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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:
Delftse Statenkloosters St. Agatha

Archiefbloknummer:
36001

Omvang:
480 inventarisnummer(s); 0,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands*

Soort archiefmateriaal:
De geschreven teksten vereisen paleografische kennis. Archief bevat charters/zegels.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Delftse Statenkloosters St. Agatha

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het klooster St.Agatha was de grootste der zgn. Delftsche Statenkloosters. Het archief van dit 
klooster bestaat uit twee gedeelten. Het eerste bevat ongeveer 380 charters en een register van 
landpachten en heeft uitsluitend betrekking op het bezit. Het tweede deel omvat een verzameling 
ca. 70 charters die voornamelijk betrekking hebben op de stichting van het klooster en de regeling 
van het kloosterleven, privilege- en broederschapsbrieven.
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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 geen 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, Delftse Statenkloosters St. Agatha, nummer toegang 3.18.02, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Delftse Statenkloosters / St. Agatha, 3.18.02, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
HET KLOOSTER St. AGATHA

Het klooster St. Agatha 1 , het grootste der kloosters binnen Delft, dankte zijn oorsprong aan het 
verlangen van den vice-cureit der Oude Kerk, JACOB JAN, om de vroomheid onder zijn 
parochianen te bevorderen. Omstreeks 1380 kocht hij samen met een zekeren JAN CASUS een 
houten huisje aan den Geerweg, waarin zij enige maagden lieten wonen onder toezicht van een 
weduwe als maerte (verg. ministra). Daar haar aantal, en, dank zij de toetreding van een rijke 
weduwe, ook de inkomsten toenamen, verhuisden zij in 1400 reeds voor de tweede maal en nu 
naar een steenen huis, en werd in 1406 het aangrenzende pand er bij gekocht. Het laatste is zeker 
nog herhaalde malen gebeurd, voordat de woning der zusters den omvang had gekregen, dien zij 
ten slotte had. Zij lag aan de Oude Delft tegenover de Oude Kerk en grensde met haar noordelijken
muur aan de Schoolstraat.

Tot 1400 hadden de zusters in een vrije vereeniging zonder bepaalden regel geleefd, doch in dat 
jaar sloten zij zich, op aandringen van WERMBOLD VAN BUSCOP, pater der tertiarissen te Utrecht 
en biechtvader der Delftsche zusters, aan bij de derde orde van St. Franciscus. Waarschijnlijk gaf dit
aan enkelen onder haar aanleiding het huis te verlaten en zelf een nieuwe vrije vereeniging te 
stichten, waaruit dan het klooster St. Barbara zou zijn voortgekomen. 2

In 1402 volgde de besluiting der zusters en de verheffing van het huis met bijbehoorende kapel tot 
een klooster der orde, dat genoemd werd naar de martelares St. Agatha. Later sloot het zich aan 
bij het Utrechtsche kapittel.

Had de regeering van Delft aanvankelijk bepaald, dat het aantal inwonende zusters 30, dat der 
buitenwonende 7 mocht bedragen, in 1479 kreeg het klooster van Maximiliaan en Maria 
vergunning tot het hebben van 125 zusters en tevens tot het bezitten van 1500 Rijnsche guldens 
aan jaarlijkse inkomsten en van 80 morgen land, waarvoor zij den vorsten jaarlijks 400 pond 
betaalden. Zoo werd waarschijnlijk de goede verhouding tot den landsheer weer hersteld na de 
hevige tooneelen, die het gevolg waren geweest van het verzet der geestelijkheid tegen de 
afpersingen door Karel den Stouten, waarbij het klooster St. Agatha een groote rol had gespeeld. 3

Voor het beheer van haar aanzienlijk bezit mochten de zusters met verlof der stadsregeering 
jaarlijks drie poorters kiezen, die haar renten inden, haar in rechten vertegenwoordigden en 
tweemaal 's jaars rekening deden.

In de beangstigende tijden omstreeks 1572, verkeerde dit klooster in de gunstige omstandigheid, 
dat het den prins, bij zijn bezoeken in Delft, als gast van den prior CORNELIS MUSIUS placht te 
herbergen en hij er zich in dat jaar voor goed vestigde in het Noord-oostelijke deel van het 
gebouw, het latere Prinsenhof. Den moord door LUMEY op MUSIUS gepleegd kon hij evenwel niet 
verhinderen. De zusters behoefden niet, als zooveel andere kloosterlingen, hun huis te verlaten 
maar bleven er wonen, totdat zij uitgestorven waren.

1 Zie voor de geschiedenis van dit klooster en voor die der gebouwen Jhr. B. W. F. van Riemsdijk: Historische 
beschrijving van het klooster St. Agatha met het Prinsenhof te Delft. 1912. Het ontstaan en de eerste groei van het
klooster zijn tot in bijzonderheden bekend uit een HS. van 1442, geheeten: "Dit is van den eersten begin van 
desen huse". N. C. Kist, wiens eigendom het werd in 1851 op een auctie bij Van Stockum, liet het drukken in Nieuw
arch. voor Kerkel. gesch. IV 381. In 1861, toen de nalatenschap van Kist bij Van Stockum verkocht werd, oordeelde 
Bakhuizen van den Brink, dat het boekje bij de gemeente Delft, die het evenals hij koopen wilde, op de plaats 
was, waar het behoorde, waarom hij zich van concurrentie onthield (Zie Uitgaande brieven Algemeen Rijksarchief
1861 no. 29).

2 Zie voor dat klooster toegang 3.18.04
3 Zie D. van Bleyswijck a. w. I 318.
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van dit klooster bestaat in hoofdzaak uit twee verzamelingen; de eerste bevat 
ongeveer 380 charters en een blafferd van de landpachten en heeft uitsluitend betrekking op het 
bezit; zij behoort van ouds aan het Algemeen Rijksarchief. De tweede evenwel, bestaande uit circa 
70 charters is afkomstig uit de nalatenschap van den hoogleeraar N. C. KIST en werd in 1861 door 
het Rijksarchief aangekocht op auctie van VAN STOCKUM. 4 In deze verzameling bevinden zich 
voornamelijk de stukken, die betrekking hebben op de stichting van het klooster en de regeling 
van het kloosterleven, privilege- en broederschapsbrieven, kortom allerlei, waarbij de Staten van 
Holland, bij de annotatie der geestelijke goederen, geen belang hadden. Het ligt voor de hand dit 
als de reden der scheiding aan te nemen. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK veronderstelde, dat deze 
verzameling een archief uitmaakte, dat bepaaldelijk onder den prior berust had, waarvoor de 
aanwezigheid van enige stukken, CORN. MUSIUS persoonlijk aangaande, pleiten zou; dat archief 
zou dan na diens dood in vreemde handen geraakt zijn. 5 Tegen dit vermoeden zijn enige 
bezwaren. Het is onwaarschijnlijk, dat MUSIUS, toen hij, zooals verscheidene andere geestelijken 
deden, Delft verliet om een rustiger verblijf te zoeken, stukken meegenomen zou hebben, waarbij 
niemand eenig belang had dan het klooster, dat bleef bestaan. Bovendien blijft dan onbegrijpelijk, 
dat enkele stukken in deze verzameling, die op het financieele beheer betrekking hebben, van de 
andere afgescheiden, en in dit speciale priorsarchief ondergebracht zouden zijn. Wel zou de 
aanwezigheid dier stukken te verklaren zijn, wanneer ook zij waardelooze papieren (d.w.z. 
waardeloos voor de Staten) bleken te zijn, en dat is inderdaad het geval:

Inv. no. 27 spreekt van den eigendom van een gedeelte van het gebouw; de kloostergebouwen nu 
bleven in 1572 zooals ze waren, en werden in 1577 door de Staten afgestaan aan de gemeenten, 
waarbinnen ze lagen.

De nos. 28 en 109 spreken waarschijnlijk van eenzelfde perceel land, dat blijkens de rekeningen 
van den rentmeester, eigendom van het klooster is geworden, zoodat de pachtbrief zijn waarde 
had verloren.

Het land, waarvan sprake is in no. 95, komt in den Blafferd (Inv. no. 21) niet meer voor.

No. 105 betreft een perceel land, dat door het klooster verkocht is.

De nos. 150 en 151 zijn rentebrieven ten laste der grafelijkheid, welke niet betaald werden, evenmin
als die ten laste der stad Delft (nos. 152-155), bij wie de Staten in de schuld stonden.

De rente, vermeld in no. 159, komt in de rekeningen niet meer voor.

De nos. 160, 171, 173-181 zijn schuldbekentenissen, testamentaire beschikkingen en quitanties, alle 
oud genoeg om in 1572 waardeloos geworden te zijn.

De nos. 183-185, die zeer waarschijnlijk niet tot het archief van dit klooster behooren, kunnen 
buiten bespreking blijven. Het blijft mij dus waarschijnlijker voorkomen, dat de heterogene 
verzameling, die deze stukken met die, betreffende stichting en leefregels, vormen, door de Staten
van Holland werd versmaad, dan dat zij een bijzonder archief heeft uitgemaakt.

4 G. H. M. Delprat geeft in Kerkhistorisch archief IV pag. 13 een overzicht van deze verzameling en heeft daar een 
aantal charters doen afdrukken, welke helaas wemelen van fouten.

5 Uitgaande brieven Algemeen Rijksarchief 1861 no. 29.
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Ten slotte is nog bij het archief gevoegd een pauselijke bul voor de kloosters St. Agatha te Delft en 
St. Ursula te Schiedam (Inv. no. 8), welke in 1889 door het Algemeen Rijksarchief werd aangekocht 
op een auctie van VAN STOCKUM, en zijn in de beschrijving opgenomen vier stukken, die naar het 
archief der Oud-Bisschoppelijke Klerezy te Utrecht verdwaald bleken te zijn (Inv. nos. 82, 92, 188 
en 189).

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Niet aanwezige stukken komen voor in het archief van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij (Utrechts 
Archief).

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Voor toegangen op de archieven van de overige Delftsche Statenkloosters, zie nrs. 3.18.03 tm. 
3.18.09
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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. Het klooster in het algemeen.

A. HET KLOOSTER IN HET ALGEMEEN.
I. Het klooster in betrekking tot den paus en den bisschop van Utrecht.

I. HET KLOOSTER IN BETREKKING TOT DEN PAUS EN DEN BISSCHOP VAN UTRECHT.

1 Akte, waarbij bisschop Frederik van Blankenheim Herman van Lochorst, deken van 
St. Salvator te Utrecht machtigt, om enige maagden te Delft te besluiten en 
verklaart een zusterhuis St. Agatha op te richten.
1403 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 44).

2 Akte, waarbij Frederik, bisschop van Utrecht, de zusters van St. Agatha haar kleding 
voorschrijft.
1411 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 66).

3 Akte van bevestiging door paus Johannes XXIII van de stichting van het klooster en 
de daaraan geschonken privileges, met vergunning tot het hebben van een eigen 
kapel en kerkhof en het kiezen van een priester voor den dienst.
1414 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 81).

4 Akte, waarbij Frederik, bisschop van Utrecht, het klooster vergunt om over de 
goederen, het klooster toebehoorende, te beschikken.
1414 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 83).

5 Akte, waarbij bisschop David van Bourgondië het klooster machtigt om de kapel af 
te breken, een nieuwe te bouwen en daarin behalve de twee bestaande altaren een 
derde te plaatsen.
1467 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 303).

6-6.1 Stukken voor de kloosters St. Agatha te Delft en St. Ursula te Schiedam, betreffende
de keuze hunner visitatores.
1468 en 1471 3 charters
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 306, 314 en 315).
6.1 1468
6 1471

7 Brief van bisschop David van Bourgondië, waarbij hij een regeling treft aangaande 
de feesten van St. Agatha en der Kerkinwijding, op één datum samenvallend.
1471 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 313).
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8 Bul, waarin paus Sixtus IV de exemptie voor de kloosters St. Agatha te Delft en St. 
Ursula te Schiedam van den bisschop van Utrecht, herroept.
1483 1 charter
Dit stuk werd 22 Februari 1889 ter auctie van de boekhandelaars W. P. van Stockum en Zoon te 's-
Gravenhage, aangekocht.
(reg. no. 343).

9-9.1 Brief, waarbij bisschop Frederik van Baden de privileges, door zijn voorgangers aan 
het klooster geschonken, bevestigt.
1498 1 charter en 1 stuk
Uit de collectie Kist.
(reg no. 388).
9.1 1468
9 Afschrift

II. Het klooster in betrekkking tot de kerkelijke overheid te Delft.

II. HET KLOOSTER IN BETREKKKING TOT DE KERKELIJKE OVERHEID TE DELFT.

10.1-10.2 Akte, waarbij Gijsbertus Heerman, pastoor der St. Hippolytus kerk te Delft, het 
klooster vergunt om zelf een confessor te kiezen, die ook andere plechtigheden zal 
mogen verrichten. Met akte van bevestiging door bisschop Rudolf van Utrecht d.d. 
1446.
1442 2 charters (getransfigeerd)
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 228 en 237).
10.1 1446
10.2 1442

III. Het klooster in betrekking tot de orde van St. Franciscus.

III. HET KLOOSTER IN BETREKKING TOT DE ORDE VAN ST. FRANCISCUS.

11 Akte, waarbij het Generaal Kapittel der Franciscaner orde aan de zusters van die 
orde toestaat om goederen te bezitten en daarover te beschikken.
1424 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg no. 136).

12 Vidimus van twee privilegebrieven, in 1430 door paus Martinus V aan de orde der 
Franciscanen verleend.
1431 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 155, 158 en 164).

13.1-13.2 Akte, waarbij het klooster zich verbindt geen andere orde te zullen aannemen en 
geen andere plaats te zullen gaan bewonen dan met toestemming van de oudste 
zusters, de generale ministers, de visitatores en het Generaal Kapittel. Met akte van 
ratificatie door bisschop David van Bourgondië d.d. 1467.
1462 2 charters (getransfigeerd)
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 296 en 304).
13.2 1463
13.1 1467
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IV. Het klooster in betrekking tot andere kloosters.

IV. HET KLOOSTER IN BETREKKING TOT ANDERE KLOOSTERS.

14.1-14.4 Broederschapsbrieven van het klooster Mariënhave te Warmond, het klooster St. 
Maria te Windesheim en de kloosters der orde.
1453-1492 4 charters
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 266, 308, 348 en 372).
14.1 1453
14.2 1468
14.3 1486
14.4 1492

V. Het klooster in betrekking tot den landsheer.

V. HET KLOOSTER IN BETREKKING TOT DEN LANDSHEER.

14A Vidimus van een brief van Philips van Bourgondië waarbij hij de broeders en zusters
van de derde orde van St. Franciscus in Holland in bescherming neemt.
1445 1 charter
(reg.nos. S9 en S10).

15 Brief, waarbij Henricus Videman, deken van St. Andreas te Keulen, daartoe 
gemachtigd door den pauselijken legaat in Duitschland, de geestelijkheid in Holland
opdraagt, zich te verzetten tegen de maatregelen, door de regeering aldaar 
genomen tegen admortisatie.
1475 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 322 en 323).

16.1-16.2 Stukken betreffende admortisatie van renten en land.
1479 2 charters (aaneengehecht)
(reg. no. 330 en 332-335).
16.1 Admortisatie, 1479
16.2 Belofte tot het zingen van jaarlijkse missen, 1479

VI. Het klooster in betrekking tot de stad Delft.

VI. HET KLOOSTER IN BETREKKING TOT DE STAD DELFT.

17 Akte, waarbij de stad Delft de zusters van penitentie, wonende aan de Oude Delft 
naast Jan van Yselsteyns huis, vergunt om zich te doen besluiten.
1402 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 40).

18-18.1 Stukken betreffende de jaarlijkse keuze door het klooster van drie poorters tot 
rentmeesters.
1404 en 1476 2 charters en 1 stuk
Uit de collectie Kist. Hierbij bevindt zich een lijst van de 5 namen der gekozenen over de jaren 1470-
1476.
(reg. no. 49).
18.1 1404
18 Gelijktijdig afschrift, 1404 en naamlijst gekozenen in de jaren 1470-

1476

19 Akte, waarbij de stad Delft den tollenaren van Holland en Zeeland verzoekt, 
dezusters van St. Agatha vrijdom van tol te verleenen.
1444 1 charter
Uit de collectie Kist.
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(reg. no. 233).

20-20.1 Akte, waarbij de stad Delft het klooster vrijdom van wijnaccijns geeft tegen een 
lening van 600 carolusguldens. Met aantekening over betaling
1557 1 charter en 1 stuk
Uit de collectie Kist.
20.1 1557

(reg. no. 451).
20 Aantekening over betaling
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B. Beheer der kloostergoederen.

B. BEHEER DER KLOOSTERGOEDEREN.
I. In het Algemeen.

I. IN HET ALGEMEEN.

21 Blafferd van de landpachten.
(c. 1562)-1575 1 deel
Deze blafferd werd door Cornelis François van Bodeghem, ontvanger van de Staten van Holland, die 
er nog enige ontvangsten van het jaar 1575 in boekte, in 1578 bij de Staten ingeleverd.

II. Landerijen en huizen.

II. LANDERIJEN EN HUIZEN.
1. Abtsrecht.

1. ABTSRECHT.

21A Akte waarbij de Delftse kloosters Maria op de berg Sion en St. Agatha percelen land 
in Overschie ruilen
1475 november 11 1 charter

22.1-22.4 Eigendomsbewijs van 11 morgen land, afkomstig van Jan Souck Aelbrechtsz. Met 
oudere verkoopakten d.d. 1409-1473.
1485 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 57, 148, 318 en 347).
22.1 1409
22.2 1428
22.3 1473
22.4 1485

23 Eigendomsbewijs voor Mr. Jan Coelman, confessor, van 31/2 hont land, afkomstig 
van Adriaan, Pieter, Martijn en Simon Philips zoons.
1520 1 charter
(reg. no. 426).

2. Abdissenrecht van Rijnsburg.

2. ABDISSENRECHT VAN RIJNSBURG.

24.1-24.4 Eigendomsbewijs van 2 morgen land, afkomstig van Barbara Dammas Jans wed. en 
Cornelis Dammasz haar zoon. Met oudere verkoopakten d.d. 1433-1493.
1503 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 180, 338, 374 en 400).
24.4 1485
24.3 1481
24.2 1493
24.1 1503

24A Eigendomsbewijs van een erf aan de noordzijde van de kapel van het klooster, 
afkomstig van het klooster der Carmelieten te Haarlem
1407 1 charter
(reg. no. S5).

3. Delft.

3. DELFT.

25.1-25.4 Eigendomsbewijs van 5 morgen poortland, afkomstig van Willem Snellen Jacobsz. 
Met oudere verkoopakten d.d. 1372 en 1376.
1411 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 4-6 en 69).
25.4 1372
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25.3 Van Clays Bloemairtsz.,1376
25.2 Van Jan Dirc Saysz,1376
25.1 1411

25A Eigendomsbewijs van een huis en erf, afkomstig van Lourijs Dammaesz
1423 1 charter
(reg. no. S7).

26 Eigendomsbewijs van 11/12 morgen poortland, afkomstig van Jan Burch.
1429 1 charter
(reg. no. 153).

27.1-27.4 Stukken betreffende het eigendom van een huis met erf, afkomstig van Jan van 
Yselstein.
1406-1439 4 charters
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 54, 56, 106 en 220).
27.1 1406
27.2 1408
27.3 1419
27.4 1439

28.1-28.2 Notariële akte, waarbij de rector van de kapelanie van St. Katharina in de 
parochiekerk te Alkmaar en Thomas uten Campe, rector van het klooster St. 
Agatha, een overeenkomst aangaan betreffende de erfpacht van 6 morgen land bij 
Delft. Met acte van approbatie door bisschop David van Bourgondië d.d. 1471.
1471 2 charters (getransfigeerd)
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 311 en 312).
28.2 1471
28.1 1471

29 Eigendomsbewijs van 8 morgen land, afkomstig van het klooster St. Ursula te 
Schiedam.
1492 1 charter
(reg. no. 371).

4. Dorp.

4. DORP.

30 Eigendomsbewijs van 2 morgen land in Dorp en 1 morgen in Zouteveen, afkomstig 
van Alewin Symonsz. van Vvockestairt.
1526 1 charter
(reg. no. 435).

5. 's-Gravenhage.

5. 'S-GRAVENHAGE.
Zie Inv. no. 146.

6. 's-Gravenzande.

6. 'S-GRAVENZANDE.
Zie ook Inv. no. 146.

31 Eigendomsbewijs van twee perceelen land, elk groot 1/2 morgen, afkomstig van 
Heynric Robbrechtsz., deken te Naaldwijk.
1443 1 charter
(reg. no. 231).

32 Eigendomsbewijs van 11/2 morgen land, afkomstig van Huge Louwenz.
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1445 1 charter
(reg. no. 236).

33 Eigendomsbewijs van vier perceelen land, groot 10, 14 en 8 hont en 1 morgen, 
afkomstig van Cornelis Ghijsbrechtsz. van Andel.
1488 1 charter
(reg. no. 361).

34 Eigendomsbewijs van 4 morgen land, afkomstig van Dirc Souck Jansz.
1489 1 charter
(reg. no. 362).

35.1-35.9 Stukken betreffende het eigendom van 4 morgen land te 's-Gravenzande, 11/2 
morgen te Naaldwijk en een rente van 5 gouden Rijnsche guldens jaarlijks uit 6 
morgen land te Rijswijk, afkomstig van Margriet Reyner Martijns zoons wed.
1447-1498 12 charters (waarvan eenmaal 9 charters en eenmaal 2 charters 
getransfigeerd)
(reg. no. 241, 243, 244, 254, 284, 291, 292, 349, 354-356 en 391).
35.1 1447 januari 21
35.2 1447 mei 20
35.3 1447 juni 20
35.4 1449 oktober 11
35.5 1460 juni 20
35.9 1487 januari 22
35.10 1487 januari 22
35.11 1487 januari 22
35.6 1447 mei 20
35.7 1486 oktober 9
35.8 1462 juli 10
35.12 1498 november 9

7. Hillegersberg.

7. HILLEGERSBERG.
Zie ook Inv. no. 81.

36 Eigendomsbewijs van 21/2 morgen land, afkomstig van Aleyt Goezwijn Jan 
Wiggersz. wed.
1419 1 charter
(reg. no. 108).

8. Hodenpijl.

8. HODENPIJL.

37.1-37.4 Stukken betreffende het eigendom van 21/4 morgen land, afkomstig van Pieter 
Heyn Bollairtsz. en Jan Jansz. Met oudere verkoopakten d.d. 1431.
1438 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 170, 175, 211 en 212).
37.1 1439 maart 16
37.2 1438 maart 6
37.3 1431 december 10
37.4 1431 april 26

9. Hof van Delft.

9. HOF VAN DELFT.

38 Akte, waarbij Heynric Diertsz. de schenking van 3 morgen 4 hont 92 gaarden land, 
door zijn broeder Dirc aan het klooster gedaan, goedkeurt.
1486 1 charter
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(reg. no. 352).
10. Honterland.

10. HONTERLAND.

39 Eigendomsbewijs van vijf perceelen land en drie renten, afkomstig van Claes van 
Ruven.
1420 1 charter
(reg. no. 119).

11. Ketel.

11. KETEL.
Zie ook Inv. no. 103.

40.1-40.2 Eigendomsbewijs van 8 hont 30 gaarden land in Monster en 21/2 morgen in de 
Ketel, afkomstig van Margriet, weduwe van Willem van der Burch. Met oudere 
verkoopakte d.d. 1394.
1422 2 charters
(reg. nos. 27 en 126).
40.1 1394
40.2 1422

41.1-41.2 Eigendomsbewijs van 7 morgen land, afkomstig van Huge Dircsz. Met oudere 
verkoopakte d.d. 1430.
1432 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 157 en 176).
41.2 1430
41.1 1432

42 Eigendomsbewijs van 17 morgen land, afkomstig van Willem Heyter Claesz.
1439 1 charter)
(reg. no. 221).

43.1-43.2 Eigendomsbewijs van 16 hont land, afkomstig van Antonys Pietersz. Met oudere 
verkoopakte d.d. 1456.
1456 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 276 en 277).
43.1 1456 mei 4
43.2 1456 april 28

44.1-44.4 Eigendomsbewijs van 10½ morgen land, afkomstig van het klooster St. Ursula te 
Schiedam. Met oudere akten betreffende dit land d.d. 1411-1453.
1458 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 67, 68, 268 en 282).
44.1 1411 augustus 28
44.2 1411 november 22
44.3 1453 november 3
44.4 1453 oktober 3

44A.1-44A.2 Eigendomsbewijs van Claes Jacopsz. van 8 hont land, afkomstig van Geryt 
Willemsz., met oudere verkoopacte d.d. 1463
1492 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 295, 370).
44A.1 1463
44A.2 1492

45 Akte, waarbij Jan van Wena het klooster bevestigt in het bezit van 41/2 morgen 
land.
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1498 1 charter
(reg. no. 390).

46.1-46.2 Eigendomsbewijs van 8 hont land, afkomstig van Jan Aertsz. Met oudere 
verkoopakte d.d. 1523.
1524 2 charters
(reg. nos. 430 en 431).
46.1 1523
46.2 1524

12. De Lier.

12. DE LIER.

47.1-47.7 Eigendomsbewijs van 25/8 morgen land, afkomstig van Jutte Aertsdr. Met oudere 
brieven betreffende dit land d.d. 1377 en 1378.
1402 7 charters
(reg. nos. 7-12 en 37).
47.1 Gherit van Rapost Florysz., 1377 januari 30
47.2 Dirc van Rapost Florysz., 1377 januari 30
47.3 Jonkvrouw Clemeins Floris wed. van Rapost, 1377 januari 30
47.4 1377 oktober 1
47.5 1378 juli 13
47.6 1378 augustus 15
47.7 1402 juni 5

48 Akte van grondkaveling tusschen Jan Hughe tsRodenz. en Jutte Aertsdr.
1402 1 charter
(reg. no. 41).

49.1-49.4 Eigendomsbewijs van 4 morgen 11/2 hont land, afkomstig van Engebrecht Willemsz.
Met oudere brieven betreffende dit land d.d. 1406 en 1412.
1412 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 51, 71, 73 en 74).
49.1 1406 februari 1
49.2 1412 juni 7
49.3 1412 oktober 21
49.4 1412 december 20

50.1-50.2 Stukken betreffende het eigendom van 2 morgen land in Maasland en 2 in de Lier, 
afkomstig van Gijstgen uter Lier Heynricxz.
1419 2 charters
(reg. nos. 109 en 110).
50.1 Akte van verkoop, 1419 juni 23
50.2 Akte van borgtocht, 1419 juni 23

51.1-51.5 Eigendomsbewijs voor Willem Dircx Vlasmansz. van 91/2 morgen morgen land, 
afkomstig van Dirck van Woesick bastaard Dirixz. Met oudere verkoopakten d.d.
1403-1427 5 charters
(reg. nos. 47, 137, 140, 141 en 156).
51.1 1403
51.2 1424
51.3 1426
51.4 1427
51.5 1430

52.1-52.3 Eigendomsbewijs van 6 morgen land, afkomstig van Claes Brant Jansz. Met oudere 
verkoopakten d.d. 1409 en 1414.
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1438 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 58, 84 en 217).
52.3 1409
52.2 1414
52.1 1438

53.1-53.2 Eigendomsbewijs van 23/4 morgen land, afkomstig van Jan Pietersz. Met oudere 
verkoopakte d.d. 1391.
1445 2 charters
(reg. nos. 24 en 234).
53.1 1391
53.2 1391

54.1-54.3 Eigendomsbewijs van 4 morgen 1 hont 75 gaarden land, afkomstig van Jan Aemsz. 
Met oudere verkoopakten d.d. 1494 en 1495.
1498 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 377, 379 en 380).
54.3 1494
54.2 1495
54.1 1496

13. Maasland.

13. MAASLAND.
Zie ook Inv. nos. 50 en 146.

55 Eigendomsbewijs van 7 morgen land, afkomstig van Agniese uten Campe.
1411 1 charter
(reg. no. 70).

56 Eigendomsbewijs van 3 morgen land, afkomstig van Willem Jansz.
1414 1 charter
(reg. no. 82).

57.1-57.2 Stukken betreffende het eigendom van 3 morgen land, afkomstig van Reynaer 
Jansz.
1416 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 92 en 93).
57.2 1416 april 10
57.1 1416 april 11

58.1-58.2 Eigendomsbewijs van 2 hont 25 roeden land, afkomstig van Willem Heye Pietersz. 
Met oudere verkoopakte d.d. 1416.
1417 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 96 en 100).
58.2 1416
58.1 1417

59.1-59.4 Eigendomsbewijzen voor Margriet Jan Claeys Brantsz. weduwe van een woning, 
enige perceelen land, samen groot 91/2 morgen, en van een rente van 3 pond 
Hollandsch jaarlijks uit 15 morgen.
1413 en 1417 4 charters
(reg. nos. 76, 77, 98 en 99).
59.1 1413 januari 23
59.2 1413 maart 10
59.3 1417 februari 23
59.4 1417 maart 6
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60 Eigendomsbewijs van twee perceelen land, groot 6 en 41/2 morgen, afkomstig van 
Symon van der Burch.
1419 1 charter
(reg. no. 111).

61.1-61.4 Eigendomsbewijs van 4 perceelen land, samen groot 21 morgen 5 hont, afkomstig 
van Aelbrecht Vrancken en Doman Jansz. Met oudere verkoopakten d.d. 1419 en 
1420.
1420 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 112-114 en 116).
61.4 1419 december 31
61.3 1420 januari 1
61.2 1420 maart 11
61.1 1420 maart 31

62 Eigendomsbewijs voor Dirc Adam Gherytsz. van 101/2 morgen land, afkomstig van 
Clays Claysz.
1420 1 charter
(reg. no. 118).

63.1-63.2 Eigendomsbewijs van 1 morgen land, afkomstig van Willem Heye Willemsz. Met 
oudere verkoopakte d.d. 1417.
1422 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 102 en 125).
63.2 1417
63.1 1422

64.1-64.4 Eigendomsbewijs van 7 morgen land in Vlaardingen en 31/2 morgen in Maasland, 
afkomstig van Margriet Jan Clays Brantsz. weduwe 1423. Met oudere verkoopakten 
d.d. 1395-1415.

4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 28, 78, 87 en 127).
64.1 1413
64.2 1415
64.3 1395
64.4 1423

65.1-65.4 Stukken betreffende het eigendom van 7 morgen land, afkomstig van Florys Jacop 
Florysz. Met oudere akten van opdracht en beleening d.d. 1387 en 1406.
1432 4 charters (tweemaal 2 charters getransfigeerd)
(reg. nos. 16, 53, 177 en 178).
65.1 1406 juli 27
65.2 1387 mei 4
65.3 1432 november 19
65.4 1432 november 10

66 Eigendomsbewijs van 10 hont land, afkomstig van Vranc Dircsz.
1435 1 charter
(reg. no. 196).

67.1-67.2 Eigendomsbewijs van 3 morgen 1 hont land, afkomstig van Bely, weduwe van Huge 
Jansz. de Decker. Met oudere verkoopakte d.d. 1437.
1437 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 205 en 206).
67.2 1437 januari 11
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67.1 1437 april 16

68 Eigendomsbewijs van 3 morgen land, afkomstig van Andries Gerytsz.
1446 1 charter
(reg. no. 238).

69.1-69.6 Stukken betreffende het eigendom van acht perceelen land, samen groot 48 
morgen, afkomstig van Lijsbeth, weduwe van Jan Willem Moersz. Met oudere 
verkoopakten d.d. 1412-1436.
1447 6 charters (waarvan 4 getransfigeerd)
(reg. nos. 72, 128, 204, 246-248)
69.1 1447 september 30
69.2 1436 november 14
69.3 1423 september 1
69.4 1412 juli 28
69.5 1447 oktober 12
69.6 1447 november 10

70 Eigendomsbewijs van 5 morgen 11/2 hont land, afkomstig van Heynric Bugge Dircsz.
1473 1 charter
(reg. no. 319).

71.1-71.7 Eigendomsbewijs van 3 morgen 2 hont land, afkomstig van Aechte Aelbrecht 
Vranckendr. Met oudere verkoopakten d.d. 1430-1466.
1482 7 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 159, 185, 270, 279, 294, 301 en 342).
71.7 1430
71.6 1433
71.5 1454
71.4 1457
71.3 1463
71.2 1466
71.1 1482

72.1-72.3 Eigendomsbewijs van 4 morgen land, afkomstig van Jan Souck Aelbrechtsz. Met 
oudere verkoopakten d.d. 1454 en 1456.
1484 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 273, 278 en 344).
72.3 1454
72.2 1456
72.1 1484

73.1-73.8 Eigendomsbewijs van 6 morgen land, voor de kloosters St. Agatha en St. Ursula. 
Met oudere verkoopakten en transportbrieven d.d. 1403-1428.
1493 8 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 45, 46, 85, 86, 89, 90, 144 en 375).
73.1 1493 mei 21
73.2 1428 juli 21
73.3 1403 juni 18
73.4 1415 april 2
73.5 1415 december 21
73.6 1415 maart 31
73.7 1403 juni 16
73.8 1415 december 21
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14. Monster.

14. MONSTER.
Zie ook Inv. no. 40.

74.1-74.4 Eigendomsbewijs van 4 morgen 5 hont 66 roeden land, afkomstig van Jorys 
Symonsz. te Pijnakker. Met oudere brieven betreffende een rente uit dat land d.d. 
1489-1536.
1538 4 charters (waarvan 3 getransfigeerd)
(reg. nos. 363, 424, 440 en 443).
74.1 1536
74.2 1515
74.3 1489
74.4 1538

15. Naaldwijk.

15. NAALDWIJK.
Zie ook Inv. nos. 35, 129 en 146.

75.1-75.4 Eigendomsbewijs van 3 morgen land, afkomstig van Claes Heuter Willemsz. Met 
oudere verkoopakten d.d. 1415-1426.
1460 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 91, 105, 138 en 285).
75.1 1460
75.4 1415
75.3 1415
75.2 1426

76.1-76.8 Stukken betreffende het eigendom van 191/2 hont land te Naaldwijk en 10 hont land
in Wateringen, afkomstig van Margriet Reynersdr.
1421-1486 8 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 123, 188, 214, 239, 252, 253, 350 en 353).
76.1 1434 april 25
76.2 1438 juni 6
76.3 1446 december 21
76.4 1421 oktober 16
76.5 Schenking door Reyner Martijnsz., 1448 november 29
76.6 Onvangstbewijs afgegeven door Klooster St. Agathe, 1448 november

29
76.7 1486 november 9
76.8 1486 november 24

77.1-77.8 Eigendomsbewijs van 17 hont land, afkomstig van Dirck Souck Jansz. Met oudere 
verkoopakten d.d. 1417-1436.
1502 8 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 97, 101, 107, 181-183, 198 en 399).
77.1 1502 oktober 31
77.2 1433 juli 8
77.3 1419 april 1
77.4 1436 maart 8
77.5 1433 juli 8
77.6 1417 februari 15
77.7 1433 juli 8
77.8 1417 mei 1
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16. Nieuwkoop.

16. NIEUWKOOP.

78 Akte, waarbij aan Jan Mathijsz. wordt vergund turf te graven in een perceel land, 
dat hij gemeen heeft met het klooster e.a.
1490 1 charter
(reg. no. 368).

17. Nooddorp.

17. NOODDORP.

79 Getuigenis van Symon Dircsz. aangaande het afbreken van een muur en het 
uitgraven van een gedempte sloot.
1464 1 charter
(reg. no. 297).

18. Ouderschie.

18. OUDERSCHIE.

80 Akte, waarbij Ghijsbrecht Heynrixsz. van Schiedam een schenking van 4 morgen 
land, door zijn vader aan het klooster gedaan, bevestigt.
1434 1 charter
(reg. no. 189).

81.1-81.7 Eigendomsbewijs van 12 morgen land, waarvan er 8 in Ouderschie en 4 in den 
Bergpolder zijn gelegen, afkomstig van Katrijn Jan Jans weduwe 1452. Met oudere 
verkoopakten d.d. 1390-1421.

7 charters (getreansfigeerd)
(reg. nos. 22, 79, 80, 115, 117, 121 en 260).
81.3 1390 februari 8
81.2 1414 februari 7
81.4 1414 februari 23
81.7 1420 maart 26
81.6 1420 mei 9
81.5 1421 januari 15
81.1 1452 maart 31

81A Eigendomsbewijs van de helft van 23 morgen 1 1/4 hont land, afk. van Gereyt Nagel 
Claesz.
1461 1 charter
(reg. nos. S11.).

82 Huurcedel betreffende 7 morgen 2 hont land langs den Hoep in het ambacht van 
Ouderschie
1490 1 stuk
(reg. no. 367).

19. Oudshoorn.

19. OUDSHOORN.

83.1-83.5 Eigendomsbewijs van 2 morgen land en van twee renten, ieder groot 4 gouden 
Wilhelmsschilden en 18 groot uit 8 morgen land, afkomstig van Louwe van der 
Goude. Met oudere verkoopakten d.d. 1454-1458.
1461 5 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 271, 272, 280, 281 en 287).
83.1 1461 augustus 18
83.2 1454 juni 14
83.4 1454 juli 10
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83.5 1457 juli 31
83.3 1458 april 14

20. Pijnakker.

20. PIJNAKKER.

84 Akte van kaveling tusschen het klooster en Symons kinderen van de erfenis der 
ouders van laatstgenoemden, waarbij het klooster 11/4 morgen land te Pijnakker en
11/4 morgen te Ruiven ontvangt.
1501 1 charter
(reg. no. 395).

21. Rijswijk.

21. RIJSWIJK.
Zie ook Inv. nos. 117 en 146.

85 Akte, waarbij Kerstant van der Burch 3 morgen land verbindt voor een rente van 40 
schellingen Hollandsch jaarlijks, die hij schuldig is aan Jacob van Grimbergen.
1361 1 charter
(reg. no. 2).

86 Eigendomsbewijs voor Jan Borch Hughenz. van 33/4 hont land, afkomstig van 
Enghebrecht Jacobsz.
1367 1 charter
(reg. no. 3).

87 Akte, waarbij Kerstant van der Borch 51/2 morgen land huurt van Willem van der 
Borch Jansz.
1384 1 charter
(reg. no. 15).

88.1-88.2 Eigendomsbewijs van twee perceelen land, groot 11/2 en 21/4 morgen, afkomstig 
van Ghijsbrecht Buekel Jans Blotenz. 1410. Met oudere verkoopakte d.d.
1409 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 59 en 61).
88.2 1409
88.1 1410

89 Eigendomsbewijs van 7/8 morgen land, afkomstig van Ave Herman Dircsz. wed.
1421 1 charter
(reg. no. 122).

90.1-90.4 Stukken betreffende het eigendom van 13 morgen land, afkomstig van het klooster 
St. Katherina te Haarlem en van Jan Pietersz. Met oudere verkoopakten d.d. 1416 en
1417.
1435 en 1436 4 charters (waarvan 3 getransfigeerd)
(reg. nos. 95, 103, 190 en 199).
90.1 1436
90.2 1416
90.3 1417
90.4 1416

91.1-91.2 Stukken betreffende het eigendom van 20 morgen land, afkomstig van Lijsbeth van
Cranenburch, weduwe van Jan Willem Moersz.
1429 en 1437 2 charters
(reg. nos. 150 en 208).
91.1 1429
91.2 1437
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92 Akte, waarbij aan het klooster de eigendom van 21 morgen land wordt vermaakt 
gedurende het leven van twee der zusters. (IX, 14.)
1445 1 charter
(reg. no. 235).

93.1-93.2 Stukken betreffende het eigendom van 371/2 morgen land, afkomstig van Lijsbeth 
Jan Willem Moirsz. wed.
1431 en 1447 2 charters
(reg. nos. 174 en 242).
93.1 1431
93.2 1447

94.1-94.5 Stukken betreffende het eigendom van 7 morgen land voor Heynric Bugge Dirxz.
1431-1451 5 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 149, 173, 240, 255 en 257).
94.1 1431
94.2 1431
94.3 1451
94.4 1429
94.5 1447

95.1-95.3 Stuk betreffende de erfpacht van een hofstede. Met oudere pachtbrieven d.d. 1410 
en 1429.
1566 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 60, 151 en 454).
95.1 1566
95.2 1429
95.3 1410

22. Ruiven.

22. RUIVEN.
Zie Inv. no. 84.

23. Stompwijk.

23. STOMPWIJK.
Zie ook Inv. no. 146.

96 Eigendomsbewijs van 51/4 hont land, afkomstig van mr. Aelbrecht van der Loo.
1564 1 charter
(reg. no. 453).

24. Strijen.

24. STRIJEN.

97 Vidimus van een akte, waarbij Lijsbeth Jacobs Claesz. van Veen aan het klooster 23 
morgen land verkoopt.
1453 1 charter
(reg. no. 258 en 263).

98.1-98.4 Stukken betreffende het eigendom van drie perceelen land, groot 8 en 71/2 morgen 
en 3 morgen 41/2 hont, afkomstig van Jan de Heuyter Jansz.
1477-1507 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 327, 403, 414 en 415).
98.1 1477
98.2 1504
98.3 1507
98.4 1506
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25. Vlaardingen.

25. VLAARDINGEN.
Zie ook Inv. nos. 64 en 146.

99.1-99.2 Eigendomsbewijs van 7 morgen 4 hont land, afkomstig van Jan van Yselsteyn. Met 
oudere verkoopacte. 1396.
1415 2 charters )
(reg. no. 88 en S2).
99.1 1415
99.2 1396

100.1-100.8 Eigendomsbewijzen voor Philips Willem Backersz., van enige perceelen land samen 
groot 141/2 morgen.
1393-1424 8 charters
(reg. nos. 26, 33 en 129-134).
100.1 1393
100.2 1400
100.3 1423 september 11
100.4 1423 september 15
100.5 Bartout Naghel Gherytsz, 1423 september 18
100.6 Gheryt Nagel Gheryt Nagelsz., 1423 september 18
100.7 1423 december 20
100.8 1424 februari 14

101.1-101.4 Stukken betreffende het eigendom van 10 morgen land in Babberspolder, 
afkomstig van Pieter Jansdr. van Oudendijc, Jacop Claesz. en Philips Heynricsz.
1398-1428 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 32, 63, 142 en 143).
101.1 1410
101.2 1427
101.3 1398
101.4 1410

102.1-102.5 Stukken betreffende het eigendom van 10 1/2 morgen land, afkomstig van Willem 
v.d. Burch. Met oudere verkoopacten d.d. 1400, 1406, 1408
1429 5 charters
(reg. nos. 34, 152, S4, S6 en S8).
102.1 1400
102.2 1429
102.3 1406
102.4 1408
102.5 1429

103 Eigendomsbewijs van 2 morgen 31/4 hont land in Wateringen, 9 morgen in de Ketel 
en 12 morgen in Vlaardingen, afkomstig van Aelbrecht Vranckenz.
1437 1 charter
(reg. no. 207).

104 Eigendomsbewijs van 20 hont land, afkomstig van het klooster St. Ursula te 
Schiedam.
1441 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 227).

105.1-105.3 Stukken betreffende het eigendom van 7 morgen 4 hont land, afkomstig van Jacop 
en Fye van Bleyswijc.
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1442 en 1482 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 229, 230 en 341).
105.1 1482 juli 11
105.2 1442 december 31
105.3 1442 december 24

106.1-106.2 Stukken betreffende het verkoop en de verhuring van 8 morgen land.
1520 en 1536 2 charters
(reg. nos. 428 en 441).
106.1 1520
106.2 1536

26. Voorburg.

26. VOORBURG.
Zie ook Inv. nos. 124 en 143.

107 Eigendomsbewijs van twee perceelen land, groot 10 en 2 morgen in Voorburg, 11/4 
morgen in Zoeterwoude en een rente van 7 gouden Fransche kronen uit 7 morgen 
land aldaar, afkomstig van Florys Hart Claesz. en Jacob Cruesinc Cornelisz.
1448 1 charter
(reg. no. 251).

27. Vrijenban.

27. VRIJENBAN.

108 Vidimus van een akte, waarbij Hughe van den Woude aan Lijsbet Willem Jansz. 6 
morgen land, die zij van hem in leen hield, in eigendom geeft.
1388 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg nos. 19 en 20).

109.1-109.5 Eigendomsbewijs voor Dirck Jacob Zuys Dirxz. van 2 morgen land, afkomstig van 
mr. Willem Sonderdanck. Met oudere verkoopakten d.d. 1388-1422.
1430 5 charters (waarvan 4 getransfigeerd)
(reg. nos. 18, 25, 120, 124 en 160).
109.1 1430
109.2 1422
109.3 1421
109.4 1392
109.5 1388

110.1-110.9 Eigendomsbewijs van drie perceelen land, samen groot 21 morgen, afkomstig van 
Michiel Claes Touwenz. Met oudere verkoopakten en rentebrieven d.d. 1310-1463.
1470 11 charters
(reg. nos. 1, 13, 14, 17, 21, 213, 264, 274, 293 en 310 en S1).
110.1 1310 september 8
110.2 1382
110.3 1383
110.4 1387
110.5 1389
110.6 1438
110.7 1453
110.8 1455
110.9 1463
110.10 1470
110.11 1310 juli 8
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110A Akte van schenking van land door graaf Willem III van Holland aan Erlewijn Dirricsz.
1317 januari 14 1 charter

111.1-111.5 Stukken betreffende het eigendom van 6 morgen land voor Jan Souck.
1473 en 1475 5 charters
(reg. nos. 316, 317, 320, 321 en 324).
111.1 Willem Pijn Aelbrecht Franckensz., 1473 februari 12
111.2 Mr. Vranck Aelbrechtsz., 1473 februari 12
111.3 1473 oktober 14
111.4 1473 november 9
111.5 1477 september 13

112.1-112.2 Eigendomsbewijs van 2 morgen land, afkomstig van het klooster St. Ursula te 
Schiedam. Met oudere verkoopakte d.d. 1438.
1477 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 216 en 326).
112.2 1438
112.1 1477

113.1-113.9 Eigendomsbewijs van 5 morgen land, afkomstig van Willem en Claes Aernt Tou 
Aelwijns zoons. Met oudere verkoopakten d.d. 1403-1437.
1485 10 charters (waarvan tweemaal 2 charters en eenmaal 3 charters 
getransfigeerd)
(reg. nos. 48, 139, 163, 171, 172, 187, 197, 209, 210 en 346).
113.1 1403
113.2 1431
113.3 1426
113.4 1431
113.5 1/4 van 25 morgen land,1437
113.6 1431
113.7 1433
113.8 1/16 van 28 morgen land, 1437
113.9 1435
113.10 1485

28. Wateringen.

28. WATERINGEN.
Zie ook Inv. nos. 76, 103 en 146.

114 Eigendomsbewijs voor Baerte, weduwe van Heynric Dolen, van 2 morgen land, 
afkomstig van Gheryd van Egmond.
1396 1 charter
(reg. no. 30).

115.1-115.4 Eigendomsbewijs van 3 morgen land, afkomstig van Margriet Claes Odziersdr. Met 
oudere verkoopakten d.d. 1390-1402.
1402 4 charters
(reg. nos. 23, 29, 38 en 39).
115.1 1390
115.2 1395
115.3 1402 oktober 30
115.4 1402 december 4

116 Eigendomsbewijs voor Dirc Claisz. van 2 morgen land en van 3 renten, afkomstig 
van Foykijn, ambtman van het land van Altena.
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1403 1 charter
(reg. no. 43).

117.1-117.5 Eigendomsbewijzen van 5 morgen, 11 hont land in Wateringen en 2 morgen in 
Rijswijk, afkomstig van Jan Willem Moersz. Met oudere brieven d.d. 1401, 1406 en 
1407.
1411 5 charters (waarvan tweemaal 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 35, 52, 55, 64 en 65).
117.1 1407
117.2 2 morgen land Ockenberg, 1411 januari 19
117.3 1401
117.4 5 morgen land Wateringen, 1411 januari 19
117.5 1406

118.1-118.4 Stukken voor Dirc Willem Vlasmansz., betreftende den eigendom van 4 morgen 11/2
hont land, afkomstig van Bairtout Claes Ommeloipersz. en Margriet Dirc Dirxz. wed.
Met oudere verkoopakten d.d. 1398 en 1431.
1431 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 31, 165, 166 en 169).
118.1 1398
118.2 1431 maart 28
118.3 1431 april 9
118.4 1431 maart 24

119 Eigendomsbewijs van 2 morgen land, afkomstig van Jacob Hoen Jansz.
1433 1 charter
(reg. nos. 179).

120 Akte van vrijwaring van de werf Duvensteyn met 5 morgen land door Jan van 
Duvenvoirde Dirxz. voor Jan Florysz. van Zwieten.
1435 1 charter
(reg. no. 191).

121.1-121.2 Eigendomsbewijs van 33/4 morgen land, afkomstig van Bely, weduwe van Hughe 
Decker. Met oudere verkoopakte d.d. 1436.
1436 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 200 en 201).
121.1 1436 september 4
121.2 1436 mei 19

122.1-122.2 Eigendomsbewijs van 11/4 morgen 71/2 hont land, afkomstig van Borwout Mathijsz.
Met oudere verkoopakten d.d. 1435.
1436 2 charters (getransfigeerd)
(reg. no. 192 en 202).
122.1 1436
122.2 1435

123 Eigendomsbewijs van 1/2 morgen land, afkomstig van Machteld Jan Dircs wed. van 
Stienvoerde.
1436 1 charter
(reg. no. 203).

124 Eigendomsbewijs van 71/2 hont land in Wateringen, twee perceelen elk groot 5/6 
morgen in Zoeterwoude, en 11/3 hont land te Voorburg, afkomstig van Jan Dirc van 
Stienvoirde Jan Dircsz.
1439 1 charter
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(reg. no. 219).

125.1-125.2 Eigendomsbewijs van 51/2 morgen 771/2 gaarde land, afkomstig van Heinric van 
Voirhout. Met oudere verkoopakte d.d. 1430.
1444 2 charters
(reg. nos. 162 en 232).
125.1 1430
125.2 1444

126.1-126.3 Akte, waarbij Margriet Reyner Martijns zoons wed. het klooster, volgens testament 
van haar man, een perceel land geeft. Met oudere verkoopakten d.d. 1413 en 1430.
1462 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 75, 161 en 290).
126.1 1413
126.2 1462
126.3 1439

127 Eigendomsbewijs van 9 morgen land, afkomstig van het klooster St. Ursula te 
Schiedam.
1466 1 charter
(reg. no. 302).

128.1-128.2 Eigondomsbewijs van een perceel land, afkomstig van Maertijn en Aeltruydt 
Reyners kinderen. Met oudere verkoopakte d.d. 1441.
1486 2 charters
(reg. nos. 223 en 351).
128.1 1441
128.2 1486

129-129.4 Stukken betreffende het eigendom van vijf perceelen land, gelegen in Wateringen, 
Abstwoude, Vrijenban bij Altena, Naaldwijk en Zouteveen, afkomstig van Neeltje 
Jan Yewijnsdr. en het klooster St. Ursula te Delft. Met oudere verkoopakten d.d. 
1447-1451.
1510 5 charters
(reg. nos. 245, 256, 259, 421 en 422).
129.1 1447
129 1447
129.2 1451
129.3 1510 september 1
129.4 1510 oktober 15

130 Eigendomsbewijs voor Kors Claesz. van 1/3 van een woning met erf, 71/2 morgen 
land geheeten Duvesteyn en 1/3 van een smaltiende, afkomstig van Andries 
Gheritsz.
1548 1 charter
(reg. no. 449).

29. Woud.

29. WOUD.

131.1-131.2 Stukken betreffende het eigendom van 5 morgen land, afkomstig van Jan van 
Groenevelt voor Willem Dirxz.
1431 2 charters
(reg. nos. 167 en 168).
131.1 Heynric, heer van Wassenaar, 1431 april 9
131.2 Jan van Groenevelt, 1431 april 9
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132 Eigendomsbewijs van 51/2 morgen land, afkomstig van Claes Rijc Walichsz.
1438 1 charter
(reg. no. 218).

133.1-133.5 Eigendomsbewijs van 9 morgen land, afkomstig van de Karthuizers te Nieuwlicht 
bij Utrecht. Met oudere brieven d.d. 1418-1498.1438.
1455 5 charters (waarvan 3 getransfigeerd)
(reg. nos. 104, 135, 186, 215 en 275).
133.1 1418
133.2 1424
133.3 1455
133.4 1438
133.5 1433

134.1-134.3 Eigendomsbewijs van 3 morgen land, afkomstig van Cornelis Engebrechtsz. Met 
oudere verkoopakten d.d. 1453 en 1465.
1487 3 charters [getransfigeerd]
(reg. nos. 269, 298 en 357).
134.1 1487
134.2 1465
134.3 1453

135 Eigendomsbewijs van 11/2 morgen land, afkomstig van Geryt Aerntsz.
1487 1 charter
(reg. no. 358).

136.1-136.5 Stukken betreffende het eigendom van 3½ morgen land, afkomstig van Jan Aemsz. 
Met oudere verkoopakten d.d. 1468 en 1479.
1487 en 1492 5 charters (waarvan eenmaal 3 en eenmaal 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 305, 325, 331, 359 en 369).
136.1 1487
136.2 1479
136.3 1476
136.4 1492
136.5 1468

137.1-137.9 Stukken betreffende het eigendom van 7 morgen land. Met oudere verkoopakten 
d.d. 1441-1493.
1498 13 charters (waarvan 12 getransfigeerd)
(reg. nos. 225, 226, 267, 283, 286, 328, 364, 373, 383-387)
137.1 1493 februari 21
137.2 Doe Dircsz., 1498 mei 11
137.3 Jorys Gerytsz.., 1498 mei 11
137.4 Philip Dircxz., 1498 mei 11
137.5 Symon Dircxz., 1498 mei 11
137.6 Aem Claesz en Cornelia Dirxdr., 1498 mei 11
137.7 1489 mei 11
137.8 1441 maart 27
137.9 1479 januari 20
137.10 1461 maart 31
137.11 1460 april 10
137.12 1453 september 26
137.13 1441 maart 31
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138 Eigendomsbewijs van een woning met land, afkomstig van Jan Pietersz.
1505 1 charter
(reg. no. 402).

139.1-139.4 Akte, waarbij het klooster 6 morgen land in ruil ontvangt van het klooster St. Anna 
te Delft. Met oudere verkoopakten d.d. 1452-1462.
1504 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 261, 289, 299 en 407).
139.1 1504 november 13
139.2 1452
139.3 1462
139.4 1452

140.1-140.3 Quitantie van 26 pond Vlaamsch, uitbetaald aan Alijt Dirc Willems wed. en Dirc 
Willems kinderen voor 3 morgen land. Met oudere verkoopakten d.d. 1469 en 1502.
1505 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 309, 398 en 408).
140.1 1505
140.2 1502
140.3 1469

141 Eigendomsbewijs van 11/2 morgen land, afkomstig van Arent Gerytsz.
1507 1 charter
(reg. no. 416).

30. Zoeterwoude.

30. ZOETERWOUDE.
Zie ook Inv. nos. 107 en 124.

142.1-142.2 Stukken betreffende het eigendom van 11 morgen land, afkomstig van Ghijsbrecht 
Buekel Jans Blotenz.
1410 en 1416 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 62 en 94).
142.1 1416
142.2 1410

143 Eigendomsbewijs van 21/2 morgen land te Zoeterwoude en 4 hont land te 
Voorburg, afkomstig van Claes Herpersz. en Gheertruit Jan Dircsdr.
1429 1 charter
(reg. no. 154).

144 Eigendomsbewijs van 10 morgen land, afkomstig van Lijsbeth Jan Willem Moirsz. 
wed.
1448 1 charter
(reg. no. 249).

31. Zouteveen.

31. ZOUTEVEEN.
Zie ook Inv. nos. 30 en 129.

145 Eigendomsbewijs voor Philips Willems Backersz. van een perceel land te Zouteveen 
en een rente uit twee huizen te Delft, afkomstig van Danel en Ysebrand Hughen 
zoons.
1402 1 charter
(reg. no. 36).

146 Eigendomsbewijs van enige renten en een aantal perceelen land, gelegen in 's-
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Gravenhage, Rijswijk, Wateringen, Naaldwijk, 's-Gravenzande, Maasland, 
Zouteveen, Vlaardingen en Stompwijk, afkomstig van Willem van der Burch.
1428 1 charters
(reg. no. 146).

147.1-147.2 Stukken betreffende het eigendom van enige perceelen land in Maasland en 
Zouteveen, afkomstig van Philips van Dorp.
1428 2 charters
(reg. nos. 145 en 147.)
147.1 1428 september 29
147.2 1428 oktober 31

148 Eigendomsbewijs van 2 morgen 11/2 hont land, afkomstig van Coert Boon 
Copzoetenz.
1433 1 charter
(reg. no. 184).

149 Huurcedel betreffende 13 morgen land.
1529 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 436).

III. Rentebrieven en andere inschulden.

III. RENTEBRIEVEN EN ANDERE INSCHULDEN.

150 Rentebrief, groot 37 carolusguldens 10 stuivers jaarlijks, ten laste van de domeinen 
en tienden op Voorne.
1543 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 445).

151 Rentebrief, groot 43 pond 15 schellingen Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de landen 
van Voorne.
1558 1 charter
Uit de collectic Kist.
(reg. no. 452).

152.1-152.2 Rentebrief, groot 3 pond Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delft. 1480. 
Verkocht aan het klooster.
1498 2 charters (getransfigeerd)
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 336 en 389).
152.1 1498
152.2 1480

153.1-153.2 Rentebrief, groot 2 pond 10 schellingen Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad 
Delft.
1505 1 charter en 1 stuk
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 411).
153.1 1498
153.2 Notitie, 1505

153A Rentebrief, groot 3 pond Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delft.
1507 1 charter
(reg. no. S12.).

154.1-154.3 Rentebrief, groot 3 pond Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delft. 1487. 
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Verkocht aan het klooster.
1507 2 charters (getransfigeerd) en 1 stuk
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 360 en 417).
154.1 1507
154.2 1487
154.3 Opschrift charter 154.2,1487

155-155.2 Akte, waarbij het klooster aan Aeltruydt Wendt Heynrixz. wed. een lijfrente 
verkoopt tegen een erfrente van 2 pond Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad 
Delft. Met oudere brieven betreffende deze rente d.d. 1484-1507.
1507 3 charters en 4 stukken
(reg. nos. 345, 396, 418 en 419).
155.1 1484
155 1502, 1507,1511
155.2 1507

156.1-156.2 Rentebrief, groot 3 pond Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Leiden. Verkocht 
aan het klooster. 1524.
1489 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 366 en 433).
156.1 1524
156.2 1489

157 Akte, waarbij aan het klooster, na overlijden van een der zusters, een rente uit 3 
gemeten 250 roeden land te Abbenbroek wordt toegewezen.
1453 1 charter
(reg. no. 262).

158.1-158.3 Stukken voor Jan Souck Aelbrechtsz. betreffende twee renten, elk groot 5 
schellingen Hollandsch jaarlijks uit 33/4 morgen land in Abtswoude, ten laste van 
Aernt Tou Heynricxs en Margriet Aernsdr. Met ouderen brief d.d. 1479.
1482 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 329, 339 en 340).
158.2 1479
158.1 1482
158.3 1479

159 Rentebrief, groot 1 pond jaarlijks, uit een huis te Delft, ten laste van de Regulieren te
Eemstein bij Dordrecht.
1440 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 222).

160 Akte, waarbij Cornells Arentsz. het klooster 2 pond jaarlijks, verzekerd op de stad 
Delft, gedurende zijn leven, 400 Rijnsche guldens na zijn dood, en 400 na dien zijner
vrouw bewijst.
1505 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 410).

161 Rentebrief, groot 4 pond Hollandsch jaarlijks, uit 2 morgen land in Ketel voor 
Vincent Willemsz. ten laste van Cornelis Pietersz.
1539 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 444).
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162 Rentebrief, groot 5 pond Hollandsch jaarlijks, uit een woning met 3 morgen land in 
Maasland.
1503 1 charter
(reg. no. 401).

163 Rentebrief, groot 2 pond Hollandsch jaarlijks, uit 8 morgen land met woning in 
Maasland.
1512 1 charter
(reg. no. 423).

164.1-164.2 Rentebrief, groot 8 pond Hollandsch jaarlijks, uit een huis met erf en 12 morgen 
land in Nootdorp. Verkocht aan het klooster. 1531.
1520 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 427 en 439).
164.1 1531
164.2 1520

165.1-165.2 Rentebrief, groot 8 pond Hollandsch jaarlijks, uit een woning met 5 morgen land te 
Pijnakker. Verkocht aan het klooster.1521.
1506 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 412 en 429).
165.1 1521
165.2 1506

166 Rentebrief voor Willeman van der Burch, groot 6 pond Hollandsch jaarlijks, uit land 
te Rijswijk.
1403 1 charter
(reg. no. 42).

167.1-167.2 Rentebrief, groot 4 pond Hollandsch jaarlijks uit 23 morgen land te Rijswijk. 
Verkocht aan het klooster. 1506.
1404 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 50 en 413).
167.1 1506
167.2 1404

167A.1-167A.2
Rentebrief, groot 7 pond Hollandsch jaarlijks uit 25 morgen land te Rodenrijs. 
Verkocht aan Pieter Vrenke Michielsz. 1400.
1378 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. S1A, S3).
167A.1 1400
167A.2 1378

168 Rentebrief, groot 6 carolusguldens jaarlijks, uit 2 morgen land te Vlaardingen.
1555 1 charter
(reg. no. 450).

169.1-169.4 Stukken betreffende het eigendom van twee erfrenten, groot resp. 1 gouden 
Rijnsche gulden en 8 schellingen jaarlijks, uit een woning met erf te Wateringen. 
Met oudere rentebrieven d.d. 1466 en 1489.
1499 en 1530 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 300, 365, 392 en 437).
169.1 1530
169.2 1499
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169.3 1489
169.4 1466

170 Rentebrief, groot 21/2 pond Hollandsch jaarlijks, uit 2 morgen land te Zouteveen.
1530 1 charter
(reg. no. 438).

171 Schuldbekentenis van het klooster St. Ursula te Schiedam, groot 1200 
Wilhelmsschilden, 100 Engelsche nobels, 500 pieters en 40 Bourgoensche schilden.
1441 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 224).

172 Uitspraak van visitatores in een geschil tusschen het klooster en dat van St. Ursula 
te Schiedam, waarbij het laatste wordt veroordeeld o.a. tot betaling van 6 Rijnsche 
guldens jaarlijks aan het eerste.
1468 1 charter
(reg. no. 307).

173 Akte van scheiding eener nalatenschap tusschen het klooster en dat van St. Bernard
te Warmond.
1453 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 265).

174.1-174.2 Stukken betreffende het ouderlijk erfdeel van Adriane Anthonis Jansz. de Biermans 
dochter.
1494 en 1499 2 charters
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 376 en 393).
174.1 1494
174.2 1499

175-175.2 Stukken betreffende een schuld van 100 Engelsche nobels van wijlen Florys Dirxz. 
aan het klooster.
1497-1500 2 charters en 5 stukken
Uit de collectie Kis.
(reg. no. 381, 382, en 394).
175.1 1497
175 Bijlagen (o.a. inventarislijsten van huisraad en inboedel), 1497 en z.d.
175.2 1500

176 Testament, waarbij Willem Jansz. de Corendrager of Meter en Katrijn zijn vrouw 
alles aan het klooster vermaken.
1502 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 397).

177.1-177.2 Stukken betreffende het ouderlijk erfdeel van Marye Jacopsdr., zuster in het 
klooster.
1495 en 1505 2 charters
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 378 en 409).
177.1 1495
177.2 1505
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IV. Quitanties.

IV. QUITANTIES.

178 Quitantie van 500 Rijnsche guldens door het klooster en Lijsbeth, weduwe van Jan 
Willem Moers, uitbetaald aan het klooster St. Barbara te Delft.
1448 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 250).

179 Quitantie van 109 pond 4 penningen Hollandsch, uitbetaald aan het klooster der 
Bernarditen van Galilea te Sibkeloo.
1480 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 337).

180.1-180.2 Notarieele akte, waarbij het klooster op zich neemt jaarlijks te betalen aan Nicolaas 
Damant, klerk in de diocees van Kamerijk, 72 gulden. (Gecancelleerd.) Met 
getuigenis van de stad Delft aangaande de bevoegdheid van den notaris.
1545 2 charters (getransfigeerd)
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 446 en 447).
180.1 1545
180.2 1544

181 Quitantie van 200 pond Vlaamsch, uitbetaald aan den ontvanger-generaal der 
finantiën van den keizer voor een rente van 12 pond 10 stuivers jaarlijks.
1546 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 448).
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C. Beneficies onder het patronaat van het klooster.

C. BENEFICIES ONDER HET PATRONAAT VAN HET KLOOSTER.

182.1-182.3 Stukken betreffende de stichting en begiftiging van een kapelanie op het altaar van 
het H. Kruis in de Nieuwe Kerk te Delft, waarvan mede aan den rector van het 
klooster het patronaatsrecht wordt toegekend.
1504 3 charters (getransfigeerd)
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 404-406).
182.1 1504 april 16
182.2 1504 april 12
182.3 1504 april 8

182A Akte van presentatie voor Godefridus Simnnonis Walenburg, priester, door Corenlis 
Musius, rector van het klooster St. Agatha, Cornelis Simonis, rector van het klooster
St. Hieronymusdal, beide te Delft, en heer Dirk, pater en rector van de Karthuizers 
buiten Delft, begeveers van de vicarieop het altaar van het H. Kruis in de Nieuwe 
Kerk te Delft, van heer Jodocus Jacobi, priester, in plaats van Johannes Xantii, aan 
de aartsdiaken van Utrecht
1549 1 charter (zegel verloren)
Voorheen Collectie Verspreide Charters, nr. 928.

Appendices.

APPENDICES.
A. Stukken, waarvan niet blijkt, dat ze tot dit archief behoren, doch welke toch zijn opgenomen, omdat ze deel uitmaken van de collectie Kist.

A. STUKKEN, WAARVAN NIET BLIJKT, DAT ZE TOT DIT ARCHIEF BEHOREN, DOCH WELKE 
TOCH ZIJN OPGENOMEN, OMDAT ZE DEEL UITMAKEN VAN DE COLLECTIE KIST.

183.1-183.3 Stukken betreffende drie erven op de timmerwerf te Brielle.
1435 3 charters
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 193-195).
183.1 Jan Zael1435 augustus 28
183.2 Clais Roos, 1435 augustus 28
183.3 Jan Franckenz., 1435 augustus 28

184 Akte, waarbij bisschop David van Bourgondië de kapelanie van St. Katherina 
vereenigt met die van St. Judocus, beide in de St. Hippolitus kerk te Delft, en 
Johannes Vos Clemansz. tot rector aanstelt.
1461 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 288).

185.1-185.2 Rentebrief, groot 20 schellingen Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delft. 
Verkocht aan Aechtgen Derick Gerytsdr., begijn. 1519.
1508 2 charters (getransfigeerd)
Uit de collectie Kist.
(reg. nos. 420 en 425).
185.1 1519
185.2 1508

B. Stukken, Cornelis Musius, prior van het klooster, en een priorin persoonlijk aangaande.

B. STUKKEN, CORNELIS MUSIUS, PRIOR VAN HET KLOOSTER, EN EEN PRIORIN 
PERSOONLIJK AANGAANDE.

186.1-186.2 Stukken betreffende de priesterwijding van Cornelis Jansz. van Delft.
1524 2 charters (aaneengehecht)
Uit de collectie Kist.
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(reg. nos. 432 en 434).
186.1 1524 augustus 1
186.2 1524 mei 18

187 Akte, waarbij aan Cornelis Musius, priester, het vaceerende rectorschap van de 
vierde kerk te Ettenhove wordt opgedragen.
1537 1 charter
Uit de collectie Kist.
(reg. no. 442).

188 Brief van Jacobus uten Eng, vicaris van de bisschop van Utrecht, aan Corn. Musius 
over de wenselijkheid om mr. Jacobus, pastoor te Delft, naar Friesland te zenden. 
Met de minuut van Musius' antwoord in weigerenden zin. (IX, II.)
1556 1 stuk
Ontbreekt
Volgens inliggende aantekening ontbreekt het stuk sinds 1983 en bevindt het stuk zich in het archief 
van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij te Utrecht onder nr. (46) 370.

189 Brief van Margarita de Redondo aan de priorin van het klooster over opneming van 
haar dochter. (IX, 13.)
(c. 1560) 1 stuk
De datum is afgeleid uit een lijst van conventualen van 1585, waarin Elviere de Redonde, oud 48 jaar,
voorkomt. In dorso staat "Desen brief sal men gheven aen Elvire ende Lusie van Redondo myn 
beminde kinderen"
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Supplement (uit Verspreide Charters)

SUPPLEMENT (UIT VERSPREIDE CHARTERS)

190 Akte van overeenkomst tussen Dirk Florisz. en Bokel Jans Blotenz. van de scheiding 
van negen en een halve gaarde land genaamd de Kleiheuvel, die zij tezamen 
hebben liggen in Tedingerbroek.
1415 september 19 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 384

191 Akte van transport door Wendelmoed en Clemein, dochters van Hugo Massigodsz., 
begijnen te Delft, van drie morgen land in erfhuur, gelegen met land van Dirk 
Adamsz. en de Heilige Geest in de Grote Harnas in ’t Woudt, aan Dirk Adam 
Gerritsz..
1433 november 13 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 532

192 Akte van transport door Gerbrand de Couster van de helft van negen morgen en 
twee hont land in de Harnas, gemeen met Hadewy Waligsdr. en Jan Jacobsz., aan 
Gerrit van Berkenrode
1433 november 20 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 383

193 Akte van transport door Dirk Saai Jansz. van acht en een halve morgen land in 
Maasland aan zijn vader Jan Dirk Saaisz.
1390 mei 31 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 516

194 Akte van transport door Pieter Gerrit Calandsz. vijf morgen en anderhalf hont land 
in zuid Maasland, gemeen met Dirk Adamsz. en in gebru,k bij Jacob Jan Luciënz., 
aan Dirk Adam Gerritsz. , onder borgstelling van Jan Gerrit Calandsz., zijn broer.
1404 februari 19 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 521

195 Akte van transport door Willem van Beieren, graaf van Holland, van veertien 
morgen land in Overschie, genaamd het Rijnsveen, aan Jan van Dorp, 
meesterknaap van de herberg, na het overlijden van zijn vader Philips van Dorp, die 
het van de graaf in leen hield.
1416 augustus 20 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 270

196 Akte van transport voor Gerrit van Santen, schout in de Geer in het abdissengerecht
van Rijnsburg, door Jan Hugenz. van de helft van vier morgen land aldaar, gemeen 
met Pieter Ruysschen, aan Jacob Offis.
1444 november 9 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 839

197 Akte van transport door Jan van Egmond van zes morgen en een hont land in 
Burgersdijk als vrij eigen goed aan Arend Gisenz., die het van Jan en diens ouders in 
leen hield.
1413 oktober 31 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 384

198-202 Akten van transport van drie en twintig morgen en anderhalf hont land in Overschie
en een werf in Gijsbert Beukels ambacht, belast met een rente van twintig groten; 
met retroacta
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1404-1462
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 1110
198 Akte van transport door Geryt Nagel Claes Toudenz. en zijn vrouw 

Russent, voor schout en geburen van Overschie, van de helft van 23 
morgen en 1½ hont land in Overschie, gelegen tussen de 
Boekelsdijkseweg en de Nye Rotterdamseweg, belast met een rente 
van twintig groten Hollands, afkomstig van Katrinen Ysbrantsdr., 
weduwe van Jan Jansz, zijn schoonmoeder, aan het convent van sint 
Agatha te Delft., 1 charter

199 Ontbreekt [1461], 1 charter
200 Akte van transport door Pieter heer Daniëlsz. van Matenesse aan Jan

Jansz. de bontwerker van 8 morgen land, gelegen in 2 kampen, en 
een huis en werf aan de Boekeldijkseweg te Ouderscye, waarvan een
kamp is belast met 20 groot voor de pastoor van Ouderscye 
bevestigd door Pieter van den Dune. zijn zwager, en Simon Klaasz. 
die Bruun., 1 charter

201 Akte van transport door Pieter van den Duyn aan Jan Jansz. de 
bontwerker, van 16 morgen land in Ouderschie, genaamd de Miendt,
strekkende van de Bueckeldijkse weg tot aan de ambachtskade, 1 
charter

202 Akte van transport door Thomas Pietersz. Kint aan Jan Willemsz. van
den Oudendijc van 3½ morgen land in Oudeschie met een werf daar 
achteraan gelegen in Ghisbrechts Bokels ambacht, trekkende van de 
Bokeldijkse weg tot aan de watering, afkomstig van Clara, dochter 
van Andries Lourensz., zijn zwager., 1 charter
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN

S9. 1445 November 28.
Philips, hertog van Bourgondië enz. neemt de broeders en zusters van de derde orde van St. Franciscus 
in Holland, Zeeland en Friesland in zijn bescherming

Ghegeven in onsen Hoff in den Hage XXVIIII dagen in Novembri in t jair ons Heren duysent 
CCCC vive ende viertich.
Gevidimeerd in de brief dd. 1445 december 13 (zie regest no. S10)

S10. 1445 December 13.
Burgemeesters, schepenen en raden van Delff geven vidimus aan de brief dd. 1445 november 28 (zie 
reg.no. S9).

Int jaer ons Heren duysent CCCC vive ende viertich up sinte Luciën dach.
Oorspr. ( Inv. no. 14A ).
Het zegel van de stad Delft verloren.

S5. 1407 Mei 24.
Dirc van Groenenvelde en Dirc Heijn, schepenen in Delf, oorkonden da het klooser van Onser Vrouwen 
broeders te Haerlem heeft verkocht aan de besloten zusters een erf aan de noordzijde van de kapel van 
die zusters.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seven de Dynxdaechs op Sinte Urbanus avont
Oorspr. ( Inv. no. 24A ).
Een schepenzegel geheel, het tweede grotendeels verloren.

S7. 1423 Juli 6.
Schepenen in Delf oorkonden dat Dirc Adam Gerytsz ten behoeve van het klooster St. Aechte heeft 
gekoch van Lourijs Dammaesz een huis en erf achter de toren van de Oude Kerk.

Int jaer ons Heren MCCCC drie ende twintich tsdinxdages na Sinte Martijns dach translatio.
Oorspr. ( Inv. no. 25A ).
Met twee schepenzegels verloren.

S11. 1461 December 1.
Geryt Nagel Claesz. verkooopt aan het klooster van St. Aechte te Delff de helft van 23 morgen 1 1/2 
hont land met de woning die daar op staat in het ambacht van Onderscye.

Int jaer ons dusent vierhonder een ende tsestich opten eersten dach in Decembri.
Oorspr. ( Inv. no. 81A ).
Met de zegels van Jan Lonc Willemsz. en Pieter Claesz in groene was.

S2. 1396 April 24.
Vraqnc Screvelsz. verkoopt aan Rentant van Alemade de helft van 7 morgen 4 hont land in het ambacht
van Vlaerdinghe over de Harghe tegen de helft van 53 morgen 3 hont en de helft van 13 hont 70 
gaarden in de Ketel.

Int jaer ons Heren duzent driehondert ses ende tnegentich op Sinte Marcus avont.
Oorspr. ( Inv. no. 99.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.
In dorso stond: Van half den lande dat van Jan van IJselstyn ghecoft wort

S4. 1406 April 1.
Haesken Coppenamen, weduwe jonge Jan Coppenannenz. en Machtelt Coppennannen dochter 
verkopen aan Jan Clays Geheylen zoons zoon 10 1/2 hont land in Vlaerdinghe, gheten Heer Loops land.

Te Donredaghes na onser Vrouwen dach conceptio int jaer ons Heren MCCCC ende zeven.
Oorspr. ( Inv. no. 102.3 ).
Met het zegel van Philps Willem Backersz in groene was.

S6. 1408 Maart 14.
Jacob Aerntsz. van den Dijc en Lizebeeth Claes Gheijlen zoons weduwe verkopen aan Symon van der 
buren een zesde deel van een zate land, gheten Haer Loops lant en gelegen in Vlaerdinghe .

Ghegeven int jaer dons Heren dusent vierhondert ende acht op den viertienden dach in 



44 Delftse Statenkloosters / St. Agatha 3.18.02

Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 102.4 ).
Met het zegel van Toijkiun van der Hant, schout in Vlaerdinghe, in groene was.

S8. 1429 Maart 12.
Willem van der Burch geeft aan de zusters van Sinte Acathen te Delf 10 1/2 morgen land in Vlaerdingen 
gheeten Haer Lopics land waaruit zij zijn beide bastaardkinderen zullen onderhouden tot hun 
meerderjarigheid, terwijl het land wanneer de kinderen den geestelijke staat aannemen met dezen mee 
zal gaan terwijl hij met de prior van Rugge of de langstlevende van hen over het land of de rente zullen 
beschikken wanneer de kinderen wereldlijk blijven.

Int jair ons Heren dusent vierhonder neghen ende twinich open twelfdsten dach in Mairte.
Oorspr. ( Inv. no. 102.5 ).
Met het zegel van de prior van het Regulierenklooster te Rugge in groene was.

S1. 1310 Juli 8.
.

.
Oorspr. ( Inv. no. 110.11 ).

S12. 1507 Januari 1.
Burgemeesters, schepenen, raad en ingezetenen van Delff verkopen aan her klooster St. Aechte een 
erflosrente van 3 pond Vlaams jaarlijks, losbaar met de pennning 18 .

Dat was ghedaen int jair ons Heren duysen vijffhondert ende sesse opten eersten dach in 
Januario na costume van schryven s'Hoofs van Hollant
Oorspr. ( Inv. no. 153A ).
Met de rest van het grootzegel van Delft in groene was.

S3. 1400 April 14.
Coppenance Clays Helmansz. verkoopt aan Pieer Vranke Michielsz. zoon de helft van de rente vermeld 
in de brief dd. 1378 december 5, waardoor deze gestoken is

Int jair ons Heren dusent ende vierhondert tsmaendages op Sinte Tyburcius dach.
Oorspr. ( Inv. no. 167A.1 ).
Met de zegels van de oorkonder in groene was.

S3. 1378 December 5.
Willem van der Hoeve, schout, Pieter Ghisenz, Wouter Colijnsz. , Jan Melysz. en Francyse Claysz., 
gezworenen van het ambacht Berckel, oorkonden dat Jacob rode Jansz verkocht heeft aan Heinric van 
Voorhouten een rente van 7 pond Hollands 's-jaars , gaande uit 25 morgen land in Rodenrise.

Int jair ons Heren dusent driehondert acht ende tseventich op Sinte Nyclaes avond.
Oorspr. ( Inv. no. 167A.2 ).
Met het zegel van Willem van der Hoeve in in groene was. Met transfix d.d. 1400 april 14 (zie 
regest S3)

1. 1310 September 6.
Schepenen van Delf oorkonden, dat Arnout van den Vene voor het gerecht van Vriënban aan Robbrecht
Gherardsz. 20 morgen land te Ruven heeft gegeven, en dat Jonkvrouw Hildegond afstand heeft 
gedaan van den lijftocht, dien zij op het genoemde land had, waarvoor zij met ander land is schadeloos
gesteld.

Int jaer ons Heren dertienhondert ende tiene des Zondaghes na zente Gillis' daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 110.1 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

2. 1361 September 8.
Kerstant van der Burch verbindt voor de erfrente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks, die hij 
schuldig is aan Jacob van Grimberghen, 3 morgen land.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tsestich op onzer Vrouwen dach 
nativitas.
Oorspr. ( Inv. no. 85 ).
Met de zegels van Jan en Kerstant van der Burch in groene was.

3. 1367. Augustus 16.
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Enghebrecht Jacobsz. verkoopt aan Jan Borch Hughenz. de helft van 71/2 hont land te Rijswijc.
Ghegheven des Manendaghes na onser Vrouwen dach assumpcio int jaer ons Heren dusent 
driehondert seven ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 86 ).
Met het zegel van Gheryt die Blote in groene was.

4. 1372 April 6.
Schepenen in Delf oorkonden, dat de voogd van Willem Snellen Jacobsz. van Vlairdinghe van Gheryd 
van den Werve heeft gekocht de helft van 5 morgen poortland.

Int jair ons Heren dusent driehondert twee ende tseventich tsDinxdaghes na beloken 
Paeschen.
Oorspr. ( Inv. no. 25.4 ).
Met twee sehepenzegels in groene was, waarvan een geschonden. Met transfix d.d. 1411 
December 15 (zie no. 69), waardoor de nos. 5 en 6 aan dezen brief zijn vastgemaakt.

5. 1376 Januari 29.
Schepenen van Delf oorkonden, dat de voogd van Willem Snellen Jacobsz. heeft gekocht van Clays 
Bloemairtsz. 71/2 hont land, die deze had in een perceel land, groot 5 morgen.

Int jair ons Heren dusent driehondert vijf ende tseventich tsDinxdaghes na sinte Pouwels' 
dach conversio.
Oorspr. ( Inv. no. 25.3 ).
Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1411 December 15 (zie no. 69), waardoor 
deze brief is vastgemaakt aan no. 4.

6. 1376 Januari 29.
Schepenen in Delff oorkonden, dat de voogd van Willem Snellen Jacobsz. heeft gekocht van Jan Dirc 
Saysz. 71/2 hont land, die hij bezat in een perceel land, groot 5 morgen.

Int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende tseventich tsDinxdaghes na sinte Pouwels' 
dach conversio.
Oorspr. ( Inv. no. 25.2 ).
Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1411 December 15 (zie no. 69), waardoor 
deze brief is vastgemaakt aan no. 4.

7. 1377 Januari 30.
Gherit van Rapost Florysz. verkoopt aan Aerst Aerntz. 31/2 morgen land in de Lier.

Int jaer ons Heren dusent driehondert zeven ende tseventich des Vridaghes na sinte Pouwels' 
dach conversio.
Oorspr. ( Inv. no. 47.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

8. 1377 Januari 30.
Dirc van Raephorst Florysz. verkoopt aan Aerst Aerndsz. 31/2 morgen land in de Lier.

Int jaer ons Heren dusent driehondert zeven ende tseventich des Vrydaghes na sinte Pouwels' 
dach conversio.
Oorspr. ( Inv. no. 47.2 ).
Met het zegel van de oorkonder in groene was.

9. 1377 Januari 30.
Jonkvrouw Clemeins Floris' wed. van Raporst verkoopt aan Aerst Aerndsz. 101/2 morgen land in de Lier.

Int jaer ons Heren dusent driehondert zeven ende tseventich des Vridaghes na sinte Pouwels' 
dach conversio.
Oorspr. ( Inv. no. 47.3 ).
Met geschonden zegel van Gheryt van Raephorst in groene was.

10. 1377 October 1.
Clemeynse Florys' wed. van Raporst, Gheryd, Dirc en Jan van Raporst, Florys' kinderen, verkoopen aan 
Aerst Aerndsz. een rente van 10 pond Hollandsch jaarlijks uit 101/2 morgen land in de Lier.

Int jair ons Heren dusent driehondert zeven ende tseventich op sinte Baven dach.
Oorspr. ( Inv. no. 47.4 ).
Met de zegels van Gheryd van Raporst, Ghisebrecht Dullaert en Aernd van Duvenvoirde, ridder, in 
groene was.
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11. 1378 Juli 13.
Clemeynse Florens' wed. van Raephorst en Gheryt, Jan en Dirc van Raephorst, Florens' kinderen, 
verkoopen aan Aerst Aerntsz. 101/2 morgen land in het ambacht van der Liere.

Ghegheven int jair ons Heren dusent driehondert acht ende tseventich op sinte Margrieten 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 47.5 ).
Met de zegels van Gheryt van Raephorst en Willaem van Foreest in groene was.

12. 1378 Augustus 15.
De schout van de Lier oorkondt, dat jonkvrouw Clemeynse Florys' wed. van Raephorst aan Aerst 
Aerndsz. heeft getransporteerd de l01/2 morgen aldaar, die deze van haar gekocht heeft.

Int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tseventich tSonnendaghes na sinte 
Louwerys' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 47.6 ).
Met het zegel van de schout in groene was.

13. 1382 Mei 5.
Dirc Pieter Jan Oemsznsz. verkoopt aan Bairtoud Nagel een rente van 31/2 pond jaarlijks uit Robbrecht 
Margrieten zoons zate, gelegen in den Vryenban.

Int jaer ons Heren dusent driehondert twie ende tachtich tsManendaghes na Meydaghe.
Oorspr. ( Inv. no. 110.2 ).
Met het zegel van Pieter Jan Oemsz. in groene was.

14. 1383 Augustus 1.
Gheryt Monster Robbrechtsz. verkoopt aan Bartout Nagel een rente van 31/2 pond jaarlijks uit 21 
morgen land in Vryenban, geheeten Robbrecht Margrieten zoons zate.

Int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tachtich op sinte Pieters dach ad vincula.
Oorspr. ( Inv. no. 110.3 ).
Met het zegel van Hughe Dammaesz. in groene was.

15. 1384 December 1.
Kerstant van der Borch verklaart, dat hij gehuurd heeft van Willem van der Borch Jansz. de helft van 11 
morgen land te Rijswijc tegen 10 pond Hollandsch jaarlijksch.

Int jaer ons Heren dusent driehondert tachtich des Donredaghes na sinte Andries' daghe 
apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 87 ).
Met het zegel van Dirc, bastaard van der Wateringhe, in groene was.

16. 1387 Mei 4.
Ghijskijn uter Lier oorkondt, dat Jacob Florysz. te Maselant voor vol gerecht aan hem heeft opgedragen
7 morgen land met woning, hetgeen hij daarop aan genoemden Jacob Florysz. in erfleen heeft gegeven.

Int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende tachtich op den vierden dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 65.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1406 Juli 27 (zie no. 53).

17. 1387 November 7.
Robbrecht Gheryt Monstersz. verkoopt aan Russent Bartout Naghels wed. 1/4 van 21 morgen 1 hont 19 
gaarden land in Vryenban, geheeten Robbrechts zate en een rente van 40 schellingen jaarlijks uit dat 
land.

Int jaer ons Heren dusent driehondert zeven ende tachtich op sinte Clemens' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 110.4 ).
Met het zegel van Pieter Vranckenz. in groene was.

18. 1388 Augustus 7.
Willem en Dirc van der Made verkoopen aan Jan Dirc Coenraetsznsz. 2 morgen land in het ambacht 
van Vryenban.

Int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tachtich tsFrydaechs na sinte Pieters dach ad
vincula.
Oorspr. ( Inv. no. 109.5 ).
Met de zegels van Willem van der Made en Jan Hugheradenz. in groene was. Met vier transfixen 
d.d. 1392 December 1, 1421 Januari 14, 1422 Januari 24 en 1430 November 4 (zie de nos. 25, 120, 
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124 en 160), waarvan het laatste is losgeraakt.

19. 1388 November 26.
Hughe van den Woude geeft Lijsbet Willaem Janssoens in vrijen eigendom 6 morgen land aan de 
Oostzijde van Delft in den Vryenban, die zij van hem in leen had.

Int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende tachtich des Donredaghes na sinte Katrinen 
dach.
Gevidimeerd in den brief d.d. 1388 (zie no. 20).
Misschien is dit hetzelfde land, als waarvan in de regesten nos. 311 en 312 gesproken wordt.

20. 1388.
Ghisebrecht van Andel, proost van Coninxvelt, geeft vidimus van den brief d.d. 1388 November 26 (zie 
no. 19).

Int jaer ons Heren voersz. (dusent driehondert acht ende tachtich).
Oorspr. ( Inv. no. 108 ).
Met het zegel van den proost in groene was.

21. 1389 December 2.
Dirc Jacopsz. verkoopt aan Russent Baertouts Naghels wed. 1/6 van 21 morgen 1 hont land, geheeten 
Robbrechts zate, gelegen in Vryenban, met een erfrente van 31/2 pond jaarlijks daaruit en nog 71/2 
hont land.

Int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tachtich des Donredaghes na sinte 
Andries' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 110.5 ).
Met het zegel van Pieter Vranckenz. in groene was.

22. 1390 Februari 8.
Jan die Visscher Heynrixz. en Bertelmeeus Pieter Venijnsz. verkoopen aan Cleyman Jacobsz. van den 
Roester 1/2 morgen land in Ouderscye in Willem Everaerts zate.

Int jair ons Heren MCCC ende tnegentich des Dinxdaghes na sente Aechten dach virginis.
Oorspr. ( Inv. no. 81.3 ).
Met de zegels der oorkonders in groene was. Met twee transfixen d.d. 1414 Februari 7, en 1452 
Maart 31, (zie de nos. 79, en 260) door welk laatste deze brief is vastgehecht aan den brief d.d. 
1420 Maart 26 (zie no. 115).

23. 1390 Maart 6.
Willem van der Wateringhe, jonkvrouw van Egmonde, vrouw van Gheryt van Egmonde, geeft aan 
Claes Odziersz. 3 morgen land in Wateringhe, die hij van haar in leen had, in eigendom.

Int jaer ons Heren dusent driehondert ende tnegentich op den sesten dach in Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 115.1 ).
Met het zegel van Gheryt van Egmonde in groene was.

24. 1391 Februari 16.
Hughe Aerstz. verkoopt aan Hughe Groten, zijn stiefvader, 1/4 van 11 morgen land in de Lyer.

Int jaer ons Heren dusent driehondert een ende tnegentich tsDonredaechs na sinte Aechten 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 53.1 ).
Met het zegel van Boudijn Ruter in groene was.

25. 1392 December 1.
Jan Dirc Coenraetsznsz. verkoopt aan Everaert Jansz. 2 morgen land, vermeld in den brief d.d. 1388, 
Augustus 7, waardoor deze gestoken is (zie no. 18).

Int jaer ons Heren dusent driehondert twee ende tnegentich tsMaendaechs na sente Andries' 
dach apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 109.4 ).
Met de zegels van Aernd Vrydachsz. en Hughe Starken Heynenz. in groene was. Met drie 
transfixen d.d. 1421 Januari 14, 1422 Januari 24 en 1430 November 4 (zie de nos. 124 en 160), 
waarvan het het laatste is losgeraakt.

26. 1393 November 7.
Simon Jan Molsz. priester, verkoopt aan Philips Willaem Backersz. 3 morgen 41/2 hont land en zijn 
aandeel in de woning, die daarop staat in Vlaerdingher ambacht, geheeten Aechte rampen woninghe.
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Int jaer ons Heren dusent driehondert drie ende tneghentich op sinte Willeboerts dach.
Oorspr. ( Inv. no. 100.1 ).
Met de zegels van Willem van der Burch Jansz. en Bertelmees Heynenz. in groene was.

27. 1394 November 12.
Dirc van Heemskeirc verkoopt aan Willaem van der Burch Jansz. 5 morgen land in Ketel ambacht, 
geheeten Heynrix vijf morgen.

Int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tnegentich des Doenredaghes na sinte 
Martijns dach in den winter.
Oorspr. ( Inv. no. 40.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.
In dorso staat: «Margrieten brieve van der Burch van 8 hont lants te Monster en 21/2 morgen in 
de Ketel.»

28. 1395 Januari 11.
Ghyse Coppenannenz. verkoopt aan Wouter Ghysen zoons kinderen 1/4 van 14 morgen land te 
Vlaerding.

In den jare ons Heeren dusent driehondert vive ende tnegentich des Manendaechs na den 
Dertienden dach.
Oorspr. ( Inv. no. 64.3 ).
Met de zegels van Ghijsebrecht van der Harghe en Vrancke Screvelsz. in groene was. Met transfix 
d.d. 1415 Mei 31 (zie no. 87).
In dorso staat: «dese brieve sijn van seven morgen lants te Vlaerding, ghehieten tFleerbosch.»

29. 1395 Juli 15.
Gheryt die Bruun Dirxz. verkoopt aan Cleys Odziersz. 26 roeden 8 voet land in het ambacht van 
Wateringhe.

Int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende tneghentich op alre Apostelen dach.
Oorspr. ( Inv. no. 115.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.
In dorso staat:«dits Grieten brief van somich roede lants ter Watering.»

30. 1396 April 3.
Gheryd van Egmonde verkoopt aan Baerte, weduwe van Heynric Dole, en haar kinderen 2 morgen land
te Wateringhe in Gillys Storms woning.

Int jaer ons Heren dusent driehondert ses ende tneghentich opten derden dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 114 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

31. 1398 April 19.
Jan Pietersz. Pieter Woutersznszn. verkoopt aan Doede Clays Doudenz. de helft van 4 morgen 11/2 
hont land in het ambacht van Wateringhe.

Int jaer ons Heeren dusent driehondert acht ende tneghentich tsDonredaghes na sinte 
Tyburtius' dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 118.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

32. 1398 Juli 4.
Ghoeswijn Jansz. verkoopt aan Jacob Claeysz. 1/3 van een perceel land in Babbaerspolre.

Int jaer ons Heeren dusent driehondert achte ende tnegentich op sinte Martinus' dach 
translacio.
Oorspr. ( Inv. no. 101.3 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1427 October 31 (zie no. 142).

33. 1400 April 27.
Heynric Hart Bertelmeesz. verkoopt aan Philips Willemsz. zijn aandeel in 5 morgen land, geheeten 
Aechte rampenland, in 41/2 morgen, geheeten «tVronenvier», beide in Vlaerdingherambacht, in 11/4 
morgen, gelegen in 't Oudelant, en in 1/2 morgen, gelegen bij Sciedamme.

Int jair ons Heren dusent ende vierhondert des Dinxdages na sinte Marcus' dach ewangelist.
Oorspr. ( Inv. no. 100.2 ).
Met het zegel van Bertelmees Heynenz., vader van Heynric voornoemd, in groene was.
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34. 1400 Mei 15.
Foykijn, drossaard van Breda, verkoopt aan Symon van der Burch twee perceelen land, groot 8 en 2 
morgen, in Vlaerdinghen.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert des Saterdaghes na sinte Servaes' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 102.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

35. 1401 Juni 16.
Aelbrecht, paltsgraaf op den Rijn, hertog in Beyeren, enz, geeft aan Jan die Meyer in eigendom 2 
morgen land te Rijswijc op Ockenbergh, die deze van hem in leen hield.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende een op den sestienden dach in die maent van 
Junius.
Oorspr. ( Inv. no. 117.3 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1411 Januari 17 (zie no. 64).

36. 1402 April 10.
Danel Hughenz. verkoopt voor zich en zijn broeder Ysebrand aan Pilips Willem Backersz. 3 morgen 2 
hont land op den Zouten veen en 40 schellingen Hollandsch jaarlijks aan rente uit 2 huizen en een erf 
te Delf aan den buitenweg van de Watersloot.

Int jaer ons Heren MCCCC ende twee opten tienden dach in Aprille.
Oorspr. (Inv.no. 145).
De zegels van Vrederic Willem Danelsznsz. en Hughe Cleysz., klerk van Scyedamme, verloren.

37. 1402 Juni 5.
De baljuw en schout van de Lier oorkondt, dat Jutte Aertsdr. aan Martijn Jacopsz. 1/4 van 101/2 morgen
aldaar heeft gegeven ten behoeve van een zusterhuis te Delf aan de Oudelf naast Jan van Yselsteyns 
huis.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende twee des Manendaghes op sente Bonifacius' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 47.7 ).
Met het zegel van de schout in groene was.

38. 1402. October 30.
Gheryt Gheymansz. verkoopt aan Margriet Claesdr., zijn zuster, 1/4 van 3 morgen land in Wateringhe, 
waarvan zij de andere 3/4 bezit.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee des Manendaghes na sente Symon ende 
Juden dach apostelen.
Oorspr. ( Inv. no. 115.3 ).
Met de zegels van Dirc Buekel en Gheryt Starc in groene was.

39. 1402 December 4.
Margriet Claes Odzierszdr. schenkt aan de zusters, waarmee zij samenwoont, 3 morgen land te 
Wateringhe.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee op sente Barbaren dach.
Oorspr. ( Inv. no. 115.4 ).
Met de zegels van Mr. Gheryd van der Hove en Lourys Dammaesz. in groene was.

40. 1402 December 12.
Schout, schepenen en raadsmannen van Delf oorkonden, dat zij de zusters van penitencie, wonende 
aan de Oudelf naast Jan van Yselsteyns huis, die zij in hun bescherming hebben genomen, toestaan, 
zich te doen besluiten.

Opten twaleften dach in December int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee.
Oorspr. ( Inv. no. 17 ).
Met geschonden zegel ten zaken in groene was.

41. 1402 December 16.
Jan Hughe tsRodenz. verklaart dat, en hoe hij met Jutte Aertsdr. een scheiding heeft gemaakt van het 
land en de renten, die zij gemeen hadden, afkomstig van haar overleden moeder.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee des Saterdaghes na sente Luciën dach.
Oorspr. ( Inv. no. 48 ).
Met het zegel van Jan Hughe tsRodenz. in groene was.
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42. 1403 Februari 11.
Dirc en Jan van Alphen verkoopen aan Willeman van der Burch een rente van 6 pond Hollandsch 
jaarlijks uit de tienden, die zij hebben in het ambacht van Monster, welke rente zij kunnen aflossen met 
land te Monster, Wateringhe of Rijswijc, of kunnen terugkoopen.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert ende drie des Zaterdaghes na sinte Aechten daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 166 ).
Met vier zegels in groene was, waarschijnlijk, behalve van Dirc en Jan van Alphen, van Clays 
Willaem en Dirc Verhoutsz., die zich borg stollen.
In dorso staat, dat deze brief spreekt van 6 pond jaarlijks te Rijswijc op Ockenbergh.

43. 1403 Maart 25.
Foykijn, ambtman van het land van Altena, verkoopt aan Dirc Claisz., 2 morgen land in Wateringhe, 
een rente van 28 schellingen jaarlijks uit Sluytersland aldaar, een van 40 schellingen uit land in 
Monster, 1 pond uit een huis tsGravensande, en 1/4 van een hofstede in den Haghe.

Des Vridaghes na Letare, int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie.
Oorspr. ( Inv. no. 116 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.
In dorso staat, dat hiervan alleen de 2 morgen in Wateringhe het klooster toebehooren.

44. 1403 April 30.
Fredericus de Blanckenhem, bisschop van Trajectum, machtigt Hermannus de Lochorst, deken van St. 
Salvator te Trajectum, enige maagden en weduwen te Delft, levende volgens den regel van St. 
Franciscus, op haar verzoek te besluiten en verklaart haar huis met kapel op te richten tot een 
zusterhuis, genaamd St. Agatha.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo tercio in vigilia beatorum Philippi et 
Jacobi apostolorum.
Oorspr. ( Inv. no. 1 ).
Met het zegel van de bisschop in rode was.

45. 1403 Juni 16.
Philips van der Spaengen, ridder, transporteert aan Claes Coppenannenz. den eigendom van 3 morgen 
land in Maeslandt, tusschen de Westghaech en de Schee.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie tSaterdaghes na sinte Odulphus' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 73.7 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met twee transfixen d.d. 1428 Juli 21 en 1493 Mei 
21 (zie de nos. 144 en 375), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1415 December 21 
(zie no. 90).

46. 1403 Juni 18.
Aechte, Pieter Allaerts zoons vrouw, verkoopt aan Clays Coppenannenz. 3 morgen land in Maseland 
tusschen de Westgaech en de Schede.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drie tsManendaghes na sinte Odulfs daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 73.3 ).
Met het zegel van Francke van den Dorp in groene was. Met twee transfixen d.d. 1428 Juli 21 en 
1493 Mei 21 (zie de nos. 144 en 375), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1415 
December 21 (zie no. 90).

47. 1403 Augustus 16.
Coenraet Bartoutsz., dien men Lemmel pleegt te noemen, verkoopt aan Willem, den bastaard van 
Oestervant, een woning met omtrent 91/2 morgen land in de Lier, te aanvaarden na zijn dood, 
waarvoor genoemde Willem hem een schuldbrief, dien hij had aan het veer te Vlissingen, kwijtscheldt.

Ghescreven des Donredaghes na onser Vrouwen dach assumpcio, int jair ons Heren dusent 
vierhondert ende drie.
Oorspr. (Inv. ( Inv. no. 51.1 ).
Met de zegels van Coenraet voornoemd en van Enghebrecht Wermbrechtsz. in groene was.

48. 1403 September 10.
Fillips Costijnsz. verkoopt aan Aernt Tou Aelwijnsz. 41/2 morgen land in den Vryenban op Ackertsdijck.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie des Manendaghes na onser Vrouwen dach 
nativitas.
Oorspr. ( Inv. no. 113.1 ).
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Met het zegel van den oorkonder in groene was.
In dorso staat: «Wij menen, dat desen brief niet hout».

49. 1404 Maart 15.
Schout, schepenen en raadsmannen van Delf oorkonden, dat de zusters van St. Aechte, die zij in hun 
bescherming hebben genomen, jaarlijks drie van hun poorters mogen kiezen om haar renten in te 
nemen en voor haar in rechten op te treden, en voorts, dat het getal der inwonende zusters 30, dat der 
buiten het huis wonende 7 mag bedragen.

Ghegheven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie tSaterdaghes na sinte Gregorius' 
dach
a. Oorspr. ( Inv. no. 18 ).
Met zeer geschonden zegel ten zaken in groene was.
b. Gelijktijdig afschrift op perkament.

50. 1404 Juni 17.
Clemense, weduwe van Dyrc Voirhoutsz., en haar kinderen verkoopen aan Gheertruut Gheryt Gherytsz. 
wed. een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks uit 23 morgen land te Rijswijc.

Des Dinxdaghes na sente Odulfs dach, int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier.
Oorspr. ( Inv. no. 167.2 ).
Met de geschonden zegels van Symon en Kerstant van der Burch in groene was. Met transfix d.d. 
1506 November 4 (zie no. 413).

51. 1406 Februari 1.
Hughe Naghel geeft aan Alyet Hughe Aerstdr., zijn vrouw, 4 morgen 11/2 hont land in het ambacht van 
de Lyer als morgengave.

tsManendaghes op onser Vrouwen avont te lichtmisse, int jaer ons Heren dusent vierhondert 
ende vive na den beloop der stede van Delf.
Oorspr. ( Inv. no. 49.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

52. 1406 April 23.
Semeyns Gherytsdr. verkoopt aan Jan Willem Moersz. 5 morgen land in twee partijen, gelegen in het 
ambacht van Wateringhe.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sesse op sinte Jorys' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 117.5 ).
Met de zegels van Symon van der Borch en Willaem van der Been in groene was. Met transfix d.d.
1411 Januari 19 (zie no. 65).

53. 1406 Juli 27.
Symon uter Lier geeft aan Florys Jacobsz. in leen de 7 morgen land in Maeslant, vermeld in den brief 
d.d. 1387 Mei 4, waardoor deze gestoken is (zie no. 16).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sesse des Dinxdaghes na sinte Jacobs dach.
Oorspr. ( Inv. no. 65.1 ).
Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.

54. 1406 December 2.
Jan van Yselsteyn verkoopt aan het klooster St. Aechte een huis met erf, gelegen aan de Zuidzijde van 
het klooster.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sesse des Donredages na sinte Katrinen dach.
Oorspr. ( Inv. no. 27.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

55. 1407 Juli 6.
Willem Dircz. van Stompwic verkoopt aan Jan Willem Moersz. 51/2 hont land in Wateringhe en een 
rente van 2 pond Hollandsch jaarlijks uit Heer Heynrix veen, Dirc Jan Renaersz. land en Claes Dirc 
Claesz. land.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seven des Woensdaghes na sinte Martijns dach in 
den somer.
Oorspr. ( Inv. no. 117.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

56. 1408 September 25.



52 Delftse Statenkloosters / St. Agatha 3.18.02

Schepenen in Delff oorkonden, dat Jan Willem Moersz. heeft gekocht van Jan van Yselsteyn een huis 
met erf, gelegen aan de Zuidzijde van het huis der besloten zusters aan de Oudelff.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende achte tsDinsxdaghes na sinte Mauricius' dage.
Oorspr. ( Inv. no. 27.2 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

57. 1409 Juli 27.
Hughe Gheryt Buschaerts verkoopt aan Vop Vranc Ludolfs zoons zoon 11 morgen land, gelegen in het 
ambacht van tsAps recht tusschen de Scie en den Popswouder weg.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen tSaterdaghes na sinte Jacops daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 22.1 ).
Met de zegels van Gheryt Doe, schout in genoemd ambacht, en Dirc Adam, broeder van Huglie 
Gheryt Buschaerts, in groene was.

58. 1409 Augustus 13.
Jan van Yselsteyn verkoopt aan de kerkmeesters in den Haghe voor de parochiekerk aldaar, 6 morgen 
land in de Lier.

Gescreven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen des Dinxdaghes na sinte 
Louwerys' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 52.3 ).
Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1438 Augustus 9 (zie 
no. 217), waardoor hieraan is vastgemaakt een brief d.d. 1414 November 24 (zie no. 84).

59. 1409 December 27.
Alijd, weduwe van Dirc Moederziels, verkoopt aan Ghijsbrecht Buekel Jansz. 11/2 morgen land in 
Rijswijc, geheeten Stienberghen, en 13/4 morgen aldaar, geheeten de Smeercamp.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen op sint Jans ewangeliste dach in den 
winter.
Oorspr. ( Inv. no. 88.2 ).
Met het zegel van Dirc Aerntsz. in groene was. Met transfix d.d. 1410 Mei 5 (zie no. 61).

60. 1410 Februari 20.
Pieter Florysz. neemt in erfpacht van Jan van den Werve een werf land te Rijswijc voor 40 schellingen 
Hollandsch jaarlijks.

In den jaer ons Heren MCCCC ende tien op sinte Mathijs' avond apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 95.3 ).
Met de zegels van Clays uten Broucke en Dirc Pijl in groene was. Met twee transfixen d.d. 1429 
Maart 1 en 1566 April 3 (zie de nos. 151 en 454).

61. 1410 Mei 5.
Ghijsbrecht Buekel Jans Blotenz. geeft aan het klooster van St. Aechte te Delf 31/4 morgen land, 
vermeld in den brief d.d. 1409 December 27, waardoor deze gestoken is (zie no. 59).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tiene opden vijften dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 88.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

62. 1410 Mei 5.
Ghijsbrecht Buekel Jans Blotenz. verkoopt aan Pieter Jansdr. van Oudendijc (Zuster in het klooster), ten 
behoeve van het klooster van St. Aechte, 11 morgen land te Zoeterwoude in Tedingher broec.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tiene opten vijften dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 142.2 ).
Met het zegel van de oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1416 October 31 (zie no. 94).

63. 1410 Mei 5.
Pieter Jansdr. van Oudendijc verkoopt aan Buekel Jan tsBlotenz. 1/3 van 10 morgen land in Ouderscye 
op Beukelsdijc en 1/3 van 10 morgen in Babbaertspolre aan den Maesdijc in Vlaerdingher ambacht.

Oorspr. ( Inv. no. 101.1 ).
Met de zegels van Mr. Gheryt van der Hove en Louwerys Dammaesz. in groene was.
In dorso staat, dat Beukel (Beukel Jan tsBlotenz. was waarschijnlijk een van de drie jaarlijks 
gekozen rentmeesters.) eerstgenoemd perceel heeft gegeven aan de zusters te Rotterdam met 
ander land aldaar, waarvoor hij het klooster St. Aechte 10 morgen land in Tedinger brooc heeft 
bewezen.
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64. 1411 Januari 19.
Jan Willem Moersz. verkoopt aan Aechte Willlemsdr., ten behoeve van het klooster St. Aechte, het land,
vermeld in den brief d.d. 1401 Juni 16, waardoor deze gestoken is (zie no. 35), en 11 hont land in 
Wateringhe.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende elve des Manendaghes na sinte Ponciaens daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 117.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.
In dorso staat: «Dese brieve sijn van 11 hont lants ter Wateringhe ende van 2 morgen op 
Ockenberg, die Jan Willemsz., coster, sijnre dochter voer haerre moeder erve bewijst heeft.»

65. 1411 Januari 19.
Jan Willem Moersz. verkoopt aan Aechte Willemsdr., ten behoeve van het klooster van St. Aechte, 5 
morgen land, vermeld in den brief d.d. 1406 April 23, waardoor deze gestoken is (zie no. 52).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende elve des Manendaghes na sinte Ponciaens daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 117.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

66. 1411 Mei 4.
Fredericus, bisschop van Trajectum, schrijft aan de zusters van St. Agatha haar kleeding voor.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo undecimo mensis Maii die quarta.
Oorspr. ( Inv. no. 2 ).
Met het bisschopszegel in groene was, waaraan vastgenaaid een staal linnen voor den 
schoudermantel.
Gedrukt: Kerkhistorisch archief IV 56.

67. 1411 Augustus 28.
Claes Butziel, priester, Jan Willaem Moersz. en Ghijsbrecht Buekel Jansz. verklaren, dat en hoe Willaem 
Snelle en Alijd, zijn dochter, alle goederen, die zij samen bezaten, hebben gescheiden.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende elve op sinte Jans avont decollatio.
Oorspr. ( Inv. no. 44.1 ).
Met de zegels van de drie oorkonders in groene was.
In dorso staat, dat deze brief spreekt van 101/2 morgen land in de Ketel, dat 31/4 morgen te 
Schipliede, hierin vermeld, verkocht zijn aan Willem Robbrechtsz. en 12 morgen in Dorp aan een 
ander.

68. 1411 November 22.
Willem Snelle Jacobsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 3 perceelen land, groot 12, 9 en 11/2 
morgen, gelegen in Dorp, en 31/4 morgen te Scypliede.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende elve op sinte Ceciliën dach.
Oorspr. ( Inv. no. 44.2 ).
Met de zegels van Mr. Gheryt van der Hove en Jan Willem Moersz. in groene was.
In dorso staat, dat hiervan 12 morgen in Dorp en 31/4 morgen te Scypliede verkocht zijn en dat de 
overige 101/2 morgen in de Ketel liggen.

69. 1411 December 15.
Schepenen in Delff oorkonden, dat Willem Snellen Jacobsz. heeft verkocht aan het klooster van St. 
Aechte aldaar de 5 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 1372 April 6 en 1376 Januari 29, waardoor 
deze gestoken is (zie de nos. 4-6).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende elve des Dinxdaghes na sinte Luciën daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 25.1 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

70. 1411 December 27.
Agniese uten Campe, vrouwe van Sleewijc, schenkt aan het klooster St. Aechte 7 morgen land in het 
ambacht van Maeslant in Bordijc op voorwaarde, dat het jaarlijks zal uitbetalen aan de Regulieren te 
Leyderdorp 30, aan de priesters en klerken van St. Jheronimus te Delft 10, aan de zusters van St. 
Barbara aldaar 30 schellingen, aan die te Scyedamme ??? pond, en aan die te Rotterdamme 10 
schellingen om daarvoor memorie te houden voor haar, haar man en haar kinderen.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende elve des Sonnendaghes na den heylighen 
Kersdaghe.
Oorspr. ( Inv. no. 55 ).
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Met de zegels van de schenkster, Mr. Geryt van der Hove en Jan Willem Moersz., in groene was.
In dorso staat, dat de renten, die op het land stonden, afgelost zijn.

71. 1412 Juni 27.
De schout van de Lier oorkondt, dat Alyet Huge Aertsdr. aan Huge Nagel, haar man, 4 morgen 11/2 
hont land aldaar gegeven heeft, die zij van hem als morgengave had ontvangen.

Int jaer ons Heren MCCCC ende twaleve des Manendaghes na sinte Jans dach midzomer.
Oorspr. ( Inv. no. 49.2 ).
Met het zegel van de schout in groene was.

72. 1412 Juli 28.
Clays Jacob Pietersz. verkoopt aan Mathijs Houdenscilt 61/2 morgen land te Mazelant.

tsDonredages na sinte Jacobs daghe int jair ons Heren MCCCC ende twaleve.
Oorspr. ( Inv. no. 69.4 ).
Met de zegels van Vranck van Dorp en Jan Willem Aerntsz. in groene was. Met drie transfixen d d. 
1423 September 1. 1436 November 14 en 1447 September 30 (zie de nos. 128, 204 en 216)

73. 1412 October 21.
Huge Nagel Ysebrantsz. verkoopt aan Engebrecht Willemsz. van der Laen 4 morgen 11/2 hont land in 
de Lier.

Opter elfdusent Maechden dach int jair ons Heren MCCCC ende twaleve.
Oorspr. ( Inv. no. 49.3 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1412 December 20 (zie no. 74).

74. 1412 December 20.
Engebrecht Willemsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 4 morgen 11/2 hont land, vermeld in den 
brief d.d. 1412 October 21, waardoor deze gestoken is (zie no. 73).

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende twaleve dsDinxdages na sinte Luciën dach.
Oorspr. ( Inv. no. 49.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

75. 1413 Januari 7.
Jan Jansz. verklaart verkocht te hebben aan Jan Claesz. een perceel land in Wateringhe.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des anderen daghes na Dertiendaghe.
Oorspr. ( Inv. no. 126.1 ).
Met het zegel van Symon uter Lyer in groene was.

76. 1413 Januari 23.
Philips Huge Starkenz. verkoopt aan Margriet Jan Claes Brantsz. wed. 5 morgen 1 hont 25 gaarden 
land met zijn aandeel in de woning, die daarop staat, in het ambacht van Maeslant.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des Manendages na sinte Agnieten dage.
Oorspr. ( Inv. no. 59.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Hieraan waren vastgespeld drie brieven d.d. 1413
Maart 10, 1417 Februari 23 en Maart 6 (zie de nos. 77, 98 en 99).

77. 1413 Maart 10.
Claes Allaertsz. verkoopt aan Margriet Jan Claes Brantsz. wed. 11/2 morgen 20 gaarden land in het 
ambacht van Maeslant met zijn aandeel in de woning, die daarop staat.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien op den tienden dach in Marcio.
Oorspr. ( Inv. no. 59.2 ).
Met het zegel van Coppenanne Claesz. in groene was. Deze brief was vastgespeld aan de brief 
d.d. 1413 Januari 23 (zie no. 76).

78. 1413 September 11.
Oude Jan Coppenannenz. verkoopt aan Jan Claes Brantsz. kinderen 31/2 morgen land in Vlaerdinge in 
'tFleerbosch.

tsManendages na onser Vrouwen dage nativitas int jair ons Heren dusent vierhondert ende 
dertien.
Oorspr. ( Inv. no. 64.1 ).
Met de zegels van Jan van der Hoeve en Aernt Jacobsz. in groene was.

79. 1414 Februari 7.



3.18.02 Delftse Statenkloosters / St. Agatha 55

Voppe Reymbrantsz. verkoopt aan Jan Jansz. de Bontwerker 4 1/2 morgen land, vermeld in den brief 
d.d. 1390 Februari 8, waardoor deze gestoken is (zie no. 22).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende viertien des Woensdaghes na sinte Aechten 
daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 81.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1452 Maart 31 (zie no. 260), 
waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1420 Maart 26 (zie no. 115).

80. 1414 Februari 23.
Fillips Claysz. verkoopt aan Jan Jansz. de Bontwerker 1/2 morgen land in Ouderscye.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende viertien op sinte Mathijs' avont in Zelle.
Oorspr. ( Inv. no. 81.4 ).
Met het zegel van Voppe Reynbrantsz. in groene was. Met transfix d.d. 1452 Maart 31 (zie no. 
260), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1420 Maart 26 (zie no. 115).

81. 1414 Maart 31.
Paus Johannes bevestigt de stichting van het klooster St. Agatha te Delf en de privileges daaraan 
verleend en staat toe, dat de zusters een kapel en een kerkhof hebben, en dat een door haar gekozen 
priester in die kapel den dienst verricht, op voorwaarden, dat aan den pastoor der parochiekerk wordt 
betaald wat hem toekomt.

Datum Bononie II Kl. Aprilis pontificatus nostri anno quarto.
Oorspr. ( Inv. no. 3 ).
Met looden zegel van den paus.
Gedrukt: Kerkhistorisch archief IV 57.

82. 1414 Augustus 4
Willem Jansz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 3 morgen land te Maeslant.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende viertien op den vierden dach in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 56 ).
Met de zegels van Hubrecht Andriesz. uter Voirt en Willem Jansz. in groene was.

83. 1414 September 4.
Fredericus, bisschop van Trajectum, geeft het klooster St. Agatha verlof om met toestemming van den 
rector over de goederen, het klooster toebehoorende, te beschikken.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quarto decimo feria tertia post Egidii.
Oorspr. ( Inv. no. 4 ).
Met het zegel van den bisschop in rode was.

84. 1414 November 24.
De kerkmeesters van de kerk in den Haghe verkoopen aan Margriet Jan Claes Brantsz. wed. en haar 
vier kinderen 6 morgen land in de Lier.

Op sinte Katerine avont int jair ons Heren M vierhondert ende viertyen.
Oorspr. ( Inv. no. 52.2 ).
Met geschonden zegel der kerkmeesters in groene was. Met transfix d.d. 1438 Augustus 9 (zie no. 
217), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1409 Augustus 13 (zie no. 58).

85. 1415 Maart 31.
Philips van der Spaengen, ridder, geeft aan Philips van Rijn in eigendom het leengoed in Maeslant 
tusschen de Schede en de Ghaech, dat Airnt Rotemuul aan dezen verkocht heeft.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende vijftien opten lesten dach in Mairte.
Oorspr. ( Inv. no. 73.6 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met twee transfixen d.d. 1428 Juli 21 en 1493 Mei 
21 (zie de nos. 144 en 375), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1415 December 21 
(zie no. 90).

86. 1415 April 2.
Aernt Rotemuyl uter Lyer verkoopt aan Phillips van Rijn 1 1/2 morgen land in Mazelant tusschen de 
Westgaech en de Scheede.

Opten anderen dach in Aprill int jair ons Heren MCCCC ende vijftien.
Oorspr. ( Inv. no. 73.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met twee transfixen d.d. 1428 Juli 21 en 1493 Mei 
21 (zie de nos. 144 en 375), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1414 December 21 
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(zie no. 90).

87. 1415 Mei 31.
Enghebrecht Woutersz verkoopt aan Margriet Jan Clays Brantsz. wed. 1/4 van 14 morgen land, vermeld
in den brief d.d. 1395 Januari 11, waardoor deze gestoken is (zie no. 28).

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijftien opten lesten dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 64.2 ).
Met het zegel van Dirc Clays Ruyschenz. in groene was.

88. 1415 December 18.
Jan van Yselsteyn verkoopt aan het klooster van St. Aechte 7 morgen 4 hont land in het ambacht van 
Vlaerdinghe.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijftien des Woensdaghes na sinte Luciën dach.
Oorspr. ( Inv. no. 99.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

89. 1415 December 21.
Schrevel Roest verkoopt aan Phillips van Rijn 1 1/2 morgen land in Mazelant tusschen de Westgaech en 
de Scheede.

Op sinte Thomas' dach apostel int jair ons Heren MCCCC ende vijftien.
Oorspr. ( Inv. no. 73.5 ).
Met de zegels van Huge Jansz. en Dirc Berthelmeesz. in groene was. Met twee transfixen d.d. 1428
Juli 21 en 1493 Mei 21 (zie do nos. 144 en 375), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 
1414 December 21 (zie no. 90).

90. 1415 December 21.
Philips van der Spaengen, ridder, geeft aan Philips van Rijn in eigendom de 1 1/2 morgen land in 
Maeslant tusschen de Schede en de Ghaech, die Schrevel Roests van hem in leen hield en aan Philips 
van Rijn verkocht heeft.

Int jair ons Heeren M vierhondert ende vijftien op sinte Thomas' dach apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 73.8 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met twee transfixen d.d. 1428 Juli 21 en 1493 Mei 
21 (zie de nos. 141 en 375), waardoor aan deze brief zijn vastgemaakt de brieven d.d. 1403 Januari 
16 en 18, 1415 Maart 31, April 2 en December 21 (zie de nos. 45, 46, 85, 86 en 89).

91. 1415 December 21.
Jan van Yselsteyn en Sophie van den Busch verkoopen aan Harman Harmansz. 3 morgen land te 
Naeldwijc.

In den jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijftien op sinte Thomas' dach apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 75.4 ).
Met de zegels van Jan van Yselsteyn en Jan van Hodenpijl in groene was. Met drie transfixen d.d. 
1418 September 16, 1426 April 18 en 1460 October 14 (zie de nos. 105, 138 en 285).

92. 1416 April 10.
Henric van Naeldwijck, ridder, maarschalk van Noort-Holland, geeft Reynier Jansz. de helft van 6 
morgen land in het ambacht van Maesland, die genoemde Reynier van hem in leen had, in eigendom.

In den jair ons Heren dusent vierhondert ende zestien des Vridaghes na sinte Ambrosius' 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 57.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1416 April 11 (zie no. 93).

93. 1416 April 11.
Reynaer Jansz. verkoopt aan het klooster St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 1416 April 10, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 92).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sestien des Saterdaghes na sinte Ambrosius' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 57.1 ).
Met bet zegel van Jan Willem. Moersz. in groene was.

94. 1416 October 31
Jan die Bloet Buekelsz. belooft het klooster St. Aechte den eigendom te zullen vrijwaren van de 11 
morgen land, die zijn vader het verkocht heeft, en die vermeld zijn in den brief d.d. 1410 Mei 5, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 62).
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Int jair ons Heren dusent vierhondert ende sestien op alre Heygen avont.
Oorspr. ( Inv. no. 142.1 ).
Met de zegels van Gijstgen uter Lier, priester, Jacob Huge Wuestsz. en Jan Dirc Langenz. in groene 
was.

95. 1416 November 13.
Jan van den Woude, ridder, heer van Warmond, verkoopt aan het klooster van St. Katrine te Harlem op
de Croft 10 morgen land op Ockenberch in Rijswijc.

Int jair ons Heren MCCCC ende zestien sVridaechs na sinte Maertijns dach in den winter.
Oorspr. ( Inv. no. 90.4 ).
Met de zegels van Jan van den Woude en van zijn zoon Jacop in groene was. Met transfix d.d. 1435
Februari 15 (zie no. 190), waardoor hieraan is vastgemaakt een brief d.d. 1417 Augustus 18 (zie no. 
103).

96. 1416 November 29.
Gheryt Odziersz. verkoopt aan Willem Heye Pietersz. van der Hoeve 2 hont 25 roeden land te Maeslant.

Int jaer ons Heren MCCCC ende zestien op sinte Andries' avont apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 58.2 ).
Met het zegel van Willem Odziersz. in groene was. Met transfix d.d. 1417 April 8 (zie no. 100).

97. 1417 Februari 15.
Gheryt Claesz. verkoopt aan Willem Martijnsz. 2 perceelen land in Naeldwijc, groot 5 en 2 1/4 hont.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende seventien des Manendaghes na sinte Valentijns 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 77.6 )
Met het zegel van Gheryt, Aerntsz. in groene was. Met twee transfixen d.d. 1433 juli 8 en 1502 
October 31 (zie de nos. 181 en 399), waardoor aan dezen brief drie andere zijn vastgemaakt d.d. 
1417 Mei 1, 1419 April 1 en 1436 Maart 8 (zie de nos. 101, 107 en 198), waarvan de eerste twee elk 
een transfix hebben d.d. 1433 Juli 8 (zie de nos. 182 en 183).

98. 1417 Februari 23.
Symon uter Lier verkoopt aan Margriet Jan Claeys Brantsz. wed. 2 morgen 4 1/2 hont land met zijn 
aandeel in de woning, die daar op staat, in het ambacht van Maeslant.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seventien op sinte Mathijs' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 59.3 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Deze brief was vastgespeld aan die van d.d. 1413 
Januari 23 (zie no. 76).

99. 1417 Maart 6.
Symon uter Lier verkoopt aan Margriet Jan Claeys Brantsz. wed. een rente van 3 pond Hollandsch 
jaarlijks uit 15 morgen land in het ambacht van Maeslant.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seventien op den sesten dach in Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 59.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Deze brief was vastgespeld aan die van d.d. 1413 
Januari 23 (zie no. 76).
In dorso staat, dat het klooster van dit land 9 1/2 morgen in eigendom heeft en van de overige 5 
1/2 de pacht behoudt.

100. 1417 April 8.
Willem Heye Pietersz. verkoopt aan het klooster St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 1416 
November 29, waardoor deze gestoken is (zie no. 96).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende seventien opten achtensten dach in April.
Oorspr. ( Inv. no. 58.1 ).
Met het zegel van de oorkonder in groene was.

101. 1417 Mei 1.
Claes Jansz. van Zanddijck verkoopt aan Willem Martijnsz. 3 1/2 hont land te Naeldwijck.

In den jair ons Heren dusent vierhondert ende zeventien op sinte Phillips' ende Jacobs dagh 
ingaende Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 77.8 ).
Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was. Met twee transfixen d.d. 1433 Juli 8 en 
1502 October 31 (zie de nos. 182 en 399), door welk laatste deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 
1417 Februari 15 (zie no. 97).
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102. 1417 Juli 30.
Jacob Scout Willemsz. van der Laen verkoopt aan Willem Heye Pietersz. van der Hoeve 1 morgen land 
te Maeslant.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende zeventien des Vrydages na sinte Jacobs daghe 
apostol.
Oorspr. ( Inv. no. 63.2 ).
Met het zegel van don oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1422 Juni 15 (zie no. 125).

103. 1417 Augustus 13.
Geryt Mairtijn Jacoppijnsz. verkoopt aan het klooster van St. Katrine te Hairlem 10 hont land op 
Ockenberg te Rijswijc.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende zeventien op sinte Ypolitus' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 90.3 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1435 Februari 15 (zie no. 190), 
waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1416 November 13 (zie no. 95).

104. 1418 April 6.
Jacob Dirxz. en Lijsbet Odziersdr. maken huwelijksvoorwaarden.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende achtien opten zesten dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 133.2 ).
Met het zegel van Hughe Naghel in groene was.

105. 1418 September 16.
Herman Hermansz. verkoopt aan zijn dochter Alijt de 3 morgen land, vermeld in den brief d.d. 1415 
December 21, waardoor deze gestoken is (zie no. 91).

Op sinte Lambrechts avont int jair ons Heren dusent vierhondert ende achthien.
Oorspr. ( Inv. no. 75.3 ).
Met de zegels van Phillips van Kijn en Phillips Huge Starchenz. in groene was, waarvan het eerste 
geschonden. Met twee transfixen d.d. 1426 April 18 en 1460 October 14 (zie do nos. 138 en 285).

106. 1419 Januari 28.
Lijsbeth van Cranenburch, Jan Willemsz. wed., maakt met het klooster St. Aechte een overeenkomst 
aangaande het gemeenschappelijk gebruik van haar huis en erf, die na haar dood eigendom van het 
klooster zullen worden.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghentien des Saterdaghes na sinte Pauwels' 
dach conversio.
Oorspr. ( Inv. no. 27.3 ).
Met het zegel van het convent der zusters van St. Margriet buiten Leyden, in groene was.

107. 1419 April 1.
Jan Aerntz., kanunnik en deken van de kerk van St. Adriaen te Naeldwijc, verkoopt aan Willem 
Martijnsz. 2 1/4 hont land aldaar.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghentien opten eersten dach in April.
Oorspr. ( Inv. no. 77.3 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met twee transfixen d.d. 1433 Juli 8 en 1502 
October 31 (zie de nos. 182 en 399), door welk laatste deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1417 
Februari 15 (zie no. 97).

108. 1419 Mei 30.
Aleyt Goezwijn Jan Wiggersz. wed. geeft aan het klooster St. Aechte te Delf 1/3 van 7 1/2 morgen land 
in Berchpolre.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentien opten lesten dach van Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 36 ).
Met de zegels van Gilles Phlipsz., zwager, en Dyrc Adam Gerytsz., neef der schenkster, in groene 
was.

109. 1419 Juni 23.
Gijstgen uter Lier Heynrixz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte 4 morgen land, waarvan 2 morgen
25 gaarden in Mazelant en de andere 2 morgen in de Lier zijn gelegen.

Gescreven op sinte Jans Baptisten avond nativitas, int jair ons Heren MCCCC ende negentien.
Oorspr. ( Inv. no. 50.1 ).
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"Met het zegel van den oorkonder in groene was; dat van Jan van der Hove Kerstantsz. verloren."
In dorso staat, dat de 2 morgen 25 gaarden aan St. Barbara behooren.

110. 1419 Juni 23.
Gijstgen uter Lier Heijnricx en Jan van der Hove stellen zich voor 10 nobel borg voor de 4 morgen land, 
die genoemde Gijstgen aan het klooster St. Aechte te Delf heeft verkocht.

Op sinte Jans Baptisten avont nativitas, int jair ons Heeren MCCCC ende negentien.
Oorspr. ( Inv. no. 50 ).
Met de zegels der beide oorkonders in groene was.

111. 1419 December 10.
Symon van der Burch geeft aan het klooster van St. Aechte te Delff twee perceelen land, groot 6 en 4 
1/2 morgen in het ambacht van Maselant.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentien op sinte Martijns avont in die winter.
Oorspr. ( Inv. no. 60 ).
Het zegel van den oorkonder verloren.
In dorso staat, dat do 4 1/2 morgen verkocht zijn aan den prior der Sartroysen.

112. 1419 December 31.
Herman Jacopsz. verkoopt aan Heinric Doede Claysz. vier perceelen land in Maeslant, nl. twee van 10 
hont, een van 9, en een van 9 1/2 morgen.

Opten lesten dach in Decembri int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentien.
Oorspr. ( Inv. no. 61.4 ).
Met de zegels van Herman Jacobsz. en Florys van Alkemade in groene was. Met transfix d d. 1420 
Maart 31 (zie no. 116), waardoor aan deze brief twee andere zijn vastgemaakt d.d. 1120 Januari 1 
en Maart 11 (zie de nos. 113 on 114).

113. 1420 Januari 1.
Heynric Doede Claysz. verkoopt aan Mr. Geryt van der Hoeve het land, dat hij gekocht heeft van 
Herman Jacobsz.

Opten eersten dach in Januario int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentien na den 
lope des Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 61.3 ).
Met het zegel van Florys van Alkemade in groene was. Met transfix d.d. 1420 Maart 31 (zie no. 
116), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1449 December 31 (zie no. 112).

114. 1420 Maart 11.
Meester Geryt van der Hoeve verkoopt aan Doman Jansz. en Aelbrecht Vranckenz. het land, dat hij van 
Heynric Doede Claysz heeft gekocht.

Opten elfsten dach in Mairte, int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentien na den 
lope des Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 61.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1402 Maart 31 (zie no. 116), 
waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d d. 1419 December 31 (zie no. 112).

115. 1420 Maart 26.
Jan Jansz. van Oudendijc, Beatrijs Willem Jansz. wed. en haar kinderen verkoopen aan Jan Jansz. de 
Bontwerker him aandeel in 4 morgen min een hont lant in Berchpolre.

Opten zess ende twintichsten dach in Maerte int jaer ons Heren dusent vierhondert ende 
twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 81.7 ).
Met de zegels van Jan Jansz. van Oudendije en Francys van Cattendije in groene was. Met transfix 
d.d. 1452 Maart 31 (zie no. 260), waardoor aan dezen brief zijn vastgemaakt de brieven d.d. 1390 
Februari 8, 1414 Februari 7 en 23, 1420 Mei 9 en 1421 Januari 15 (zie de nos. 22, 79, 80, 117 en 121).

116. 1420 Maart 31.
Aelbrecht Vrancken en Doman Jansz. verkoopen aan het klooster St. Aechte te Delf het land, vermeld in
de brieven d.d. 1419 December 31, 1420 Januari 1 en Maart 11, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 
112-114).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twintich opten lesten dach in Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 61.1 ).
Met de zegels van Willem Storm Zybrantsz. en Wiggher Symonsz. in groene was.
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117. 1420 Mei 9.
Spiker Jansz. verkoopt aan Jan Jansz. de Bontwerker 1/3 van 4 morgen land min een hont in 
Berchpolre.

Opten negenden dach in Meye int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 81.6 ).
Met het zegel van Spiker Jansz. in groene was. Met transfix d.d. 1452 Maart 31 (zie no. 260), 
waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1420 Maart 26 (zie no. 115).

118. 1420 Juni 12.
Pieter Ruus Aelbrecht Vranckenz. en Pauwels Claysz. oorkonden, dat Clays Claysz. aan Dirc Adam 
Gherytsz. heeft getransporteerd de helft van 21 morgen land in Maeslant, waarvan Aelbrecht 
Vranckenz. en Doman Jansz. de andere helft aan genoemden Dirc verkocht hebben.

Op sinte Odulfs dach int jair ons Heren dusent CCCC ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 62 ).
Met het zegel van Pieter Ruus in groene was.
"N.B. Dit is hetzelfde land, als waarvan de regesten nos. 112-114 en 116 spreken; de inhoud van dit 
regest is niet duidelijk."

119. 1420 Augustus 2.
Claes van Ruven verkoopt aan het klooster St. Aechte te Delf 5 perceelen land in tHonterlant bij het 
klooster van der Lee, samen groot 8 morgen land en 4 hont, en drie renten uit land aldaar bedragende 
50, 16 en 5 schellingen jaarlijks.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twintich op sinte Louwerys' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 39 ).
Met de zegels van Claes en Hughe van Ruven, broeders, in groene was, waarvan het eerste 
geschonden.

120. 1421 Januari 14.
Casijn Everockersz., Joost Jan Claysz., Jacob Suys Dircz., Dirc Braemsz. en Jan Everockersz. verkoopen 
aan Fy Everockers wed. de helft van het land, vermeld in de brieven d.d. 1388 Augustus 7 en 1392 
December 1, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 18 en 25).

Op sinte Ponciaens dach int jair ons Heeren MCCCC ende twintich na den lope sHoifs van 
Hollant.
Oorspr, ( Inv. no. 109.3 ).
Met de zegels van Clays Durber Jacobsz. en Gheryt. van Helmont in groene was. Met twee 
transfixen d.d. 1422 Januari 24 en 1430 November 4 (zie de nos. 124 en 160), waarvan het laatste is
losgeraakt.

121. 1421 Januari 15.
Florys Enghebrechtsz. verkoopt aan Jan Jansz. van Delf 3 morgen land in Scyeambacht.

Int jair ons Heren MCCCC ende een ende twintich des Woensdaghes na sinte Ponciaens dach 
vijftien daghe in Januario.
Oorspr. ( Inv. no. 81.5 ).
Met de zegels van Jacob Claysz., hurgemeester, en Hughe Claesz., klerc van Scyedamme, in 
groene was. Met transfix d.d. 1452 Maart 31 (zie no. 260), waardoor deze brief is vastgemaakt aan 
dien d.d. 1420 Maart 26 (zie no. 115).

122. 1421 April 25.
Ave Harman Dircsz. wed. verkoopt aan het klooster van St. Aechte te Delff 1/4 van 3 1/2 morgen land te 
Rijswijc in de Smeercamp, waarvan de andere 3/4 het klooster reeds toebehooren.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende twintich op sinte Marcus' evangelisten dach.
Oorspr. ( Inv. no. 89 ).
Met het zegel van Florys van Alkemade in groene was.

123. 1421 October 16.
Hughe Willemsz. verkoopt aan Jan Ghesen een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks uit 11 hont
26 gaarden land in Naeldwijc.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende twintich tsDonredaghes na sinte Victors 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 76.4 ).
Met het zegel van Claes Jansz. van Zandijc in groene was. Met transfix d.d. 1446 December 21 (zie 
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no. 239).

124. 1422 Januari 24.
Dirc Braemsz., Aechte Dirxdr. en Jan Everockersz. verkoopen aan Jacob Zuys Dirxz. 3/4 van 2 morgen 
land, vermeld in de brieven d.d. 1388 Augustus 7, 1392 December 1 en 1421 Januari 14, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 18, 25 en 120), van welk land genoemde Jacob het andere 1/4 bezit.

Op sinte Pouwels' avont conversio int jair ons Heren MCCCC een ende twintich na den lope 
sHoifs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 109.2 ).
Met de zegels van Clays Durbair Jacobsz. en Geryt van Helmont in groene was. Met transfix d.d. 
1430 November 4 (zie no. 160), dat losgeraakt is.

125. 1422 Juni 15.
Willem Heye Willemsz. verklaart, dat het klooster van St. Aechte houder is van den brief d.d. 1417 Juli 
30, waardoor deze gestoken is (zie no. 102).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende twintich des Manendaghes na sinte 
Odulphus' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 63.1 ).
Met het zegel van Willem van der Hove in groene was.

126. 1422 December 24.
Margriet Willems wed. van der Burch geeft aan het klooster van St. Aechte 8 hont 30 gaarden land in 
Monster en de helft van 5 morgen in de Ketel, geheeten Heynrics vijf morgen.

Int jair ons Heren MCCCC twee ende twintich op den Heyligen Kersavont.
Oorspr. ( Inv. no. 40.2 ).
Met de zegels van Mr. Geryt van der Hove en Vrancke van den Dorp in groene was, waarvan het 
eerste zeer geschonden.
In dorso staat, dat de 8 hont verkocht zijn.

127. 1423 Augustus 28.
Margriet Jan Clays Brantsz. wed. geeft aan het klooster van St. Aechte de helft van 14 morgen land in 
Vlaerdinghe, geheeten tFlederbosch, met de bepaling, dat de renten en de opbrengst daarvan aan haar 
nakomelingen, en na hun overlijden aan het klooster zullen komen, en 3 1/2 morgen in Maeslant.

Int jair ons Heren MCCCC drie ende twintich op sinte Augustijns dach.
Oorspr. ( Inv. no. 64.4 ).
Met de zegels van Mr. Jacob Obrecht, priester, en Mr. Geryt van der Hove in groene was.
In dorso staat: «van den lande, dat Margriet Jan Witten kinderen ghemaect heeft».

128. 1423 September 1.
Martijn Mathijsz. verkoopt aan Aechte Mathijsdr., zijn zuster, 6 1/2 morgen land, vermeld in den brief 
d.d. 1412 Juli 28, waardoor deze gestoken is (zie no. 72).

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende twintich tsWoensdaghes na sinte Augustijns 
dage.
Oorspr. ( Inv. no. 69.3 ).
Met de zegels van Symon Aerntsz. van der Woude en Jan Witt Jans Souckenz. in groene was. Met 
twee transfixen d.d. 1436 November 1447 en 1447 September 30 (zie de nos. 204 en 246).

129. 1423 September 11.
Heynric van Voirhout, Bartout en Alijt Pieters kinderen en Willem Heuter Claysz. als voogd van Katrijn 
Pietersdr., zijn vrouw, verkoopen aan Philips Willem Backersz. alles wat zij geërfd hebben in 
Vlaerdingher ambacht van Margriet Willems van der Borch.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie ende twintich des Saterdaghes na onser 
Vrouwen dach nativitas.
Oorspr. ( Inv. no. 100.3 ).
Met de zegels van Heynric van Voirhout Pietersz. en Willem Heuter Claysz. in groene was.

130. 1423 September 15.
Heer Aernt Pauwelsz., priester, Aecht, Wiggher, Margriet, Jan, Lijsbet, vrouw van Pieter Rijc Jacopsz., 
Alijt en Russent, Pauwels Aerntsz. kinderen, verkoopen aan Philips Willem Backersz., wat zij van 
Margriet Willems van der Borch hebben geërfd in Vlaerdingher ambacht.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie ende twintich des Woensdaghes na des 
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heylighe Cruys' dach exaltacio.
Oorspr. ( Inv. no. 100.4 ).
Met het zegel van Pieter Rijc Jacopsz., zwager der oorkonders, in groene was.

131. 1423 September 18.
Bartout Naghel Gherytsz. verkoopt aan Philips Willem Backersz. alles wat hij geerfd heeft in 
Vlaerdinger ambacht van Margriet Willems van der Borch.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende twintich des Saterdaghes na sinte Lambrechts
dage.
Oorspr. ( Inv. no. 100.5 ).
Met het zegel van Heynric van Voirhout Pietersz., neef van den oorkonder, in groene was.

132. 1423 September 18.
Gheryt Nagel Gheryt Nagelsz. verkoopt aan Philips Willem Backersz. alles wat hij geerfd heeft in 
Vlaerdinger ambacht van Margriet Willems van der Borch.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie ende twintich des Saterdaghes na sinte 
Lambrechts dage.
Oorspr. ( Inv. no. 100.6 ).
Met het zegel van Willem Heuter Claesz. in groene was.

133. 1423. December 20.
Florys van Alkemae Florysz. verkoopt aan Philips Willem Backersz. 1/10 van 7 1/2 morgen land met de 
woning, die er op staat, in het ambacht van Vlaerdinghe, hetgeen hij geerfd heeft van Margriet Willems
wed. van der Burch.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende twintich op sinte Thomas' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 100.7 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

134. 1424 Februari 14.
Het klooster van St Aechte te Delf verkoopt aan Philips Willem Backersz. 7 1/2 hont land in het 
ambacht van Vlaerdingen.

Int jair ons Heren MCCCC vier ende twintich op sinte Valentijns dach.
Oorspr. ( Inv. no. 100.8 ).
Met het conventszegel in groene was.

135. 1424 Mei 24.
Jacob Dirxz. verkoopt aan Willem, Clays, Pieter, Louwe, Alverait, Machtelt en Ermgairt, Pieter Engelsz. 
kinderen, een rente van 14 pond Hollandsch jaarlijks, waarvoor hij 18 1/2 morgen land, gelegen op 
tWout, verbindt.

Op sinte Urbanus' avont in Meye, int jaer ons Heren dusent vierhondert vier ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 133.2 ).
Met de zegels van Franck van Dorp en Pieter Groen in groene was.

136. 1424 September 28.
Tyeman Braam, priester en generaal minister, en Gemeen Kapittel van de orde van penitentie van St. 
Franciscus oorkonden, dat besloten zusters van die orde goederen mogen bezitten en daarover 
beschikken, waarvoor zij zoo noodig het klooster mogen verlaten.

Int jair ons Heren MCCCC vier ende twintich op sinte Michiels avont.
Oorspr. ( Inv. no. 11 ).
Met geschonden zegel van het Kapittel in groene was.
Gedrukt: Kerkhistorisch archief IV 58.

137. 1424 October 8.
Willem die Bastairt verkoopt aan Heer Jan van Hodenpijl, zijn zwager, 10 morgen land in het ambacht 
van de Lier en 4 morgen in dat van Rijswijck in den Broock.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende twintich achte daghe in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 51.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in rode was.

138. 1426 April 18.
Jan Clays Woutersz. verkoopt aan Semeyns, Jan Breeder Pietersz. dochter, 3 morgen land, vermeld in de
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brieven d.d. 1415 December 21 en 1418 September 16, waardoor deze gestoken is (zie de.nos. 91 en 105).
Opten achtienden dach in Aprille int jair ons Heren dusent vierhondert zes ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 75.2 ).
Met de zegels van Lubbrant Allairtsz. en Florys Jan Claysz. in groene was, waarvan het eerste 
geschonden. Met transfix d.d. 1460 October 14 (zie no. 285).

139. 1426 Augustus 27.
Haedwy Vranck Pietersz. dochter verkoopt aan den zoon van Wigger Pouwelsz. 1/4 van 25 morgen 
land in Vryenban.

tsDinxdages na sinte Berthelmees' dage apostel int jair ons Heren dusent vierhondert zess 
ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 113.3 ).
Met de zegels van Symon Reymbrandtsz. en Aernt Gerytsz. in groene was. Met transfix d.d. 1431 
Februari 9 (zie no. 163).

140. 1426 December 3.
Lijsbet van Haemstede, vrouw van Hodenpijl, verkoopt aan Dirc van Woezyc bastaard Dirxz. 9 1/2 
morgen land, gelegen op de Hoeve in het ambacht van de Lier.

Int jair ons Heren duysent vierhondert zess ende twintich op sinte Barbaren avont.
Oorspr. ( Inv. no. 51.3 ).
Met de zegels van Lijsbet voorn., Claes van Diepenburch, Jan Smit Dirxz. en Andries die Witte in 
groene was, waarvan de eerste twee geschonden.

141. 1427 Januari 21.
Dirck van Hodenpijl oorkondt, dat zijn moeder heeft verkocht aan Dirck van Goeswyck bastaard 
Dircxz., 9 1/2 morgen land in het ambacht van de Lier.

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende twintich op sinte Agnieten dach.
Oorspr. ( Inv. no. 51.4 ).
Met het zegel van Clais van Diepenburch, neef van den oorkonder, in groene was.

142. 1427 October 31.
Jacop Claesz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 1398 Juli 4, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 32).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende twintich op alre Heylighen avont.
Oorspr. ( Inv. no. 101.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

143. 1428 Mei 20.
Philips Heynricsz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte 1/3 van 10 morgen land in Babbaertspolre in
het ambacht van Vlaerdinghen, van welk land het klooster de andere 2/3 bezit.

Int jaer ons Heren MCCCC achte ende twintich sDonredaghes na sinte Servacius' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 101.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

144. 1428 Juli 21.
Philips van den Rijn verkoopt aan Alijt Dirc Ysbrantsz. wed. 6 morgen land in Maeslant tusschen de 
Westgach en de Scheede, vermeld in de brieven d.d. 1403 Juni 16 en 18 en 1415 Maart 31, April 2 en 
December 31, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 45, 46, 85, 86, 89 en 90).

Int jaer ons Heren MCCCC ende acht ende twintich op sinte Mariën Magdalenen avondt.
Oorspr. ( Inv. no. 73.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

145. 1428 September 29.
"Philips van Dorp machtigt Clemense Feykensdr., zijn vrouw, alle inkomsten te beuren van de volgende 
perceelen land: een van 5 morgen 2 hont, twee, elk van 3 morgen 2 hont in het ambacht van Dorp, en 
een van 3 morgen 3 hont in Maeslant; bovendien zal hij haar jaarlijks 8 pond uitreiken."

Gescreven om sinte Michiels dach int jaer ons Heren dusent CCCC acht ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 147.1 ).
Met de zegels van den oorkonder en van Jan van Dorp, zijn broeder, in groene was, waarvan het 
eerste geschonden.
Dit charter is in den Inv. onder het hoofd Zouteveen gebracht om redenen, meegedeeld in de 
noot bij regest no. 147.
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146. 1428 October 9.
Willem van den Burch geeft aan het klooster St. Aechte als ouderlijk erfdeel van zijn twee zusters en 
wegens schulden, die hij aan het klooster heeft, enige renten en een aantal perceelen land, gelegen in 
den Haghe, Rijswijc, Wateringhe, Naeldwijc, 's Gravensande, Maeslant en Zuyt-Maeslant en volgens 
testament van zijn vader nog een perceel land in Maeslant, waarvoor het klooster zielmissen voor zijn 
ouders doen zal, en tegen kwijtschelding van een rente van 1 pond jaarlijks voor de Oude Kerk te Delf, 
en een van 25 schellingen jaarlijks voor een kapelrie in den Haghe, een perceel land op de Souteveen, 
een op Vlaerdingherwout, 10 schellingen jaarlijks aan huur en de helft van een elstuintje te Stompic.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert acht ende twintich op sinte Victoers avont.
Oorspr. ( Inv. no. 146 ).
Met de zegels van Mr. Gheryt van der Hove en Jacob Hughe Woestsz. in groene was.
Dit charter is in den Inv. onder het hoofd Zouteveen gebracht omdat teekens op de rugzijde naar 
dien post in Inv. no. 21 verwezen.

147. 1428 October 31.
Philips van den Dorp schenkt aan het klooster van St. Aechte 13 morgen land in Maeslant, 4 morgen 3 
hont land in Zuyt-Maesland en 2 perceelen, elk groot 5 morgen 2 hont, in het ambacht van van den 
Dorp.

Int jaer ons Heren MCCCC acht ende twintich op alre Heyligen avont.
Oorspr. ( Inv. no. 147.2 ).
Met de zegels van den schenker, van Mr. Jacop Symonsz., deken van den Hoghen lande te Leyden,
van Jan van den Dorp en van Jannes van Sevenaer, broeder en zwager van den schenker, in 
groene was.
"N.B. In dorso staat: «Opten Soutenveen in den ambacht van Dorp» en dat de 13 morgen in 
Maeslant verkocht zijn aan de Karthuizers. De letters op de rugzijde verwijzen evenals dat bij het 
charter d.d. 1428 September 29 (reg. no. 145) het geval is, naar den post Zouteveen in Inv. no. 21 , 
waar beide perceelen van 5 morgen 2 hont vermeld worden; dus zijn deze charters in den Inv. ook
onder dat hoofd gebracht."

148. 1428.
Coppenanne, Dirc en Claeys Claeys' zoons van der Steghe verkoopen aan Isebrant Dirxz. 1/8 van 11 
morgen land in sAbs recht.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 22.2 ).
Met geschonden zegel van Copnan in groene was. Met transfix d.d. 1473 Februari 12 (zie no. 318).

149. 1429 Februari 1.
Margriet Wouter Dircsz. wed. en haar drie kinderen verkoopen aan Jan Eversz., Margriets zwager, de 
helft van 7 morgen land en een boomgaard in Rijswijc.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende twintich des Dinxdaghes op onser Vrouwen 
avont purificacio.
Oorspr. ( Inv. no. 94.4 ).
Met het zegel van Jan Willem Aerntsz, neef van Margriet voorn., in groene was. Met transfix d.d. 
1451 Mei 23 (zie no. 257).

150. 1429 Februari 27.
Lijsbeth van Cranenburch, Jan Willem Moersz. wed., verkoopt aan het klooster van St. Aechte te Delf 
een perceel land te Rijswijc.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert neghen ende twintich des Sonnendaghes na sinte 
Pieters dach cathedra.
a. Oorspr. ( Inv. no. 91.1 ).
Met het zegel van Aernt van Egmond, schout te Delf, in groene was.
b. Geïnsereerd in den brief d.d. 1437 October 27 (zie no. 208).

151. 1429 Maart 1.
Willaem en Lijsbeth, Jans kinderen van den Werve, verkoopen aan Buekel Jan Blotenz. een rente van 
40 schellingen jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1410 Februari 20, waardoor deze gestoken is (zie no. 
60).

Int jair ons Heren MCCCC neghen ende twintich op den eersten dach in Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 95.2 ).
Met de zegels van Jacop Hughe Woestsz. en Screvel Gherytsz. in groene was.



3.18.02 Delftse Statenkloosters / St. Agatha 65

152. 1429 Maart 12.
Willem van der Burch geeft aan zijn twee bastaardkinderen 10 1/2 morgen land in het ambacht van 
Vlaerdingen, geheeten Heer Loops land.

Inden jair ons Heren vierhondert ende negen ende twintich opten twaliften dach in Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 102.2 ).
Met het zegel van breeder Joest, prior van het Regulierenklooster to Bug, in groene was.

153. 1429 April 5.
Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan Burch heeft verkocht aan het klooster St. Aechte te Delft 1/12 van
11 morgen poortland, die hij van zijn zwager Jan van Rijswijc had geërfd, waarvan er 7 Zuidwaarts van 
het klooster Coninxveld aan den Westkant, en de overige 4 daar tegenover aan den Oostkant van de 
vaart liggen.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert neghen ende twintich des Dinxdaghes na sinte 
Ambrosius' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 26 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

154. 1428 April 22.
Claes Herpersz. en Gheertruit Jan Dircsdr. van Stienvoerde verkoopen aan het klooster St. Aechte te 
Delf de helft van 2 1/2 morgen land te Zoeterwoude in Tedingher brooc, de helft van een ander even 
groot perceel land aldaar, en 4 hont land te Voerburch.

Int jaer ons Heren MCCCC neghen ende twintich op sinte Jorys' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 143 ).
Met de zegels van Mr. Jacop Obrecht, priester, en Aernt van der Does in groene was.

155. 1430 Maart 21.
Paus Martinus machtigt den bisschop van Trajectum de Franciscanerkloosters in zijn diocees verlof te 
geven tot het hebben van een eigen kapel en kerkhof, mits aan de geestelijkheid der parochie 
schadevergoeding wordt betaald.

Datum Rome apud sanctos Apostolos duodecimo kalendas Aprilis pontificatus nostri anno 
tercio decimo.
Gevidimeerd in den brief d.d. 1431 Februari 10 (zie no. 164).
Gedrukt: Kerkhistorisch archief IV 59.

156. 1430 April 10.
Dirc van Woesick bastaard Dircxz. verkoopt aan Willem Dircx Vlasmansz. 9 1/2 morgen land, gelegen 
op de Hoeve in het ambacht van de Lier.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertich opten tienden dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 51.5 ).
Met de zegels van den oorkonder en van Phillips Engebrechtsz. in groene was.

157. 1430 Mei 15.
Pouwels Pouwelsz. verkoopt aan Huge Dircxz. 4 1/2 morgen land en 2 1/2 morgen, geheeten Ver Nellen 
lant, in Ketel ambacht.

Des Manendaechs na sinte Servaes' dach int jair ons Heeren dusent vierhondert ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1432 Mei 20 (zie no. 176).

158. 1430 Juni 22.
Paus Martinus machtigt den bisschop van Trajectum enige bepalingen, gemaakt door Bonifacius IX en 
Johannes XXIII voor de kloosters der Franciscaner orde, te bekrachtigen.

Datum Rome apud sanctos Apostolos decimo kalandas Julii pontificatus nostri anno tercio 
decimo.
Gevidimeerd in den brief d.d. 1431 Februari 10 (zie no. 164).
Gedrukt: Kerkhistorisch archief IV 60.

159. 1430 Augustus 9.
Jan van Dorp verkoopt aan Lijsbet en Machtelt Anschem Hugenz. dochters 3 morgen 2 hont land in 
Maeslant.

Op sinte Lourys' avont int jair ons Heren MCCCC ende dertich.
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Oorspr.( Inv. no. 71.7 ).
Met de zegels van Jan en Phillips van Dorp en Phillips van Rijn in groene was. Met zes transfixen 
d.d. 1433 October 12, 1454 Februari 23, 1457 Januari 9, 1463 Maart 5, 1166 October 7 en 1482 
December 19 (zie de nos. 185, 270, 279, 294, 301 en 342).

160. 1430 November 4.
Meester Willem Sonderdanck verkoopt aan Dirck Jacob Zuys Dirxz. de helft van het land, vermeld in de 
brieven d.d. 1388 Augustus 7, 1392 December 1, 1421 Januari 4 en 1422 Januari 24, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 18, 25, 120 en 124).

Int jair ons Heren MCCCC ende. dertich tSaterdaghes na alre Zielen dach.
Oorspr. ( Inv. no. 109.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

161. 1439 November 10.
Claes Jansz., voogd van Jan, Dirc, Pieter, Aef, Diewer, Lutgen en Lijsbeth, Jan Claesz. kinderen, en 
Margriet, Jan Claesz. wed., verkoopen aan Reyner Martensz. te Delff een perceel land te Wateringe.

Int jaer ons Heren duysent vierhonderd negen ende dertich opten tienden dach van 
November.
Oorspr. ( Inv. no. 126.3 ).
Met het zegel van Claes Jansz. van Zandijck in groene was. Met transfix d.d. 1462 Juli 10 (zie no. 
290).

162. 1430 December 13.
Willem van Egmonde en van Wateringe, jonkvrouwe van Naeldwijck, en Willem, heer tot Naeldwijck 
en ter Capellen, maarschalk van Hollant, verkoopen aan Heynric van Hout 5 1/2 morgen 77 1/2 roeden 
land in Wateringe.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende dertich op sinte Luciën dach.
Oorspr. ( Inv. no. 125.1 ).
Met de zegels der beide oorkonders in groene was.

163. 1431 Februari 9.
Wigger Pouwels Aernts zoons zoon verkoopt aan Alijt Aernt Toudendr., Lambrecht Outgairtsz. wed., 
1/4 van 25 morgen land, vermeld in den brief d.d. 1426 Augustus 27, waardoor deze gestoken is (zie no. 
139).

Opten negenden dach in Februario int jair ons Heren dusent vierhondert ende dertich na den 
lope des Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 113 ).
Met de zegels van Heynrio van Hout Pietersz. en Pieter Rijc Jacobsz. in groene was.

164. 1431 Februari 10.
Bisschop Swederus geeft als executor van den pauselijken stoel vidimus van twee bullen van paus 
Martinus V (zie de nos. 155 en 158) op voorwaarde, dat ieder klooster aan den pastoor van de parochie, 
waartoe het behoort, 4 lood zilver jaarlijks betaalt.

Datum et actum in opido Culemburgensi dicte nostre dyocesis in ecclesia collegiata sancte 
Barbare dicti opidi sub anno nativitatis Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo 
Sabbato mensis Februarii die decimo hora primarum vel quasi pontificatus sanctissimi in 
christo patris et domini nostri domini Martini divina providencia pape quinti anno quarto 
decimo.
Oorspr. ( Inv. no. 12 ).
Met geschonden bisschopszegel in rode was.
In dorso staat, dat het klooster St. Aechte dezen brief bekostigd heeft.

165. 1431 Maart 24.
Gijsbrecht Jacobsz. verkoopt aan Margriet Dirxz. wed. de helft van 4 morgen 1 1/2 hont land in het 
ambacht van Wateringe.

Op onser Vrouwen avont annunciatio int jair ons Heren dusent vierhondert ende dertich na 
den lope des Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 118.4 ).
Met de zegels von den oorkonder en van Pieter Groen Willemsz., zijn neef, in groene was. Met 
transfix d.d. 1431 April 9 (zie no. 169).
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166. 1431 Maart 28.
Bairtout Claes Ommeloipersz. verkoopt aan Willem Dirc. Vlasmansz. de helft van 4 morgen 11/2 hont 
land in het ambacht van Wateringe.

Des Dynxdaechs nae onser Vrouwen dach annunciacio int jair ons Heeren dusent vierhondert
ende dertich na den lope des Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 118.2 ).
Met de zegels van Vrane van den Dorp en Dirc Wiggersz. in groene was.

167. 1431 April 9.
Heynric, Heer van Wassenair, burggraaf van Leyden, geeft zijn neef Jan van Groenenvelde den vrijen 
eigendom van 5 morgen land, gelegen op de Harnasch, welk land deze van hem in leen had.

Gegeven opten negenden dach in Aprille int jair ons Heren dusent vierhondert een ende 
dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 131.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in rode was.

168. 1431 April 9.
Jan van Groenevelt verkoopt aan Willem Dirxz. 5 morgen land, welke hij in leen had van Heer Heynric 
van Wassenair, burchgraaf van Leyden, en van dezen in eigendom heeft ontvangen, welk land gelegen 
is op de Harnasch.

Opten negenden dach in Aprille int jair ons Heren dusent vierhondert een ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 131.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

169. 1431 April 9.
Margriet Dirc Dirxz. wed. verkoopt aan Willem, haar zoon, het land, vermeld in den brief d.d. 1431 
Maart 24, waardoor deze gestoken is (zie no. 165).

tsManendages na beloken Paischen int jair ons Heren MCCCC ien ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 118.3 ).
Met de zegels van Heyn Bug, zoon, en Huge Geryt Buskairtsz., zwager van Margriet, in groene 
was.

170. 1431 April 26.
Garbrant Jacobsz. verkoopt aan Dirc Nessinc 3 morgen land in Hodenpijl.

tsDonredages na sinte Jorys' dage in Aprille int jair ons Heren dusent vierhondert een ende 
dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 37.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met drie transfixen d.d. 1431 December 10 en 
1438 Maart 6 (zie de nos. 175, 211 en 212).

171. 1431 Mei 5.
Aernt Jordijnsz. verkoopt aan Wigger Pouwels Aernts zoons zoon 6 morgen land in Vryenban.

Opten vijften dach in Meye int jair ons Heren dusent vierhondert een ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 113.6 ).
Met de zegels van Geryt Gerytsz. en Aernt Tonde Beukelsz. in groene was Met twee transfixen d.d.
1433 October 29 en 1437 December 22 (zie de nos. 287 on 209).

172. 1431 Juni 12.
Jacob Buekelsz. verkoopt aan Alijd Aernt Toudendr., Lambrecht Outgaertsz. wed., 5 morgen land in 
Vryenban.

Op sinte Odulphs avont int jair ons Heren dusent vierhondert een ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 113.4 ).
Met de zegels van Jacob Buekelsz. en Aernt Tou Buekelsz. in groene was.

173. 1431 October 25.
Alijt Florys Dirxz. wed. verkoopt aan Jacob Claes van Veensz., haar zwager, de helft van 7 morgen land 
en een boomgaard in het ambacht van Ryyswijck.

Int jair ons Heren dusent vierhondert een ende dertich tsDonredaghes na der elffdusent 
Machden dach.
Oorspr. ( Inv. no. 94.1 ).
Met de zegels van Willem Heuter Claesz. en Jan Claesz. Touwe in groene was, waarvan het tweede
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geschonden.

174. 1431 November 15.
Oudzier Heynrixz. verkoopt aan jonkvrouw Lijsbeth van Cranenburch, Jan Willem Moersz. wed., 1 
morgen land in Rijswijck.

Des Donredaechs nae sinte Martijns dach in den winter int jaer ons Heren dusent vierhondert
een ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 93.1 ).
Met het zegel van Aernt Gerytsz., schout te tsGravensande, in groene was.
In dorso staat: «dese brief maect den XXVI ingera in Jan Meyers woninge».

175. 1431 December 10.
Dirc Nessinc verkoopt aan Pieter Heyn Bollairtsz. 3 morgen land, vermeld in den brief d.d. 1431 April 26,
waardoor deze gestoken is (zie no. 170).

tsMaendages na onser Vrouwen dage conceptio int jair ons Heren MCCCC een ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 37.3 ).
Met het zegel van Huge Geryt Buschairtsz. in groene was. Met twee transfixen d.d. 1438 Maart 6 
(zie de nos. 211 en 212).

176. 1432 Mei 20.
Huge Dircsz. geeft aan het klooster van St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 1430 Mei 15, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 157).

Int jair ons Heren MCCCC twee ende dertich opten twintichsten dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 41.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

177. 1432 November 10.
Ghijsbrecht uuter Lier Symonsz. geeft aan Florys Jacopsz. de helft van 14 morgen land in Maeslant, die 
deze van hem in leen hield, in eigendom.

Int jair ons Heeren MCCCC twee ende dertich op sinte Martijns avont in die wiinter.
Oorspr. ( Inv. no. 65.4 ).
Met het zegel van Jan van den Dorp in groene was. Met transfix d.d. 1432 November 19 (zie no. 
178).

178. 1432 November 19.
Florys Jacob Florys' zoons zoon verkoopt aan het klooster van St. Aechte de helft van 14 morgen land, 
vermeld in den brief d.d. 1432 November 10, waardoor deze gestoken is (zie no. 177).

Int jaer ons Heren MCCCC twee ende dertich op st. Elijsbetten dach.
Oorspr. ( Inv. no. 65.3 ).
Met het zegel van Jan van den Dorp in groene was.

179. 1433 April 11.
Jacob Hoen Jansz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte 2 morgen land in Wateringhe.

Int jaer ons Heren MCCCC drie ende dertich opten elfsten dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 119 ).
Met de zegels van Mr. Geryt van den Hove, dokter, en Aernt Gerytsz. in groene was.

180. 1433 Mei 10.
Gezworenen in der Abdissen recht van Reinsburch oorkonden, dat Dirc Dammaesz. heeft verkocht aan 
den schout, Pieter Ruysch, de helft van 3 morgen land aldaar, geheeten de Hoetcamp.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende dertich op den tienden dach in Mey.
Oorspr. ( Inv. no. 24.4 ).
Met het ambachtszegel in groene was. Met drie transfixen d.d. 1481 Juli 5, 1493 Maart 16 en 1503 
Januari 30 (zie de nos. 338, 374 en 400).

181. 1433 Juli 8. (?)
Willem Martijnsz. verkoopt aan Fy Dirxdr. het land, vermeld in den brief d.d. 1417 Februari 15, waardoor
deze gestoken is (zie no. 97).

Int jaer ons Heren MCCCC drie ende dertich op onser Vrouwen avont (visitacio?).
Oorspr. ( Inv. no. 77.7 ).
Met de zegels van Jacob Aerntsz. en Jan Starc Hugenz. in groene was.
Voor de datering zie no. 183.
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182. 1433 Juli 8. (?)
Willem Martijnsz. verkoopt aan Fy Dirxdr. het land, vermeld in den brief d.d. 1419 April 1, waardoor 
deze gestoken is (zie no. 107).

Int jaer ons Heren MCCCC drie ende dertich op onzer Vrouwen avont (visitacio?).
Oorspr. ( Inv. no. 77.2 ).
Met de zegels van Jan Stare Hugenz. en Jacob Aerntsz. in groene was.
Voor de dateering zie no. 183.

183. 1433 Juli 8.
Willem Martijnsz. verkoopt aan Fy Dirxdr. het land, vermeld in den brief d.d. 1417 Mei 1, waardoor deze 
gestoken is (zie no. 101).

Int jair ons Heren MCCCC drie ende dertich op onser Vrouwen avont visitacio.
Oorspr. ( Inv. no. 77.5 ).
Met het zegel van Jan Stare Hugenz. in groene was, dat van Jacob Aerntsz. verloren.

184. 1433 Juli 13.
Coert Boon Copzoetenz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 2 morgen 1 1/2 hont land in Zuyt-
Maeslant.

Int jaer ons Heren MCCCC drie ende dertich op sinte Margrieten dach.
Oorspr. ( Inv. no. 148 ).
Met het zegel van Jacop Heye Yewijnsz. in groene was.
De teekens in dorso venwijzen naar den post Zouteveen in Inv. no. 21 , waarom dit no. in den Inv. 
ook onder dat hoofd is gebracht.

185. 1433 October 12.
Lijsbet Anschem Hugenz. dochter, vrouw van Jacob Jansz. van Leeuwen, en Machtelt, haar zuster, 
verkoopen aan Kathrijn en Margriet, Pieter Wiggersz. dochters, het land, vermeld in den brief d.d. 1430 
Augustus 9, waardoor deze gestoken is (zie no. 159).

Opten twalefsten dach in Octobri int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 71.6 ).
Met de zegels van Jan van Dorp en Adryaen Jan Heynrixz. van Gronenwege in groene was. Met vijf
transfixen d.d. 1454 Februari 23, 1457 Januari 9, 1463 Maart 5, 1466 October 7 en 1482 December 
19 (zie de nos. 270, 279, 294, 301 en 342).

186. 1433 October 17.
Adryaen Jacobsz. verkoopt aan Pieter Groene Willemsz. de helft van 11 morgen land op de Harnasch, 
die hij geërfd heeft van Jacob Dirxz., zijn vader.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende dertich op sinte Lucas' avont evangelist.
Oorspr. ( Inv. no. 133.5 ).
Met de zegels van Willem, heer tot Naeldwijck en ter Capellen, maarschalk van Hollant, en 
Adryaen Nachtegail in groene was. Met twee transfixen d.d. 1438 Juli 23 en 1455 September 11 (zie 
de nos. 215 en 275).

187. 1433 October 29.
Wigger Pauwelsz. Aernts zoons zoon verkoopt aan Aernt Tou Aelwynsz. 1/4 van 25 morgen land in 
Vryenban, vermeld in den brief d.d. 1431 Mei 5, waardoor deze gestoken is (zie no. 171).

tsDonredaghes na sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren MCCCC drie ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 113.7 ).
Met de zegels van Heynrick van Voirhout Pietersz. en Pieter Groen in groene was. Met transfix 
d.d. 1437 December 22 (zie no. 209).

188. 1434 April 25.
Willem Aerntsz. huurt van Katrijn Wouter Willemsz. wed. 3 morgen 1 1/2 hont land in Naeldwijck voor 
10 pond jaarlijks, waarvan hij 40 schellingen Hollandsch zal betalen aan Jan Gesen.

Int jair ons Heren duysent vierhondert vier ende dertich op sinte Marcus' dach ewangelista.
Oorspr. ( Inv. no. 76.1 ).
Met het zegel van Coppart van Praet, baljuw van Naeldwijck, in groene was.

189. 1434 December 20.
Ghijsbrecht Heynrixsz. van Schyedamme belooft het klooster St. Aechte of het klooster, waarin 
Hildegond, zijn zuster, wonen zal, gestand te zullen doen de schenking van 4 morgen te Ouderschie, 
door zijn vader aan het klooster St. Aechte gedaan, voordat Hildegond het verliet, op voorwaarden, dat
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hij geholpen zal worden het gedeelte, dat er van verkocht is, terug te koopen.
Int jair ons Heren MCCCC vier ende dertich opten twie ende twintichsten dach in Decembri.
Oorspr. ( Inv. no. 80 ).
Met het zegel van Clays Danelsz. in groene was.

190. 1435 Februari 15.
Het klooster van St. Katrine te Hairlem op de Croft verkoopt aan het klooster van St. Aechte te Delft 11 
morgen 3 1/2 hont land, vermeld in debrieven d.d. 1416 November 13 en 1417 Augustus 13, waardoor 
deze gestoken is (zie de nos. 95 en 103).

Int jaer ons Heren MCCCC ende vijf en dertich op den vijftienden dach van Februari.
Oorspr. ( Inv. no. 90.2 ).
Met het conventszegel in groene was.

191. 1435 Mei 3.
Jan van Duvenvoirde heer Dirxz. van Duvenvoirde belooft Jan Florysz. van Zwieten te vrijwaren het 
bezit van de werf, geheeten Duvensteyn met 5 morgen land in het ambacht van Wateringe, die Aernt 
van Duvenvoirde, zijn breeder, aan genoemden Florys heeft verkocht.

Opten derden dach in Meye int jair ons Heren dusent vierhondert vijf ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 120 ).
Met de zegels van Aelbrecht Buckelsz. en Geryt Hugenz. in groene was.

192. 1435 Juli 5.
Claes Herpersz. en Geertruid Jan Dircsdr. verkoopen aan Borwout Mathijsz. twee perceelen land in 
Wateringe, groot 1 1/4 morgen en 7 1/2 hont.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vijf ende dertich des Dinxdaghes na sinte Martijns dach 
translacio.
Oorspr. ( Inv. no. 122.2 )
Met de zegels van Symon en Aernd van dor Does in groene was. Met transfix d.d. 1436 September
7 (zie no. 202).

193. 1435 Augustus 28.
Burgemeesters, schepenen en raden van den Brielle verkoopen aan Jan Zael een erf, gelegen op de 
timmerwerf.

Int jair ons Heren XIII c vive ende dertich acht ende twyntich dage in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 183.1 ).
Met geschonden zegel ten zaken der stad in groene was.

194. 1435 Augustus 28.
Burgemeesters, schepenen en raden van den Brielle verkoopen aan Clais Rooz. een erf, gelegen op de 
timmerwerf.

Int jair ons Heren vierhondert vive ende dertich acht ende twyntich daege in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 183.2 ).
Met geschonden zegel ten zaken der stad in groene was.

195. 1435 Augustus 28.
Burgemeesters, schepenen en raden van den Brielle verkoopen aan Jan Franckenz. 3 erven, gelegen op 
de timmerwerf.

Int jair ons Heren duysent vierhondert vive ende dertich acht ende twyntich dage in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 183.3 ).
Met geschonden zegel ten zaken der stad in groene was.

196. 1435 December 20.
Vranc Dircsz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte 10 hont land in Maeslant.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vive ende dertich op sinte Thomas' avont apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 66 ).
Met het zegel van Jacop Heye Yewensz. in groene was.

197. 1435 December 31.
Jan Huge Everairts zoons zoon verkoopt aan Aert Tou Aalwijnsz. en Alijt Lambrecht Outgairtsz. wed., 
diens dochter, 1/16 van 28 morgen land in Vryenban.

Opten lesten dach in Decembri int jair ons Heeren MCCCC vijf ende dertich.
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Oorspr. ( Inv. no. 113.9 ).
Met de zegels van Heynric van Hout Pietersz. en Florys Jansz. in groene was. Met transfix d.d. 1437
December 22 (zie no. 210).

198. 1436 Maart 8.
Jan Clays Blomenz. verkoopt aan Fy Dirxdr. 4 hont land te Naeldwijck.

Int jair ons Heren MCCCC vijf ende dertich na den beloip des Hoofs van Hollant opten 
achtende dach in Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 77.4 ).
Met het zegel van Aelbrecht Buekelsz. in groene was. Met transfix d d. 1502 October 31 (zie no. 
399), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1417 Februari 15 (zie no. 97).

199. 1436 Maart 12.
Jan Pietersz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte 7 hont land in Rijswijck op Ockenberg.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ses ende dertich op sinte Gregorius' dag.
Oorspr. ( Inv. no. 90.1 ).
Met het zegel van Pieter Heymansz. in groene was.

200. 1436 Mei 19.
Symon Claesz. verkoopt aan Belye Hughen Deckers wed. 3 1/4 morgen land in Wateringhe, geheeten 
de Nyesen Camp.

Int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende dertich opten negentienden dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 121.2 ).
Met het zegel van Aernd Gerytsz. in groene was. Met transfix d.d. 1436 September 4 (zie no. 201).

201. 1436 September 4.
Belye Hughe Deckers wed. verkoopt aan het klooster van St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 
1436 Mei 19, waardoor deze gestoken is (zie no. 200).

Int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende dertich des Dinxdages na sinte Johans dach 
decollacio.
Oorspr. ( Inv. no. 121.1 ).
Met het zegel van mr. Willem Sonderdanc, dokter, in groene was.

202. 1436 September 7.
Borwout Mathijsz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 1435 Juli 
5, waardoor deze gestoken is (zie no. 192).

Int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende dertich op onser Vrouwen avont nativitas.
Oorspr. ( Inv. no. 122.1 ).
Met hot zegel van Jacob Ofhuys in groene was.

203. 1436 November 8.
Machtelt Jan Dircs wed. van Stienvoerde verkoopt aan het klooster St. Aechte 1/2 morgen land in 
Wateringhe.

Int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende dertich des anderen daechs na sinte 
Willebrordus' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 123 ).
Het zegel van Pieter Groen verloren.

204. 1436 November 14.
Aechte Mathijs Houdensciltsdr. verkoopt aan Lijsbeth Jan Willem Moersz. wed. 6 1/2 morgen land, 
vermeld in de brieven d.d. 1412 Juli 28 en 1423 September 1, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 72 
en 128).

Opten viertienden dach in Novembri int jaer ons Heren dusent vierhondert ses ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 69.2 ).
Met de zegels van Pieler groenen en Jannes Aerntsz. in groene was. Met transfix d.d. 1447 
September 30 (zie no. 246).

205. 1437 Januari 11.
Jacob Jacobsz. verkoopt aan Bely Huge Jansz. wed. 3 morgen 1 hont land in Maeslant.

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende dertich des Vrydages na den heiligen 
Dertienendach.
Oorspr. ( Inv. no. 67.2 ).
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Met de zegels van Aernd Gerytsz. en Aelbrecht Bokelsz. in groene was. Met transfix d.d. 1437 April 
16 (zie no. 206).

206. 1437 April 16.
Bely Huge Jansz. die Deckers wed. geeft aan het klooster van St. Aechte den brief d.d. 1437 Januari 11, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 205).

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende dertich opten sestienden dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 67.1 ).
Met het zegel van Mr. Willem Sonderdanc, dokter, in groene was.

207. 1437 September 28.
Aelbrecht Vranckenz. geeft aan het klooster van St. Aechte 2 morgen 3 1/4 hont land in Wateringhe, 9 
morgen in de Ketel en 12 morgen in Vlaerdinge, geheeten Oudenvatersland.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende dertich op sinte Michiels avont.
Oorspr. ( Inv. no. 103 ).
Met de zegels van Jan die Witte Jan Zoukenz. en Jan Hughen Cleymansz. in groene was.

208. 1437 October 27.
Lijsbet van Cranenburch, Jan Willem Moirsz. wed., verklaart het klooster van St. Aechte te zullen 
vrijwaren de 20 morgen land te Rijswijc, die zij het klooster heeft verkocht volgens een brief d.d. 1422 
Februari 27, hierin geïnsereerd (zie no. 150).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende dertich op sinte Symon ende Juden avont 
apostelen.
Oorspr. ( Inv. no. 91.2 ).
Met de zegels van Jan die Witte Jan Souckenz., Lubbrant Allairtsz., Vranc Lambrechtsz. en Dire Jan
Casusz., burgemeester van Delff, in groene was.

209. 1437 December 22.
Jonkvrouw Clemeyns Aernt Toude Aelwijnsz. wed. verkoopt aan Alijt Lambrecht Oudtgaertsz. wed. 1/4 
van 25 morgen land in Vryenban, vermeld in de brieven d.d. 1431 Mei 5 en 1433 October 29, waardoor 
deze gestoken is (zie de nos. 171 en 187).

Des dages na sinte Thomas' dach int jair ons Heeren MCCCC seven ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 113.5 ).
Met het zegel van Florys van Alkemade in groene was.

210. 1437 December 22.
Jonkvrouw Clemeyns Aernt Toude Aelwijnsz. wed. verkoopt aan Alijt Lambrecht Oudtgairtsz. wed. de 
helft van 1/16 van 28 morgen land in Vryenban, vermeld in den brief d.d. 1435 December 31, waardoor 
deze gestoken is (zie no. 197).

Des dages na sinte Thomas' dach int jair ons Heren MCCCC seven ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 113.8 ).
Met het zegel van Florys van Alkemade in groene was.

211. 1438 Maart 6.
Pieter Heyn Bollairts zoons zoon verkoopt aan het klooster St. Aechte de helft van 3 morgen land, 
vermeld in de brieven d.d. 1431 April 26 en December 10, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 170 en 
175).

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende dertich opten sesten dach in Maarte.
Oorspr. ( Inv. no. 37.2 ).
Met het zegel van Jan van der Hove Kerstantsz. in groene was. Met transfix d.d. 1438 Maart 6 (zie 
no. 212).

212. 1439 Maart 16.
Jan Jansz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte 1/4 van 3 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 
1431 April 26, 1431 December 10 en 1438 Maart 6, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 170, 175 en 
211).

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende dertich opten sesten dach in Mairte.
Oorspr ( Inv. no. 37.2 ).
Met het zegel van Jan van den Hove Kerstantsz. in groene was.

213. 1438 Maart 22.
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Jan witte Louwerysz. verkoopt aan Heynrick van Groesbeeck 8 morgen land in den Vryenban.
Opten twee ende twintichsten dach in Mairte int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende 
dertich
Oorspr. ( Inv. no. 110.6 ).
Met de zegels van Dirc Willemsz. van Oistgeest en Witte Willemsz. in groene was.

214. 1438 Juni 6.
Schepenen in Leyden oorkonden, dat Catrijn Wouter Willemsz. wed. aan haar zoon Jan Woutersz. heeft
toegewezen als zijn vaderlijk erfdeel een rente van 6 pond jaarlijks uit een perceel land in Naeldwijck.

Int jair ons Heren duysent vierhondert acht ende dertich opten sesten dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 76.2 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

215. 1438 Juli 3.
Peter Groen verkoopt aan het klooster der Carthuser orde buiten Utrecht in Bloemendael het land, 
genoemd in den brief d.d. 1433 October 17, waardoor deze gestoken is (zie no. 186).

Int jair ons Heren dusent vierhondert achte ende dertich des yersten dages na onser lieven 
Vrouwen dach visitacio.
Oorspr. ( Inv. no. 133.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1455 September 11 (zie no. 275).

216. 1438 Juli 15.
Joost Backer Jans zoons zoon verkoopt aan Zuwe, dochtervan Jacob Ofhuys, 2 morgen land in 
Vryenban.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende dertich tSampdages na sinte Margrieten 
dage.
Oorspr. ( Inv. no. 112.2 ).
Met de zegels van Claes Dirc Jacobsz. en Florys Pietersz. in groene was. Met transfix d.d. 1477 
October 5 (zie no. 326).

217. 1438 Augustus 9.
Claes Brant Jansz., priester, geeft aan het klooster van St. Aechte het land, vermeld in de brieven d.d. 
1409 Augustus 13, en 1414 November 24, waardoor deze gestoken is, (zie de nos. 58 en 84) met de 
bepaling, dat het de opbrenst jaarlijks geven zal aan een priester, die daarvoor minstens drie missen per
week moet doen voor den schenker en diens ouders.

In den jair ons Heren dusent vierhondert acht ende dertich op sinte Lourys' avond.
Oorspr. ( Inv. no. 52 ).
Met de zegels van Mr. Geryt van der Hove, dokter, en mr. Claes Hoyer, licentiaat in de medicijnen, 
in groene was.

218. 1438 Augustus 28.
Claes Rijc Walichsz. verkoopt aan het klooster van St. Aechte de helft van 8, en de helft van 3 morgen 
land op 't Wout op de Harnasch.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende dertich op sinte Jans avont decollacio.
Oorspr. ( Inv. no. 132 ).
Met de zegels van Florys van Alcmade en Heyn Bogge Dircsz. in groene was.

219. 1439 Juni 23.
Jan Dirc van Stienvoirde Jan Dircsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 7 1/2 hont land in Wateringhe,
1/3 van 2 1/2 morgen in Zoeterwoude in Tedinger broec, nog 1/3 van 2 1/2 morgen aldaar en 1/6 van 8 
hont land in Voirburch.

Int jair ons Heren dusent vierhondert negen ende dertich op sinte Johans Baptisten avont.
Oorspr. ( Inv. no. 124 ).
Met het zegel van Aernt van dor Does in groene was.

220. 1439 Juli 13.
Lijsbeth van Cranenburch, Jan Willem Moirsz. wed., verklaart, dat haar man eertijds van Jan van 
Yselsteyn, ten behoeve van het klooster St. Aechte, een huis heeft gekocht, en dat zij met dat klooster 
zijn overeengekomen, dat zij hun beider leven lang het huis zouden bewonen, hetwelk na hun dood 
aan het klooster zal komen in vollen eigendom.

Int jaar ons Heren MCCCC negen ende dertich op sinte Margrieten dach.
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( Inv. no. 27.4 ).
Met de zegels van Mr. Geryt van der Hove, dokter, en Jacop Ofhuys in groene was.

221. 1439 Augustus 12.
Willem Heyter geeft aan het klooster St. Aechte 17 morgen land, gelegen in twee partijen in het 
ambacht van de Ketel.

Int jair ons Heren dusent vierhondert negen ende dertich op sinte Ypolitus' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 42 ).
Met de zegels van den oorkonder en van Kerstant van Alcmade in groene was.

222. 1440 September 28.
Prior en convent der Regulieren te Eemsteyn bij Dordrecht verkoopen aan het klooster St. Agatha te 
Delft een rente van een pond jaarlijks uit een huis, gelegen aan de Westzijde van het Marctvelt.

Int jair ons Heren MCCCC ende viertich op sinte Michiels avont.
Oorspr. ( Inv. no. 159 ).
Met het conventszegel in groene was.

223. 1441 Januari 21.
Jan Dirxz. verkoopt aan Reyner Maertijnsz. 10 hont land in Wateringe.

Int jair ons Heren duysent vierhondert een ende viertich op sinte Agnieten dach.
Oorspr. ( Inv. no. 128.1 ).
Met het zegel van Willem. Veen Florysz. in groene was.

224. 1441 Maart 12.
Alijd Aecht Pietersdr., ministra, en zusters van het klooster St. Ursula te Sciedamme verklaren schuldig 
te zijn aan het klooster St. Aechte 1200 Wilhelmsschilden min 1 1/2 kromstaart, haar geleend na den 
brand van 1428, en 100 Engelsche nobels, 500 pieters en 40 Bourgoensche schilden, sedert dien tijd 
geleend.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert een ende viertich op sinte Gregorius' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 171 ).
Met geschonden convontszegel in groene was.

225. 1441 Maart 27.
Vrancke Boudijnsz. verkoopt aan Jan Pieter Pietersz. de helft van 7 morgen land, gelegen op 't Woud 
op de groote Harnasch.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert een ende viertich des Manendaghes na onser Vrouwen 
dach annunciacio.
Oorspr. ( Inv. no. 137.8 ).
"Met het zegel van Adriaen Elyaesz. in groene was; dat van Dirc Hughenz. verloren. Met zes 
transfixen n.l. een d.d. 1489 Mei 11, en vijf d.d. 1498 Mei 11 (zie de nos. 364 en 383-387), waardoor 
deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1441 Maart 31 (zie no. 226)."

226. 1441 Maart 31.
Vrancke Boudijnsz. verkoopt aan Louwerys Willem Bovenz. de helft van 4 morgen, de helft van 3 
morgen, en nog 3 hont land, gelegen op 't Wout op de groote Harnasch.

Int jair ons Heren dusent vierhondert een ende viertich des Vridaghes na onser Vrouwen dach 
annunciacio.
Oorspr. ( Inv. no. 137.13 ).
Met de zegels van Dire Hughenz. en Adriaen Elyaesz. in groene was. Met vier transfixen d.d. 1453 
September 26, 1460 April 10, 1461 Maart 31 en 1479 Januari 20 (zie de nos. 267, 283, 286 en 328), 
terwijl de brief d.d. 1441 Maart 27 (zie no. 225) door middel van zes transfixen aan dezen is 
vastgemaakt (zie de nos. 364 en 383-387).

227. 1441 Augustus 23.
Ministerse en convent der zusters van St. Ursula te Scyedamme verkoopen aan het klooster van St. 
Agatha 20 hont land, geheeten 't Haertvelt, in het ambacht van Vlaerdinghe.

Int jair ons Heren dusent vierhondert een ende viertich op sinte Bertelmees' avont apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 104 ).
Met geschonden conventszegel in groene was.
In dorso staat, dat het land verkocht is.

228. 1442 Juli 30.



3.18.02 Delftse Statenkloosters / St. Agatha 75

Gijsbertus Heerman, kanunnik van Trajectum, pastoor van de St. Ypolitus' kerk te Delff, staat de zusters
van het klooster St. Agatha toe zelf haar confessor te kiezen, die ook andere kerkplechtigheden mag 
verrichten tegen zekere schadevergoeding aan den pastoor.

Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo tricesima die Julii.
Oorspr. ( Inv. no. 10.2 ).
Met het zegel van de oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1446 Maart 12 (zie no. 237).

229. 1442 December 24.
Schepenen van Vlaerdinger ambacht en van dat van Naeldwijc oorkonden, dat Jan, Aem, Gheryt en 
Gheertruyt, Hugens kinderen, en Katrijn, Huge Philips wed., hebben verkocht aan Jacob van Bleyswijc 
Jacopsz. 2 hont 31 roeden land in Vlaerdinc.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe ende viertich den vier ende twintichsten dach 
in Decembry.
Oorspr. ( Inv. no. 105.3 ).
Met het zegel der schepenen in groene was. Met transfix d.d. 1482 Juli 11 (zie no. 341), waardoor 
hieraan is vastgemaakt een brief d.d. 1442 December 31 (zie no. 230).

230. 1442 December 31.
Dirc van Bleyswijk verkoopt aan Jacob van Bleyswijk Jacobsz. 4 morgen 2 hont land in Vlaerdingher 
ambacht in den Waelkamp.

Int jair ons Heren dusent vierhondert tween viertich opten Jairsavont.
Oorspr. ( Inv. no. 105.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1482 Juli 11 (zie no. 341), 
waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1442 December 24 (zie no. 229).

231. 1443 Juli 19.
Heynric Robbrechtsz., priester, deken te Naeldwijc, verkoopt aan het klooster van St. Agatha twee 
perceelen land, elk groot 1/2 morgen tsGravenzande.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende viertich des Vrydages na sinte Margrieten 
dach
Oorspr. ( Inv. no. 31 ).
Met het zegel van Florys van Alcmade in groene was.

232. 1444 Mei 14.
Heinric van Voirhout geeft aan het klooster van St. Aechte, waarin zijn dochter is, 5 1/2 morgen 77 1/2 
gaarde land in Wateringe.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende viertich des Donredaghes na sinte Pancraes' 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 125.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

233. 1444 November 4.
Schout, schepenen en raden van Delf verzoeken den tollenaren binnen Hollant en Zeelant de zusters 
van St. Aechte vrijdom van tol te geven.

Opten IIIIen dach in Novembri int jair ons Heeren duysent vierhondert vier ende viertich.
Oorspr. ( Inv. no. 19 ).
Met geschonden zegel ten zaken der stad in groene was.

234. 1445 April 20.
Jan Pietersz. verkoopt aan het klooster. St. Agatha te Delf het land, dat zijn vrouw, Lijsbeth Dircsdr. 
Huge Groten wed., in huwelijk heeft meegebracht, en dat gelegen is in de Lyer.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vijf ende viertich opten twintichsten dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 53.2 ).
Met de zegels van Jan Pietersz. en Dirc Hughenz. in groene was.

235. 1445 December 20.
Jacob Ofhuys en Machtelt Toudendr., zijn vrouw, vermaken het klooster St. Aechte 21 morgen land te 
Rijswijc, geheeten Symon Lysinxz. woning, gedurende het leven van Mary en Aechte, hun dochters, na 
wier overlijden het land aan haar beider erfgenamen komen zal.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vijf ende veertich op sinte Thomas' avont apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 92 ).
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De zegels van Jacob Ofhuys en Mr. Willem Sonderdanck, dokter, verloren.

236. 1445 December 24.
Schepenen van tsGravensande oorkonden, dat Huge Louwenz. verkocht heeft aan het klooster van St. 
Aechte 1 1/2 morgen land aldaar.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vijf ende viertich opten heyligen Kerssavont.
Oorspr. ( Inv. no. 32 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

237. 1446 Maart 12.
Rodolphus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt den brief d.d. 1442 Juli 30, waardoor deze gestoken is 
(zie no. 228).

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto mensis Marcii die 
duodecimo.
Oorspr. ( Inv. no. 10.1 ).
Met het bisschopszegel in rode was.

238. 1446 Augustus 30.
Andries Gerytsz. verkoopt aan het klooster van sinte Aechte 3 morgen land in Maeslant.

Int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende viertich des Dinxdaghes na sinte Johannes' 
dach decollacio.
Oorspr. ( Inv. no. 68 ).
Met het zegel van Dirc Jan Casijnsz. in groene was.

239. 1446 December 21.
Doede IJsbrantsz. verkoopt aan Reyner Martijnsz. de helft van de rente, vermeld in den brief d.d. 1421 
October 16, waardoor deze gestoken is (zie no. 123), waarvan genoemde Reyner reeds de andere helft 
bezit.

Op sinte Thomas' dach apostel int jair ons Heren duysent vierhondert zes ende viertich.
Oorspr. ( Inv. no. 76.3 ).
Met het zegel van Florys van Alkemade in groene was.

240. 1447 Januari 3.
Pieter Woutersz. verkoopt aan Heyn Bugghe Dirxz , zijn zwager, 1/6 van 7 1/2 morgen land in het 
ambacht van Rijswijck.

Int jair ons Heren dusent vierhondert zeven ende viertich opten derden dach in Januario.
Oorspr. ( Inv. no. 94.5 ).
Met het zegel van Adriaen Nachtegael, schout van Rijswijck, in groene was.

241. 1447 Januari 21.
Doede IJsbrantsz. verkoopt aan Reyner Martijnsz. 1 1/2 morgen land in Naeldwijck.

Op sinte Agnieten dach int jair ons Heren duysent vierhondert zes ende viertich na den lope 
des Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 35.1 )
Met het zegel van Florys van Alkemade in groene was. Door drie brieven d.d. 1487 Januari 22 (zie 
de nos. 354-356) is deze brief vastgemaakt aan dien d.d. 1447 Juni 20 (zie no. 244).

242. 1447 Februari 16.
Lijsbeth Jan Willem Moirsz. wed. verkoopt aan het klooster van St. Agatha 26 morgen land en de helft 
van 18 morgen, geheeten de Smaelweer, in Rijswiker broec en 2 1/2 morgen, geheeten de Gouden 
boom, in Rijswiker ambacht.

Int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende viertich na beloop des Hofs van Hollant opten
sestienden dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 93.2 ).
Met de zegels van Florys en Kerstant van Alcmade in groene was.
In dorso staat, dat de 2 1/2 morgen van St. Barbara zijn en het overige Jan Meyes woninge heet.

243. 1447 Mei 20.
Meester Gheryt Hughe Vreyenz. verkoopt aan Clays Govairtsz. 2 morgen land tsGravensande.

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende viertich op die twintichsten dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 35.2 ).
Met de zegels van Symon Dircsz. en Jan Jansz. in groene was. Met transfix d.d. 1449 October 11 
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(zie no. 254). Door drie brieven d.d. 1487 Januari 22 (zie de nos. (354-356) is deze brief 
vastgemaakt aan dien d.d. 1447 Juni 20 (zie no. 244).

244. 1447 Juni 20.
Phillips die Bloot Odziersz. verkoopt aan Katrijn Pieter Scriemakers wed. een rente van 5 gouden 
Rijnsche guldens jaarlijks, waarvoor hij verbindt 6 morgen land met daarop staande woning te 
Rijswijck en nog 2 1/2 morgen aldaar.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende viertich opten twintichsten dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 35.4 ).
Met de zegels van Phillips die Bloot en Phillips Huge Starckenz. in groene was. Met drie transfixen
d.d. 1487 Januari 22 (zie de nos. 354-356), waardoor tevens aan dezen brief zijn vastgemaakt de 
nos. 241, 243, 254 en 284.

245. 1447 Juni 21.
Willem Jansz. verkoopt aan Jutte Ghyben wed. 17 hont land in het ambacht van wateringhe.

Opten XXIen dach in Junio int jair ons Heren MCCCC zeven ende viertich.
Oorspr. ( Inv. no. 129.1 ).
Met de zegels van Geryt Colijnsz. en Heyn Potter in groene was.

246. 1447 September 30.
Lijsbeth Jan Willem Moersz. wed. verkoopt aan het klooster St. Agatha te Delf 6 1/2 morgen land, 
vermeld in de brieven d.d. 1412 Juli 28, 1423 September 1 en 1436 November 14, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 72, 128 en 204).

Int jaer ons Heren dusen(t) vierhondert seven ende viertich des Saterdages na sinte Michiels 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 69.1 ).
Met de zegels van Mr. Willem Sonderdanc, dokter, en Kerstant van Alcmade in groene was.

247. 1447 October 12.
Lijsbeth Jan Willem Moersz. wed. verkoopt aan het klooster St. Agatha drie perceelen land in Maeslant,
groot 8, 8 en 8 1/2 morgen.

In den jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende viertich des Donredages na sinte Victors 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 69.5 ).
Met de zegels van Mr. Willem Sonderdanc, dokter, en Kerstant van Alcmade in groene was.
In dorso staat, dat hiervan 8 1/2 morgen verkocht zijn aan Jacob Aertsz.

248. 1447 November 10.
Lijsbeth Jan Willem Moersz. wed. verkoopt aan het klooster St. Aechte twee partijen land, elk groot 7 
morgen, en twee, elk groot 1 1/2 morgen, in Maesland.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende viertich op sinte Martijns avont.
Oorspr. ( Inv. no. 69.6 ).
Met de zegels van Mr. Willem Sonderdanc, dokter, en Kerstant van Alcmade in groene was.

249. 1448 Januari 13.
Lijsbeth Jan Willem Moirsz. wed. verkoopt aan het klooster St. Agatha 9 morgen land te Zueterwoude 
in Tedinger broec, geheeten het Bredeweer, en 1 morgen land aldaar, geheeten de Smaelweer.

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende viertich op sinte Ponciaens avont na den 
loop des Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 144 ).
Met de zegels van Mr. Willem Sonderdanc dokter, en Kerstant van Alcmade in groene was.

250. 1448. Juni 19.
Ministerse en en convent van St. Barbara te Delff verklaren ontvangen te hebben van het klooster St. 
Aechte en Lijsbeth Jan Willem Moersz. wed. 500 Rijnsche guldens.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende viertich op sinte Gervasius' ende Prothasius' 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 178 ).
Met het conventszegel in groene was.

251. 1448 Augustus 28.
Florys Hart Claesz., doctor in de medicijnen, en Jacob Creusinc Cornelysz., secretaris van den hertog van
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Borgongiën, verkoopen aan het klooster St. Aechte 2 perceelen land, groot 10 en 2 morgen, in 
Voirburch, 1 1/4 morgen te Zoeterwoude in Tedinger broec en een rente van 7 gouden Fransche kronen 
uit 7 morgen land te Zoeterwoude.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende viertich op sinte Jans avont decollacio.
Oorspr. (Inv. no 107).
Met de zegels van Florys Hart Claesz. en Cornolys Cruesine, Jacobs vader, in groene was.
In dorso staat, dat de 7 kronen op 23 Mei 1513 afgelost zijn met den penning 28.

252. 1448 November 29.
Reyner Martijnsz. geeft aan het klooster St. Aechte als moederlijk erfdeel voor zijn dochter, zuster in dat 
klooster, 19 1/2 hont land in Naeldwijc en 10 hont in Wateringe met de bepaling, dat na den dood van 
zijn dochter 1/3 van dat land aan het klooster, en het overige aan zijn dochters erfgenamen zal komen 
en dat na zijn dood en dien van zijn dochter, haar vaderlijk erfdeel op dezelfde wijze zal verdeeld 
worden.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende viertich op sinte Andries' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 76.5 ).
Met de zegels van Reyner Martynsz. en Kerstant van Alcmade in groene was.
In dorso staat, dat de 10 hont door de Staten verkocht zijn aan Jan Pouwelsz. Vos.

253. 1448 November 29.
Het klooster St. Aechte verklaart ontvangen te hebben van Reyner Martijnsz. 19 1/2 hont land in 
Naeldwijc en 10 hont in Wateringhe als moederlijk erfdeel voor zijn dochter, zuster in genoemd 
klooster, na wier dood 2/3 daarvan aan haar erfgenamen zal gegeven worden.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende viertich op sinte Andries' avont apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 76.6 ).
Met hot conventszegel in groene was.

254. 1449 October 11.
Claes Goevaertsz. verkoopt aan Reyner Martijnsz. te Delft het land, vermeld in den brief d.d. 1447 Mei 
29, waardoor deze gestoken is (zie no. 243).

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert negen ende vierticb opten elfsten dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 35.4 ).
Met de zegels van Florys Gherytsz. en Jacob Willemsz. in groene was, waarvan het eerste 
geschonden. Door drie brieven d.d. 1487 Januari 22 (zie de nos. 354-356) is deze brief 
vastgemaakt aan dien d.d. 1447 Juni 20 (zie no. 244).

255. 1450 Juni 15.
Lijsbet Jan Jansz. wed. en Katrijn Jan Jansz. dochter verkoopen aan Heynric Bugge Dirxz. 1/6 van 7 1/2 
morgen land in het ambacht van Rijswijck.

Opten XVen dach in Junio int jair ons Heren MCCCC ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 94.2 ).
Met het zegel van Claes Dirc Jacobsz. in groene was.

256. 1450 November 10.
Dirc Bairtoutsz. verkoopt aan Yewijn Ghybenz. kinderen de helft van 5 hont lant in Wateringhe.

Op sinte Martijns avont in den winter int jair ons Heren duysent vierhondert ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 129 ).
Het zegel van Pieter Ruysch verloren.

257. 1451 Mei 23.
Jan Eversz. verkoopt aan Heyn Bugge Dirxsz. de helft van 7. morgen land, vermeld in den brief d.d. 1429
Februari 1, waardoor deze gestoken is (zie no. 149).

Opten XXIIIste dach in Meye int jair ons Heren duysent vierhondert een ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 94.3 ).
Met het zegel van Daem Bertelmeesz. in groene was.

258. 1451 Juli 22.
Lijsbet Jacob Claesz. vrouw van Veen geeft aan het klooster St. Aechte te Delft 23 morgen lant in Striën.

Int jaer van enenvijfticht op sinte Mariën Magdalenen dach.
Gevidimeerd in den brief d.d. 1453 Mei 8 (zie no. 263).

259. 1451 November 8.
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Willem Jansz. verkoopt aan Yewijn Ghybenz. kinderen de helft van 5 hont land in het ambacht van 
Wateringhe.

Opten achtsten dach in Novembri int jair ons Heren duysent vierhondert een ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 129.2 ).
Met het zegel van Pieter Ruysch in groene was.

260. 1452 Maart 31.
Katrijn Jan Jansz. wed. verkoopt aan het klooster St. Aechte 12 morgen land, waarvan er 8 in Ouderscye
en 4 in Berchpolre zijn gelegen, vermeld in de brieven d.d. 1390 Februari 8, 1414 Februari 7 en 23, 1420 
Maart 26 en Mei 9 en 1421 Januari 15, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 22, 79, 80, 115, 117 en 121).

Int jair ons Heren dusent vierhondert twee ende vijftich opten lesten dach van Maert.
Oorspr. ( Inv. no. 81.1 ).
Met de zegels van Claes Ofhuys en Jan Vranckenz. in groene was.
In dorso staat, dat deze brieven spreken van 12 morgen in Boeckelsdijck, waarvan er 1 verkocht is 
zonder brief.

261. 1452 Augustus 25.
Geryt Ampschemsz. verkoopt aan Willem Jacob Olyviersz. kinderen 6 morgen land in Woud ambacht.

Int jair ons Heren duysent vierhondert twee ende vijftich tsdaechs na sinte Bertelmees' dage 
apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 139.4 ).
Met de zegels van Kerstant van Alkemade en Clays Offhuys Jacobsz. in groene was. Met drie 
transfixen d.d. 1462 April 13, 1465 October 31 en 1504 November 13 (zie ne nos. 289, 299 en 407).

262. 1453 Januari 27.
Baljuw en schepenen van Abbenbroeck oorkonden, dat Maritgen Boudijn Willemsz. wed. aan Margriet 
haar dochter, zuster in het klooster van St. Aechte, 4 gemeten land min 50 roeden aldaar heeft 
toegewezen als haar vaderlijk erfdeel, waarvan deze gedurende haar leven de rente zal ontvangen met 
de bepaling, dat na haar dood het land aan Boudijn Willensz. erfgenamen zal komen en de rente aan 
het klooster.

Dit wort ghedaen in den jaere ons Heeren XIIIIC drie ende vijftich opten seven en twintichsten
dach in Januario.
Oorspr. ( Inv. no. 157 ).
Met het zegel van den baljuw en twee schepenzegels in groene was.

263. 1453 Mei 8.
Schepenen van Striën geven vidimus van een schepenbrief d.d. 1451 Juli 22 (zie no. 258).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich VIII dagen inder maent van Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 97 ).
Met vier schepenzegels in groene was.

264. 1453 Augustus 25.
Heinrick van Groesbeeck verkoopt aan Dirc van Haestrecht, rector van het klooster St. Agniet te Delft, 8
morgen land in Vryenban.

Gegeven opten vive ende twintichsten dach in Augusto int jair ons Heren dusent vierhondert 
drie ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 110.7 ).
Met de zegels van den oorkonder en van Heinric Jansz. in groene was.

265. 1453 September 13.
Broeder Jacob, prior, en gemeen convent der orde van St. Baernd te Warmondt en dat van St. Agatha 
maken een scheiding van de nalatenschap van Bely Huge Deckers wed., waarbij het klooster van St. 
Agatha enige perceelen land krijgt, gelegen in Wateringen, Maasland en Vlaardingen.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich op des heylichs Cruys avont exaltatio.
Oorspr. ( Inv. no. 173 ).
Met geschonden zegel van het klooster te Warmond in groene was, dat van het klooster St. 
Agatha verloren.

266. 1453 September 25.
Jacobus, prior van het klooster Mariënhave te Warmonda, maakt het klooster St. Agatha te Delf 
deelgenoot in de vrome werken van zijn klooster.
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Datum pro nobis et successoribus nostris anno Domini MoCCCC LIIIo XXVa die mensis 
Septembris.
Oorspr. ( Inv. no. 14.1 ).
Met het conventszegel in groene was.

267. 1453 September 26.
Lourys Willem Bonenz. verkoopt aan Ewout, Jacob, Claes en Boudijn, Willem Claes Oliviersz. kinderen, 
het land, vermeld in den brief d.d. 1441 Maart 31, waardoor deze gestoken is (zie no. 226).

Opten XXVIen dach in Septembri int jair ons Heren MCCCC drie ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 137.12 ).
Met de zegels van Jan Vranckenz. en Dirc Huge Dirxsz. in groene was. Met drie transfixen d.d. 
1460 April 10, 1461 Maart 31 en 1479 Januari 20 (zie de nos. 283, 2S6 en 328).

268. 1453 October 3.
Het klooster St. Aechte verkoopt aan het klooster St. Ursula te Scyedam 2 perceelen land in het 
ambacht van de Ketel, groot 9 en 1 1/2 morgen.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich opten derden dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 44.4 ).
Met het conventszegel in groene was. Met transfix d.d. 1458 November 3 (zie no. 282).

269. 1453 October 18.
Pieter Jansz. verkoopt aan Jan Symonsz., zijn neef, 3 morgen land, gelegen in het Wout ambacht op de 
Harnas.

Opten XVIIIen dach in Octobry int jaer ons Heren MCCCC LIII.
Oorspr. ( Inv. no. 134 ).
Met geschonden zegel van Vranc Boudijnsz. van Dorp, schout van Dorp, in groene was. Met twee 
transfixen d.d. 1465 Juli 18 en 1487 Februari 28 (zie de nos. 298 en 357).

270. 1454 Februari 23.
Dammaes Pieter Sijsmansz. verkoopt aan Baerte Mathijs Willemsz. wed. het land, vermeld in de 
brieven d.d. 1430 Augustus 9 en 1433 October 12 waardoor deze gestoken is (zie de nos. 159 en 185).

Opten XXIIIste dach in Februario int jair ons Heren duysent vierhondert drie ende vijftich na 
den loip sHoifs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 71.5 ).
Met de zegels van Willem Dirc Vlasmansz. en Jan Vranckenz. in groene was. Met vier transfixen 
d.d. 1457 Januari 9, 1463 Maart 5, 1466 October 7 en 1482 December 19 (zie de nos. 279, 294, 301 
en 342).

271. 1454 Juni 14.
Schepenen in Leyden oorkonden, dat Aelbrecht Jansz. verkocht heeft aan Louwe van der Goude een 
rente van 4 gouden Wilhemsschilden en 18 groot Hollandsch jaarlijks, uit 4 morgen land in Oudshoren.

Int jair ons Heren duysent vierhondert vier ende vijftich opten veertienden dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 83.2 ).
Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1461 Augustus 18 (zie no. 287), waardoor
aan dezen brief zijn vastgemaakt de brieven d.d. 1454 Juli 10, 1457 Juli 31 en 1458 April 14 (zie de 
nos. 272, 280 en 281).
In dorso staat «Coudekerc».

272. 1454 Juli 10.
Schepenen in Leyden oorkonden, dat Florys Jacobsz. aan Louwe van der Goude 1/2 morgen land in 
Oudshoren heeft verkocht.

Int jair ons Heren duysent vierhondert vier ende vijftich opten tienden dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 83.4 ).
Met twee schepenzegels in groene was, waarvan een geschonden. Met transfix d.d. 1461 
Augustus 18 (zie no. 287), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1454 Juni 14 (zie no. 
271).

273. 1454 Augustus 4.
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Wermbout Claesz. en Haesse Claesdr. hebben verkocht aan het 
klooster van St. Lijsbeth aldaar 4 morgen land in Maeslant.

Gescreven opten vierden dach in Augusto int jair ons Heren MCCCC vier ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 72.3 ).
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Met het gemeen schepenzegel in groene was. Met transfix d.d. 1456 Juli 24 (zie no. 278).

274. 1455 Maart 28.
Baerte, Katrijn en Semeyns, Robbrecht Gheryt Monstersz. kinderen, verkoopen aan Heer Michiel Claes 
Touwenz., priester, een rente van 7 1/2 schelling Hollandsch jaarlijks uit zijn land in Vryenban in 
Robbrecht Margrieten zoons zate.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert vijf ende vijftich des Vrydages na onser Vrouwen dage 
annunciatio.
Oorspr. ( Inv. no. 110.8 ).
Met de zegels van Clays Heuter Willemsz. en Dirc Hughenz. in groene was.

275. 1455 September 11.
Broeder Jan Voss, prior, en convent der Carthusers te Nyenlichte bij Utrecht, verkoopen aan het klooster
St. Agatha te Delff het land, vermeld in de brieven d.d. 1433 October 17, en 1438 Juli 3, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 186 en 215).

Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vive ende vijftich opten elfsten dach in 
Septembri.
Oorspr. ( Inv. no. 133.3 ).
Met het conventszegel in groene was.

276. 1456 April 28.
Jacob van Dorp verkoopt aan Anthonys Pietersz. 16 hont land, geheeten de Schieveensche camp en 
gelegen in Ketelambacht.

Opten XXVIIIen dach in April int jair ons Heren MCCCC zes ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 43.2 ).
Met de zegels van Roy nor Martijnsz. en Claes Ofhuys in groene was. Met transfix d.d. 1456 Mei 4 
(zie no. 277).

277. 1456 Mei 4.
Anthonys Pietersz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 16 hont land, vermeld in den brief d.d. 1456 
April 28, waardoor deze gestoken is (zie no. 276).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert sess ende vijftich opten vierden dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 43.1 ).
Met de zegels van Jacob van Bleyswic en Dirc Zuys in groene was.

278. 1456 Juli 24.
Het klooster St. Elyzabet in den Hage verkoopt aan heer Jan Souck Aelbrechtsz., priester, 4 morgen 
land, vermeld in den brief d.d. 1451 Augustus 4, waardoor deze gestoken is (zie no. 273).

Int jair ons Heren dusent vierhondert zes ende vijftich op sinte Jacobs avont apostel.
Oorspr. ( Inv. no. 72.2 ).
Met het conventszegel in groene was. Met transfix d.d. 1481 Februari 12 (zie no. 344).

279. 1457 Januari 9.
Dirc Suys Jacobsz. en Evert Jansz. verkoopen aan meester Huge Claisz. het land, vermeld in de brieven 
d.d. 1430 Augustus 9, 1433 October 12 en 1454 Februari 23, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 159, 
185 en 270).

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende vijftich op den neghenden dach in Januario.
Oorspr. ( Inv. no. 71.4 ).
Met de zegels van Dirc Snys en Jan Willemsz. in groene was. Met drie transfixen d.d. 1468 Maart 5,
1466 October 7 en 1482 December 19 (zie de nos. 294, 301 en 342).

280. 1457 Juli 31.
De schout van Aerlanderveen en Woudshoren oorkondt, dat Baerte Matheeus Jansz. wed. verkocht 
heeft aan Louwerys van der Goude Willamsz. 1 1/2 morgen 20 schaft land in Woudshoren.

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende vijftich op sinte Pieters avont ad vincula te 
middesomer.
Oorspr. ( Inv. no. 83.5 ).
Met het zegel van de schout in groene was. Met, transfix d.d. 1161 Augustus 18 (zie no. 287), 
waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1454 Juni 14 (zie no. 271).

281. 1458 April 14.
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Schepenen in Leyden oorkonden, dat Willem Gerytsz. verkocht heeft aan Louwe van der Goude een 
rente van 4 gouden Wilhelmusschilden en 18 groot Hollandsch jaarlijks uit 4 morgen land in 
Oudshoren.

Int jair ons Heren duysent vierhondert acht ende vijftich opten viertiensten dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 83.3 ).
Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1461 Augustus 18 (zie no. 287), waardoor
deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1454 Juni 14 (zie no. 271).

282. 1458 November 3.
Het klooster St. Ursula te Sciedam verkoopt aan het klooster St. Agata te Delff het land, vermeld in den 
brief d.d. 1453 October 3, waardoor deze gestoken is (zie no. 268).

In jaer ons Heren dusent vierhondert acht ende vijftich op den derden dach in Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 44.3 ).
Met het conventszegel in groene was.

283. 1460 April 10.
Ewout Willemsz. verkoopt aan Dammaes Pieter Sijsmansz. het land, vermeld in de brieven d.d. 1441 
Maart 31 en 1453 September 26, waardoor deze gestoken is (zie de nos 226 en 267).

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende tsestich opten tienden dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 137.11 ).
Met de zegels van Dirc Jan Casusz. en Pieter Aelwijn Pietersz. in groene was. Met twee transfixen 
d.d. 1461 Maart 31 en 1479 Januari 20 (zie de nos. 286 en 328).

284. 1460 Juni 20.
Landschepenen tsGravenzande oorkonden, dat Ave Boekels wed. heeft verkocht aan Reyner Martijnsz. 
2 morgen 9 gaarden land aldaar in 't Ouwelant.

Int jaer ons Heren duussent vierhondert ende tsestich opten twintichsten dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 35.5 ).
Met het landzegel in groene was. Door drie brieven d.d. 1487 Januari 22 (zie de nos. 354-356) is 
deze brief vastgemaakt aan dien d.d. 1447 Juni 20 (zie no. 244).

285. 1460 October 14.
Claes Heuter Willemsz. transporteert aan het klooster St. Aechte 3 morgen land, vermeld in de brieven 
d.d. 1415 December 21, 1418 September 16 en 1426 April 18, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 91, 
105 en 138) als moederlijk erfdeel van zijn beide dochters.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende tsestich opten viertienden dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 75.1 ).
Met bet zegel van den oorkonder in groene was.

286. 1461 Maart 31.
Dammaes Pieter Sijsmansz. verkoopt aan Harman, Jan, Fye en Ursula, Brien Jansz. kinderen, het land, 
vermeld in de brieven d.d. 1441 Maart 31, 1453 September 26 en 1460 April 10, waardoor deze gestoken 
is (zie de nos. 226, 267 en 283).

Int jair ons Heren duysent vierhondert een ende tsestich opten laetsten dach van Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 137.10 ).
Met de zegels van Dammaes Pieter Sijsmansz. en Cornelys van Dorp in groene was, waarvan het 
cerste geschonden. Met transfix d.d. 1479 Januari 20 (zie no. 328).

287. 1461 Augustus 18.
"Schepenen in Leyden oorkonden, dat Louwe van der Goude aan het klooster St. Aechte te Delff heeft 
gegeven de brieven d.d. 1454 Juni 14 en Juli 10, 1457 Juli 31 en 1458 April 14 (zie de nos. 271, 272, 280 en 
281), waardoor deze gestoken is, tegen een lijfrente van 50 Engelsche nobels uit de opbrengst der 
landen en rente, in die brieven vermeld; wat er meer is dan 50 nobels zal Ymme Jacopsdr., zuster in het 
klooster, ontvangen, terwijl na zijn dood de 50 nobels aan het klooster zullen komen."

Int jair ons Heren duysent vierhondert een ende tsestich opten achtienden dach in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 83.1 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

288. 1461 September 24.
David van Burgundia, bisschop van Trajectum, vereenigt op verzoek van Johannes Vos Clemansz., 
priester, rector van de kapelanie van St. Judocus in de St. Ypolitus' kerk te Delft, de vaceerende 
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kapelanie van St. Katherina met de bovengenoemde, welke beide door Johannes Vos Clemansz. 
bediend zullen worden.

Datum � anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo mensis Septembris die
vicesima quarta.
Oorspr. ( Inv. no. 184 ).
Met het zegel van den bisschop in rode was.
In dorso een getuigenis van den notaris Johannes Wit Johannesz., dat Johannes Vos Clemansz. op
4 October 1461 is geïnstalleerd op het St. Petrus' altaar in de Ypolitus' kerk door Cornelius Heyen 
Ghijsbertusz., kapelaan in die kerk.

289. 1462 April 13.
Jacob Willem Oliviersz. verkoopt aan Dammaes Sijsman Pietersz. het land, vermeld in den brief d.d. 
1452 Angustus 25, waardoor deze gestoken is (zie no. 261).

Opten XIIIen dach in April int jair ons Heren MCCCC twee ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 139.3 ).
Met de zegels van Jacob van Bleyswijc Gerytsz. en Claes Ofhuys in groene was. Met twee 
transfixen d.d. 1465 October 31 en 1504 November 13 (zie de nos. 299 en 407).

290. 1462 Juli 10.
Margriet Reyner Martijnsz. wed. verklaart, dat Reyner Martijnsz. het land, vermeld in den brief d.d. 
1430 November 10, waardoor deze gestoken is (zie no. 161), aan het klooster St. Aechte heeft gegeven.

Int jair ons Heren dusent vierhondert twie ende tsestich opten tienden dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 126.2 ).
Met het zegel van Jan Souc Willemsz. in groene was.

291. 1462 Juli 10.
Margriet Reyner Martijnsz. wed. bewijst aan het klooster St. Aechte, als vaderlijk erfdeel van Margriet 
Reynersdr., zuster in dat klooster, 2 morgen en de helft van 4 morgen min 18 gaarden te sGravenzande, 
1½ morgen in Naeltwijc en 5 Rijnsche guldens jaarlijks uit 6 morgen land met woning in Rijswijc, met 
de bepaling, dat na den dood van Margriet Reynersdr. 1/3 hiervan aan het klooster, en 2/3 aan haar 
erfgenamen zal komen.

Int jair ons Heren dusent vierhondert twie ende tsestich opten tienden dag in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 35.6 ).
Met het zegel van Jan Souc Willemsz. in groene was.

292. 1462 Juli 10.
Het klooster St. Aechte verklaart ontvangen te hebben van Margriet Reyner Martijnsz. wed. als 
vaderlijk erfdeel voor haar dochter Margriet, zuster in het klooster, 2 morgen en de helft van 4 morgen 
min 18 gaarden tsGravenzande, 1½ morgen te Naeltwijc en 5 Rijnsche guldens jaarlijks uit 6 morgen 
land met woning te Rijswijc.

Int jair ons Heren dusent vierhondert twie ende tsestich opten tienden dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 35.8 ).
Met geschonden conventszegel in groene was. Met transfix d.d. 1486 October 9 .(zie no. 349).

293. 1463 Januari 30.
Broeder Joest Claesz., rector, zuster Aecht Heynricsdr., priorin, en gemeen convent van St. Agniet, 
genaamd Int dal van Josaphat, te Delft verkoopen met consent van den prior van Syon aan Mychiel 
Claes Touwenz., priester, 8 morgen land in Vryenban.

Opten lesten dach in Januario int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 110.9 ).
Met het zegel van het klooster St. Agniet en het dienstzegel van Syon in groene was.

294. 1463 Maart 5.
Meester Huyg Claesz. verkoopt aan Albrecht en Lijsbeth, Vop Aelbrecht Vranckenz. kinderen, het land, 
vermeld in de brieven d.d. 1430 Augustus 9, 1433 October 12, 1454 Februari 23 en 1457 Januari 9, 
waardoor deze gestoken is (zie de nos. 159, 185, 270 en 279).

Int jair ons Heeren duysent vierhondert drie ende tsestich opten vijfden dach in Martio.
( Inv. no. 71.3 ).
Met de zegels van Claes Ofhuys en Jan Souck Willemsz. in groene was. Met twee transfixen d.d. 
1466 October 7 en 1482 December 19 (zie de nos. 801 en 342).
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295. 1463 Juni 10.
Broeder Joest Claesz., rector, zuster Aecht Heynricsdr., priorin, en gemeen convent van St. Agniet, 
genaamd Int dal van Josaphat, te Delft verkoopen aan Coppert Heynricsz. 8 hont land in Ketel in Ver 
Nellen lant.

Opten tienden dach in Junio int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 44A.1 ).
Met het conventszegel in groene was. Met transfix d.d 1492 Maart 26 (zie no. 370).

296. 1463 November 7.
Ministerse en convent van St. Aechte verklaren ten overstaan van getuigen geen andere orde te zullen 
aannemen en geen andere plaats te zullen gaan bewonen dan die zij nu hebben, tenzij met consent der 
oudste zusters, de generale ministers, de visitatores en het Generaal Kapittel.

Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende tsestich opten sevenden dach in 
Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 13.2 ).
Met de zegels in groene was van het klooster St. Agatha, heer Cornelys Cornelysz., rector van het 
klerkenhuis van St. Jeronimus te Delff, mr. Reynier van Eten, licentiaat in de beide rechten, 
kanunnik van St. Salvator tUtrecht, Jan Souck Willemsz., burgemeester van Delff, en Claes 
Dammesz., bewaarders van het klooster vanwege de stad Delff, en Willem Pijn Aelbrechtsz. Met 
transfix d.d. 1467 Augustus 5 (zie no. 304).
In dorso staat: Een bryef mit onse conventszegel en vijf ander goede mannensegelen, doirsteken 
mit bisschop Davydis zegel, dat wij geen nonnen en souden werden.

297. 1464 Juni 4.
Symon Dircsz. verklaart indertijd met consent van het klooster St. Aechte een sloot gedempt en een 
schuur daarop getimmerd te hebben met belofte die weer af te breken en de sloot weer uit te graven, 
als het klooster dat wenscht.

Int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende tsestich op sinte Bonifaes' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 79 ).
Met het zegel van Philps Hugenz. in groene was.
Dit regest is in den Inv. onder het hoofd Nootdorp gebracht omdat het klooster, blijkens Inv. no. 
21 fo. CCXXVI (zie ook no. 164), een rente bezat uit een huis met erf aldaar, toebehoorende aan 
Dirck Symonsz.

298. 1465 Juli 18.
Machtelt Jan Symonsz. wed. verkoopt aan Pieter Gerytsz. 3 morgen land, vermeld in den brief d.d. 1453 
October 18, waardoor deze gestoken is (zie no. 269).

Opten XVIIIen dach in Julio int jair ons Hcren dusent vierhondert vijf ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 134 ).
Met het zegel van Garbrant Jacopsz. in groene was. Met transfix d.d. 1487 Februari 28 (zie no. 
357).

299. 1465 October 31.
Dammas Zijsman Pietersz. verkoopt aan het klooster St. Anna te Delf het land, vermeld in de brieven 
d.d. 1452 Augustus 25 en 1462 April 13, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 261 en 289).

Opten lesten dach van Octobri int jair ons Heren MCCCC vijff ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 139.2 ).
Met de zegels van den oorkonder en van Pieter Aelwijn Pietersz. in groene was. Met transfix d.d. 
1504 November 13 (zie no. 407).

300. 1466 Maart 13.
Heer Ariaen van Naeltwijck, priester, kapelaan in de St. Ypolitus' kerk te Delft, en Pieter Gherytsz., 
schout van Wateringe, oorkonden, dat Aryaen Jansz. heeft verkocht aan Hase Hugendr., de begijn, een 
erfrente van een gouden Rijnsche gulden jaarlijks uit een huis met erf aldaar.

Opten XIIIden dach in Maerte int jair ons Heeren dusent vierhondert vijf ende tsestich na 
beloop des Hoefs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 169.4 ).
Met het zegel van Pieter Gherytsz. in groene was, dat van Heer Ariaen verloren. Met drie 
transfixen d d. 1489 Augustus 3, 1499 April 12 en 1530 September 3 (zie de nos. 365, 392 en 437).

301. 1466 October 7.
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Aelbrecht Voppenz. verkoopt aan Aechte Aelbrecht Vranckenz. dochter het land, vermeld in de brieven 
d.d. 1430 Augustus 9, 1433 October 12, 1454 Februari 23, 1457 Januari 9 en 1463 Maart 5, waardoor 
deze gestoken is (zie de nos. 159, 185, 270, 279 en 294).

Opten VIIen dach in Octobri in jair ons Heren MCCCC zess ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 71.2 ).
Met de zegels van Jan Jacob Jacobsz. en Willeen Storm Gerytsz. in groene was. Met transfix d.d. 
1482 December 19 (zie no. 342).

302. 1466 December 3.
Jacob Bokel Gerytsz., priester, confessor van het klooster St. Ursula te Scyedam, verkoopt aan het 
klooster St. Aechte 9 morgen land in Wateringe, die hij van zijn moeder geërfd heeft.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert sess ende tsestich opten derden dach in Decembry.
Oorspr. ( Inv. no. 127 ).
Met de zegels van Jacob en Adriaen Bokel en van Claes Dammaesz. in groene was.

303. 1467 Augustus 5.
David de Burgundia, bisschop van Trajectum, geeft het klooster van St. Agatha verlof de kapel af te 
breken en een nieuwe te bouwen, de beide bestaande altaren daarheen over te brengen en bovendien 
een nieuw altaar te plaatsen.

Anno Domini M°CCCC° sexagesimo septimo mensis Augusti die quinta.
Oorspr. ( Inv. no. 5 ).
Met geschonden bisschopszegel in rode was.

304. 1467 Augustus 5.
David de Burgundia, bisschop van Trajectum, ratificeert en approbeert den brief d.d. 1463 November 7, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 296).

Anno Domini millesimo quadringentesimo septimo mensis Augusti die quinta.
Oorspr. ( Inv. no. 13.1 ).
Met het doorgebroken maar geheel bewaarde bisschopszegel in rode was.

305. 1468 Februari 10.
Pieter Jansz. verkoopt aan Jan Hugenz. een rente van een pond Vlaamsch jaarlijks uit 3½ morgen land,
gelegen op 't Woud, en geheeten de Miscamp.

Geschreven opten Xen dach in Februario int jair ons Heren dusent vierhondert zeven ende 
tsestich na beloop tsHoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 136.5 ).
Met de zegels van Pieter Claes Pietersz. on Jacop van Bleyswije in groene was, waarvan het 
tweede geschonden. Met transfix d.d. 1492 Maart 8 (zie no. 369).

306. 1468 April 26.
David de Burgundia, Bisschop van Trajectum, stelt verkiesbaar tot visitatores der kloosters St. Agatha 
te Delff en St. Ursula te Schiedam, de priors der Regulieren te Eemsteyn bij Dordrecht, te Leyderdorp en 
te Rugge bij den Briel en omschrijft hunne bevoegdheid.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo mensis Aprilis die 
vicesima sexta.
Oorspr. ( Inv. no. 6.1 ).
Met het bisschopszegel in rode was.

307. 1468 Augustus 14.
Broeder Jan Stien, prior der Regulieren te Leyderdorp, en heer Reyner Winterswijc, rector van het 
Franciscaner nonnenklooster op Rodenburch buiten Leyden, visitatores der kloosters St. Aechte te Delff 
en St. Ursula te Sciedam, gezien hebbende de schuldbrieven van St. Ursula aan St. Aechte, doen, hiertoe
verzocht door beide kloosters, uitspraak als volgt: het klooster St. Ursula zal met zijn confessor 
onderworpen zijn aan dat van St. Aechte, jaarlijks 6 gouden guldens betalen, en een kamer ter 
beschikking van het klooster St. Aechte houden.

Int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende tsestich op onser Liever Vrouwen avont 
assumpcionis.
Oorspr. ( Inv. no. 172 ).
Met de zegels van het klooster St. Ursula, dat der Regulieren en dat van Rodenburch in groene 
was, de beide laatste geschonden. Het zegel van het klooster St. Aechte verloren.
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308. 1468.
Broeder Theodricus, prior van het klooster St. Maria te Windesem, en het Generaal Kapittel der 
Reguliere kanunniken maken het klooster van St. Agatha te Delft deelgenoot in hun vrome werken.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo sedente Capitulo 
nostro Generali in Windesem.
Oorspr. ( Inv. no. 14.2 ).
Met het zegel van het klooster te Windesem in groene was.

309. 1469 Januari 7.
Pieter Jansz. verkoopt aan de vijf kinderen van Jan Pietersz. 3 morgen land op de Harnasch.

Geschreven opten zevenden dach in Januario int jair ons Heeren MCCCC acht ende tsestich 
na beloop tsHoofs van Holland.
Oorspr. ( Inv. no. 140.3 ).
Met de zegels van Cornelis van doe Dorp, heer tot Benthuysen, baljuw van Delflant, en Direk 
Duyst Heynriexz. in groene was. Met twee transfixen d.d. 1502 September 23 en 1505 Augustus 14 
(zie do nos. 398 en 403).

310. 1470 Maart 12.
Heer Michiel Claes Touwenz., priester, verkoopt aan het klooster St. Aechte 14 morgen land in Vriënban 
en 4 morgen 1½ hont en 3½ morgen in Robbrecht Margrieten zoons zate aldaar.

Int jair ons Heeren MCCCC ende tseventich opten twalefsten dach in Maarte.
Oorspr. ( Inv. no. 110 ).
De zegels van Mr Florys Hart, dokter, en Claes Dammasz. verloren.

311. 1471 April 20.
De notaris Wilhelmus Buer instrumenteert, dat Thomas Symonsz. van Aemsterdam, rector der 
kapelanie van St. Katherina te Alcmarum, is overeengekomen met Thomas uten Campe, rector van het 
klooster St. Agatha te Delff, dat genoemd klooster 6 morgen land, die de kapelanie bij Delff bezit, in 
erfpacht zal nemen tegen 20½ gouden schild jaarlijks.

Acta fuerunt hec Trajecti in domo inhabitacionis mei notarii infrascripti � sub anno indictione 
mense die et pontificatu quibus supra (anno a nativitate Eiusdem millesimo 
quadringentesimo septuagesimo primo indictione quarta mensis vero Aprilis die vicesima 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina prudencia pape 
secundi anno suo septime).
Oorspr. ( Inv. no. 28.2 ).
Met signatuur van den notaris. Met transfix d.d. 1471 April 20 (zie no. 312).
Zie reg. no. 19.

312. 1471. April 20.
David de Burgundia, bisschop van Trajectum, ratificeert den brief d.d. 1471 April 20, waardoor deze 
gestoken is (zie no. 311).

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo mensis Aprilis die 
vicesima.
Oorspr.( Inv. no. 28.1 ).
Met geschonden bisschopszegel in rode was.

313. 1471 April 20.
David de Burgundia, bisschop van Trajectum, willigt het verzoek van het klooster St. Agatha om het 
feest van St. Agatha en dat der kerkinwijding, op één datum samenvallend, te scheiden en voor elk een 
anderen datum vast te stellen, in, en bepaalt, dat aan allen, die op die feestdagen de kerk bezoeken en 
tot haar onderhoud of versiering bijdragen, 40 dagen aflaat gegeven zal worden.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo mensis Aprilis die 
vicesima.
Oorspr. ( Inv. no. 7 ).
Met geschonden bisschopszegel in rode was.

314. 1471 April 29.
Broeder Theodoricus, prior van het klooster St. Maria te Windesem, en het Generaal Kapittel der 
Reguliere kanunniken staan de kloosters St. Agatha te Delff en St. Ursula te Schiedam toe den prior 
van de kloosters Eemsteyn, Leyderdorp, of Rugge bij den Briel tot hun visitator te benoemen, die zich 
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een collega zal kiezen.
Datum in Windesim sedenti ibi dicto nostro Generali Capitulo anno Domini MCCCCLXXI° 
mensis Aprilis die penultima.
Oorspr. ( Inv. no. 6 ).
Met het geschonden zegel in groene was van het Generaal Kapittel. [het zegel is inmiddels geheel 
verdwenen. DjK 2013]

315. 1471 Mei 1.
Theodoricus, prior van het klooster St. Maria te Windesem, geeft den kloosters St. Agatha te Delff en 
St. Ursula te Schyedam zijn toestemming tot de keuze van den prior van Leyderdorp tot visitator.

Datum in domo nostra predicta Windesemensi anno Domini M° CCCC septuagesimo primo 
mensis Maii die prima.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 6 ).
Het in groene was opgedrukte zegel van den oorkonder afgestoten

316. 1473 Februari 12.
Willem Pijn Aelbrecht Franckensz. verkoopt aan Jan Souck, zijn broeder, 1/7 van 6 morgen land in den 
Vriënban, dat hij geërfd heeft van heer Clays Jansz., zijn neef.

Int jair ons Heren MCCCC drie ende tseventich opten twalefsten dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 111,1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

317. 1473 Februari 12.
Meester Vranck Aelbrechtsz. verkoopt aan heer Jan Souck, zijn broeder, 1/7 van 6 morgen land in den 
Vriënban, dat hij geërfd heeft van heer Clays Jansz., zijn neef.

Int jair ons Heren MCCCC drie ende tseventich opten twalefsten dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 111.2 ).
Met het zegel von den oorkonder in groene was.

318. 1473 Februari 12.
Willem Pijn Aelbrecht Vranckensz. verkoopt aan heer Jan Souck, zijn broeder, het land, vermeld in den 
brief d.d. 1428, waardoor deze gestoken is (zie no. 148).

Int jair ons Heren MCCCC drie ende tseventich opten twalefsten dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 22.3 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

319. 1473 April 4.
Heynryc Bugge Dircsz. verkoopt aan het convent van St. Aechte te Delf 5 morgen ½ hont land in 
Maeslant.

Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende tseventich opten vierden dach in Aprili.
Oorspr. ( Inv. no. 70 ).
Met de geschonden zegels van den oorkonder en van Evert Jansz. in groene was.

320. 1473 October 14.
Meester Vranck Aelbrechtsz. en de priorin van het klooster St. Anna te Delff verkoopen, met 
toestemming van Alijt Aelbrechtsdr., een der zusters, aan heer Jan Souck 1/7 van 6 morgen land in den 
Vriënban, dat Alijt voornoemd heeft geërfd van heer Clays Jansz., haar neef.

Int jair ons Heren MCCCC drie ende tseventich op den viertienden dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 111.3 ).
Met het conventszegel in groene was.

321. 1473 November 9.
Aechte Aelbrecht Vranckendr. verkoopt aan heer Jan Souck, haar broeder, 1/7 van 6 morgen land in den 
Vriënban, dat zij geërfd heeft van heer Clays Jansz., haar neef.

Int jair ons Heren MCCCC drie ende tseventich opten negenden dach in Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 111.4 ).
Met het zegel van Clays Houter in groene was.

322. 1475 Augustus 8.
Alexander, bisschop van Forlivium, pauselijk legaat in Germania, machtigt de dekens van St. Severinus 
en St. Andreas te Colonia, de kerken en kloosters in Holland aan te schrijven, om den kerkdienst te 
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staken gedurende de aanwezigheid en drie dagen na het vertrek van hen, die de geestelijkheid in hun 
bezit aanranden, en hen en hun helpers in den ban te doen, totdat ze gezworen zullen hebben er mee 
op te houden, en teruggegeven wat ze genomen hebben.

Datum Colonie anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto indictione 
octava mensis Augusti die octava pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri 
Sixti divina providentia pape quarti anno quarto.
Geïnscreerd in den brief d.d. 1475 September 7 (zie no. 323).

323. 1475 September 7.
Henricus Videman, deken van St. Andreas te Colonia, met den deken van St. Severinus aldaar door 
Alexander, bisschop van Forlivium, pauselijk legaat in Germania, gemachtigd, gelast de geestelijkheid 
in Holland een bevel te publiceeren aan Anthonius Anneron, proost van St. Donatianus te Brugge, 
Johannes Halewijn, president van Holland, en Gerardus, heer van Assendelff, commissarissen, om 
binnen 6 dagen na afkondiging hun geweldenarijen tegen geestelijken en hun goederen te staken, het 
geüsurpeerde terug te geven en zich den 20en dag te komen verantwoorden te Colonia.

Actum et datum Coloniae � anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto 
indictione octava die vero septima mensis Septembris hora vesperarum pontificatus 
supradicti sanctissimi domini nostri domini Sixti pape quarti anno quinto.
Afschrift gecollationnerd door de notarissen Jacobus Mercator en Theodericus Nachtegael ( Inv. 
no. 15 ).
"N.B. In dorso staat: ""Een coppie van den brief, die vereregen wort ende gegeven in die 
parcecucye van admortizacie."" � Gedrukt: Kerkhistorisch archief IV 62."

324. 1475 September 13.
Aelbrecht Aelbrechtsz. verkoopt aan heer Jan Souck, zijn broeder, 1/7 van 6 morgen land in Vriënban, 
dat hij geërfd heeft van heer Clays Jansz., zijn neef.

Int jair ons Heren MCCCC vijf ende seventich opten dertienden dach in Septembri.
Oorspr. ( Inv. no. 111.5 ).
Met de zegels van Willem Pijn Aelbrechtsz. en Clays Houter in groeue was.

325. 1476 Juli 24.
Pieter Jansz. verkoopt aan Costijn Jansz. 3½ morgen land op de Harnasch, geheeten de Miscamp.

Gescreven opten XXIIIIen dach in Julio int jair ons Heeren MCCCC zes ende tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 136.3 ).
Met de zegels van Cornelis van den Dorp, heer tot Benthuysen, burgemeester van Delff, en Mr. 
Jan van Velde, rentmeester der memoriën van Egmond, in groene was. Met transfix d.d. 1479 
April 15 (zie no. 331).

326. 1477 October 5.
Het klooster van St. Ursula te Sciedam verkoopt aan het klooster St. Aechte te Delff 2 morgen land, 
vermeld in den brief d.d. 1438 Juli 15, waardoor deze gestoken is (zie no. 216).

Int jair ons Heren viertienhondert seven ende tseventich opten vijften dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 112.1 ).
Met het conventszegel in groene was.

327. 1477 October 7.
Schepenen in Stryen oorkonden, dat Claes Heuter aan het klooster St. Aechte heeft gegeven 8 morgen 
land aldaar.

Ghedaen int jair ons Heren duysent vierhondert soeven ende tsoventich opten soevenden 
dach in October.
Oorspr. ( Inv. no. 98.1 ).
Met twee schepenzegels in groene was.
In dorso staat, dat dit land geruild is tegen een ander perceel van Jan Heuter.

328. 1479 Januari 20.
Cornelys Ghijsbrechtsz. van Andel verkoopt aan Dirck Doenz. het land, vermeld in de brieven d.d. 1441 
Maart 31, 1453 September 26, 1460 April 10 en 1461 Maart 31, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 
226, 267, 283 en 286).

Opten XXen dach in Januario int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende tseventich na 
loop tsHoofs van Hollandt.
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Oorspr. ( Inv. no. 137.9 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

329. 1479 Maart 9.
Aernt Tou Heynrixs verkoopt aan Alijt Gerytsdr. een rente van 5 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit de 
helft van 7½ morgen land in den ban van Papsoude.

Opten IXen dach in Maerte int jaer ons Heeren MCCCC acht ende tseventich na loop tsHoefs 
van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 158.2 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix d.d. 1482 Juni 4 (zie no. 339).

330. 1479 Maart 20.
Maximiliaen en Marie, hertogen van Oostenrijck enz., staan het klooster St. Agatha toe, dat er 125 
zusters mogen zijn, en dat die erfelijke renten mogen bezitten tot een waarde van 1500 Rijnsche 
guldens jaarlijks en 80 morgen land in Delfland en niet meer, op voorwaarde, dat ze een verklaring 
inleveren van de renten en het land, die zij daaronder begrepen willen hebben. Voorts nemen ze het 
klooster in bescherming, waarvoor het jaarlijks drie missen van den Heiligen Geest moet doen zingen 
en na hun dood drie vigiliën en drie zielmissen, en waarvoor het 400 pond Vlaamsch moet betalen.

Gegeven in onse stede van Andtworpen den XXen dach in Maerte int jaer ons Heeren duysent
CCCC acht ende tseventich.
Geregistreerd in het groene register van de Rekenkamer no. 156 en om het verband met no. 332 
hier opgenomen.

331. 1479 April 15.
Costijn Jansz. verkoopt aan Jan Aernsz. het land, vermeld in den brief d.d. 1476 Juli 24, waardoor deze 
gestoken is (zie no. 325).

Opten XVen dach in Aprille int jair ons Heeren MCCCC negen ende tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 136.2 ).
Met de zegels van Costijn Jansz. en Mathijs Andriesz. in groene was. Met transfix d.d. 1487 Juni 29 
(zie no. 359).

332. 1479 Mei 8.
De tresorier der domeinen en financiën en de Rekenkamer in den Hage geven bij advies van enige leden
van den Groeten Raad het klooster St. Aechte 20 jaar uitstel tot het inleveren van de verklaring, 
vermeld in den brief d.d. 1479 Maart 20 (zie no. 330).

Den VIIIen dach in Meye XIIIIe negen ende tseventich.
Geïnsereerd in den brief van 1479 Mei 16 (zie no. 333).

333. 1479 Mei 16.
Het klooster St. Aechte belooft zich te zullen houden aan de akte d.d. 1479 Mei 8 hier geïnsereerd (zie 
no. 332).

Opten XVIen dach van Meye int jair ons Heeren duyzent vierhondert negen ende tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 16.1 ).
Met het conventszegel in groene was.
Hieraan vastgehecht een brief d.d. 1479 Mei 16 (zie no. 334).

334. 1479 Mei 16.
Het klooster St. Aechte belooft voor den graaf en gravin, heer en vrouwe van Oistenrijck, Bourgoendie 
etc, jaarlijks te doen zingen 3 missen van den Heiligen Geest gedurende hun leven en na hun overlijden 
3 vigiliën en 3 zielmissen voor hen en hun ouders, wegens de admortisatie door den graaf aan het 
klooster van rente en land tot een bedrag van 1500 gouden Rijnsche guldens jaarlijks en 80 morgen, 
waarvoor het klooster een zekere som heeft betaald.

Opten XVIen dach in Meye int jair ons Heeren duyzent vierhondert negen ende tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 16.2 ).
Met het conventszegel in groene was.
Deze brief is vastgehecht aan dien d.d. 1479 Mei 16 (zie no. 333).

335. 1479 Mei 18.
Nicolas le Prevost, raad en ontvanger der financiën van den hertog van Ostriche, verklaart ontvangen 
te hebben van het klooster St. Agathe 400 pond, vermeld in den brief d.d. 1479 Maart 20 (zie no. 330).

Le XVIIIe de may lan mil CCCC soixante dixneuf.
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Geregistreerd in het groene register van de Rekenkamer no. 157 en om het verband met de nos. 
330 en 332 hier opgenomen.

336. 1480 Maart 24.
Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delff verkoopen aan Cornelis van Andel 
Ghijsbrechtsz. een erfrente van 3 pond Vlaamsch, losbaar met den penning 16.

Int jaer ons (Heren) dusent vierhondert negen ende tseventich, opten vier ende twintichsten 
dach in Mairte nae beloop sHoofs van Hollant ende custume van schryven der stede van 
Delff.
Oorspr. ( Inv. no. 152.2 ).
Met het groot zegel der stad in groene was. Met transfix d.d. 1498 Augustus 4 (zie no. 389).

337. 1480 October 10.
Broeder Garlacus, prior, en het klooster der Bernarditen van Galilea in Zybekelo verklaren ontvangen te
hebben van het klooster St. Aechte te Deiff 109 pond 4 penningen Hollandsch, die Belye Hughe Jansz. 
wed. bij testament had vermaakt aan Jan Pottemaker, leekebroeder in genoemd klooster.

In 't jaer ons Heeren dusent vierhondert ende tachtich opten tyensten dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 179 ).
Met de zegels van den prior voornoemd en van den prior der Bernardielen te Warmondt in 
groene was en geschonden.

338. 1481 Juli 5.
Gezworenen in der Abdissen recht van Reynsburch oorkonden, dat Alijt Jan Roen wed. verkocht heeft 
aan Dirck Jacopsz. van Dijc het land, vermeld in den brief d.d. 1433 Mei 10, waardoor deze gestoken is 
(zie no. 180).

Opten vijften dach in Julio int jair ons Heren MCCCC een ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 24.3 ).
Met het ambachtszegel in groene was. Met twee transfixen d.d. 1493 Maart 16 en 1503 Januari 30 
(zie de nos. 374 on 100).

339. 1482 Juni 4.
Alijt Gerytsdr. verkoopt aan heer Jan Souck Aelbrechtsz. een rente van 5 schellingen Hollandsch 
jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1497 Maart 9, waardoor deze gestoken is (zie no. 329).

Int jair ons Heren dusent vierhondert twee ende tachtich opten vierden dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 158.2 ).
Met het zegel van heer Dirc Gerrytsz., pastoor van Popswoude, broeder van genoemde Alyt, in 
groene was.

340. 1482 Juni 4.
Margriet Aernsdr. verkoopt aan Jan Souck Aelbrechtsz. een rente van 5 schellingen Hollandsch jaarlijks 
uit de helft van 7½ morgen land in den Vriënban te Popswoude.

Int jair ons Heren dusent vierhondert twee ende tachtich opten vierden dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 158.3 ). Met de zegels van Meester Pieter Olaertsz., Margriets biechtvader, en 
Dammaes Sijsman in groene was.

341. 1482 Juli 11.
Evert Jansz., Jacop van Bleyswijc Jacobsz. en Frans Boen Jansz. komen overeen met het klooster St. 
Aechte, dat het met Baerte Jacopsdr., hun zuster, zal erven van Jacop van Bleyswijk en van Fye, Jacop 
van Bleyswijcs weduwe, het land, vermeld in de brieven d.d. 1442 December 24 en 31, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 229 en 230) en nog 2 morgen aldaar.

Gedaen den XIen dach in Julio int jair ons Heren MCCCC twee ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 105.1 )
Met de zegels van Evert on Jacop voornoemd en Vranck Claesz. in groene was.

342. 1482 December 19.
Aechte Aelbrecht Vranckendr. verkoopt aan het klooster St. Aechte het land, vermeld in de brieven d.d. 
1430 Augustus 9, 1433 October 12, 1454 Februari 23, 1457 Januari 9, 1463 Maart 5 en 1466 October 7, 
waardoor deze gestoken is (zie de nos. 159, 185, 270, 279, 294 en 301).

Int jaer ons Heeren duysent vierhondert twee ende tachtich opten negentienden dach in 
Decembri.
Oorspr. ( Inv. no. 71.1 ).
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Met de zegels van Aelbrecht Aelbrechtsz. en Jacob van Bleyswijc in groene was.

343. 1483 Juni 8.
Paus Sixtus herroept de bul, waarin paus Paulus II de kloosters St. Agatha te Delft en St. Ursula te 
Schiedam eximeert van den bisschop van Utrecht.

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo 
quadringentesimo octuagesimo tertio sexto Idus Junii pontificatus nostri anno duodecimo.
Oorapr. ( Inv. no. 8 ).
Met het looden zegel van den paus.

344. 1484 Februari 12.
Jan Souck Aelbrechtsz., priester, verkoopt aan het klooster St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 
1454 Augustus 4, waardoor deze gestoken is (zie no. 273).

Int jair ons Heren MCCCC vier ende tachtich opten twalefsten dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 72.1 ).
Met het zegel van Dire van Dorp, schout van Maeslant, in groene was.

345. 1484 September 28.
Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delf verkoopen aan Meynaert en Adriaen Heynric 
Meynaerts zoons een erfrente van 3 pond Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16.

Dit was gedaen int jaer ons Heren duysent vierhondert vier ende tachtich opten acht ende 
twintichsten dach in Septembri.
Oorspr. ( Inv. no. 155.1 ).
Met het groot zegel der stad in groene was, doorgebroken.

346. 1485 September 10.
Meester Willem Aernt Tou Aelwijnsz. en heer Claes Aernt Tou Aelwijnsz. verkoopen aan het klooster St. 
Aechte 5 morgen land in den Vryenban.

Int jaer ons Heren MCCCC ende vijf ende tachtich opten tienden dach in Septembri.
Oorspr. ( Inv. no. 113.10 )
Met het zegel van Meester Willem voornoemd in groene, en dat van Aper Melysz. in rode was.

347. 1485 September 19.
Heer Jan Souck Aelbrechtsz., priester, verkoopt aan het klooster St. Aechte 11 morgen land, gelegen in 
sAbts recht van Egmondt in Popsou.

Opten negentiensten dach in Septembri indt jair ons Heren duysent. vierhondert vijf ende 
tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 22.4 ).
Met de zegels van Joest Jansz. en Vranck Gerytsz., schepenen in Delft, in groene was.

348. 1486 September 1.
Broeder Johannes Crohm, vicaris generaal van den generaal der Franciscanerorde, maakt het klooster 
St. Agatha deelgenoot in alle goede werken der genoemde orde en der zusters van St. Clara.

Datum in nostro conventu Delfensi provincie Colonie prima die mensis Septembris anno 
Domini millesimo quadringentesimo octogesimo sexto.
Oorspr. ( Inv. no. 14.3 ).
Met het zegel van den vicaris generaal in rode was, in gele was gevat.

349. 1486 October 9.
Pieter Houck en Lourys Pieters zoons verkoopen aan Maertijn Reynersz. 1/3 van 4 morgen min 18 
gaarden land, vermeld in den brief d.d. 1462 Juli 10, waardoor deze gestoken is (zie no. 292), en dat zij 
geërfd hebben van Margriet Reyner Martijnsdr.

Int jair ons Heren MCCCC zes ende tachtich opten IXen dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 35.7 ).
Met de zegels van Dammas Sijsman Pietersz. en Wigger Pietersz. in groene was.

350. 1486 November 9.
Maertijn en Aeltruydt Reyners kinderen verkoopen aan het klooster St. Aechte hun aandeel in 19½ 
hont land te Naeldwijck, dat zij geërfd hebben van hun zuster Margriet Reynersdr., zuster in dat 
klooster, en verklaren van het klooster ontvangen te hebben hun aandeel in de 110 pond Hollandsch, 
die hun van de erfenis van genoemde Margriet toekomt.
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Opten IXen dach in Novembri int jair ons Heren duysent CCCC ses ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 76.7 )
Met de zegels van Michiel Pouwelsz. en Vranck Claesz. in groene was.

351. 1486 November 9
Maertijn en Aeltruydt Reyners kinderen verkoopen aan het klooster St. Aechte hun aandeel in 10 hont 
land te Wateringe, dat zij geëerfd hebben van hun zuster Margriet Reynersdr., zuster in dat klooster.

Opten IXen dach in Novembri int jair ons Heren duysent CCCC ses en de tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 128.2 ).
Met de zegels van Michiel Pouwelsz. en Vranck Claesz. in groene was.

352. 1486 November 10.
Burgemeesters, schepenen, en raad van Delf oorkonden, dat Heynric Diertsz. approbeert en ratificeert 
de gift van 3 morgen 4 hont 92 gaarden land in den Hof van Delf door Dirc Diertsz., zijn broeder, aan 
het klooster St. Aechte gedaan.

Gedaen int jaer ons Heren duysent vierhondert ses ende tachtich opten thiensten dach in 
Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 38 ).
Met het stadszegel ten zaken en twee schepenzegels in groene was.

353. 1486 November 24
Bokel Gerritsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 1/3 van 13 hont land in Naeldwijc en 1/3 van 6 hont 
66 gaarden 8 voet in Wateringe, welk land hij geërfd heeft van Margriet Reynersdr., zuster in dat 
klooster.

Gescreven opten XXIIIIen dach in Novembri int jair ons Heeren MCCCC zes ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 76.8 ).
Met de zegels v.in Louwerys Heinryex en Gijsbrecht van Driel Henryex in groene was.

354. 1487 Januari 22.
Aeltruydt Wendt Heynrix wed. verkoopt aan het klooster St. Aechte 2 hont land tsGravensande in 't 
Oudelant, 2 hont land te Naeldwijck en haar aandeel in een rente van 5 gouden Rijnsche guldens 
jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1447 Juni 20, waardoor deze gestoken is (zie no. 244).

Opten XXII dach in Januario int jair ons Heren MCCCC ses ende tachtich na custume vant 
schryven sHoefs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 35.9 ).
Met de zegels van Michiel Pouwelsz. en Vranck Claesz. in groene was. Met transfix d.d. 1498 
November 9 (zie no. 391).

355. 1487 Januari 22.
Maertijn Reynersz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 1 morgen 4 hont land in het Oudelant 
tsGravenzande, 2 hont land te Naeldwijck en zijn aandeel in een rente van 5 gouden Rijnsche guldens 
jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1447 Juni 20, waardoor deze gestoken is (zie no. 244).

Int jair ons Heren MCCCC ses ende tachtich opten XXII dach in Januario na custume van 
scryven sHoefs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 35.10 ).
Met de zegels van MichielPouwelsz. en Vranck Claesz. in groene was. Met transfix d d. 1498 
November 9 (zie no. 391).

356. 1487 Januari 22
Boekel Gerytsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 2 hont land in het Oudelant te tsGravenzande, 2 
hont land te Naeldwijck en zijn aandeel in een rente van 5 gouden Rijnsche guldens jaarlijks, vermeld in
den brief d.d. 1447 Juni 20, waardoor deze gegestoken is. (zie no. 244)

Opten XXII dach in Januario int jaer ons Heren MCCCC zes ende tachtich nae custume van 
scryven sHoefs van Hollant.
( Inv. no. 35.11 ).
Met transfix d.d. 1498 November 9 (zie no. 391). Met de zegels van Michiel Pouwelsz. en Vaanck 
Claesz. in groene was.

357. 1487 Februari 28.
Cornelis Engebrechtsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte te Delf 3 morgen land, vermeld in de 
brieven d.d. 1453 October 18, en 1465 Juli 18, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 269 en 298).



3.18.02 Delftse Statenkloosters / St. Agatha 93

Opten lesten dach in Februario int jaer ons Heren MCCCC ses ende tachtich na beloep sHoefs 
van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 134 ).
De zegels van Joest Jansz. en Vranck Geryt Stormsz. verloren.

358. 1487 Maart 23.
Geryt Aerntsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 1½ morgen land op de Harnasch,

Gescreven opten XIIIen dach in Maerte int jaer ons Heeren MCCCC zes ende tachtich na loop 
tsHoofs van Hollandt.
Oorspr. ( Inv. no. 135 ).
Met het zegel van Cornelys van Dorp, ridder, heer tot Benthuyzen, in roode, en dat van Vranck 
Claesz. in groene was.

359. 1487 Juni 29.
Jan Aernsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte het land, vermeld in den brief d.d. 1479 April 15, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 331).

Gescreven opten XXIXen dach in Junio int jair ons Heeren MCCCC zeven ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 136.1 ).
Met de zegels van Claes Jacoppijnsz., schepen van Delff, en Costijn Jansz. in groene was.

360. 1487 December 1.
Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delf verkoopen aan Aechte Jacopsdr. van Bleyswijck 
een erfrente van 3 pond Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 20.

Dit was gedaen in 't jaer ons Heren duysent vierhondert seven ende tachtich opten eersten 
dach van Decembri.
Oorspr. ( Inv. no. 154.2 ).
Met het groot zegel van de stad in groene was en doorgebroken. Met transfix d.d. 1507 Maart 29 
(zie no. 417).

361. 1488 April 24.
Cornelis Ghijsbrechtsz. van Andel geeft aan het klooster St. Aechte 4 perceelen land in tsGravensande, 
groot 10, 14 en 8 hont, en 1 morgen.

Gedaen in 't jaer ons Heeren MCCCC acht ende tachtich opten XXIIIIen dach in Aprill.
Oorspr. ( Inv. no. 33 ).
Met de zegels van den oorkonder en Vranck Geryt Stormsz. in groene was.

362. 1489 Februari 9.
Dirc Souck Jansz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 4 morgen land tsGravensande met de bepaling, 
dat het klooster memorie en jaargetijde zal houden voor de ziel van Margriet Willem Dircxdr. en dat hij 
zal bijleggen, wat het land minder dan 12 pond jaarlijks zal opbrengen.

Int jaer ons Heeren MCCCC acht ende tachtich opten IXen dach in Februario na loop tsHoofs 
van Hollandt.
Oorspr. ( Inv. no. 34 ).
Het zegel van den oorkonder in groene was, afgescheurd.

363. 1489 Mei 7.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Jan Godemansz. heeft verkocht aan Aernt Claesz. een rente 
van 10 pond Hollandsch jaarlijks, waarvoor hij verbindt 4½ morgen land aldaar.

Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert ende neghen ende tachticht op den VII dach in Meey.
Oorspr. ( Inv. no. 74.3 ).
Met het ambachtszegel in groene was. Met twee transfixen d.d. 1515 Juni 29 en 1536 Febrruari 28 
(zie de nos. 424 en 440).

364. 1489 Mei 11.
Jan Pieterz. verkoopt aan Dirck Doez. het land, vermeld in den brief d.d. 1441 Maart 27, waardoor deze 
gestoken is (zie no. 225).

Opten XIen dach in Meye int jair ons Heren MCCCC negen ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 137.7 ).
Met het zegel van Evert Jansz., burgemeester van Delff, in groene was Met vijf transfixen d.d. 
1498 Mei 11 (zie de nos. 383-387).

365. 1489 Augustus 3.
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Zuster Mary, abdis, en gemeen convent van het klooster van Onze lieve Vrouw in Nazareth te Delff van 
de orde van St. Clara verkoopen aan Cornelis van Andel Ghijsbrechtsz. een rente van 20 stuivers 
jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1466 Maart 13, waardoor deze gestoken is (zie no. 300).

Opten derden dach in Augusto in jair ons Heren duysent vierhondert negen ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 169.3 ).
Met het geschonden conventszegel in groene was.

366. 1489 Augustus 23.
Schout, burgemeesters, schepenen en raad van Leyden oorkonden, dat zij hebben verkocht aan 
Lutsenburch Jan Heynenz. dochter een erfrente van 3 pond Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning
16.

Gegeven int jair ons Heren duysent vierhondert negen ende tachtich op sinte Bertelmees' 
avont.
Oorspr. ( Inv. no. 156.2 ).
Met het stadszegel in groene was en geschonden. Met transfix d.d. 1524 Juni 4 (zie no. 433).

367. 1490 April 7.
Willem Jansz. huurt van het klooster St. Aechte 7 morgen 2 hont land in Ouderschye voor 10 jaar.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ende tnegentich opten sevenden dach in Aprill.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 82 ).
Het opgedrukte zegel van Costeyn Jansz. verloren.

368. 1490 April 20.
Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan Mathijsz. te Ouderschie mag turf graven in een morgen van de 
zes, die hij bezit in een perceel van 18 morgen, gemeen met Michiel Pouwelsz., het klooster St. Aechte en
Geertruyt Voppendr.

Int jair ons Heren MCCCC ende tnegentich opten XX dach in April.
Oorspr. ( Inv. no. 78 ).
Met twee schepenzegels in groene was.
Hoewel niet vermeld wordt, waar dit land ligt, is dit regest in den Inv. onder het hoofd Nieuwkoop
gebracht, omdat in Inv. no21 fo. CCXVIII een Jan Jan Tijsz. wordt genoemd, die daar 6 morgen 
land bezit.

369. 1492 Maart 8.
Jan Hugenz. verkoopt aan het klooster St. Aechte een rente van 2 pond Hollandsch jaarlijks, begrepen 
in de rente van 1 pond Vlaamsch, vermeld in den brief d.d. 1468 Februari 10, waardoor deze gestoken is 
(zie no. 305), terwijl hij het klooster het bezit der overige 6 pond Hollandsch, die hij aan Jan Aertsz., en 
deze aan het klooster heeft verkocht, zal vrijwaren.

Geschreven opten VIIIen dach in Maerte int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende 
tnegentich nae loop sHoofs van Hollandt.
Oorspr. ( Inv. no. 136.4 ).
Met het zegel van Dirc van Dorp, schout van Maeslant, in roode, en dat van Louwerys Henrycxz. 
in groene was.

370. 1492 Maart 26.
Geryt Willemsz. verkoopt aan Claes Jacopsz. 8 hont land in de Ketel, vermeld in den brief d.d. 1463 Juni 
10, waardoor deze gestoken is (zie no. 295).

Opten XXVIen dach in Mairt int jair ons Heeren duysent vierhondert twe ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 44A.2 )
Met het ambachtszegel van de Ketel in groene was.

371. 1492 April 5.
Het klooster St. Ursula te Schiedam verkoopt aan het klooster St. Aechte 8 morgen land bij Delff.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twie ende tnegentich opten vijften dach in Aprill.
Oorspr. ( Inv. no. 29 ).
Met geschonden conventszegel in groene was.

372. 1492.
Godfridus, prior van het klooster St. Maria te Windesem, en het Generaal Kapittel der Reguliere 
kannunniken maken het klooster St. Agatha deelgenoot in hun vrome werken.

Datum anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo sedente Capitulo 
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nostro Generali in Windesem.
Oorspr.( Inv. no. 14.4 ).
Met geschonden zegel van het Generaal Kapittel in groene was.

373. 1493 Februari 21.
Dirc Doenz. op 't Wout verkoopt aan Dirc Geryt IJsbrantsz. een rente van 90 vierijzers jaarlijks uit 7 
morgen land op de Harnasch en losbaar met 1125 vierijzers.

Geschreven opten XXIen dach in Februario int jair ons Heren duysent vierhondert twee ende 
tnegentich nae loop tsHoofs van Hollandt.
Oorspr. ( Inv. no. 137.1 ).
Met de zegels van Louwerys Heuryexz. en Claes Claesz. in groene was, waarvan het laatste 
geschonden.
In dorso staat: «deze rente hebben wij afgekocht».

374. 1493 Maart 16.
Gezworenenen in der Abdissen recht van Reynsburch oorkonden, dat Dirc Jacopsz. van Ackersdijck 
verkocht heeft aan Dammas Jansz. het land, vermeld in de brieven d.d. 1433 Mei 10 en 1481 Juli 5, 
waardoor deze gestoken is (zie de nos. 180 en 338).

Opten XVIen dach in Mairte anno XIIIIe twiëntnegentich nae beloop sHooffs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 24.3 ).
Met het ambachtszegel in groene was. Met transfix d.d. 1503 Januari 30 (zie no. 400).

375. 1493 Mei 21.
Russent, vrouw van Pouwels van Ameroeye, Lijsbeth, vrouw van Lourys Heynrixz., Corstant en Alyt, 
Dircx kinderen, verkoopen aan de kloosters St. Aechte en St. Ursula te Delf 6 morgen land, vermeld in 
de brieven d.d. 1403 Juni 16 en 18, 1415 Maart 31, April 2 en December 21, waardoor deze gestoken is 
(zie de nos. 45, 46, 85, 86, 89 en 90).

Opten XXIen dach in Meye int jair ons Heren MCCCC drie ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 73.1 ).
Met de zegels van Costijn Jansz. en Dammas Symonsz. in groene was.

376. 1494 September 24.
Margriet, weduwe van Antnonis Jansz., sluit met de voogden van haar dochter Adriane, met consent 
der weesmeesters van Middelburch, een overeenkomst met het convent van St. Aechte te Delft 
betreffende de kosten van onderhoud harer dochter, zuster in genoemd klooster.

Gedaen opten vierentwintichsten dach van September anno XIIIc ende vierentnegentich.
Oorapr. ( Inv. no. 174.1 )
Met het zegel van Meester Jacob Jan Joosz., poorter van Middelburch, in groene was.

377. 1494 December 23.
Adriaen Oudziersz. te Ouderschie verkoopt aan Jan Aernsz. 1/6 van 13 morgen land in de Lier, dat hij 
geërfd heeft van Pieter Goeswijnsz., zijn oom.

Gedaen int jair ons Heren duysent vierhondert vier ende tnegentich opten XXIIIen dach in 
Decembri.
Oorspr. ( Inv. no. 54.3 ).
Met de zegels van Claes Jacob Pijnsz. en Louwerys Hoynrixz. in groene was. Met transfix d.d. 1496
November 29 (zie no. 380), waardoor aan dezen brief is vastgemaakt een brief d.d. 1145 Juni 12 
(zie no. 379).

378. 1495 Februari 7.
Lijsbeth Jacob Tyemansz. wed. belooft het klooster St. Aechte 50 pond Hollandsch te betalen als 
vaderlijk erfdeel van haar dochter, zuster in dat klooster.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert vijf ende tnegentich opten sevenden dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 177.1 ).
Met het zegel van Arlewijn Vranckenz. in groene was.

379. 1495 Juni 12.
Florys Bruynsz. verkoopt aan Jan Aernsz. 2 morgen land in de Lier, die hij geërfd heeft van Pieter 
Goessensz., zijn oom.

Gedaen opten XIIen dach in Junio int jair ons Heeren MCCCC vijf ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 54.2 ).
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Met de zegels van Costijn Janaz. en Jacop Gijsbrechtsz. in groene was. Met transfix d.d. 1496 
November 29 (zie no. 380), waardoor deze brief is vastgemaakt aan dien d.d. 1494 December 23 
(zie no. 377).

380. 1496 November 29.
Jan Aernsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 4 morgen 1 hont 75 gaarden land, vermeld in de 
brieven d.d. 1494 December 23 en 1495 Juni 12, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 377 en 379).

Gedaen opten XXIXen dach in Novembri int jair ons Heeren duysent vierhondert ses ende 
tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 54.1 ).
Met de zegels van Arent Ton en Louwerys, Heynrix zoons, in groene was.

381. 1497 Januari 9.
Schout, schepenen en raden van Delf oorkonden, dat het klooster St. Aechte is toegepacht 9 gouden 
Engelsche nobels en een kwartier, een half huis met erf aan het Marktveld aldaar met den inboedel, en 
een losrente op de stad Delf, alles uit de nalatenschap van Floris Dircsz. alias Blynde Floris, wegens een 
schuld van 100 Engelsche nobels den 3en penning meer, die deze aan het klooster had.

Opten IXen dach in Januario anno XIIIIc ses ende tnegentich na beloop sHoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 175.1 ).
Met het zegel ten zaken der stad in groene was, doorgebroken.

382. 1497 Januari 14.
Pater, mater en gemeen convent van St. Maria Magdalena te Delff beloven het klooster St. Agatha, het 
niet te zullen storen in het bezit van de 100 Engelsche nobels, die het heeft geërfd van Floris Diricks en 
waarvan het een schepenvonnis bezit.

Int jair ons Heren duysent vierhondert ses ende tnegentich opten XIIIIen dach in Januario.
Afschrift op papier ( Inv. no. 175 ).
Blijkens no. 381 is hier de Paasch- of de Maria-Boodschapstijl gebruikt. � Zie Kerkhistorisch archief 
IV 72.

383. 1498 Mei 11.
Aem Claesz. en Cornelia Dircxdr., zijn vrouw, verkoopen aan het klooster St. Aechte 1/5 van 7 morgen 5 
hont land, vermeld in de brieven d.d. 1441 Maart 27, 1489 Mei 11 en 1441 Maart 31 met de transfixen 
van het laatst genoemde, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 225, 364 en 226 etc.).

Opten XIen dach in Meye int jair ons Heeren MCCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 137.6 ).
Met de zegels van Pieter Aernt Ruigaertsz.
en Costijn Jansz, in groene was.

384. 1498 Mei 11.
Symon Dircxz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 1/5, van de 7 morgen land, vermeld in de brieven 
d.d. 1441 Maart 27, 1489 Mei 11 en 1441 Maart 31 met de transfixen van het laatst genoemde, waardoor
deze gestoken is (zie de nos. 225, 364 en 226 etc.).

Gedaen opten XIen dach in Meye int jair ons Heeren MCCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 137.5 ).
"Met het zegel van Costijn. Jansz. in groene was; dat van Pieter Arent Rutgaertsz. verloren."

385. 1498 Mei 11.
Jorys Gerytsz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 1/5 van 7 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 
1441 Maart 27, 1489 Mei 11 en 1441 Maart 31 met de transfixen van het laatst genoemde, waardoor 
deze gestoken is (zie de nos. 225, 364 en 226 etc.).

Gedaen opten XIen dach in Meye int jair ons Heeren MCCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 137.3 ).
Met de zegels van Pieter Arent Rutgaertsz.
en Costijn Jansz. in groene was.

386. 1498 Mei 11.
Philips Dircxz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 1/5 van 7 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 
1441 Maart 27, 1489 Mei 11 en 1441 Maart 31 met de transfixen van het laatst genoemde, waardoor 
deze gestoken is (zie de nos. 225, 364 en 226 etc.).

Gedaen opten XIen dach in Meye int jair ons Heren MCCCC acht ende tnegentich.
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Oorspr. ( Inv. no. 137.4 ).
Met de zegels van Pieter Arent Rutgaertsz. en Costijn Jansz. in groene was.

387. 1498 Mei 11.
Doe Dircsz. verkoopt aan het klooster St. Achte 1/5 van 7 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 1441 
Maart 27, 1489 Mei 11 en 1441 Maart 31 met de transfixen van het laatst genoemde, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 225, 364 en 226 etc.).

Oorspr. ( Inv. no. 137.2 ).
Met de zegels van Pieter Arent Rutgaertsz. en Costijn Jansz. in groene was.

388. 1498 Juni 15.
Fredericus, markgraaf van Baden, bisschop van Trajectum, bevestigt alle privileges, door David de 
Burgundia en vroegere voorgangers, aan het klooster St. Agatha te Deiff geschonken.

Datum � anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo die vero quinta 
decima mensis Junii.
a. Oorspr. ( Inv. no. 9 ).
Met het bisschopszegel in rode was.
b. Afschrift op papier.

389. 1498 Augustus 4.
Schepenen in Deiff oorkonden, dat Geertgen Cornelis van Andels wed. heeft getransporteerd aan het 
klooster St. Aechte te Delf de rente, vermeld in den brief d.d. 1480 Maart 24, waardoor deze gestoken is
(zie no. 336).

Gedaen int jaer ons Heeren MCCCC acht ende tnegentich opten IIIIen dach in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 152.1 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

390. 1498 November 3.
Jan van Wena verklaart, ook namens zijn broeders en zusters, dat het klooster St. Aechte uit hoofde van
zijn beide zusters eeuwig zal behouden 4½ morgen land in het ambacht van de Ketel.

Gedaen opten IIIen dach in Novembry int jaar ons Heeren MCCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 45 ).
Met de zegels van Doman Jansz. en Clues Andriesz. in groene was.

391. 1498 November 9.
De voogden van Adriaen Heynric Meynaertsz. verkoopen aan het klooster St. Aechte 2 hont land in het 
Oudelant van tsGravensande, vermeld in de brieven d.d. 1487 Januari 22, waardoor deze gestoken is 
(zie de nos. 354-356).

Opten IXen dach in Novembri anno XIIIIc acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 35.12 ).
Met de zegels van Costijn Jansz. en Cornelis Engebrechtsz. in groene was.

392. 1499 Arpil 12.
Geertruyet Dirxdr., Cornelis van Andels wed., verkoopt aan het klooster St. Aechte een rente van 20 
stuivers jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1466 Maart 13, waardoor deze gestoken is (zie no. 300)

Opten XIIen dach in April int jair ons Heeren duysent vierhondert negen ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 169.2 ).
Met de zegels van Pieter Arent Rutgertsz. en Cornelis Enghebrechtsz. in groene was.

393. 1499 April 18.
Schepenen van Middelburch oorkonden, dat Ellyse Anthonisdr., vrouw van Pieter Jacopsz. de 
Lakensnyder, en de voogden van Anthonis Jansz. de Biermans weeskinderen ten voordeele van het 
klooster St. Aechte afstand doen van alle roerende en onroerende goederen, die Adriane Anthonis 
Jansz. de Biermans dochter, zuster in genoemd klooster, zijn aangekomen door overlijden van haar 
ouders.

Dit was gedaen int jaer ons Meeren MCCCC negen ende tnegentich opten achthiensten dach 
in April.
Oorspr. ( Inv. no. 174.2 ).
Met drie schepenzegels in groene was, waarvan twee geschonden.

394. 1500 Juni 12.
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Burgemeesters, schepenen en raden van Delf oorkonden, dat Geryt Apersz., prior van het 
Carthuizerklooster buiten Delf, Jacob Dijck, prior van het Barnadijnenklooster te Waterynge, Andries 
Jansz., priester, rector van het St. Maria Magdalena zusterhuis te Delf, de fabriekmeesters van de 
Nieuwe kerk en de gasthuismeesters van het Oude gasthuis te Delf zich, ieder naar verhouding van wat
hem uit de nalatenschap van Floris Dircsz. is aangekomen, borg stellen voor alles wat Dirck Jan 
Soucken bij vonnis meer verkrijgt, dan de 100 Engelsche nobels, die het klooster St. Aechte uit die 
nalatenschap heeft ontvangen, en waarop hij aanspraak maakt.

Gedaen int jaer ons Heren MCCCCC opten XIIen dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 175.2 ).
Met het zegel ten zaken der stad en twee schepenzegels in groene was, waarvan het laatste 
geschonden.
Gedrukt: Kerkhistorisch archief IV 70.

395. 1501 Juni 16.
Dirc en Claes Symons zoons, Neeltje Symonsdr., vrouw van Geryt Jansz., Bely Symonsdr., vrouw van 
Willem Jansz., Marytgen Symonsdr., vrouw van Borger Joestsz., en Katrijn, Willem Coenenz. wed., 
koopen het klooster St. Aechte, uit hoofde van Geertruyt Symonsdr., hun Zuster, uit van de erfenis 
hunner ouders, zóó, dat het klooster de 2 morgen land, die hun vader het gegeven had, behoudt en 2½ 
morgen, waarvan de helft te Ruven en de helft te Pijnaker ligt, ontvangt.

Int jair ons Heren vijftienhondert ende een opten sestiensten dach in Junyo.
Oorspr. ( Inv. no. 84 ).
Met het zegel van Heuter Jansz, baljuw van Delflant, in roode, en dat van Costijn Jansz., schepen 
van Delff, in groene was.

396. 1502 Januari 12.
Aeltruyt Went Heynricxz. wed. verkoopt aan Geryt Boekelsz. alles wat zij geërfd heeft van Adriaen 
Heynrick Meynaertsz., haar neef, behalve een rente van 5 pond Vlaamsch jaarlijks, die zij op de stad 
Deiff heeft.

Opten twaelfsten dach in Januario int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende twee.
Afschrift op perkament ( Inv. no. 155 ).
Op een los stuk papier wordt vermeld, dat dit een afschrift is van een brief, toebehoorende aan 
genoemde Aeltruyt, en dat Geryt Bokelsz. den principalen brief heeft.

397. 1502 September 16.
Burgemeesters, schepenen en raden van Delf oorkonden, dat Willem Jansz. de korendrager of meter en
Katrijn Jansdr., zijn vrouw, hun na te laten goederen vermaken aan het klooster St. Aechte.

Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende twee opten XVIen dach in Septembri.
Oorspr. ( Inv. no. 176 ).
Met het zegel ten zaken der stad en twee schepenzegels in groene was.

398. 1502 September 23.
Cornelis Pieter Jansz. verkoopt aan Dirc Willemsz. op het Wout 3 morgen land, vermeld in den brief d.d.
1469 Januari 7, waardoor deze gestoken is (zie no. 309).

Opten XXIIIen dach in Septembry int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende twee.
Oorspr. ( Inv. no. 140.2 ).
Met de zegels van Louwerys Heynrixz. en Heynryc Jansz. in groene was, waarvan het eerste 
geschonden. Met transfix d.d. 1505 Augustus 14 (zie no. 408).

399. 1502 October 31.
Dirck Souck Jansz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 3 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 1417 
Februari 15 en Mei 1, 1436 Maart 8 en 1419 April 1, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 97, 101, 107 
en 198).

Den lesten dach van October int jaer duysent vijfhondert ende twee.
Oorspr. ( Inv. no. 77.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

400. 1503 Januari 30.
Gezworenen in der Abdissen recht van Reynsburch oorkonden, dat Barbara Dammas Jansz. wed. en 
Cornelis Dammasz., haar zoon, hebben verkocht aan het klooster St. Aechte het land, vermeld in de 
brieven d.d. 1433 Mei 10, 1481 Juli 5 en 1493 Maart 16, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 180, 338 
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en 374).
Opten lesten dach in Januario int jair ons Heeren dusent vijffhondert ende twee na den loop 
sHoifs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 24.1 ).
Met het ambachtszegel in groene was.

401. 1503 September 24.
Dirck Souck Jansz., schout van Delff, verkoopt aan het klooster St. Aechte een rente van 5 pond 
Hollandsch jaarlijks uit 3 morgen land met woning in Maeslant.

Opten XXIIIIen dach in Septembry int jair ons Heren duysent vijfhondert ende drie.
Oorspr. ( Inv. no. 162 ).
Met het zegel van den oorkonder in rode was.

402. 1505 Maart 1.
Jan Pietersz. verkoopt aan het klooster St. Aechte zijn woning wegens een schuld van 200 pond 
Hollandsen aan dat klooster en een van 70 pond 13 schellingen en 4 penningen aan dat van St. Anna te
Delff.

Gedaen int jair ons Heeren duysent vijffhondert ende vier opten eersten dach in Maert naden 
loep sHoefs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 138 ).
Met het zegel van Jan de Heuyter Jansz., schout van Delff, baljuw van Delflant, in roode, en dat 
van Costijn Jansz. in groene was.
In dorso staat: Jan Pietersz op 't Wout.

403. 1504 Maart 30.
Schepenen in Striën oorkonden, dat Jan de Heuyter heeft verkocht aan het klooster St. Aechte 7½ 
morgen land aldaar.

Ghedaen int jaer ons Heren duysent vijfhondert ende vier opten dertichsten dach in den 
Maert nae scrivens ende loep sHoefs van Romen.
Oorspr. ( Inv. no. 98.2 ).
Met de zegels van Mathijs Meertensz. en Aernout Gheloefsz., schout van striën, in groene was.

404. 1504 April 8.
Johannes de Goch, notaris, instrumenteert, dat Aelbertus Johannesz. en Cornelia Arnoldusdr., zijn 
vrouw, de helft van 5½ morgen in Vryenban en de helft van 4½ morgen in Maeslandt schenken tot 
oprichting en onderhoud van een kapelanie in de kerk van de H. Maagd en St. Ursula te Delff op het 
altaar van het H. Kruis, waarvan na hun dood het patronaatsrecht zal komen aan den prior der 
Carthuizers buiten Delfft, aan den rector van het klooster St. Agatha en aan den pater van het St. 
Jheronimus huis.

Sub anno mense die hora et pontificatu prescriptis (anno a nativitate eiusdem Domini 
millesimo quingentesimo quarto indictione septima mensis Aprilis die octava hora undecima 
vel quasi).
Oorspr. ( Inv. no. 182.3 ).
Met signatuur van den notaris. Met twee transfixen d.d. 1504 April 13 en 16 (zie de nos. 405 en 
406).

405. 1504 April 12.
Fredericus, markgraaf van Baden, bisschop van Trajectum, ratificeert de stichting en schenking der 
kapelanie, vermeld in het instrument d.d. 1504 April 8, waardoor deze gestoken is (zie no. 404), en 
stelt, volgens daarin door de schenkers gedaan verzoek, Petrus Johannesz. aan tot priester daarvan.

Datum � anno Domini millesimo quingentesimo quarto die duo decima mensis Aprilis.
Oorspr. ( Inv. no. 182.2 ).
Met het bisschopszegel in rode was.

406. 1504 April 16.
Hugo Groot, licentiaat in de beide rechten, cureit van de kerk van de H. Maagd en St. Ursula en de elf 
duizend maagden te Delff, approbeert de stichting en schenking der kapelanie, vermeld in het 
instrument d.d. 1504 April 8, waardoor deze gestoken is (zie no. 404).

Datum anno millesimo quingentesimo quarto XVIa die mensis Aprilis.
Oorspr. ( Inv. no. 182.1 ).
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Met het zegel van de cure in groene was.

407. 1504 November 13.
Het klooster St. Anna te Delf geeft het klooster St. Aechte in ruil het land, vermeld in de brieven d.d. 
1452 Augustus 25, 1462 April 13 en 1465 October 31, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 261, 289 en 
299).

Int jair ons Heren XVc ende vier opten XIIIsten dach in Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 139.1 ).
Met het conventszegel in groene was.

408. 1505 Augustus 14.
Alijt Willemsz. wed., Willem en Phillips Dircx zoons, Hase Dir???xdr., vrouw van Jacop Dammasz., en 
Katrijn Dircxdr., vrouw van Steffen Allertsz., verklaren ontvangen te hebben van het klooster St. Aechte 
26 pond Vlaamsch voor 3 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 1469 Januari 7 en 1502 September 
23, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 309 en 398).

Opten XIIIIen dach van Augusto int jair ons Heeren duysent vijffhondert ende vijff.
Oorspr. ( Inv. no. 140.1 ).
Met de zegels van Cornelis Arentsz. van den Hoich en Claes Andriesz. in groene was.

409. 1505 September 22.
Jorys, Jan, Lijsbeth, Heyltgen, vrouw van Willem Dirxsz., Katrijn, vrouw van Huge Vrankenz., en 
Jannetgen, vrouw van Geryt IJsbrantsz., Jacops kinderen, komen overeen met het klooster St. Aechte, 
dat het zal ontvangen als moederlijk erfdeel van Marye Jacopsdr. 100 Rijnsche guldens.

Opten XXIIen dach in Septembry int jair ons Heren duysent vijffhondert ende vijff.
Oorspr. ( Inv. no. 177.2 ).
Met de zegels van Dammaes Symonsz. en Jacop van Eynde Dircxz. in groene was

410. 1505 November 20.
Cornelis Arentsz. van der Hoge bewijst het klooster St. Aechte voor ieder zijner beide dochters, zusters 
aldaar, gedurende zijn leven 2 pond jaarlijks, verzekerd op de stad Delff, en na zijn dood 400 Rijnsche 
guldens eens en 400 dito guldens na den dood zijner vrouw.

Gedaen int jair ons Heren duysent vijfhondert ende vijff opten twintichsten dach in 
Novembry.
Oorspr. ( Inv. no. 160 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene, en dat van Jan de Heuyter Jansz., schout van Delff en 
baljuw van Delflant, in rode was.

411. 1505 December 24.
Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delff verkoopen aan het klooster St. Aechte een 
erfrente van 2 pond 10 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16.

Dit was gedaen int jair ons Heren duysent vijfhondert ende vijff opten heyligen Corsavondt.
Oorspr. ( Inv. no. 153.1 ).
Met het groot zegel der stad in groene was.

412. 1506 Juli 8.
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan Claesz. verklaard heeft schuldig te zijn aan Soffye, wed. van
Danyel van Landen een rente van 8 pond Hollandsch jaarlijks, waarvoor hij verbindt zijn woning in 
Pijnakkers ambacht met 5 morgen land.

Gescreven opten achtsten dach in Julio int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende sesse.
Oorspr. ( Inv. no. 165.2 ).
Met twee schepenzegels in groene was.
Met transfix d.d. 1521 December 2 (zie no. 429).

413. 1506 November 4.
Liedewy Jacopsdr., Andries Matijsz. wed., verkoopt aan het klooster St. Aechte te Delff een rente van 4 
pond Hollandsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1404 Juni 17, waardoor deze gestoken is, (zie no. 
50) ter betaling van een erfenis, het klooster aanbestorven met Durft Jacobsdr., zuster aldaar, van wege
Aichte, haar zuster.

Opten vierden dach in Novembry int jair ons Heren duysent vijffhondert ende ses.
Oorspr. ( Inv. no. 167.1 ).
Met de zegels van Vranck Pietersz., zoon van Liedewy, en Fraus Duyst Jacopsz. in groene was.
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414. 1506 December 18.
Jan de Hueyter Jansz. verkoopt aan het klooster St. Aechte 3 morgen 4½ hont land in Stryën, tot de 
overdracht waarvan hij Gheryt Woutersz., den barbier, machtigt voor schout en schepenen aldaar.

Int jair ons Heren duysent vijfhondert ende sesse den achtiensten dach in December.
Oorspr. ( Inv. no. 98.4 ).
Met het zegel van den oorkonder in roode way. Met transfix d.d. 1507 Februari 11 (zie no. 415).

415. 1507 Februari 11.
Schepenen in Striën oorkonden, dat Geryt Woutersz., als gemachtigde van Jan de Heuyter Jansz., aan 
het klooster St. Aechte heeft overgedragen het land, vermeld in den brief d.d. 1506 December 18, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 414).

Gedaen int jaer ons Heren dusent vijfhondert ende zesse den elfsten dach in Februario nae 
den loop sHoefs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 98.3 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

416. 1507 Februari 25.
Arent Gerytsz. op 't Wout verkoopt aan het klooster St. Aechte 1½ morgen land, gelegen op de 
Harnasch.

Opten XXVen dach in Februario int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende ses na den loep 
sHoefs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 141 ).
Met de zegels van Cornelis Arentsz. van der Hoich en Corstant Dires van Alkema in groene was.

417. 1507 Maart 27.
Schepenen in Delf oorkonden, dat Lyeduwe Andries Mathijsz. wed. heeft getransporteerd aan het 
klooster St. Aechte aldaar de rente, vermeld in den brief d.d. 1487 December 1, waardoor deze gestoken 
is (zie no. 360), in ruil voor de goederen, die Durf Jacopsdr., zuster in het klooster, heeft geërfd van 
Aechte van Bleiswijck haar zuster.

Gedaen int jaer ons Heren MCCCCC ende zeven opten XXVII dach in Maert na custume van 
scryven onser stede.
Oorspr. ( Inv. no. 154.1 ).
Met twee schepenzegels in groene was.
Op een bijgevoegd stuk papier staat, dat het klooster van dezen brief van 24 pond (Holl.) maar 18 
pond ontvangt en dat hij in 1506 aan het klooster is gekomen, hetgeen doet vermoeden, dat het 
klooster den Paaschstijl gebruikte.

418. 1507 April 19.
Burgemeesters, schepenen en raad van Delf oorkonden, dat Aeltruydt Wendt Heynrixz. wed. heeft 
vermaakt aan het klooster St. Aechte een rente van 16 pond Hollandsch jaarlijks ter viering van 
verschillende feesten, een van 2 Rijnsche guldens jaarlijks aan de Cartuysers buiten Delf en een van 4 
dergelijke guldens aan de zusters te Vlaerdyng, welke renten zij bewijst uit een rente van 3 pond 
Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delf, losbaar met den penning 16.

Gedaen int jaer ons Heren duysent vijfhondert ende zeven opten XIXen dach in Aprill.
Oorspr. ( Inv. no. 155.2 ).
Met het stadszegel en twee schepenzegels in groene was.
Hierbij drie bijlagen op papier, waarin staat, dat Aeltruyt voornoemd 9 September 1511 dit 
testament zoo veranderd heeft, dat de Kanhuizers en de zusters te Vlaardingen ieder 3 Rijnsche 
guldens jaarlijks zouden ontvangen. Gedrukt: Archief voor Kerkel. gesch. III 470. (geborgen in 
inv.nr. 155)

419. 1507 Juni 5.
Pater, ministerse en gemeen convent van St. Aechte oorkonden, dat Aeltruyt Weendt Heynricxz. wed. 
hun heeft verkocht een rente van 2 pond Vlaamsch jaarlijks, verzekerd op de stad Deiff, waarvoor zij 
een lijfrente ontvangt van 4 pond Vlaamsch jaarlijks.

Int jair ons Heren vijftienhondert ende zeven opten vijften dach in Junyo
Afschrift op papier ( Inv. no. 155 ).
Onderaan staat: «Aeltruyt voirsz. wort oflivich in Septembry anno XI.»

420. 1508 Februari 1.
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Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delff verkoopen aan Yde Jan Willemsdr., begijn, een 
erfrente van 20 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16.

Dit was gedaen int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende seven opten eersten dach 
Februarii na beloop sHoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 185.2 ).
Met het groot zegel der slad in groene was. Met transfix d.d. 1519 April 8 (zie no. 425).

421. 1510 September 1.
Het klooster St. Ursula te Delf koopt met dat van St. Aechte van Neeltgen Jan Yewijnsz. dochter 1/9 van 
4½ morgen in Popsou, 1/9 van 2½ morgen te Naeld(w)ijck, 1/9 van 22 hont in Waterinck en 1/9 van 9 
morgen te Souteveen.

Int jair ons Heren vijfthienhondert ende thien opten eersten dach van September.
Oorspr. ( Inv. no. 129.3 ).
Met het conventszegel van St. Ursula in groene was.

422. 1510 October 15.
Het klooster St. Ursula te Delf verkoopt aan het klooster St. Aechte 11 hont land in Wateringe, 21/4 
morgen in Popzou in het Abts recht en 2/3 morgen in den Vryenban bij Altena.

Int jaer ons Heren vijfthienhondert ende thien opten vijftienden dach in October.
Oorspr. ( Inv. no. 129.4 ).
Met het conventszegel in groene was.
In dorso staat, dat het klooster St. Ursula in 1533 aan het klooster St. Aechte heeft betaald 24 
Rijnsche guldens voor een rente van 1 Rijnsche gulden jaarlijks, die Kutgert Pieleraz. te Delff uit de
genoemde 11 hont te Waleringhe had.

423. 1512 Maart 18.
Heynryck Willemsz. in Maeslant verkoopt aan Mr. Jan Koolman Jansz.,( Pater van het klooster.) priester
te Delff, een rente van 2 pond Hollandsch jaarlijks uit 8 morgen land en uit zijn woning met erf, losbaar
met 32 pond Hollandsch.

Opten achtiensten dach in Maerte int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende elve nae 
tscryven sHoofs van Hollant.
N.B Oorspr. ( Inv. no. 163 ).
Met de zegels van Kerstant Dircxz. van Alkemade en Frans Duyst Jacobsz. in groene was.

424. 1515 Juni 29.
Jan en Willem, Aernt Claesz. kinderen, verkoopen aan Mees Heynrixz. een rente van 10 pond 
Hollandsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1489 Mei 7, waardoor deze gestoken is (zie no. 363).

Int jaer ons Heren duysent vijfhondert ende vijfthien den negen ende twintichsten dach in 
Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 74.2 ).
Met de zegels van Willein Zonderdanck, schout van den Hage, en Cornelis Jansz. Montfoert in 
groene was. Met transfix d.d. 1536 Februari 28 (zie no. 440).

425. 1519 April 8.
Schepenen van Delf oorkonden, dat Geertgen Jan Buys Pietersz. wed. heeft getransporteerd aan 
Aechtgen Derick Gerytsz. dochter, begijn, den rentebrief d.d. 1508 Februari 1, waardoor deze gestoken is
(zie no. 420).

Gedaen int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende negenthien den achsten dach in April.
Oorspr. ( Inv. no. 185.2 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

426. 1520 April 12.
Adriaen, Pieter, Maertijn en Symon, Philips zoons, verkoopen aan Mr. Jan Coelman, confessor van het 
klooster St. Aechte, 3½ hont land in het ambacht van het Abts recht.

Opten XIIen dach in Aprille int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 23 ).
Met de zegels van Heynrick Aernt Touwez. en Symon Claesz. in groene was.

427. 1520 April 20.
Dirck Symonsz., wonende te Nootorrip verkoopt aan Dirc Duyst Heynricz., een rente van 8 pond 
Hollandsen jaarlijks, losbaar met den penning 16, voor welke rente hij zijn huis met erf en 12 morgen 
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land aldaar verbindt.
Aldus gedaen anno XVc twintich opten twintichsten dach in Aprelle nae scrivens sHoofs van 
Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 164.2 ).
Met de zegels van Jan Buekelsz. van Santen en Joris Dirckz. in groene was. Met transfix d.d. 1531 
Juni 17 (zie no. 439).

428. 1520 Mei 10.
Het klooster St. Aechte verkoopt aan Jan Coolman Jansz., priester, rector en biechtvader van het 
klooster, 8 morgen land in Vlaerdinger ambacht.

Int jaer ons Heren vijftyenhondert ende twintich opten tyenden dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 106.1 ).
Met het conventszegel in groene was.

429. 1521 December 24.
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Sophya, wed. van Daniel van Landen, aan het klooster St. 
Aechte verkocht heeft de rente, vermeld in den brief d.d. 1506 Juli 8, waardoor deze gestoken is (zie no. 
412).

Opten Kerssavont int jaer XVc eenentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 165.1 )
Met twee schepenzegels in groene was.

430. 1523 October 20.
Claes Jacopsz. verkoopt aan Jan Aertsz., 4 hont land en Cornelis, Gheryt, Pieter, Ariaen en Jacob, Claes' 
zoons, Cornelis Pietersz, van Nyewe Kerck, Maertijn Mathijsz. en Barbaer Claesdr. verkoopen hem nog 
4 hont land in Ver Nellen lant in het ambacht van de Ketel.

Opten XXen dach in October int jaer ons Heren duysent vijfhondert ende drie ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 46.1 ).
Met het ambachtszegel van de Ketel in groene was.

431. 1524 Maart 12.
Jan Aertsz. verkoopt aan Meester Jan Coelman Jansz. (Zie de noot op bldz. 218) 8 hont land in Ver 
Nellen lant in het ambacht van de Ketel.

Int jaer ons Heren dusent vijfhondert ende vier ende twyntich den XIIsten dach in Maert.
Oorspr. ( Inv. no. 46.2 ).
Met het ambachtszegel in groene was.

432. 1524 Mei 18.
Laurentius, kardinaal, vergunt op gezag van den paus, aan Cornelis Johannesz. van Delf, van een 
katholieken bisschop de priesterwijding te mogen ontvangen.

Datum Rome apud sanctum Petrum XV KI. Junii pontificatus domini Clementis pape VII 
anno primo.
Oorspr. ( Inv. no. 186.2 ).
Met geschonden zegel van den oorkonder in rode was, in blikken doos. Aan dezen brief is een 
andere vastgehecht d.d. 1534 Augustus 2 (zie no. 434).
Gedrukt: Kerkhistorisch Archief IV 74.

433. 1524 Juni 4.
Schepenen in Leyden oorkonden, dat Lijsbet Jacopsdr., vrouw van Aernt Jansz. Goutsmit, aan het 
klooster St. Aechte verkocht heeft den rentebrief d.d. 1489 Augustus 23, waardoor deze gestoken is (zie 
no. 366).

Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vier ende twintich opten vierden dach in Junio.
Oorspr. ( Inv. no. 156 ).
Met twee schepenzegels in groene was.

434. 1524 Augustus 1.
De vicaris generaal van Ludovicus, bisschop van Tornacum, oorkondt, dat Nicolaus, bisschop van 
Sarepta, krachtens den brief d.d. 1524 Mei 18, waaraan deze vastgehecht is (zie no. 432), Cornelius 
Johannesz. van Delft de tonsuur heeft gegeven.

Datum et actum Curtraci Tornacensis dyosesis anno mense et die praedictis (anno millesimo 
quingentesimo vicesimo quarto mensis Augusti die prima).
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Oorspr. ( Inv. no. 186.1 ).
Met het geschonden zegel van den vicaris in rode was.
Gedrukt: Kerkhistorisch IV 74.

435. 1526 December 10.
Alewin Symonsz. van Vvockestairt in Ketel ambacht, verkoopt aan Mr. Jan Coelman, pater in het 
klooster St. Aechte, 2 morgen land in Dorpambacht, en 1 morgen op de Zoute Veen.

Opten thiensten dach van December anno XVc ses ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 30 ).
Met de zegels van Louweris van Overvest Dammasz., schout van den Hof van Delft, en Herman 
Engebrechtsz., schout van Berekel, in groene was.

436. 1529 Mei 20.
Claes Vranckenz. op de Zoute Veen huurt van het klooster St. Aechte 13 morgen land aldaar voor 26 
carolusguldens voor den tijd van 9 jaar.

Opten twyntichsten dach in Meye anno XVc negen ende twyntich.
Oorspr. ( Inv. no. 149 ).
Met het zegel Jan de Heyuter, schout van Delft, in roode, en dat van Pieter Dirck Woutersz. in 
groene was en geschonden.

437. 1530 September 3.
Schepenen van Waeterinck oorkonden, dat zij het klooster St. Aechte, wegens achterstallige renten en 
onkosten, hebben toegepacht uit het huis met erf, vermeld in den brief d.d. 1466 Maart 13, waardoor 
deze gestoken is (zie no. 300), een erfrente van 8 schellingen Hollandsch jaarlijks.

Opten derden dach in Septembri anno XVc dertich met God.
Oorspr. ( Inv. no. 169.1 ).
Met het zegel van Jan Cornelisz., schout van Waeterinck, in groene was.

438. 1530 October 4.
Gezworenen van het ambacht van de Zoute Veen oorkonden, dat Jan Dammasz. heeft verkocht aan het
klooster St. Achte een rente van 2½ pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met den penning 16, waarvoor 
hij 2 morgen land in genoemd ambacht verbindt.

Opten IIIIen Octobris anno XVc ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 170 ).
Met het zegel van Ghijsbrecht Henricks, schout aldaar, in groene was.

439. 1531 Juni 17.
Dirck Duyst Heynricxz. verkoopt aan Jan Coelman Jansz., priester, confessor van het klooster St. Aechte,
een rente van 20 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16, vermeld in den brief d.d. 
1520 April 20, waardoor deze gestoken is (zie no. 427).

Gedaen opten XVIIen Junius anno XVc XXXI.
Oorspr. ( Inv. no. 164.1 ).
Met het zegel van den oorkonder in groene was.

440. 1536 Februari 28.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Jan Willemsz. in den Haech heeft verkocht aan Claes Jacobsz. 
een rente van 10 pond Hollandsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1489 Mei 7, waardoor deze 
gestoken is (zie no. 363).

Den XXVIII Februari int jaer ons Heren XVc ses ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 74.1 ).
Met het ambachtszegel in groene was.

441. 1536 Augustus 6.
Schout en schepenen van Vlaerclingen oorkonden, dat Cornelis Dircxz. alias Buyrman en Doe Aerntsz. 
van Jan de Hoeyter Jansz. gehuurd hebben 8 morgen land aldaar, waaruit deze een rente van 6 gouden
andriesguldens jaarlijks behoudt.

Opten sesten dach in Augusto int jair ons Heren duysent vijffhondert ses ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 106.2 ).
Met het ambachtszegel in groene was.
In dorso staat, dat de 6 andriesguldens zijn afgelost in Juli 1568 door Jan Gerrits Kraeck.

442. 1537 April 24.
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Guilhelmus de Galen, deken van Beek in het bisdom Leodium en aartsdiaken van de vier kerken in dat 
dekanaat, oorkondt, dat hij, op voordracht door Franciscus de Bailloeul, heer van Ettenhove, als 
collator gedaan, het vaceerende rectorschap der vierde kerk te Ettenhove aan Cornelius Mus, priester in 
de diocees van Trajectum, heeft gegeven.

Datum in Breda anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo Aprilis
mensis die vicesimo quarto.
Oorspr. ( Inv. no. 187 ).
Met geschonden zegel van den oorkonder in rode was.
In dorso staat het getuigenis van Joh. Verheyen, vicecureit van Ettenhove, dat hij op 25 April 1537, 
volgens bovenstaand mandaat, Servatius de Puteus van Breda, procurator van Cornelius Mus van
Delft, in het bezit der genoemde vierde kerk gesteld heeft.
Gedrukt: Kerkhistorisch Archief IV 75.

443. 1538 December 16.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Jorys Symonsz. te Pijnacker verkocht heeft aan het klooster St. 
Aechte 4 morgen 5 hont 66 roeden land te Monster in den Poeldijck.

Gedaen opten sestiensten dach van December int jair ons Heeren duysent vijfhondert acht en 
dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 74.4 ).
Met het ambachtszegel in groene was.

444. 1539 Januari 4.
Schout en schepenen van de Ketel oorkonden, dat Cornelis Piertersz. verkocht heeft aan Heer Vincent 
Willemsz. te Delff een erfrente van 4 pond Hollandsen jaarlijks uit 2 morgen land en losbaar met den 
penning 16.

Opten vierden dach in Januario int jair ons Heren dusent vijfhondert neghen ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 161 ).
Met het ambachtszegel in groene was.

445. 1543 November 23.
Kaerle, Roomsch keizer, koning van Germanie, Castille, Leon enz., verkoopt bij advies van de koningin-
regente, zijn zuster, de ridders van het Gulden Vlies, den Geheimen Raad en den Raad van Finantiën 
aan het klooster St. Aechte een rente van 37 carolusguldens 10 stuivers jaarlijks, losbaar met 600 
carolusguldens en verzekerd op de tienden en domeinen op Voorne.

Gegeven in onse stadt van Bruessel den XXIIIsten dach der maent van November int jaer ons 
Heeren duysent vijfhondert ende dryenveertich, van onsen Keyserrijcke 't XXIIIIe ende van 
onsen rijcken van Castille ende anderen 't XXVIIIe.
Oorspr. ( Inv. no. 150 ).
Met geschonden zegel van den keizer in rode was.
In dorso het interinement van de hoofden, tresorier generaal en gecommitteerden van de 
domeinen en finantiën d.d. 29 December.

446. 1544 Januari 16.
Het klooster St. Agatha te Delft neemt op zich te betalen aan Nicolaus Damant, clericus in de diocees 
van Cameracum, 72 Rijnsche guldens jaarlijks, die Hermannus Petrusz., kanunnik in de collegiale kerk 
van St. Maria in Haga Comitis hem schuldig is.

Datum et actum in eodem nostro monasterio in dicto loco nostro capitulari ibidem anno a 
nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quarto indictione secunda die 
vero decima sexta mensis Januarii pontificatu sancti in Christo patris et domini nostri domini 
Pauli divina providentia pape tercii anno decimo.
Oorspr. ( Inv. no. 180.2 ).
Met het conventszegel in groene was en signatuur van den notaris Godefridus Symonsz. 
Walenburch. Met transfix d.d. 1545 Februari 12 (zie no. 447).

447. 1545 Februari 12.
Burgemeesters en schepenen van Delf getuigen, dat de notaris Godefridus Symonsz., die den brief d.d. 
1544 Januari 16, waardoor deze gestoken is (zie no. 446), heeft onderteekend, rechtens bevoegd is zijn 
ambt uit te oefenen.

Datum et actum in eodem oppidi Delfensi anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo quarto mensis Februarii die duodecima.
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Oorspr. ( Inv. no. 180.1 ).
Met het zegel ten zaken der stad in groene was.

448. 1546 Maart 31.
Henry Stercke, raad en tresorier van de Orde, ontvanger-generaal der financiën van den keizer, 
verklaart ontvangen te hebben van het klooster St. Aechte te Delff 200 pond Vlaamsch voor een 
losrente van 12 pond 10 stuivers jaarlijks, losbaar met den penning 16.

Le dernier jour de Mars XVc quarante cincq avant Pasques.
Oorspr. ( Inv. no. 181 ).
Met de handteekeningen van de hoofden, tresorier-Goneraal en commiezen van financiën en 
losgcraakt signet.

449. 1548 Januari 8.
Schout en schepenen van Wateringhe oorkonden, dat Andries Gheritsz. te Delff verkocht heeft aan Kors
Claesz., apotheker te Delff, 1/3 van een woning met erf, 1/3 van 22½ morgen land met wat er op staat, 
geheeten Duvensteyn, en 1/3 van een smaltiende, alles in den ban van Wateringhe.

Op den achsten Januarii int jaer ons Heren dusent vijfhondert seven ende veertich naer 
scryven des Hoefs van Hollandt.
Oorspr. ( Inv. no. 130 ).
Met het zegel van de schout in groene was.

450. 1555 Maart 12.
Schout en schepenen van Vlaerdinger ambacht oorkonden, dat Yde Jorisdr., wed. van Claes Gerritsz., 
heeft verkocht aan het klooster St. Aechte een erfrente van 6 carolusguldens jaarlijks uit 2 morgen land 
en losbaar met den penning 16.

Actum den XIIen Martii anno XVc vijff en de vijfftich stylo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 168 ).
Met het ambachtszegel in groene was.

451. 1557 Juli 5.
Burgemeesters en regeerders van Delft oorkonden, dat zij met Cornelius Muzius, pater van het klooster 
St. Aechte, zijn overeengekomen, dat dit de stad 600 carolusguldens leenen zal, waarvoor het klooster 
vrijdom van accijns op wijn zal genieten, met de bepaling, dat de stad de som ten allen tijde kan 
restitueeren, waarmee ook de vrijdom ophoudt.

Opten vijften Julii anno XVc zeven en vijfftich.
Oorspr. ( Inv. no. 20.1 ).
Met het zegel ten zaken der stad in groene was.
Gedrukt: Kerkhistorisch Archief IV 76.

452. 1558 November 1.
Phillips, koning van Castilliën, Leon enz. verkoopt bij advies van den gouverneur en kapitein-generaal, 
den hertog van Savoye, en den Raad van State aan het klooster St. Aechte een rente van 43 pond 15 
schellingen Vlaamsen jaarlijks, losbaar met den penning 16, of de koopsom, groot 700 pond Vlaamsch,
in eens, en verzekerd op de landen van Voirne.

Gegeven in onser stadt van Bruessele den eersten dach van Novembri in 't jair ons Heeren 
duysent vijffhondert acht ende vijftich van onsen rijcken van Spaengen, Cicillien, etc. tderde 
ende van Engelandt ende Vranckrijck etc. tvijffde.
Oorspr. ( Inv. no. 151 ).
Met het zegel van den koning in rode was en doorgebroken.
In dorso het interinement van hoofden, tresorier-generaal en gecommitteerden der domeinen en
financiën en van de Rekenkamer in den Hage resp. d.d. 1559 Juli 17 on 1560 April 26.

453. 1564 November 15.
De schout van Stompick oorkondt, dat Mr. Aelbrecht van der Loo, raad en commies der koninklijke 
domeinen en finantiën, heeft verkocht aan het klooster St. Aechte 1/4 van 21 hont land, gelegen in twee 
perceelen aldaar.

Actum den XVen Novembris anno XVc vier ende tzestich.
Oorspr. ( Inv. no. 96 ).
Met het zegel van de schout in groene was.

454. 1566 April 3.
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Gezworenen van Rijswijck oorkonden, dat Lenaert Pietersz. de erfpacht van een hofstede met 
toebehooren, vermeld in den principalen pachtbrief d.d. 1410 Februari 20, waardoor deze gestoken is 
(zie no. 60), en aan het klooster St. Aechte, houder van dien brief, betaald tot 1558 inclusief, binnen 14 
dagen ook voor de verdere jaren betalen zal en in het vervolg op de in den principalen brief genoemde 
verschijndagen.

Opten IIIen Aprillis anno XVc zes ende tsestich stilo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 95.1 ).
Met het zegel van Claes Symonsz. Bos, schout van Eijswijck, in groene was.
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