint 
Jans avont midtsomer, gequoteert Nr. CLXXXV. (fol. 23 vs.)

40. 1379 Juli 24 Item eenen lossingebrieff van zeven hont landts in de 
ambochte van Boscoop by Claes Dircxz. jegens d'abdisse van
Rijnsburch, in date 1379 op S. Jacobs avont apostel, 
gequoteert nr. CLXVII. (fol. 22).

41. 1379 Juli 25 Een brieff van der date 1379 op S. Jacobsdach, sprekende 
van 1 £. Hollants tsjaers, gequoteert LIIII. (fol. 56 vs.)

42. 1379 October 24 Item eenen verwillecoerbrieff van 8 hont pachtlants in 
Boscoop, by Niclaes Boudumiisz. jegens de abdisse gedaen, 
in date 1379 des Maendaechs nae elff duyssent maechden 
dach, gequoteert nr. CXCI. (fol. 24.)

43. 1379 October 25 Item eenen vercoopsbrieff van 2 hont lants in Reynnerscoop
voor Jan Claesz., in date 1379 des Dinsdaechs nae elff 
duyssent maechden dach, gequoteert nr. CLXXIX. (fol. 23.)

44. 1380 Januari 3 Item eenen verwilcoert brieff van pachtlanden in Boscoop, 
gedaen bij Jacob Vredericxz. jegens d'abdisse van 
Rijnsburch, in date 1380 des Dincxdaechs naer Jaersdach, 
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gequoteert nr. CXLVIII. (fol. 20.)

45. 1380 Januari 12 Item eenen anderen verwilcoor brieff van zeeckere 
pachtlanden in Boscoop, by Willem Dircxz. jegens de 
abdisse gedaen, in date 1380 des Donredaechs nae 
derthiendach, gequoteert nr. CLXXXI. (fol. 23.)

46. 1380 Januari 24 Item een verwillekeurt brieff van vijftalff merghen 
pachtlandts ende een vierendeel honts in de ambochte van 
Boscoop, gedaen by Pieter Allertssz. jeghens d'abdisse van 
Rijnsburch, in date 1380 des Dinxdaechs nae S. Agnieten 
dach, gequoteert nr. CLXVIII. (fol. 22.)

47. 1380 Januari 24 Een (verwillecoerbrieff) van zeeckere pachtlanden in 
Boscoop, toecomende Aernt Willemsz., jegens die abdisse 
gedaen in date 1380 des Dincxdaechs nar S. Aghietendach, 
gequoteert nr. CCXXVIII. (fol. 27 vs. 28.)

48. 1380 Februari 16 Item eenen lossingebrieff van 10 hont lants ende een 
vierendeel in Boscoop, gedaen by Gerrit Dirckssz. jegens de 
abdisse, in date 1380 des Donredaechs nae S. Valentiins 
daghe, gequoteert nr. CLXXVI. (fol. 22 vs.)

49. 1380 Maart 18 Item eenen anderen verwillecoert brieff van 3 mergen landts
in Boscoop voor Dirck Jansz. jegens de abdisse, in date 1380 
op den Palmdach, gequoteert nr. CLXXIIII. (fol. 22 vs.)

50. 1380 April 1 Item eenen anderen verwilcoert brieff van vijff hont 
pachtlants in Boscoop, gedaen by Vrederick Jacopsz. jegens 
de abdisse, gequoteert nr. CLXXI. (fol. 22.)

51. 1380 April 6 Item eenen verwillecoert brieff van 2 mergenlants in 
Boscoop, gedaen by Hugue Jacopssz. jegens de abdisse, 
gequoteert nr. CLXXVII. (fol. 23.)

52. 1380 April 9 Item eenen anderen verwillevoer brieff van 1½ mergen 
pachtlants in Boscoop bij Kerstiaen Hermansz. jegens de 
abdisse gedaen, gequoteert nr. CLXXXVI. (fol. 23 vs.)

53. 1380 April 9 Item een willecoorbrieff onbezegelt van 3 mergen 
pachtlandts in Boscoop, by Vrederich Kerstiaensz. jegens de 
abdisse gedaen, gequoteert nr. CCVI. (fol. 25 vs.)

54. 1380 April 11 Item eenen anderen verwilcoert brieff van 8 mergen 
pachtlants ende 1 hont in Boscoop, gedaen by Jan Jacopsz. 
jegens de abdisse, gequoteert nr. CLXXVIII. (fol. 23.)

55. 1380 September 22 Item een (verwillecoerbrieff) van derdalff mergen lants in 
Boscoop, by Dirck Kerstiaens soen kinder gedaen jegens de 
abdisse, in date 1380 op S. Mouricius dach, gequoteert nr. 
CXCVI. (fol. 24 vs.)

56. 1380 October 23 Item een verwillekeurt brieff van zeeckere pachtlande voor 
Jacob Dircksz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in date 1380 
des Dincxdaechs nae elff duyssent maechden dach, 
gequoteert nr. CLXIIII. (fol. 21 vs.)

57. 1380 October 23 Item eenen verwillecoort brieff van zeeckere pachtlanden, 
toecomende Willem Maerlant, priester in Boscoop, jegens 
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de abdisse, in date 1380 des Dinsdaechs nae elff duyssent 
maechden dach, gequoteert nr. CLXXIII. (fol. 22 vs.)

58. 1380 October 23 Item een (verwillecoertbrieff) van 1 mergen landts in 
Boscoop, by Claes Dircksz. jegens de abdisse ghedaen, in 
date 1380 des Dincxdaechs nae elff duyssent 
maechdendach, gequoteert nr. CXCVII. (Fol. 24 vs. 25.)

59. 1380 October 27 Item eenen anderen verwillecoerbrieff van 3 mergen 
pachtlandts in Boscoop, by Dierick Vredericxz. jegens 
d'abdisse gedaen, in date 1380 op S. Symon ende Juden 
avont, gequoteert nr. CLXXXVIII. (fol. 24.)

60. 1380 November 20 Een verwillecoorbrieff van zeeckere pachtlanden, 
toecomende Claes de Brede Dircksz. gedaan jegens de 
abdisse, liggende in Boscoop, in date 1380 des ander 
Dincxdaechs nae S. Martijns dach, gequoteert nr. CCXIIII. 
(fol. 26 vs.)

61. 1381 Januari 13 Item eenen verwilleceorbrieff van 5 hont pachtlants in 
Boscoop, by Kerstiaen Dirck Lisenz. gedaen jegens de 
abdisse, in date 1381 op S. Pontiaensavont, gequoteert nr. 
CXC. (fol. 24.)

62. 1381 Januari 16 Item een verwillecoerbrieff van 1½ mergen landts in 
Boscoop by Gerrit Dirxz. jegens de abdisse gedaen, in date 
1381 des Woens daechs nae S. Pontiaens dage, gequoteert 
nr. CXCV. (fol. 24 vs.)

63. 1381 Maart 2 Item een verwillecoerbrieff van zeeckere pachtlanden in 
Boscoop by Jan Trumbout ende Gherrit IJsebrant Hermans 
zoens kinderen jegens de abdisse gedaen, in date 1381 des 
anderen daechs van Meerte, gequoteert nr. CXCIIII. (fol. 24 
vs.)

64. 1381 Maart 29 Item eenen verwillecoerbrieff van 3 mergen landts in 
Boscoop, by Kerstiaen Zymonsz. jegens de abdisse gedaen, 
in date 1381 des Vrydaechs nae onser Vrouwen dach 
Annunciatio, gequoteert nr. CLXXXIX. (fol. 24.)

65. 1381 Maart 31 Item eenen verwilcoert brieff van anderhalff merghen 
pachtlants in Boscoop voor Claes Bouduninsz. jegens 
d'abdisse van Rijnsburch, in date 1381 des Sondaechs nae 
onsen Vrouwen dach Annunciatio, gequoteert nr. CL. (fol. 20 
vs.)

66. 1381 April 7 Item eenen verwillecoer brieff van 4 hont pachtlants in 
Boscoop by Pieter Ellaertsz. jegens de abdisse gedaen, 
gequoteert nr. CLXXXVII (fol. 23 vs./24.)

67. 1381 Juni 18 Item eenen verwilcoert brieff van 2 mergen lants in 
Boscoop, gedaen by Jan van Grieken jegens de abdisse, in 
date 1381 des Dincxdaechs nae Sacramentsdach, gequoteert 
nr. CLXXX. (fol. 23.)

68. 1381 Juni 29 Item noch een lossinghe ende verwillecoert brieff van 
derdalff mergen landts in de ambochte van Boscoop voor 
Pieter Henrick Hoevesz. jegens d'abdisse van Rijnsburch, in 
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date 1381 op sinte Pieter ende Pouwels dach, gequoteert nr. 
CLXIII. (fol. 21 vs.)

69. 1381 Augustus 25 Item eenen anderen verwilcoert brieff van elfftalff hont 
pachtlants in Boscoop, gedaen by Sasbout Staepsoen jegens
de abdisse, in date 1381 des Sonnendaechs nae onser 
Vrouwen dach Assumptio, gequoteert nr. CLXX. (fol. 22.)

70. 1381 September 1 Item een willekeurbrieff van vierdalff hontkins in Boscoop, 
gedaen by Wouter Claesz. jegens de abdisse, in date 1381 des
Sondaechs nae S. Jans dach Decollatio, gequoteert nr. 
CCXIII. (fol. 26 vs.)

71. 1381 September 30 Item eenen anderen verwillecoert brieff van twee mergen 
landts in Rynsburch, gedaen by Vrede Vredericxs. jegens de 
abdisse, in date 1381 des Maendaechs nae S. Michiels dach, 
gequoteert nr. CLXIX. (fol. 22.)

72. 1381 October 26 Een (verwillecoerbrieff) van zeeckere pachtlanden in 
Boscoop, toe comende Claes Hannen zoens kinder, jegens 
de abdisse gedaen in date 1381 des Saterdaechs nae elff 
duyssent maechden dach, gequoteert nr. CCXXIX. (fol. 28.)

73. 1381 October 30 Item een lossingebrieff van drie hont lants in de ambochte 
van Oestgeest, gedaen by Walich Geritz. jegens d'abdisse 
van Rijnsburch, in date 1381 des Woensdaechs nae S. Symon 
ende Judasdach, gequoteert nr. CLIII. (fol. 20 vs.)

74. 1383 December 8 Een brieff van der date 1383 op O.L.V. dach Conceptio 
aengaende eenen ouden scilt, staende op 4 hont landts, 
geheten Volkenvenne, gequoteert LII. (fol. 56 vs.)

75. 1383 December 9 Een brieff van de date 1383 des Woensdaechs nae S. 
Barbaren dach, sprekende van 1 £. tsjaers payements, 
gequoteert VIII. (fol. 52.)

76. 1384 Maart 25 Een brief van de date op O.V. dach Annunciatio, spreeckende
van 4 hont luttel min ofte meer, gequoteert XXXIII. (fol. 54 
vs.)

77. 1384 October 28 Een brieff van der date 1384 des Vrydaechs voor 
alreheyligendach van zeeckere vrydom by den burchgrave 
van Leyden gegeven, gequoteert XLVI. (fol. 55 vs.)

78. 1385 Juni 28 Een verwillecoerbrieff van zeeckere landen in Boscoop, 
toecomende IJsebrant Werenboutsz., jegens de abdisse 
gedaen, in date 1385 op S. Peter ende Pauwels avont, nr. 
CCXXVII. (fol. 27 vs.)

79. 1386 Een brieff aengaende zeeckere renthen, heer Willem 
Stuvesant overgegeven, gequoteert LIII. (fol. 56 vs.)

80. 1389 October 3 Een brieff van de date 1389 des Sonendaechs na S. Baven 
dach, maeckende mentie van 2 hont lants ende 36 roeden in
Oestgeest, gequoteert X. (fol. 52.)

81. 1398 December 17 Een brieff van de date 1398 des Dysendaechs nae S. Lucie 
aengaende een quytsceldinge van 1 £. Hollants tsjaers, 
gequoteert XXXV. (fol. 54 vs.)
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82. 1400 September 9 Een brieff van der date 1400 des Donredaechs nae onser 
Vrouwen dach Nativitas, sprekende van een helft van 
zestalff hont landts, gelegen aen de Valckenburgerwech in 
Oestgeest, gequoteert XLVIII. (fol. 56.)

83. 1401 Maart 3 Een brieff maeckende mentie van 1 £. payements Hollants, 
ghelegen op een huys ende acker, met het transport 
daeraen, gequoteert XI. (fol. 52 en vs.)

84. 1403 Augustus 24 Een brieff van de jaer 1403 op S. Bartholomeusdach, 
spreeckende van ½ mergen landts in de groene steech, 
gequoteert XXXIX. (fol. 55.)

85. 1408 April 9 Een brieff spreeckende van thientehalff hont, luttel min oft 
meer, genaempt de Hasencant, met een transport daeraen, 
gequoteert XXXVIII (fol. 55.)

86. 1409 April 4 Een brieff van de date 1409 op S. Ambrosiusdach, 
spreeckende van 1 £. payements tsjaers, gequoteert XXXIIII. 
(fol. 54 vs.)

87. 1410 Juni 16 Een brieff van der date 1410 des Maendaechs nae S. 
Odulphusdach, sprekende van 8 hont landts, gequoteert 
XXVII. (fol. 53 vs./54.)

88. 1410 Juli 31 Een brieff van de date 1410 op S. Pietersalvont ad vincula, 
maeckende mentie van 33 scellingen ende 4 penningen, 
gequoteert IIII. (fol. 51 vs.)

89. 1410 November 12 Testament van Jan van Santhorst in date 1410 des 
anderdaechs nae S. Martijnsdach in de Winter, geteeckent 
nr. XIIII. (fol. 77 vs.)

90. (voor 1412) Een cruynbrieffken voor Dirck Janssz., gequoteert nr. XCIIII. 
(fol. 104.)

91. 1413 Januari 30 Een brieff van de date 1413 des Maendaechs nae S. Pouwels 
Conversic, sprekende van 1 £. comans payements, 
gequoteert XLIII. (fol. 55 vs.)

92. 1418 Januari 10 Een brieff van de date 1418 des Maendaechs nae 
derthiendach, spreeckende van 1 £. Hollants tsjaers, 
gequoteert III. (fol. 51 vs.)

93. 1418 Februari 12 Een rentbrieff van 1 gouden Eduardus Engelsche nobel 
tsjaer? ten behoeve (der abdisse van Rijnsburch) op ½ 
mergen lants in Oestgeest, in date 1418 des Saterdaechs nae 
S. Appolonien dach, gequoteert nr. LXXII. (fol. 42 vs.)

94. 1418 Augustus 29 Item een quytsceldinge gedaen by Oloren (sic) van 
Nyeuhove van alsulcke goet, als Jan van Nyeuwenhove 
Pieter Danckertsz. sculdich was, in date M. IIIIc XVIII op sint 
Jans Decollatio, gequoteert nr. XXII. (fol. 8 vs.)

95. 1431 December 1 Een brieff aengaende zeeckere pacht van 15 stuvers op een 
gebroken huys tot Catwijck, gequoteert XXXI. (fol. 54.)

96. 1436 October 21 Een brieff van de date 1436 op de elff duyssent 
maechdandach, spreeckende van 12 grote tsjaers 
payements, gequoteert XXXVI. (fol. 54 vs.)
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97. 1448 Juli 12 Een brieff sprekende van 4 mergen landts gelegen in 
Ouderschie, met een transport daeraen, gequoteert XLVII. 
(fol. 55 vs./56.)

98. 1450 (1451 Februari 6-
7)

Een gezegelde brieff van hertoech Philips van Bourgoinguen 
nopende zeeckere previlegie om van vryemanden 
gereformeert te worden van de dato 1450, geteeckent I. (fol. 
58.) Vgl. inv. Rijnsburg nr. 86.

99. 1455 Januari 26 Item een copie van eenen resignatiebrieff van het 
bailliuscap van Rijnlandt voor Symon Heyen in date 1455 
den 26 January, gequoteert nr. VII. (fol. 7 vs.)

100. 1458 Mei 12 Item eenen scepenenbrieff van de ghemeenen buyeren van 
Boscoop, daermede zy beloven alle jaerlicxe renthe, 
dewelke zy den convent van Rijnsburch souldich zijn, te 
betalen, in date 1458 opten XIIen dach Meye, gequoteert nr. 
CLXV. (fol.21 vs.)

101. 1461 April 13 Een sententie tussen dabdisse van Rijnsburch eyssersche ter 
eenre, contra Arien Franckensz., scoudt van Delft, Nr. I. (fol. 
58 vs.)

102. 1461 October 7 Procuratie voor Willem van Zwieten van de abdisse van 
Rijnsburg om te ageren voor den Grooten Raedt van de 
hertoghe van Bourgoinguen tegen den scoudt van Delft, 
gequoteert nr. XII. (fol. 121.)

103. 1463 October 21 Een brieff int parckement nopende zeeckere helft van 3 
mergen ende 11 roeden (in Oestgeest), vercocht aen Katrijn 
Bouwijn Gerritsz'dochter by heren Willem Claes Hersts, 
gequoteert I. (fol. 51 vs.) Vgl. reg. nr. 819.

104. 1464 Januari 24 Een rentbrieff van 1 £. Hollants tsjaers ten behoeve (van S. 
Anthonisgilde tot Boscoop) op een huys, erve ende 4 
mergen lants in Boscoop, in date 1464 op S. Pouwels avont 
Conversie, gequoteert nr. CX. (fol. 47.)

105. 1468 October 8 Brieff van een quytsceldinghe van eenen zoen ende 
dootslach, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 96.)

106. Noch een rekeninghe van Gerijt van der Spaengen van 1473, 
geteeckend nr. VIII. (fol. 49.)

107. 1476 Juni 19 Ghiftbrieff van het pastoorscap van Rijnsburch voor 
Johannes Nicolai bij de abdisse van Rijnsburch gedaen, 
gequoteert nr. XV. (fol. 121.)

108. 1482 Mei 10 Een brieff spreeckende van 4 mergen lants tot Ouderschie, 
gequoteert XII. (fol. 52 vs.)

109. 1483 Augustus 16 Brieff van de rectors ende universiteyt van Loven aen de 
abdisse van Rijnsburch aengaende een recommandatie van 
die prochiekercke van Rijnsburch, geteeckent nr. XII. (fol. 77.)
Gedrukt bij Schotel: de abdij van Rijnsburg p. 217.

110. 1484 Februari 27 Een brieff sprekende van 3 morgen lants in Noortwijck, met 
een transport daeraen, gequoteert XVI. (fol. 52 vs./53.)

111. 1485 Februari 18 Een brieff sprekende van achtalff hont weylants ende ½ 
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hont teellants met 2 transporten daeraen, gequoteert XXIX. 
(fol. 54.)

112. 1495 Februari 19 Item eenen vercoopbrieff van een huys mitten erve liggende
in laech Boscoop voor d'abdisse van Rijnsburch, in date 1495
opten XIXen dach in Februario, gequoteert nr. CLXII. (fol. 21 
vs.)

113. 1498 Juli 29 Een vercoopbrieff voor de vrouwe van Rijnsburch van een 
huys, schuyeren met alle datter aencleeft, gelegen in 
Monster, gequoteert nr. LXVII. (fol. 42.)

114. 1503. Januari 27 Een brieff maeckende mentie van 16 coopmans grote erfflick
eeuwyghe renthe, gequoteert VI. (fol. 52.)

115. (1507) Item een dingebouck mitsgaders zeeckere copien van bullen
ende andere brieven, roerende de cauze van Niclaes 
Zymonssz. jegens Michiel Keye, gequoteert nr. LVIII. (fol. 12.)
Het boek berust in het seminarie te Warmond (sign. 93 G. 
29) en bevat de volgende stukken: (volgens mededeeling 
van Mej. M. Hieffer)

– 1438 Maart 17. Brief van Paus Eugenius IV d.d. 16 Kal. 
Apr. fol. 3 a en b.

– 1490 Aug. 17. Paus Innocentius preciseert het recht 
van de Roomsch-Koning Maximiliaan op het 
aanwijzen van personen voor een kerkelijk Bene 
ficie. Copie, gewaarmerkt door Jo. de Goch. fol. 4b 
vv.

– 1504 Maart 12. Maximiliaan, Roomsch-Koning 
beveelt de abdis van Rijnsburg aan Michael Keyen 
een beficie te harer dispositie te verlenen. fol. 4 a en 
b.

– 1504. Oct. 23. Engelbertus, graaf in Nassau, proost 
van S. Bartholomeus te Frankfort als executeur van 
de brief d.d. 1504 Maart 12, beveelt, dat aan Michael 
Kleyen (sic) een kerkelijk beneficie ter dispositie van 
de abdis van Rijnsburg, worde gegeven. fol. 8a-9a.

– 1507 Jan. 18. Acte van collatie voor Nicolaas 
Symonsz. to de parochiekerk van Rijnsburg. Copie. 
fol. 1

– 1507 Jan. 18. 21. 23. 25. aantekening over de 
presentatie van Nycolay (sic) Symonis door abdis B. 
de Remerswalis en over de dies proclamacionis. 
(Ingehecht strookje). fol. 12a.

– Ongedateerd. (in dorso van voorgenoemd strookje) 
aantekening, dat Nycolaus Symonis door de abdis is 
aangesteld, door Michael Keyen wordt bestreden, en
dat verzocht wordt vigore rescrti legati a latere 
Michael terug te wijzen en Nicolaas in te stellen. fol. 
12b.

– Zonder jaar, Oct. 31. (1507 of 1508). Advies gegeven 
door Petrus Brunus in het proces tussen Nicolaus 
Simonis en Michael Keyen, gericht aan magister 
Florencius N. jurisconsultus en advocaat Curie 
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Comitatus Hollandie. (ingehecht blad, orig.) fol. 11 a 
en b.

115 
(vervolg).

– 1508. Juli 21. Bruxellense. Bernardinus (Lopez de 
Carvajal) bisschop van Tusculum, kardinaal t.t. S. 
Crucis beveelt den dekens van S. Marie te 's-
Gravenhage en van Geervliet te beslissen in de zaak 
tussen Nicolaas Symonsz. en Michael Keye. (De zaak 
was eerst voor den Aartsdiaken van Utrecht, maar is 
door den kardinaal daartoe verzocht zijnde aan zich 
getrokken). Copie, geteekend A, fol. 13a.

– 1508. Sept. 24. Jacobus Ruysch, deken van S. Maria 
op het hof te den Haag citeert Michael Keyen naar 
Den Haag. Gemerkt B, fol. 2a. Met aantekening: 
Executum fuit 4ta die Octobris Anno quo supra.

– 1508 oct. 10 Bevel de citatie te hechten aan de poort 
van S. Maria op het Hof te Den Haag. Gemerkt C. fol. 
10a.

– 1508 oct. 15. Attestatie, dat aan dit bevel is voldaan. 
fol. 10a.

– 1508 Oct. 30. Tweede citatiebrief van Jac. Ruysch 
tegen Michael Keye. fol. 14a. Met aantekening: 
Executum fuit ultima Octobris anno quo supra. 
Gemerkt D.

– (1508) Nov. 24. Dergelijke citatie-brief, sterk 
geschonden. Gemerkt E. fol. 14a.

– (1508) vòòr Dec. 3. Dergelijke citatie-brief, 
geschonden. Met aantekening: Executum fuit 3a 
Decembris anno quo supra. Gemerkt F. fol 14b.

– Coram decano Hagensis. Articuli pro parte domini 
Nicolaj Symonis, zeer geschonden, fol. 15a-15b. (Is 
een uiteenzetting over het recht van collatie der 
abdis, de presentatie van Nic. Simonsz. en het 
verloop der zaak).

– 1508 Dec. 20. Een citatie-brief als de voorgaande 
brieven tegen Mich. Keye. Gemerkt G. fol. 17a.

– 1508 Oct. 13-1509 Maart 8. Aanteekeningen over het 
verloop van het proces. Coram decano Hagensis 
domini Nycolay Symonis contra Michaelem Keye. 
Pro actore Zeeman, pro reo - --. Item xiij Octobris 
anno VIII Zeeman repetijt rescriptu?? legati de latere 
- - - - etc. etc. Item VIII marcii dom. Nicolaus 
Symonis fuit solempnìter et publice introductus.

116. 1511 November 8 Mandament van dachvaert voor derffgenamen Jhoris van 
Hoempijl, die vergeten hadden te verheffen zeeckere leen in 
Maeslandt, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 122.)

117. 1512 April 7 Een rentbrieff van 1 £. Hollants tsjaers ten behoeve van S. 
Anthonisgilde tot Boscoop op 6 mergen lants in leech 
Boscoop, gequoteert nr. CIX. (fol. 46 vs,/47.)

118. Een rekeninghe van de wijnvrouwe van Rijnsburch, 
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beginnende Alreheyligen anno XI, eyndende anno XII, 
gequoteert nr. CXXXVI. (fol. 109 vs

119. 1513 December 14 Een rentbrieff van 1 £. Hollants tsjaers ten behoeve (van S. 
Anthonisgilde tot Boscoop), op 6 mergen lants, geheten 
Wittebol, in leech Boscoop, gequoteert nr. CXI. (fol. 47.)

120. 1514 Januari 2 Een aggreatie van zeeckere benefitie voer Adriaen van der 
Does van zeeckere capelrije by resignatie van Mr. Jan de 
Noortich, geteeckent nr. XVII. (fol. 121 vs.)

121. 1514 Juni 1 Een rentbrieff van 12 st. tsjaers ten behoeve (van S. 
Anthonisgilde tot Boscoop) op een huys ende erve, gelegen 
in de Biessen, gequoteert nr. CXII. (fol. 47.)

122. 1525 Maart 27 Copie van eenen brieff van absolutie aengaende zeeckere 
excommunicatie voor Cornelis Pietersz. ende Nicolaus 
Herbransz., gequoteert nr. XXVI. (fol. 122 vs.)

123. 1528 Een constitutiebrieff van 37 £. 10 sc. tsjaers op de staten van 
Hollant, geteeckent nr. IIII. (fol. 57 vs.)

124. 1528 Een constitutiebrieff van 50 £. tsjaers op de staten van 
Hollandt, geteeckent nr. V. (fol. 57 vs./58.)

125. 1529 Maart 1 Een brieff van de date 1529 in de vasten in Martio den 
eersten dach off daeromtrent nopende zeeckere roeylinghe 
van lant van de kercke van Wassenaer, gequoteert XIII. (fol. 
52 vs.)

126. 1530 Mei 8 Een resignatie van het benefitie van die capelrye van de H.G.
van Heynrick van der Does voor Georgius Pistor, gedaen by 
Lambert ten Duven, canonick vicaris, gequoteert nr. XVIII, 
(fol. 121 vs.)

127. 1532 October 12 Commissiebrieff nopende het rentmeesterscap generael 
voor heere Willem van Alkemade, ridder, van de goeden van 
Rijnsburch, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 30/30 vs.)

128. Register van lantpachten onder Rijnlandt en Westlant by 
heer Wilhem van Alckemade, ridder, gheteeckent nr. IIII en V.
(1532). (fol. 49.)

129. Een rekeninghe van de fabrijckmeesters van Boscoop van de
jare 1533, gequoteert nr. CXXXV. (fol. 109 vs.)

130. 1536 Rentbrieff nopende zeeckere rente van 62 £. 10 sc. van 40 
grooten Vlaems, gehypotequeert opte duynen van Hollandt,
geteyckent nr. I. (fol. 57 en vs.)

131. Item de descharge van Henrick Stercke, by dewelcke hy 
bekent ontfaen te hebben de capitale penningen van de 
voirsz. rente, geteyckent nr. II. (fol. 57 vs.)

132. 1538 Mei 19 Quitantie van Mr. Joris de Backer priester aengaende de 
volle betalinge van Jan van Heecke voor een pensie van 13 
gld. van de H.G. autaer, gequoteert nr. XXVII. (fol. 122 vs.)

133. Proceszak contra Adr. v Crimpen, dijkgraaf van Rijnlant, 14 
stukken, buyten gequoteert nr. CLIII. (fol. 111.)
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134. Idem contra Pouwels Jorissz. in Vlaerdingenambocht, 14 
stukken, buyten gequoteert nr. CLIIII. (fol. 111.)

135. (1538) Twee farden van brieven van processe, 13 ende 39 stucken, 
contra erfgenamen van heer Floris van IJselmomde, 
gequoteert nr. CLV. (fol. 111.)

136. 1539 Februari 28 Copie van een confirmatiebrieff van paus Innocentius van de
previlegien van Rijnsburch, gequoteert nr. XXVIII. (fol. 122 
vs.)

137. 1539 April 24 Een sententie tussen de vrouwe van Rijnsburch ende Mr. 
Frans van Alphen, gequoteert nr. VI. (fol. 73.) Vgl. reg. nr. 
1067.

138. 1540 Mei 23 Accordbrieff tussen Gerrit van Westrenen, cureyt der kercke 
van Buscoop, ende Gerrit Willemsz. ende Pieter Lyclaesz., 
kerckmeesteren, gequoteert nr. XI. (fol. 36.)

139. 1540 November 14 Een rentbrieff van 15 stuvers tsjaers tot behoeff van het 
sghilde tot Buscoop op 9 mergen landts in de Biessen, 
ghequoteert nr. CXIII. (fol. 47.)

140. 1543 Maart 9 Missivebrieff van vrouwe Marie om nyet te laten volgen 
Jacob van der Laen de proven, hem gegunt by den keysser, 
gequoteert nr. I. (fol. 28.) Gedrukt bij Schotel p. 18.

141. Quitantie van Jacob Verlaen nopende de quytsceldinghe van
de proven, gedaen mit een somme van penninghen, 
gequoteert nr. II. (fol. 28 vs.)

142. (1543 Maart 9) Een proces mette sententie emde andere stucken, 6 in 
getale, tussen Jacob van der Laen ende de abdisse, 
gequoteert nr. LIII. (fol. 33.)

143. 1543 Een constitutiebrieff van 75 £. tsjaers opte vroonlanden, 
mitsgaders descharge van de ontfanger-generael Stercke 
van de capitale penningen, geteyckent nr. VI. (fol. 58.)

144. (1544 Juni 9) Item een farde van brieven, als procuratie van Geerloff 
Pieterssz., onderrentmeester van Rijnsburch, quytanties 
ende andere brieven, tzamen gebonden, gequoteert nr. LVII. 
(fol. 12.)

145. 1553 Een constitutiebrieff van 125 £. tsjaers op Kennemerlandt, te
lossen den penning 16, mitsgaders descharge van Robert de 
Bouloingue, bekennende ontfangen te hebben de capitale 
penningen, geteeckent nr. III. (fol. 57 vs.)

146. Z. d. (vòòr 1555) Copie auctentijck van de keysser Carel ten eynde de 
geestelicheyt overbrenghe alle haer goeden, die nyet 
geamortizeert en zijn, geteyckent nr. I. (fol. 68 vs.)

147. Een rekeninghe van Jan Roen Huygenssz. de anno (15) 56 
aengaende Zeelant, nr. XIIII. (fol. 49 vs.)

148. 1563 Maart 27 Garandbrieff van heer Gerrit van Renesse, ridder, nopende 
10 mergen leens in Maeslant, mitsgaders de resignatie van 
de procuratie daeraen gehecht, gequoteert nr. XVI. (fol. 121 
vs.)
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149. 1567 Augustus 2 Erffpachtbrieff voor Machtelt Jacobs dochter van 2 mergen 
landts tot Outshoorn, toecomende de capelrye van onser 
Vrouwen autaer t' Oestgeest, gequoteert nr. CIIII. (fol. 105 
vs.)

150. Een farde met acquyten dienende opte rekeninge van de 
Heyligen-Gheest totten jaere (15) LXVII. N.B. In margine 
staat: De post geleyt in de eerste kiste by de rekeninge, ergo 
hier nyet. (fol. 50 vs.)

151. Een langwerpich franchynen register van verscheyden 
caerten, beroerende landen gelegen in Delfflandt, ghemeten
bij Jan Potter. (fol. 1.)

152. Item eenen cruynbrieff voor Jan Dirckss., gequoteert nu III. 
(fol. 7.) N.B. Cruynbrieff = literae tonsurales.

153. Item noch vijff missevebrieven aen de abdisse van 
Rijnsburch, zoe by den hertoge van Bourgeinguen als 
andere, roerende de capel rye genaempt sgraven capelle in 
Rijnsburch ende andere, gequoteert nr. CXX. (fol. 17 vs.) N.B. 
1 brief van 1466 April, zie inv.nr. 796, reg. 847.

154. Een register van alderley opstallen buyten geteeckent nr. XI. 
(fol. 49 vs.)

155. Een register aengaende de lenen gheteeckent nr. XII. (fol. 49 
vs.) Misschien inv.nr. 700, dat echter een nieuwe band heeft. 
(1553-1765).

156. Een bondel van cleyn boecxkens aengaende het goet van 
Zeelant, nr. XIII. (fol. 49 vs.)

157. Een rekeninghe van vrouwe Barbara van Nyevelt, 
scepcamervrouwe, van de renthen van de scepcamer, 
geteyckent nr. XV, (fol. 49 vs.)

158. Een rekenbouck, gehouden bij Geerloff Pieterssz., dienaer 
van de heere van Alkemade, van goeden van Rijnlant, 
geteeckent nr. XVI. (fol. 49 vs.)

159. Een farde van rekeninghen van het dorp van Rijnsburch, 
waer op de bovenste gescreven staet: Rekeninghe de anno 
LXIX, geteyckent nr. XVIII. (fol. 50.)

160. Een rekeninghe van Jacobs van de Noirden van die wijnkelre 
van Rijnsburch, geteeckent nr. XIX. (fol. 50.)

161. Een register van zeeckere landen, gecocht by de vrouwe van 
Rijnsburch, als van de wijnkelre by haer gehouden, 
geteeckent nr. XXIII. (fol. 50 en vs.)

162. Een bondel van papieren beroerende den wijnkelre, 
geteyckent nr. XXIIII. (fol. 50 vs.)

163. Een register van de ontfanck van de dagelicxe offerande, 
geteyckent nr. XXV. (fol. 50 vs.)

164. Noch een register aengaende den wijnkelre, gheteyckent nr. 
XXVI, (fol. 50 vs.)
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165. Een rekeninghe van de H.G. gedaen by Jan van Eck, 
geteyckent nr. XXIX. (fol. 51.)

166. Een rekeninghe van de kercke van Boscoop gedaen by 
Symon Claessz. ende Symon Willemssz., geteyckent nr. XXX. 
(fol. 51.)

167. Een bondel van sommige rekeninghe aengaende de 
sacristye, buyten geteyckent nr. XXXI. (fol. 51.)

168. Een rekeninghe van de vier gilden van Rijnsburch, gedaen by
Mr. Pieter Claessz., geteyckent nr. XXXII. (fol. 51.)

169. Een instructie ende ordonnantie over de heerlicheden van 
Rijnsburch etc., nr. XXXIII. (fol. 51.)

170. Een register van brieven, in dewelcke zijn geregistreert 
sommige brieven aengaende het clooster, gequoteert LVII. 
(fol. 57.)

171. Noch een hoop brieven van cleynder ofte geender weerden, 
gebonden in zeeckere papier, geteeckent LVIII. (fol. 57.)

172. Z.d Twee copien auctentijck int Latijn roerende de 
sauvegaerden, geteyckent nr. XI. (fol. 63.)

173. Z.d Vidimus int Latijn nopende de bewaernisse van de goeden 
van Rijnsburch, gequoteert nr. XVI. (fol. 70.)

174. Z.d Vidimus van de brieff, die Dirck, grave van Hollant, 
confirmeert aengaende de goeden, die het convent heeft 
binnen Nortghe, gequoyeert nr. XXII. (fol. 70 vs.)

175. Een anderen brieff van vidimus aengaende de confirmatie, 
gedaen by Dirck, grave van Hollant, aen het convent van 
Noortghe, gequoteert nr. XXIIII. (fol. 71.)

176. Een rekeninghe van de wijnkelder, diewelcke vrouwe 
Johanna van Lis doet, gequoteert nr. CXXXII. (fol. 109.)

177. Een procuratie van die abdisse van Rijnsburch voor Melchior
Adriaenssz., gequoteert nr. CL. (fol. 110 vs.)

178. Memorie om te furneren zeeckere somme van gelde voor de
vrouwen van Rijnsburch, gequoteert CLII. (fol. 110 vs.)

179. Een doosken waerinne was besloten eenen beenen zegel 
van een Marienbeelt, hebbende in de circumferentie: Sancta
Maria in Rijnsburch, gequoteert het doosken nr. XXIX. (fol. 
115.) N.B. Het zegel bevindt zich thans in het Nederl. 
Museum voor geschiedenis en kunst (Rijksmuseum) te 
Amsterdam.

180. Een farde off bondel mit verscheyden missiven, antwoorden
ende quytantien, gequoteert IJ. (fol. 122 vs.)

181. Een farde off bondel mit verscheyden ongesegelden, 
gecasseerde ende inauctentycke franchyne brieven, 
gequoteert KK. (fol. 123.)

182. Noch een farde off bondel van verscheyden papieren 
chartabellen, gequoteert LL. (fol. 123.)
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