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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. Hiëronymusdal

Archiefbloknummer:
36006

Omvang:
136 inventarisnummer(s); 0,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Fraterhuis Sint Hieronymus' dal

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van het Fraterhuis Sint Hieronymus' dal bevat voornamelijk rentebrieven en 
eigendomsbewijzen, alsmede jaarrekeningen en enige stukken betreffende het fraterhuis in het 
algemeen.
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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. Hiëronymusdal, nummer toegang 3.18.06,
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Delftse Statenkloosters / St. Hiëronymusdal, 3.18.06, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Over het stichtingsjaar van dit fraterhuis zijn de berichten niet eensluidend. In zijn "Scriptum" 
vertelt Rudolph Dier van Muiden 1 , dat in het jaar, onmiddellijk volgende op dat, waarin Florens 
Radewijnsz. overleed, de stad Delft aan den prior van het fraterhuis te Deventer verzocht eenige 
fraters derwaarts te zenden tot het oprichten van een vereeniging, waaraan deze gevolg gaf; dat 
zou dan in het jaar 1401 geweest moeten zijn. van Heussen, Römer en Delprat 2 noemen in 
navolging van Lindeborn 3 het jaar 1403, van Bleyswijck 4 laat het in het midden. Twee 
omstandigheden zijn er, die, hoewel niet afdoende, voor het jaar 1403 pleiten. Lindeborn's 
bronnen lijken betrouwbaar, terwijl genoemde Rudolph zegt, dat hij de feiten meedeelt, 
gedeeltelijk zooals hij zich herinnert ze te hebben hooren vertellen, gedeeltelijk zooals hij ze 
persoonlijk heeft bijgewoond. Daar hij nu in 1401 nog slechts 17 jaar oud was, zal zijn bekendheid 
met de gebeurtenissen, die in dat jaar in het Deventersche fraterhuis plaats hadden, wel uit de 
eerste bron afkomstig en dus niet boven bedenking verheven zijn. De tweede omstandigheid is, 
dat het oudste mij bekende stuk, waarin het Delftsche huis genoemd wordt, een charter is van 
1404 (zie reg. no. 7). Als het huis toen al drie jaar bestaan had, zou de aanduiding niet zoo 
omslachtig geweest zijn, als daar het geval is, maar zou het zeer waarschijnlijk zijn naam al gehad 
hebben.

Leonardus van Echt en nog eenige broeders, door den prior te Deventer uitgekozen, vestigden zich
aan de Oude Delft tegenover de Nieuwstraat en, daar het gunstig bekend staande onderwijs der 
broeders zeker zoowel voor Delft als voor andere gemeenten, die hen in haar midden wenschten, 
een van de voornaamste redenen daarvoor geweest zal zijn, kregen zij een schoolgebouw 5 in de 
straat, die thans Schoolstraat heet. In het klooster St. Agatha oefenden de kweekelingen zich in 
zang en muziek en zongen er geregeld bij de missen en de vesper. Dit klooster voorzag 
grootendeels in hun onderhoud.

Uit de aanwezige charters blijkt niet, dat de betrekkelijke welvaart, waarin het huis zich in de 16e 
eeuw verheugde, den broeders spoedig is aangekomen en ook geestelijk leidde het fraterhuis een 
kwijnend bestaan. Hoe gunstig gezind de stedelijke regeeringen den fraters mochten zijn, de 
geestelijke orden werkten hun zooveel mogelijk tegen. Wel verbeterde de toestand, toen in 1418 
op het concilie te Constanz Grabow als aanklager der broeders in het ongelijk werd gesteld, maar 
overgang tot een of andere geestelijke orde bleef een dreigend gevaar, waarvan ook St. 
Hieronymus' dal ruim zijn deel kreeg.

De tweede rector, Pieter Gerrytz., die in 1412 gekozen was, wist de broeders tot het aannemen der 
derde orde van St. Franciscus te bewegen, en toen in 1418 zijn sympathieën naar de Augustijnen 
uitgingen, volgden het meerendeel der kloosterlingen hem eveneens 6 . Vreezende dat het huis te 
klein zou blijken voor den toeloop, verlieten de Regulieren het en stichten te Rijswijk het klooster 
Sion. Zij namen bij die gelegenheid alles uit het gewezen fraterhuis mee, huisraad, altaren en 
reliquieën, zoodat de nieuwe fraters, die de plaats der afvalligen kwamen innemen, het huis 
geheel leeg geplunderd vonden.

1 G. Dumbar, Analecta 1719 p. 54.
2 G. H. M. Delprat, Verhandeling over de broederschap van G. Groote 1856 p. 120.
3 J. Lindeborn, Historia Episcop. Daventriensis 1670 p. 107.
4 V. Bleyswijck, a. w. p. 324.
5 Dit schoolgebouw, gewoonlijk het Fraterhuis genoemd en dus niet te verwarren met St. Hieronymus' dal, werd 

later een College van Theologie, waarin studenten zonder vermogen tot de studie voor predikant in den 
gereformeerden godsdienst werden opgeleid.

6 Zie Oorspronck van St. Barbarenconvent. Pieter Gerrytsz. was n.l. vóór zijn overgang tot de Augustijnen tevens 
pater van dat klooster.
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Het jaar van dien uittocht is evenmin bekend als dat van de stichting van het klooster Sion; oudere 
bewijzen van het bestaan daarvan dan reg. no. 20 d.d. 1435 zijn mij niet bekend, en al is dat 
zeventien jaar na den overgang tot de orde der Regulieren, veel vroeger zal het toch niet gebeurd 
zijn, aangezien er in 1436 een proces ontstond tusschen de beide huizen over het bezit der 
bibliotheek 7 en de Regulieren, blijkens Inv. no. 1 van het klooster St. Agnes, in 1431 nog te Delft 
woonden.

Van nu af bleef het huis te Delft voor de broeders behouden en ging de uitbreiding van hun bezit 
geleidelijk voort, totdat de brand van 1536, waarbij de kapel zoowel als het woonhuis afbrandden, 
daaraan voor goed een einde maakte. Hoewel zij landerijen verkochten tot een waarde van 2800 
gld., zagen de broeders geen kans uit eigen middelen de ramp te boven te komen en denzelfden 
staat te blijven voeren, en de devotie der menschen was zoozeer "vercout", dat zij op hulp van dien
kant ook niet meer rekenden. Zij wendden zich tot den bisschop van Utrecht, keizer Karel en de 
regeering van Delft met het verzoek hun vereeniging te mogen veranderen in een college, dat de 
eerste tien jaren uit vier, en daarna uit zeven personen (kapelaans) zou bestaan, waaronder een 
rector; zij zouden niet langer verplicht zijn tot het houden van een gemeenschappelijke tafel en 
andere ceremoniën en ordonnantiën, zooals tot nu toe het geval was geweest, terwijl het aantal 
dagelijksche missen tot op de helft zou worden teruggebracht. Van hun inkomsten zou ieder een 
portie, de rector een dubbele ontvangen. Deze zou bovendien een huis krijgen en een koster 
moeten onderhouden; hij zou den eersten keer door den bisschop, en voor het vervolg door de 
kapelaans gekozen, maar door den bisschop geïnstitueerd worden. De broeders, wier aantal na 
tien jaar overeen zou komen met het aantal der vicarieën in hun kapel (zes), moesten priester zijn.

Zoowel de bevestiging door den bisschop als de autorisatie van den keizer en die van de stad 
volgde; de laatste stelde nog als voorwaarden, dat het getal der broeders nooit boven de zeven 
stijgen mocht, dat zij zich nooit deken en kanunniken zouden mogen noemen, hun erf niet 
mochten uitbreiden noch meer huizen tot geestelijke maken, waarbij de broeders zich neerlegden.

Niet iedereen bleek evenwel verkoud. Eenige dagen nadat de broeders het genoemde verzoek tot 
den bisschop hadden gericht, wendden zij zich weer tot hem, nu om zijn toestemming te 
verkrijgen tot de incorporatie van een vicarie op het H. Kruis' altaar in de St. Pieters kerk te Leiden 
en van de gedeelde vicarie in de kerk te Voorburg, beide aan het college geschonken door mr. 
Vincent Cornelisz., ambachtsheer van de Ketel. Tevens vroegen zij bij die gelegenheid incorporatie 
van een vicarie in de St. Hippolytus' kerk te Delft, waarover zij reeds van ouds het patronaatsrecht 
bezaten. Beide verzoeken werden ingewilligd. Uit erkentelijkheid voor de gunsten, hun door 
Vincent Cornelisz. bewezen, namen zij hem en zijn erfgenamen, ambachtsheeren van de Ketel, aan
als fundateur en patroons met het recht van collatie en presentatie der zes kapelaans. Over het 
rectorschap was reeds anders beschikt (zie boven). In of aan de woning, die voor den rector 
gebouwd zou worden, zou mr. Vincent zijn logies mogen doen aanbrengen om dat met 
bijbehoorende erven te gebruiken voor hem en zijn erfgenamen. 8 Dat deze daaraan gevolg gaf, 
blijkt uit een verlijbrief van 1593, waarin onder de heerlijkheid van de Ketel ook begrepen wordt 
"een huysinge binnen Delft metter collatie van ses cappelryen aldaer." 9

Ook na 1572 bleef het college bestaan, de school werd evenwel naar de veranderde 
omstandigheden gewijzigd zooals boven vermeld is.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief behoort vanouds aan het Algemeen Rijksarchief, met uitzondering van de vier charters 
die berusten in het archief der Oud-Bisschoppelijke Klerezy (Inv. no. 3) en drie charters afkomstig 
uit de collectie Cheltenham (zie Inv. no. 35).

7 W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming II 2. p. 169.
8 Zie den brief aan den bisschop bij R. Boitet, Beschr. Van Delft 1729 pag. 359.
9 Leenregisters Holl. Hooghe Overicheyt B. fo CXXII.
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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
Van dit archief berusten vier charters (zie Inv. no. 3), in het archief der Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
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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 fraterhuis in het Algemeen.

A. HET FRATERHUIS IN HET ALGEMEEN.

1 Afschriften van de stukken betreffende de verandering van de vereeniging in een 
college van vier, en later zeven kapelaans.
1538 1 katern
(reg. nos. 89-91).

2 Brief, waarbij Lambertus Wilhelmusz., cureit van de St. Hippolytus' kerk te Delft, het
nieuwe college bevestigt in de voorrechten, vroeger door zijn voorganger aan de 
broeders verleend.
1540 1 charter
(reg. no. 92).

2A Acte van overdracht van een huis te Delft aan Mr. Vincent Cornelisz. door de rector.
1545 1 stuk
(reg. no. 6, supplement).

3 Akte van bevestiging door Cornelis van Mierop, proost en aartsdiaken van de Dam 
te Utrecht, voor Johannes Joannesz. Caesario Hulssen, priester en kanunnik te Delft,
voor het maken van een testament. .
1566 juli 6 1 charter
Voorheen Verspreide Charters nr. 845. De charters met regestnrs. 117 en 118, stukken betreffende 
vervulling van prebenden, zijn niet aanwezig.

4 Verklaringen van verschillende personen, aangaande het aanbrengen en wegnemen
van poorten in muren van het gebouw en het maken van een afdak aan het koor 
van de kerk.
1560-1563 4 stukken
(reg. nos. 110, 111, 114 en 119).
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B. Beheer der goederen.

B. BEHEER DER GOEDEREN.
I. In het algemeen.

I. IN HET ALGEMEEN.

5-12 Rekeningen van Antonis Dirixz., rector van het college.
1563-1570 8 katerns
5 Rekening over 1563, afgehoord 30 December 1564.
6 Rekening over 1564, afgehoord 22 December 1565.
7 Rekening over 1565, afgehoord 3 Januari 1567.
8 Rekening over 1566, afgehoord 3 Januari 1567.
9 Rekening over 1567, afgehoord 3 Januari 1569.
10 Rekening over 1568, afgehoord 28 December 1569.
11 Rekening over 1569, afgehoord 20 Maart 1571.
12 Rekening over 1570, afgehoord 22 December 1571.

II. Landerijen en Huizen.

II. LANDERIJEN EN HUIZEN.
1. Delft.

1. DELFT.

13.1-13.4 Eigendomsbewijs van een huis, afkomstig van Machtelt Jannes Aerntsz. wed. 1440. 
Met oudere verkoopakten d.d.
1435-1440 4 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 20, 23, 25 en 27).
13.4 1435 mei 10
13.3 1437 november 5
13.2 1439 juni 30
13.1 1440 april 5

14.1-14.4 Stukken betreffende het eigendom van 7 morgen poortland, afkomstig van 
verschillende personen.
1410-1451 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 8, 31, 32 en 34).
14.2 1410 april 22
14.1 1449 november 4
14.3 1450 maart 10
14.4 1451 februari 23

15 Eigendomsbewijs van een huis, afkomstig van de Bernardieten te Heemstede.
1459 1 charter
(reg. no. 52).

16 Eigendomsbewijs van twee huizen, afkomstig van Jan Vos en van Jan en Cleyman 
Cleymans zoons.
1460 1 charter
(reg. no. 53).

17.1-17.3 Eigendomsbewijs van een huis, afkomstig van Mergryete Pietersdr., Dammaes 
Sijsman Pietersz. vrouw.
1489
Met oudere verkoopakten d.d.
1485 en 1489 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
(reg. nos. 70-72).
17.2 1485 november 29
17.1 1489 april 28



3.18.06 Delftse Statenkloosters / St. Hiëronymusdal 13

17.3 1489 november 5

18.1-18.2 Eigendomsbewijs van een huis, afkomstig van Kerstyne van der Hoef,
1494
Met oudere verkoopakte d.d.
1474 2 charters (getransfigeerd)
(reg. no. 63 en 77).
18.2 1474 oktober 18
18.1 1494 juli 29

2. De Lier.

2. DE LIER.

19 Pachtbrief van 10 hont land den broeders toebehoorende.
1554 1 charter
(reg. no. 105).
Dit land staat in een Rekening van 1574 (Inv. O. no. 19) vermeld onder het hoofd de Lier en daarom 
ook in dezen inventaris.

3. Maasland.

3. MAASLAND.

20.1-20.2 Eigendomsbewijs van 8 hont 10 gaarden land, afkomstig van Heynric Bugge Dirxz.
1463
Met oudere verkoopakte d.d.
1414 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 9 en 58).
20.2 1414 augustus 18
20.1 1463 april 19

21-21.6 Stukken betreffende het eigendom van een perceel land in Maasland en een in 
Nieuwerkerk, afkomstig van verschillende personen. Met oudere verkoopakten d.d.
1296-1499
1463-1501 7 charters
(reg. nos. 1, 33, 41, 59 en 80-82).
21 1296
21.1 1450
21.2 1453
21.3 1463
21.4 1498
21.5 1499
21.6 1501

4. Naaldwijk.

4. NAALDWIJK.

22.1-22.6 Eigendomsbewijs van twee perceelen land, groot resp. 2 1/2 morgen en 7 hont, 
afkomstig van Dirck Dircsz. Backers kinderen. Met oudere eigendomsbewijzen van 
dirc Dircsz. Backer. 1501-1505
1507 6 charters
(reg. no. 84 en suppl. 1-5)
22.1 1507
22.2 1501 november 12
22.3 1501 november 23
22.4 1502 maart 12
22.5 1504 juli 3
22.6 1505 mei 9
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5. Nieuwerkerk.

5. NIEUWERKERK.
Zie ook Inv. no. 21.

23 Stukken betreffende de pacht van een perceel land den broeders toebehoorende.
1561 en 1565 3 charters
(reg. nos. 112, 113, 115 en 120).

6. Pijnaker.

6. PIJNAKER.
Zie Inv. no. 29.

7. Rijswijk.

7. RIJSWIJK.

24.1-24.2 Stukken betreffende het eigendom van 7/12 van 15 morgen land, afkomstig van 
Evert Jansz. en Dirc van Haerlem.
1452 en 1454 2 charters
(reg. nos. 35 en 43.)
24.2 1452
24.1 1454

25 Eigendomsbewijs van 3 morgen land, afkomstig van Bertelmees Louwensz.
1456 1 charter
(reg. no. 46).

26.1-26.2 Eigendomsbewijs van 1/4 van 14 morgen land, afkomstig van Jacob Claes Spijcks 
wed.
1466
Met oudere verkoopakte d.d.
1434 2 charters
(reg. nos. 19 en 60).
26.1 1434
26.2 1466

8. Strijen.

8. STRIJEN.

27.1-27.2 Stukken betreffende het eigendom van een perceel land, afkomstig van mr. Vincent 
Cornelisz.
1551 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 99 en 100).
27.2 1551 maart 31
27.1 1551 mei 26

9. Vlaardingen.

9. VLAARDINGEN.

28 Eigendomsbewijs van een werf, afkomstig van Alijt van den Woude Jans wed. van 
Dorp.
1460 1 charter
(reg. no. 54).

10. Vrijenban.

10. VRIJENBAN.

29.1-29.4 Stukken betreffende het eigendom van 10 morgen land in Vrijenban, afkomstig van 
Willem Arent Touwen Aelwijnsz., Jan Pieter Jacobsz. en Claes Dammesz. en van 3 
morgen 1 hont land in Pijnakker, afkomstig van laatsgenoemde.
1435-1460 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd)



3.18.06 Delftse Statenkloosters / St. Hiëronymusdal 15

(reg. nos. 40, 44, 45 en 55).
29.3 1453
29.2 Claes Dammesz, 1455
29.4 Broeders van St. Jheronimusdal,1455 oktober 25
29.1 1460

11. Wateringen.

11. WATERINGEN.

30 Akte, waarbij de fraters en Bertgen Henric Jansz. 20 morgen land verpachten aan 
Henric Meesz.
1494 1 charter
(reg. no. 76).

III. Rentebrieven en andere inschulden.

III. RENTEBRIEVEN EN ANDERE INSCHULDEN.

31 Rentebrief, groot 30 schellingen Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delft.
1481 1 charter
(reg. no. 65).

32 Rentebrief, groot 30 schellingen Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delft.
1484 1 charter
(reg. no. 68).

33.1-33.2 Rentebrief, groot 20 schellingen Vlaamsch jaarlijks, ten laste van de stad Delft.
1485
Verkocht aan de broeders.
1492 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 69 en 73).
33.2 1485
33.1 1492

34-34.4 Rentebrief, groot 18 Rijnsche guldens jaarlijks, ten laste van de stad Delft.
1472
Verkocht aan de broeders.
1560 6 charters (waarvan 4 getransfigeerd)
(reg. nos. 62, 67, 79, 58, 104 en 109).
34.4 1472
34.1 1484
34.3 1496
34.2 1523
34 1554, 1560

35.1-35.3 Rentebrief, groot 8 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit een huis en erf te Delft.
1385
Verkocht aan de broeders.
1404 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 4, 5 en 7).
Deze charters zijn afkomstig uit de verzameling Cheltenham.
35.3 1385 juli 15
35.2 1385 september 26
35.1 1404 augustus 12

36.1-36.2 Rentebrief, groot 6 gouden wilhelmusschilden jaarlijks, uit een huis met erf, een 
ros- en een windmolen te Delft.
1452
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Verkocht aan de broeders.
1457 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 37 en 47).
36.2 1452
36.1 1457

37.1-37.2 Rentebrief, groot 4 pond Hollandsch jaarlijks, uit een huis met erf te Delft.
1436
Verkocht aan de broeders.
1457 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 21 en 48).
37.2 1436
37.1 1457

38.1-38.3 Rentebrief, groot 40 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit een huis met erf, een ros- 
en een windmolen te Delft.
1417
Verkocht aan de broeders.
1457 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 10. 38 en 49).
38.3 1417
38.2 1452
38.1 1457

39.1-39.5 Rentebrief, groot 30 schellingen jaarlijks, uit een huis met erf te Delft.
1337
Met drie schellingen verminderd verkocht aan de broeders.
1457 5 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 2, 3, 6, 17 en 50).
39.5 1337
39.4 1368
39.3 1397
39.2 1431
39.1 1457

40.1-40.3 Rentebrief, groot 51 schellingen 8 penningen Hollandsch jaarlijks, uit een huis met 
erf te Delft.
1419
Verkocht aan de broeders.
1457 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 11, 16 en 51).
40.3 1419
40.2 1431
40.1 1457

41.1-41.2 Rentebrief, groot 20 schellingen jaarlijks, uit een huis met erf te Delft.
1452
Verkocht aan de broeders.
1461 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 36 en 57).
41.2 1452
41.1 1461

42.1-42.5 Rentebrief, groot 1 pond Hollandsch jaarlijks, uit een huis met erf te Delft.
1429
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Verkocht aan de broeders.
1461 5 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 14, 28. 30, 39 en 56).
42.5 1429
42.4 1444
42.3 1449
42.2 1453
42.1 1461

43.1-43.3 Twee rentebrieven, groot 25 en 4 schellingen jaarlijks, uit een huis met erf te Delft.
1437 en 1438
Gezamenlijk verkocht aan de broeders.
1480 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 22, 24 en 64).
43.3 1437
43.2 1438
43.1 1480

44.1-44.2 Rentebrief, groot 40 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit een huis en erf te Delft.
1430
Verkocht aan de broeders.
1492 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 15 en 75).
44.2 1430
44.1 1492

45.1-45.3 Rentebrief, groot 45 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit een huis en erf te Delft.
1432
Verkocht aan de broeders.
1492 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 18, 42 en 74).
45.3 1432
45.2 1453
45.1 1492

46.1-46.5 Rentebrief, groot 40 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit een huis en erf te Delft.
1422
Voor de helft verkocht aan de broeders.
1496 5 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 13, 29, 61, 66 en 78).
46.5 1422
46.4 1447
46.3 1466
46.2 1483
46.1 1496

47 Schepenakte, waarbij een rentebrief, groot 5 schellingen Vlaamsch jaarlijks, uit een 
huis met erf te Delft, wordt vernieuwd.
1544 1 charter
(reg. no. 94).

48 Schepenakte, waarbij een rentebrief, groot 3 pond Hollandsch jaarlijks, uit een 
woning met bijbehooren te Maasland, wordt vernieuwd.
1544 1 charter
(reg. no. 95).
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49 Rentebrief, groot 12 carolusguldens jaarlijks, uit een woning met 4 1/2 morgen land 
te Pijnakker.
1559 1 charter
(reg. no. 108).

50 Rentebrief, groot 10 schellingen 8 penningen 9 miten Vlaamsch jaarlijks, uit eenige 
perceelen land in Spijkenisse.
1507 1 charter
(reg. no. 83).

51 Rentebrief, groot 2 pond Vlaamsch jaarlijks, uit 3 morgen land in Zouteveen.
1562 1 charter
(reg. no. 116).

52.1-52.2 Stukken betreffende een legaat, groot 3 pond Vlaamsch jaarlijks, gedurende het 
leven van een der conventualen en 2 pond na diens dood.
1526 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 86 en 87).
52.2 1526 februari 7
52.1 1526 februari 10

53-53.2 Stukken betreffende het testament van Cornelis Symonsz., rector van het huis.
1543-1552 5 charters
(reg. nos. 93, 96-98 en 102).
53 1534
53.1 Cornelis Myropius1546
53.2 Georgius de Egmondt1546

IV. Quitanties.

IV. QUITANTIES.

54 Rentebrief, groot 3 pond Hollandsch jaarlijks, uit een huis te Delft, voor de 
Regulierente Leiderdorp. (De brief is gecancelleerd).
1421 1 charter
(reg. no. 12).
Blijkens een aanwijzing in dorso, heeft dit stuk, voordat het gecancelleerd was, toebehoord aan de 
Carthuizers buiten Delft en blijkens diezelfde aanwijzing, in verband gebracht met de tafel voorin 
Inv. no. 3 van het archief van dat klooster, mag worden aangenomen, dat het huis, waarop de rente 
gevestigd is, later eigendom van St. Hieronymus' dal is geworden.

55 Quitantie van 99 Rijnsche guldens 6 stuivers, uitbetaald aan Machtelt Jan Rosendr.
1537 1 charter
(reg. no. 88).

56 Quitantie van 20 pond Hollandsch, uitbetaald aan deken en kapittel van Naaldwijk.
1554 1 charter
(reg. no. 106).
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C. Beneficies ter collatie of ter nominatie van de broeders staande.

C. BENEFICIES TER COLLATIE OF TER NOMINATIE VAN DE BROEDERS STAANDE.
Blijkens een register van de beneficies in de Oude en in de Nieuwe kerk te Delft, opgemaakt door 
Christiaan Adriaansz. van Adrichom (zie Inv. St Barbara no. 115), waren er op het St. Laurens' altaar in 
de Oude kerk twee vicarieën. Van de ene, gesticht door Joost Direx. Hout(t)uynen, deelden de 
broeders van St. Hieronymus het patronaat met den prior der Carthuisers buiten Delft en de 
hoofdmannen van het gilde der metselaars. Over deze vicarie bezit dit archief geen gegevens. Van de
andere, waarvan Jan Jacobsz. de stichter was, worden door Christiaen Adriaansz. de broeders van St.
Hieronymus als possesseurs opgegeven. Uit de stukken in dit archief blijkt, dat de Carthuizers buiten 
Utrecht collators waren, d. w. z. zij hadden de presentatie of collatie, maar de broeders hadden de 
nominatie en kozen dan natuurlijk iemand uit hun midden. Deze vicarie werd gesticht in het jaar 
1439 en begiftigd met 4 morgen 4 hont land in Oud-Mathenesse en met een huis met werf aan de 
Oude Delft te Delft. Op verzoek der broeders werd deze vicarie in 1538 in hun college 
geïncorporeerd. In hetzelfde jaar kregen zij door schenking van mr. Vincent Cornelisz., ambachtsheer
van de Ketel, een vicarie op het H. Kruis' altaar in de St. Pieters' kerk te Leiden en een halve vicarie in 
de kerk te Voorburg. Over de laatste moesten zij n.l. het patronaatsrecht delen met Floris Oem van 
Wijngaarden en diens erfgenamen, d. w. z. deze en de broeders hadden het om het andere jaar.

57.1-57.4 Stukken betreffende een vicarie op het St. Laurens' altaar in de Oude kerk te Delft, 
waarvan het college van St. Hieronymus het recht van nominatie had.
1439-1556 4 charters
(reg. nos. 26, 101, 103 en 107).
57.1 1439
57.2 1551
57.3 1552
57.4 1554
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D. Supplement (afkomstig uit Verspreide Charters)

D. SUPPLEMENT (AFKOMSTIG UIT VERSPREIDE CHARTERS)

58 Akte van bevestiging door het stadsbestuur van Delft voor de godshuismeesters 
van de Hypolituskerk te Delft, voor het extra luiden van de grote klok, iedere dag en
op vrijdag, waarvoor zij van Mathijs Bertelmeesz. en Floris Jan Gijssenz. een rente 
ontvangen van een nobel uit het huis van Jan Meesz. in de Pepersteeg en twaalf 
schellingen uit het huis van Mathijs Allardsz. op de Weversdijk, terwijl bij verzuim 
van het luiden de renten toekomen aan het klooster van St. Hieronymusdal te Delft.
1425 augustus 10 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 322

59 Akte van transport door Adriaan Dirksz. van vier hont land in Oud-Matenesse, 
gelegen in een kamp van vijf morgen, gemeen met Dirk Dirksz., de Heilige Geest 
van Schiedam en Klaas Vorde, aan zijn neef Jan Jacobsz., priester, onder 
borgstelling van Dirk Hugenz. hun vader.
1424 mei 24 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 366

60 Akte van transport door Adriaan Dirk Hugenz. van een morgen land in Oud-
Matenesse, gelegen in een kamp van drie morgen met Kleiman Jan Florisz. van 
Delft en Klaas Willemsz. van Schiedam, aan zijn neef Jan Jacobsz., priester.
1424 mei 24 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 371

61 Akte van transport voor Dirk Dirksz. alias Dirk van der Burch, en Klaas Philipsz., 
geboren in Oud-Matenesse, door Adriaan Dirk Hugenz. van tien hont land in Oud-
Matenesse aan zijn neef Jan Jacobsz., priester.
1425 oktober 5 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 367

62 Akte van transport voor schepenen van Leiden, door Trude van de Horn, weduwe 
van Jan Klaasz., van vier viertel land in Nieuwerkerk aan den IJssel aan Heim 
Boudewijnsz.
1434 februari 3 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 369

63 Akte van transport voor schepenen van Leiden, door Trude van de Horn, weduwe 
van Jan Klaasz., van vier viertel land in Nieuwerkerk aan den IJssel aan Heim 
Boudewijnsz.
1400 november 27 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 519

64 Akte van transport door Jan Spruiten voor zijn vrouw Alijd Pieter Busendr. van een 
vierde deel van veertien morgen land in Kortergaarden, gemeen met Floris van der 
Woude, strekkende van de Vliet tot de Delftse vaart, aan Jan Beijn.
1402 september 28 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 520

65 Akte van transport door Elisabeth van Kranenburg, weduwe van Jan Willem 
Moersz., van vier hont land in Rijswijkerbroek, gemeen met de koper, aan Jan 
Andriesz..
1429 maart 17 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 527
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66 Akte van transport door Jacob Laurensz. Baecx en Lijsbeth en Geertruit, dochters 
van Pieter Bannenz., van de helft van drie en een halve morgen land in 
Rijswijkerbroek, gemeen met Pieternelle, weduwe van Klaas Woutersz., aan Jan 
Andriesz..
1430 januari 28 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 544

67 Akte van transport door Willem Jacob Alewijnsz. van acht morgen land in Rijswijk 
aan Ermgard, weduwe van Hugo Klaasz..
1439 juli 9 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 536

68 Akte van transport voor het Hof van Holland door Cornelis Jansz. Rottemuil te 
Naaldwijk van een erfrente van vier pond, uit drie morgen land te Naaldwijk in 
Bordijk en uit twee huizen in Naaldwijk, aan Dirk Jansz. Deijm te ‘s-Gravenhage.
1513 maart 15 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 548

69 Akte van transport door Gerrit Adriaansz., priester te Naaldwijk, van een rente van 
vier pond uit twee huizen en een boomgaard te Naaldwijk aan Dirk Jansz. Deijm te 
’s-Gravenhage.
1522 december 22 1 charter
Voorheen Verspreide Charters inv.nr.

70.1-70.2 Akte van transport door Cornelis Pietersz., Jan Albertsz. en Korstant Dirksz. van 
Alkema, kerkmeesters van de Oude Kerk van Delft, van een rente uit een huis met 
anderhalf morgen land gelegen aan de Vliet, aan Jacob Pijnsz., 1506 september 16; 
met retroakte van transport door Ludolf Wermbout Heinenzoonsz. aan Jan 
Jacobsz..
1358 september 24 2 charters (getransfigeerd)
Voorheen Verspreide Charters inv.nr. 323
70.1 Transport, 1506 september 16

Voorheen Verspreide Charters inv.nr.
70.2 Transport, 1358 september 24, 1 charter

Voorheen Verspreide Charters inv.nr.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN

Supplement 6. 1545 April 14
Cornelis Symonsz., priester, geeft mr. Vent Cornelisz., tresorier, een huis met erf aan de westzijde van de 
Oude Delff.

Op huyden den XIIIIen Aprilis anno XVc vijf ende veertich.
Oorspr. ( Inv. no. 2A ). Extract uit een overdrachts- en transportregister.

Supplement 1. 1501 November 12
Sprong Dirc Arian en Wouter Dircsz. kinderen verkopen aan Dirc Dircsz. Backer de helft van 2 1/2 
morgen land in Naeldwijck aan de Woestlaan..

Int jaer ons Heren vijftienhondert ende een den twaelfsten dach in Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 22.2 ). Met de zegels van Jonge Jan Potter van der Loo, schout van Naaldwijk, en 
Jan die Burchgraeff Jansz. in groene was. De tweede geschonden.

Supplement 2. 1501 November 23
Claes Cornelisz. verkoopt aan Dirc Dircsz. Backer 1/6t van 2 1/2 morgen land in Naeldwijck aan de 
Woestlaan..

Int jaer ons Heren vijftienhondert ende een den drieentwintichsten dach in Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 22.3 ). Met de zegels van Jonge Jan Potter van der Loo, schout van Naaldwijk, en 
Jan die Burchgraeff Jansz. in groene was.

Supplement 3. 1502 Maart 12
Pieter Claesz verkoopt aan Dirc Dircsz. Backer 1/6t van 2 1/2 morgen land in Naeldwijck aan de 
Woestlaan..

Int jaer ons Heren vijftienhondert ende twee den twaelfsten dach in Marcio.
Oorspr. ( Inv. no. 22.4 ). Met de zegels van Jonge Jan Potter van der Loo, schout van Naaldwijk, en 
Jan die Burchgraeff Jansz. in groene was.

Supplement 4. 1504 Juli 3
Lysbeth, weduwe van Claes Willemsz, verkoopt aan Dirc Dircsz. Backer 1/6t van 2 1/2 morgen land in 
Naeldwijck aan de Woestlaan..

Int jaer ons Heren vijftienhondert ende vier den derden dach in Julio
Oorspr. ( Inv. no. 22.5 ). Met de zegels van Claes Willemsz, schout van Naaldwijk, en Jan die 
Burchgraeff Jansz. in groene was. Het laatste geschonden.

Supplement 3. 1505 Mei 9
Aem Claesz. verkoopt aan Dirc Dircsz. Backer de helft van 7 hont in Naeldwijck aan de Woestlaan..

Int jaer ons Heren vijftienhondert ende vijff den negenden dach in Meye
Oorspr. ( Inv. no. 22.6 ). Met het zegel van Danyel Suys, schout van Naaldwijk, in rode was.

1. 1296 Januari 7
Broeder Wouter, commandeur van het Heilige Duytse huis van Uutrecht, doet afstand van zijn recht op 
kruisgeld uit het land, dat vrouw Bairtrait van den Velde bezit en verkoopen wil.

Gegeven in den jare onses Heren twalef hondert ende sess ende tnegentich des Saterdaghes 
na Dertienendach.
Afschrift op perkament ( Inv. no. 21 ).
"Onderaan staat: ""Dit is van den lande in Maeslant, XIIII morgen, dair wi dat derden deel in 
hebben ende ons gegeven is van Heyman Boudijnsz."""

2. 1337 Juli 8
Schepenen in Delf oorkonden, dat Alleyd Jansdr. heeft gekocht van Diric van Catwijc een rente van 30 
schellingen jaarlijks, uit een huis met erf.

Int jair ons Heren dusent driehondert seven ende dertich des Dynsdages na sente Martijn 
Scuddecorfs daghe.
Oorspr. ( Inv. no. 39.5 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met vier transfixen d.d. 1368 
Januari 25, 1397 Januari 16, 1431 Februari 20 en 1457 October 11 (zie de nos. 3, 6, 17 en 50).
"In dorso staat: ""Nu Claes die Sceriaer"" en ""XXVII sc. Holl. bi de Heuter steech""."
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3. 1368 Januari 25
Schepenen in Delf oorkonden, dat Voppe die Ridder heeft gekocht van Gonde, Clays Sniders wed., 27 
schellingen jaarlijksche rente van de 30, vermeld in den brief d.d. 1337 Juli 8, waardoor deze gestoken is 
(zie no. 2).

Int jair ons Heren dusent driehondert zeven ende tsestich tsDinxdaghes op sinte Pouwels' 
dach conversio.
Oorspr. ( Inv. no. 39.4 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met drie transfixen d.d. 1397 
Januari 16, 1431 Februari 20 en 1457 October 11 (zie de nos. 6, 17 en 50).

4. 1385 Juli 15
Schepenen in Delft oorkonden, dat Aelwijn Wiggersz. is gepacht voor 3 pond Hollandsch den 3en 
penning meer ten nadeele van Ysebrant Jansz. van den Veens wed. wegens achterstallige rente, en dat 
hij in panding heeft ontvangen een rente van 6 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit Ysebrants huis aan 
het Marctvelt.

Int jair ons Heren dusent driehondert vijff ende tachtich tSaterdages na sinte Margrieten 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 35.3 ) Met twee schepenzegels in groene was. Met twee transfixen d.d. 1385 
September 26 en 1404 Augustus 12 (zie de nos. 5 en 7).

5. 1385 September 26
Schepenen in Delft oorkonden, dat Aelwijn Wiggersz. heeft getransporteerd aan Jan Michielsz. de 
rente, vermeld in den brief d.d. 1385 Juli 15, waardoor deze gestoken is (zie no. 4).

Int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende tachtich tsDinxdages na sinte Mauricius' 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 35.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1404 Augustus 12
(zie no. 7).

6. 1397 Januari 16
Schepenen in Delf oorkonden, dat Aernt Touwe Voppenz. heeft verkocht aan Lijsbet Jan Claesz. wed. de
rente, vermeld in de brieven d.d. 1337 Juli 8 en 1368 Januari 25, waardoor deze gestoken is (zie de nos 2 
en 3).

Int jair ons Heren dusent driehondert ses ende tnegentich tsDinxdaghes na sinte Poncianus' 
dach.
Oorspr. ( Inv. no. 39.3 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met twee transfixen d.d. 1431 
Februari 30 en 1457 October 11 (zie de nos. 17 en 50).

7. 1404 Augustus 12
Schepenen in Delf oorkonden, dat Bokel Jans Blotensz. heeft gekocht van Fye Gheritsdr. van 
Ockenberghe, ten behoeve der devote priesters en klerken aan de Oudelf naast Phillips van Dorp 
Ghystgensz. huis, de rente, vermeld in de brieven d.d. 1385 Juli 15 en September 26, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 4 en 5).

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende viere des Dinxdages na sente Tiburcius' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 35.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

8. 1410 April 22
Schepenen in Delff oorkonden, dat Dammas Pouwelsz. heeft getransporteerd aan Geryt Pouwelsz., zijn
broeder, ¼ van 7 morgen poortland, geheeten Jan Butziels woning.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende tien tsDinxdages op sinte Jorys' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 14.2 ). Twee schepenzegels verloren. Met transfix d.d. 1449 November 4 (zie no. 
31).

9. 1414 Augustus 18
Claes Jacobsz. verkoopt aan Willem Pietersz. 8 hont 10 gaarden land in Maesland.

Int jaer ons Heren dusend vierhondert ende viertiene des Zaterdages na onser Vrouwen dach 
assumpcio.
Oorspr. ( Inv. no. 20.2 ). Met het zegel van Vrancke van den Dorp in groene was. Met transfix d.d. 
1463 April 19 (zie no. 58).
In dorso staat, dat dit land ligt in een kamp van 11 morgen van Jan Vranc, en dat er nog een brief 
is van 16 hont, hetgeen gezegd wordt bij elkaar 4 morgen uit te maken.
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10. 1417 Juli 6
Schepenen in Delff oorkonden, dat Dirc van Deyl heeft verkocht aan Aernt Toude Aelwijnsz. een rente 
van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit zijn huis, windmolen, rosmolen en erf buiten de Hagepoirt.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende zeventien tsDinxdages na den octave sinte Jans 
Baptisten.
Oorspr. ( Inv. no. 38.3 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met twee transfixen d.d. 1452 
December 12 en 1457 October 11 (zie de nos. 38 en 49).

11. 1419 Juli 4
Schepenen in Delff oorkonden, dat Phillips Huge Starckenz. heeft verkocht aan Martijn Vrancke 
Crooxz., ten behoeve der Oude kerk aldaar, een rente van 51 schellingen 8 penningen Hollandsch 
jaarlijks, uit een huis met erf aan de Zuvelstraet.

Int jair ons Heren MCCCC ende negentien tsDinxdages na onser Vrouwendage visitacio.
Oorspr. ( Inv. no. 40.3 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met twee transfixen d.d. 1431 
Februari 20 en 1457 October 11 (zie de nos. 16 en 51).

12. 1421 Januari 7
Schepenen in Delff oorkonden, dat Fye, Jans Soucken wed., heeft getransporteerd aan de Regulieren te 
Leydenredorp een rente van 3 pond Hollandsch jaarlijks, uit een huis met erf aan de Westzijde van de 
Oudelff.

Int jair ons Heren MCCCC ende twintich tsDinxdages na den heyligen Dertienendach.
Oorspr. ( Inv. no. 54 ). Twee schepenzegels verloren.
"De brief is gecancelleerd. In dorso staat: ""III ? tsjaers op dat huus alre naest de Regulieren te 
Delf an die Noortzide"" en ""A. super primam domum""."

13. 1422 November 3
Schepenen in Delff oorkonden, dat Gijsbrecht Aelwijnsz. heeft verkocht aan Zwanelt Aelwijnsdr. een 
rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit zijn huis en erf in het Noirteynde.

Int jair ons Heren MCCCC twie ende twintich tsDinxdages na alre Heyligen dage.
Oorspr. ( Inv. no. 46.5 ). Met een schepenzegel in groene was, het andere verloren. Met vier 
transfixen d.d. 1447 September 12, 1466....1483 ... en 1496 Februari 9 (zie de nos. 29, 61, 66 en 78).

14. 1429 November 15
Schepenen in Delff oorkonden, dat Dammes Gerritsz. heeft verkocht aan Katrijn Jan die Biliesdr., een 
rente van 1 pond Hollandsch jaarlijks, uit zijn huis met erf aan de Jan Soyen laen.

Int jair ons Heren MCCCC negen ende twintich tsDinxdages na sinte Martijns dage in den 
winter.
Oorspr. ( Inv. no. 42.5 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met vier transfixen d.d. 1444 Juli 
7, 1449 Juli 15, 1453 Januari 9 en 1461 Maart 10 (zie de nos. 28, 30, 39 en 56).

15. 1430 Januari 10
Schepenen in Delff oorkonden, dat Claes Godevaertsz. heeft verkocht aan Lambrecht van Kriekenbeec 
een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit zijn huis met erf aan den Burchwal.

Int jair ons Heren MCCCC negen ende twintich tsDinxdages na den Dertiendage.
Oorspr. ( Inv. no. 44.2 ). Met twee schepenzegels in groene was, waarvan het tweede geschonden.
Met transfix d.d. 1492 Juli 3 (zie no. 75).
"In dorso staat: ""In opposito conventus Magdalene II ?. Holl."""

16. 1431 Februari 20
Schepenen in Delff oorkonden, dat de Godshuismeesters van de Oude kerk hebben verkocht aan 
Willem Heuter Claesz., de rente, vermeld in den brief d.d. 1419 Juli 4, waardoor deze gestoken is (zie no. 
11).

Int jair ons Heren MCCCC ende dertich tsDinxdages na sinte Valentijns dage.
Oorspr. ( Inv. no. 40.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1457 October 11 
(zie no. 51).

17. 1431 Februari 20
Schepenen in Delff oorkonden, dat de Godshuismeesters van de Oude kerk hebben verkocht aan 
Willem Heuter Claesz. de rente, vermeld in de brieven d.d. 1337 Juli 8, 1368 Januari 25 en 1397 Januari 
16, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 2, 3 en 6).

Int jair ons Heren MCCCC ende dertich tsDinxdages na sinte Valentijns dach.
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Oorspr. ( Inv. no. 39.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1457 October 11 
(zie no. 50).

18. 1432 Februari 5
Schepenen in Delff oorkonden, dat Florys Claes Dirxz. aan zijn zwager Geryt Wiggersz. en diens vrouw 
Ziburch als huwelijksgift heeft gegeven een rente van 45 schellingen Hollandsch jaarlijks, uit een huis 
met erf in het Rietvelt.

Int jair ons Heren MCCCC een ende dertich tsDinxdages na onser Vrouwen daghe purificacio.
Oorspr. ( Inv. no. 45.3 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met twee transfixen d.d. 1453 
October 16 en 1492 Juli 3 (zie de nos. 42 en 74).

19. 1434 Februari 14
Jacob van Alkemade verkoopt aan Gheryt van Berckenrode ten behoeve van Jacob Claes Spijcz. 
kinderen 14 morgen land in Rijswijc.

Int jair ons Heeren dusent vierhondert vier ende dertich op sinte Valentijns dach.
Oorspr. ( Inv. no. 26.1 ). Met het zegel van Florys van Alkemade in groene was.

20. 1435 Mei 10
Schepenen in Delff oorkonden, dat de procurator der Rugulieren van Syon buiten Delff heeft verkocht 
aan heer Adam Jansz., priester, een huis met erf en poort aan de Westzijde van de Oudelff.

Int jaer ons Heren MCCCC vijf ende dertich tsDinxdages opten tienden dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 13.4 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met drie transfixen d.d. 1437 
November 5, 1439 Juni 30 en 1440 April 5 (zie de nos. 23, 25 en 27).

21. 1436 Januari 10
Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Willemsz., Boudijn Gerytsz. en Huge Symonsz. hebben 
gekocht van Bairte Claes Touden wed. en Claes en Lijsbet, haar kinderen, een huis met erf aan de Jan 
Mols laan, waaruit zij behouden een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks.

Int jair ons Heren MCCCC vijf ende dertich tsDinxdages na den heyligen Dertienendage.
Oorspr. ( Inv. no. 37.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1457 October 11 
(zie no. 48).
"In dorso staat: ""An de Molslaen IIII ? Holl. op een molen."""

22. 1437 April 27
Schepenen in Delff oorkonden, dat Jacob Reynersz. is gepacht voor 10 pond Hollandsch den 3en 
penning meer, ten nadeele van Dirc Jan Florenz. wegens achterstallige rente, en dat hij in panding heeft
ontvangen een rente van 25 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een huis en erf van genoemden Dirc op 
den Zuid-Westhoek van de Jan Soyen laen.

Int jair ons Heren MCCCC zeven ende dertich tSaterdages na sinte Jorys' dage.
Oorspr. ( Inv. no. 43.3 ). Met een schepenzegel in groene was en een verloren. Met twee transfixen
d.d. 1438 Mei 16 en 1480 Februari 15 (zie de nos. 24 en 64).

23. 1437 November 5
Schepenen in Delff oorkonden, dat Dirc Nessinck heeft gekocht van heer Adam Jansz., priester, het huis 
met erf en poort, vermeld in den brief d.d. 1445 Mei 10, waardoor deze gestoken is (zie no. 20).

Int jair ons Heren MCCCC zeven ende dertich tsDinxdages na alre Heiligen dage.
Oorspr. ( Inv. no. 13.3 ). Met een schepenzegel in groene was en een verloren. Met twee transfixen 
d.d. 1430 Juni 30 en 1440 April 5 (zie de nos. 25 en 27).

24. 1438 Mei 16
Schepenen in Delff oorkonden, dat Jacob Reynersz. is gepacht voor 25 schellingen Hollandsch den 3en 
penning meer wegens achterstallige rente, en dat hij in panding heeft ontvangen 4 schellingen 
Hollandsch jaarlijksch uit een huis en erf op den Zuid-Westhoek van de Jan Soyen laen, vermeld in den 
brief d.d. 1437 April 27, waardoor deze gestoken is (zie no. 22).

Int jaer ons Heren MCCCC acht ende dertich tsFrydages na sinte Servaes' dage.
Oorspr. ( Inv. no. 43.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1480 Februari 15 
(zie no. 64).

25. 1439 Juni 30
Schepenen in Delff oorkonden, dat Dirck Nessinck heeft verkocht aan Jannes Aerntsz. het huis enz., 
vermeld in de brieven d.d. 1435 Mei 10 en 1437 November 5, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 20 
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en 23).
Int jair ons Heren MCCCC negen ende dertich tsDinxdages na sinte Pieter ende Pouls dach.
Oorspr. ( Inv. no. 13.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1440 April 5 (zie 
no. 27).

26. 1439 (?) December 30
Gijsbertus Heerman, kannunnik, cureit van de kerk van St. Ypolitus te Delf, verklaart Johannes Jacobsz. 
verlof gegeven te hebben tot het stichten van een vicarie op het altaar van St. Laurencius in die kerk.

Datum anno Domini M°. quadragintesimo nono, altera die post innocentum sanctorum 
Martyrum.
Oorspr. ( Inv. no. 57.1 ). Met het zegel van de oorkonder in groene was.
Met dn datum heeft een vergissing plaats gehad, waarop reeds de niet bestaande vorm 
quadragintesimo wijst. Uit een afschrift van een extract uit den stichtingsbrief (zie Inv. Ontv. no. 7)
blijkt, dat de stichting plaats had 2 November 1439. Heerman was volgens Van Heussen pag. 387 
in 1440 cureit.

27. 1440 April 5
Schepenen in Delff oorkonden, dat Machtelt Jannes Aerntsz. wed. heeft verkocht aan heer Hubrecht 
van Helmont en zijn medebroeders in St. Jheronimus' dal aldaar het huis enz., vermeld in de brieven 
d.d. 1435 Mei 10, 1437 November 5, en 1439 Juni 30, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 20, 23 en 
25).

Int jair ons Heren MCCCC ende viertich tsDinxdages na sinte Ambrosius' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 13.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

28. 1444 Juli 7
Schepenen in Delff oorkonden, dat Jan Henryc Jansz. heeft verkocht aan Semeyns Philips Jacops wed. 
de rente, vermeld in den brief d.d. 1429 November 15, waardoor deze gestoken is (zie no. 14).

Int jair ons Heren MCCCC vier ende viertich tsDinxdages na sinte Martijns dage translacyo.
Oorspr. ( Inv. no. 42.4 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met drie transfixen d.d. 1449 Juli 
15, 1453 Januari 9 en 1461 Maart 10 (zie de nos. 30, 39 en 56).

29. 1447 September 12
Schepenen in Delff oorkonden, dat Zwanelt Aelwijnsdr. heeft verkocht aan Pieter Aelwijn Pietersz. de 
rente, vermeld in den brief d.d. 1422 November 3, waardoor deze gestoken is (zie no. 13).

Int jair ons Heeren MCCCC zeven ende viertich tsDinxdages na onser Vrouwen dach nativitas.
Oorspr. ( Inv. no. 46.4 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met drie transfixen d.d. 1466, 
1483 en 1496 Februari 9 (zie de nos. 61, 66 en 78).

30. 1449 Juli 15
Schepenen in Deff oorkonden, dat Semeyns Phillips Jacobsz. wed. heeft verkocht aan Florys Florysz. de 
rente, vermeld in de brieven d.d. 1429 November 15 en 1444 Juli 7, waardoor deze gestoken is (zie de 
nos. 14 en 28).

Int jair ons Heren MCCCC negen ende viertich tsDinxdages opten XVen dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 42.3 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met twee transfixen d.d. 1453 
Januari 9 en 1461 Maart 10 (zie de nos. 39 en 56).

31. 1449 November 4
Schepenen in Delf oorkonden, dat mr. Dirc Bucckel Aerntsz. en heer Jan Jonysz., priesters, Margriet 
Florysdr., Geertruyt, Dirc Jonysz. wed., Aerntcalle Aerntsdr., Michiel, Pieter en Michiel, Michiels 
kinderen, Jonys, Clair, Betgen en Claes, Dirc Jonysz. kinderen, en Michiel Pouwelsz. met hun voogden, 
en Daem Aerntsz., Dammaes Jonysz., Dammaes Florysz. en Luytgen Woutersz. hebben verkocht aan de
broeders van St. Jeronimus' dal aldaar het land, vermeld in den brief d.d. 1410 April 22, waardoor deze 
gestoken is (zie no. 8).

Int jaer ons Heeren MCCCC negen ende veertich tsDinxdages na alre Heyligen dage.
Oorspr. ( Inv. no. 14.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

32. 1450 Maart 10
Schepenen in Delff oorkonden, dat Mathijs Bertelmeesz. heeft verkocht aan de broeders van St. 
Jeronimus' dal aldaar ¼ van 7 morgen poortland ten Oosten van de stad.

Int jaer ons Heeren MCCCC negen ende viertich tsDynxdages opten Xen dach in Maert.
Oorspr. ( Inv. no. 14.3 ). Met twee schepenzegels in groene was.
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33. 1450 Mei 8
Boudijn en Cleyman Jacob Cleymanszoons verkoopen aan Heyman Boudijnsz. ? van 14 morgen land in 
Maselant.

Opten VIIIen dach in Meye int jaer ons Heeren MCCCC ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 21.1 ). Met het zegel vau Heynric Bugge Dirxz. in groene was.
"In dorso staat: ""Item dimissio van het cruusgelt""."

34. 1451 Februari 23
"Schepenen in Delf oorkonden, dat heer Jan Jonysz., priester, heeft verkocht aan de broeders van St. 
Jeronimus' dal aldaar 3½; morgen ½ hont 12 gaarden poortland Oostwaarts van de stad."

Int jair ons Heren MCCCC ende vijftich tsDinxdages op sinte Mathijs' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 14.4 ). Met twee schepenzegels in groene was.

35. 1452 Februari 17
Evert Jansz. verkoopt aan de broeders van St. Jeronimus' huis te Delff ? van 15 morgen land in 
Rijswijcker broec.

In den jaer ons Heren dusent vierhondert een ende vijftich nae beloep des Hoeffs van Hollant 
op den soeventienden dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 24.2 ). Met de zegels van Reyner Maertijnsz. en Heyn Bugge Dircxz. in groene 
was.

36. 1452 Maart 7
Schepenen in Delf oorkonden, dat Hans de Harnasmaker Jansz. heeft verkocht aan Heyman Boudijnsz. 
een rente van 20 schellingen jaarlijks uit een huis met erf aan de Noordzijde van de Middensteeg.

Int jaer ons Heren MCCCC een ende vijftien tsDynxdages opten VIIen dach in Mairte.
Oorspr. ( Inv. no. 41.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1461 Maart 10 
(zie no. 57).

37. 1452 Maart 21
Schepenen in Delf oorkonden, dat Geryt Vuer Dirxz. heeft verkocht aan Jacob Claes Touwenz. een rente 
van 6 gouden wilhelmusschilden jaarlijks uit een huis met erf, een ros- en een windmolen buiten de 
Hagepoort.

Int jair ons Heren MCCCC een ende vijftich tsDynxdages nae sinte Geertruytden dage.
Oorspr. ( Inv. no. 36.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1457 October 11 
(zie no. 47).

38. 1452 December 12
Schepenen in Delf oorkonden, dat heer Claes Aernt Tou Aelwijnsz. en Mr. Willem Aernt Tou Aelwijnsz. 
hebben verkocht aan Bairte, Claes Touwen wed., de rente, vermeld in den brief d.d. 1417 Juli 6, 
waardoor deze gestoken is (zie no. 10).

Int jair ons Heren MCCCC twee ende vijftich tsDynxdages na onser Vrouwen dach concepcio.
Oorspr. ( Inv. no. 38.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1457 October 11 
(zie no. 49).

39. 1453 Januari 9
Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan Pietersz. heeft verkocht aan Heyman Boudijnsz. de rente, 
vermeld in de brieven d.d. 1429 November 15, 1444 Juli 7 en 1449 Juli 15, waardoor deze gestoken is (zie
de nos. 14, 28 en 30).

Int jair ons Heren MCCCC twee ende vijftich tsDynxdages na den heiligen Dertienendage.
Oorspr. ( Inv. no. 42.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1461 Maart 10 
(zie no. 56).

40. 1453 Januari 17
Mr. Willem Arent Touwen Aelwijnsz. verkoopt aan de broeders van St. Jheronimus' dal 4 morgen land, 
strekkende van de stadsvest tot de Madesloot.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie ende vijfftich op sinte Anthonys' dach in 
Januario.
Oorspr. ( Inv. no. 29.3 ). Met de zegels van Reyner Martijnsz. en Jan Vranckenz. in groene was.

41. 1453 Maart 7
Machtelt, Jacob Cleymansz. wed., en Jutte, Jacob Cleymansz. dochter, verkoopen aan Bairte, Clays 
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Touwen wed., ? van 14 morgen land in Maeslant.
Opten zevenden dach in Maerte int jair ons Heren duysent twee ende vijftich na den lope des 
Hoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 21.2 ). Met het zegel van Clays Dirc Jacobsz. in groene was.
"In dorso staat: ""Wy broeders van St. Jheronimus binnen Delff hebben gecoft dat derdendeel 
lants van dien, dat dese brieff inhout ende die ander twee deel en hoert ons niet. � Item noch 
hoert ons een vierdeel van dat derdendeel van de XIIII morgen gecoft van den heer van Bomel. � 
Item noch gecoft 1½ hont vant volc uit Scipliede."""

42. 1453 October 16
Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan van Werven heeft verkocht aan Claes Hart Florysz. de rente, 
vermeld in den brief d.d. 1432 Februari 5, waardoor deze gestoken is (zie no. 18).

Int jair ons Heren MCCCC drie ende vijftich tsDijnxdages nae sinte Victoirs dage.
Oorspr. ( Inv. no. 45.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1492 Juli 3 (zie 
no. 74).

43. 1454 April 11
Dirc van Haerlem verkoopt aan de broeders van St. Jheronimus' dal te Delff ¼ van 15 morgen land in 
Rijswijcker broec.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier ende vijftich opten elften dach in Aprille.
Oorspr. ( Inv. no. 24.1 ). Met de zegels van de oorkonder en van Willem Dirc Vlasmansz. in groene 
was.

44. 1455 October 25
Jan Pieter Jacobsz. verkoopt aan Claes Dammesz. 4½ morgen land tusschen de stadsvest en de 
Madesloot.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijf ende vijftich op sinte Crispijn ende 
Crispinianus' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 29.2 ). Met de zegels van Gheryt Colijnsz. en Heynric Bugge Dircsz. in groene was.
Met transfix d.d. 1460 October 31 (zie no. 55).
"In dorso staat: ""IIII½ m. in Vriënban. Item III m. 1 hont in Pijnaker""."

45. 1455 October 25
Jan Pieter Jacobsz. verkoopt aan de broeders van St. Jheronimus' dal 1½ morgen land tusschen de vest 
en de Madesloot.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijf ende vijftich op sinte Chrispijn ende 
Crispinianus' dach.
Oorspr. ( Inv. no. 29.4 ). Met de zegels van Gheryt Colijnsz. en Heynric Bugge Dircxz. in groene 
was.
"In dorso staat: ""van X iugera in Vriënban""."

46. 1456 November 17
Schepenen in Leyden oorkonden, dat Bertelmees Louwenz. heeft verkocht aan het convent van St. 
Jheronimus' dal te Delf 3 morgen land in Rijswijck op Ockenberg.

Int jair ons Heren duysent vierhondert zes ende vijftich opten zevenstiensten dach van 
Novembry.
Oorspr. ( Inv. no. 25 ). Met twee schepenzegels in groene was.
"In dorso staat: ""III morgen an de Carstange""."

47. 1457 October 11
Schepenen in Delf oorkonden, dat Bairte Claes Touwen wed. heeft verkocht aan het convent van St. 
Jeronimus' dal de rente, vermeld in den brief d.d. 1451 Maart 21, waardoor deze gestoken is (zie no. 37).

Int jair ons Heren MCCCC zeven ende vijftich tsDynxdages opten XIen dach in Octobry.
Oorspr. ( Inv. no. 36.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

48. 1457 October 11
Schepenen in Delf oorkonden, dat Bairte Claes Touwen wed. heeft verkocht aan het convent van St. 
Jeronimus' dal de rente, vermeld in den brief d.d. 1436 Januari 10, waardoor deze gestoken is (zie no. 
21).

Int jair ons Heren MCCCC zeven ende vijftich tsDynxdages opten XIen dach in Octobry.
Oorspr. ( Inv. no. 37.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.
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49. 1457 October 11
Schepenen in Delf oorkonden, dat Bairte Claes Touwen wed., heeft verkocht aan het convent van St. 
Jeronimus' dal aldaar de rente, vermeld in de brieven d.d. 1417 Juli 6 en 1452 December 12, waardoor 
deze gestoken is (zie de nos. 10 en 38).

Int jair ons Heren MCCCC zeven ende vijftich tsDinxdages opten XIen dach in Octobry.
Oorspr. ( Inv. no. 38.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

50. 1457 October 11
Schepenen in Delf oorkonden, dat Claes Heuter Willemsz. heeft verkocht aan het convent der broeders 
van St. Jeronimus' dal aldaar de rente, vermeld in de brieven d.d. 1337 Juli 8, 1368 Januari 25, 1397 
Januari 16 en 1431 Februari 20, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 2, 3, 6 en 17).

Int jair ons Heren MCCCC zeven ende vijftich des Dynnxdages opten XIen dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 39.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

51. 1457 October 11
Schepenen in Delf oorkonden, dat Claes Heuter Willemsz. heeft verkocht aan het convent van de 
broeders van St. Jeronimus' dal de rente, vermeld in de brieven d.d. 1419 Juli 4 en 1431 Februari 20, 
waardoor deze gestoken is (zie de nos. 11 en 16).

Int jair ons Heren MCCCC zeven ende vijftich tsDinxdages opten XIen dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 40.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

52. 1459 Juli 17
Schepenen in Delf oorkonden, dat Verbout Heynricx., procurator der Bernardyten van het klooster 
Porta Celi in Heemstede, heeft verkocht aan de broeders van het klooster St. Jeronimus' dal te Delf een 
huis met erf aan de Westzijde van de Oudelft.

Int jair ons Heren MCCCC negen ende vijftich tsDynxdages opten XVIIen dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 15 ). Met twee schepenzegels in groene was.

53. 1460 April 22
Schepenen in Delf oorkonden, dat heer Jan Cleymansz., heer Jan Vos en Cleyman Cleymansz. hebben 
verkocht aan het klooster St. Jeronimus' dal twee huizen en erven aan de Westzijde van de Oudelft.

Int jaer ons Heren MCCCC ende tsestich tsDynxdages opten XXIIen dach in April.
Oorspr. ( Inv. no. 16 ). Met twee schepenzegels in groene was.
"In dorso staat: ""Cleyman Oosters huysen""."

54. 1460 Juni 4
Jonkvrouw Alijt van den Woude Jans wed. van Dorp geeft den broeders van St. Jeronimus' dal te Delf 
een werf te Vlaerdinc.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende tsestich op sinte Bonifacius' avont.
Oorspr. ( Inv. no. 28 ). Met het zegel van Cornelys van Dorp, zoon van Alijt voornoemd, in groene 
was.

55. 1460 October 31
Claes Dammesz. geeft het convent der broeders van St. Jeronimus' dal te Delff 4½ morgen land, 
vermeld in den brief d.d. 1455 October 25, waardoor deze gestoken is (zie no. 44), en 3 morgen 1 hont 
land gelegen in Pijnakker, tegen zekere godsdienstige plechtigheden ten behoeve van hem en zijn 
vrouw.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende tsestich op alre Heiligen avont.
Oorspr. ( Inv. no. 29.1 ). Met de zegels van de oorkonder en van Garbrant Jacobzs. in groene was.
"In dorso staat: ""IIII½ morgen in Vriënban""."

56. 1461 Maart 10
Schepenen in Delf oorkonden, dat Heyman Boudijnsz. heeft verkocht aan het convent van St. 
Jeronimus' dal de rente, vermeld in de brieven d.d. 1429 November 15, 1444 Juli 7, 1449 Juli 15 en 1453 
Januari 9, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 14, 28, 30 en 39).

Int jaer ons Heren MCCCC ende tsestich tsDinxdages opten Xen dach in Mairte.
Oorspr. ( Inv. no. 42.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

57. 1461 Maart 10
Schepenen in Delf oorkonden, dat Heyman Boudijnsz. heeft verkocht aan St. Jeronimus' dal de rente, 
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vermeld in den brief d.d. 1452 Maart 7, waardoor deze gestoken is (zie no. 36).
Int jair ons Heren MCCCC ende tsestich tsDynxdages opten Xen dach in Mairte.
Oorspr. ( Inv. no. 41.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

58. 1463 April 19
Heynric Bugge Dirxz. verkoopt aan het klooster van St. Jeronimus' dal te Delff het land, vermeld in den 
brief d.d. 1414 Augustus 18, waardoor deze gestoken is (zie no. 9).

Opten XIX dach in April int jair ons Heren MCCCC drie ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 20.1 ). Met het zegel van de oorkonder in groene was.

59. 1463 September 14
Heyman Bouwensz. vermaakt aan het convent of de vergadering der priesters en klerken in St. 
Jheronimus' dal te Delff een perceel land in Nyewerkerc, genaamd de Vier viertel, en ? van 14 morgen 
land in Maeslant, waarvoor het klooster zich verplicht tot eenige kerkelijke plechtigheden en 
uitreikingen aan andere stichtingen.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie ende tsestich op den heilich Cruys' dach 
exaltacio.
Oorspr. ( Inv. no. 21.3 ). Met de zegels van Bouwen, zoon van Heyman voornoemd, en van Claes 
Dammesz. in groene was.
Het stuk is zeer beschadigd.

60. 1466 December 14
Jacob Claes Spijcks wed. verkoopt aan de broeders van St. Jheronimus' dal te Delf ¼ van 14 morgen 
land in Rijswijc.

Int jair ons Heren dusent vierhondert ende ses ende tsestich op sinte Luciën avont.
Oorspr. ( Inv. no. 26.2 ). Met de zegels van Heynric Jansz. en Symon Dammesz. in groene was.

61. 1466
Schepenen in Delff oorkonden, dat Margriete Pieter Aelwijns wed. heeft verkocht aan Geryt Gerytsz. de 
helft van de rente, vermeld in de brieven d.d. 1422 November 3 en 1447 September 12, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 13 en 29).

Int jair ons Heren MCCCC zes ende tsestich tsDinxdages.
Oorspr. ( Inv. no. 46.3 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met twee transfixen d.d. 1483 ... 
en 1496 Februari 9 (zie de nos. 66 en 78).

62. 1472 Juli 28
Burgemeesters, schepenen, raadsmannen en gemeente van Delff oorkonden, dat zij verkocht hebben 
aan Vranck Claesz. een erfrente van 18 Rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 16.

Opten XXVIIIen dach int Julio int jair ons Heren duysent vierhondert twee ende tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 34.4 ). Met het groot zegel der stad in groene was. Met twee transfixen d.d. 1429 
Maart 12 en 1523 April 1 (zie de nos. 79 en 85), terwijl drie brieven d.d. 1484 Februari 24, 1551 
Februari 10 en 1560 April 6 (zie de nos. 67, 104 en 109) aan dezen zijn vastgehecht.

63. 1474 October 18
Schepenen in Delf oorkonden, dat Jacob Mathijsz. heeft verkocht aan Lijsbet Cornelys Symonsz. wed. 
een huis en erf aan de Weszijde van de Oudelf.

Int jair ons Heren MCCCC vier ende tseventich tsDinxdages opten XVIIIen dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 18.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1494 Juli 29 (zie 
no. 77).
"In dorso staat: ""de domo ad portus nostras""."

64. 1480 Februari 15
Schepenen in Delff oorkonden, dat Symon Dammaesz. heeft verkocht aan het convent van St. 
Jeronimus' dal de renten, vermeld in de brieven d.d. 1437 April 27 en 1431 Mei 16, waardoor deze 
gestoken is (zie de nos. 22 en 24).

Int jair ons Heren MCCCC negen ende tseventich tsDynxdages opten XVen dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 43.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.
"In dorso staat: ""Jan Sayenlaen: 29 scell. Holl. """

65. 1481 October 28
Burgemeesters, schepenen, raad en inwoners van Delff verkoopen aan het convent van Sint 
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Jheronimus' broederhuis een erfrente van 30 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 
20.

Dit was gedaen int jair ons Heeren duysent vierhondert een ende tachtich opten acht ende 
twintichsten dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 31 ). Met het groot zegel van de stad in groene was.

66. 1483
Schepenen in Delff oorkonden, dat Durf Geryt Gerytsz. wed. heeft verkocht aan Jan Hugenz. de rente, 
vermeld in de brieven d.d. 1422 November 3, 1447 September 12 en 1466, waardoor deze gestoken is 
(zie de nos. 13 29 en 61).

Int jair ons Heren MCCCC drie ende tachtich Dynsdaechs opten .... (oningevuld).
Oorspr. ( Inv. no. 46.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1496 Februari 9 
(zie no. 78).

67. 1484 Februari 24
Vranc Claesz. verkoopt aan Wermbrecht Pietersz. de rente, vermeld in den brief d.d. 1472 Juli 28, die 
daarvan is (zie no. 62).

Opten XXIIIIen dach in Februario int jair ons Heeren MCCCC drie ende tachtich na beloop 
sHoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 34.1 ). Met het zegel van de oorkonder in groene was. Deze brief is vastgenaaid 
aan dien d.d. 1472 Juli 28 (zie no. 62).

68. 1484 Juli 1
Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delff oorkonden, dat zij verkocht hebben aan het 
convent van St. Jeronimus' dal aldaar, een erfrente van 30 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met 
den penning 20.

Dit was ghedaen int jair ons Heren duysent vierhondert vier ende tachtich opten eersten dach
in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 32 ). Met het groot zegel der stad in groene was.

69. 1485 Augustus 1
Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delff oorkonden, dat zij hebben verkocht aan Diert 
Jansz., een erfrente van 29 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16.

Dit was ghedaen int jair ons Heren duysent vierhondert vijff ende tachtich opten eersten dach
in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 33.2 ). Met het groot zegel van de stad in groene was. Met transfix d.d. 1492 
Januari 10 (zie no. 73).

70. 1485 November 29
Schepenen in Delf oorkonden, dat Marie Claes Grypendr. heeft verkocht aan Evert Cornelysz. een huis 
en erf aan de Oude Delft.

Int jair ons Heren MCCCC vijf ende tachtich tsDynsdaechs opten XXIXen dach in Novembri.
Oorspr. ( Inv. no. 17.2 ). Met twee schepenzegels in groene was. Met transfix d.d. 1489 April 28 (zie 
no. 71).
"In dorso staat: ""vant huys, dat wy vercoft hebben Hase van Bleyswijck""."

71. 1489 April 28
Schepenen in Delf oorkonden, dat Aechte Evert Cornelisz. wed. heeft verkocht aan Margriet Dammas 
Sijsmans vrouw een huis en erf, vermeld in den brief d.d. 1485 November 29, waardoor deze gestoken is
(zie no. 70).

Int jair ons Heren MCCCC negen ende tachtig Dinsdaghes opten XXVIII dach in April.
Oorspr. ( Inv. no. 17.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

72. 1489 November 5
Mergryete Pietersdr., Dammaes Sijsman Pietersz. vrouw, geeft aan heer Wigger Dircxz., haar neef en 
erfgenaam en broeder in St. Jheronimus' huis, ten behoeve van dat klooster, een huis aan de Oude Delf 
op voorwaarde, dat een jaarlijksche memorie voor haar ziel en die van haar ouders gehouden zal 
worden en dat, als Dammaes Sijsman vóór haar komt te overlijden, zij haar leven lang het huis zal 
bewonen.

Int jair ons Heeren MCCCC ende LXXXIX opten vijfften dach in Novembri.
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Oorspr. ( Inv. no. 17.3 ). Met het zegel van Dammaes Sijsman in groene was.

73. 1492 Januari 10
Schepenen in Delf oorkonden, dat Diert Jansz. heeft verkocht aan het convent van St. Jeronimus de 
rente, vermeld in den brief d.d. 1485 Augustus 1, waardoor deze gestoken is (zie no. 69).

Gedaen int jair ons Heren MCCCC een ende tnegentich opten Xen dach in Januario.
Oorspr. ( Inv. no. 33.1 ). Met een schepenzegel in groene was en een verloren.

74. 1492 Juli 3
Schepenen in Delf oorkonden, dat Lambrecht Jacop Hughe Busschaertsz. heeft verkocht aan pater en 
convent van St. Jeronimus' dal de rente, vermeld in de brieven d.d. 1432 Februari 5 en 1453 October 16, 
waardoor deze gestoken is (zie de nos. 18 en 42).

Int jair ons Heeren MCCCC twie ende tnegentich Dynsdach opten derden dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 45.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

75. 1492 Juli 3
Schepenen in Delf oorkonden, dat Lambrecht Jacop Huge Busschairtsz. heeft verkocht aan pater en 
convent van St. Jeronimus' dal de rente, vermeld in den brief d.d. 1430 Januari 10, waardoor deze 
gestoken is (zie no. 15).

Int jair ons Heeren MCCCC twe ende tnegentich Dynsdages opten derden dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 44.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

76. 1494 Januari 24
Henric Meesz. huurt van Bertgen Henric Jansz. wed. en de broeders van St. Jheronimus' dal 20 morgen 
land in Wateringe voor 5 jaar.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende XCIIII op sinte Pouwels' bekeringen avont.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 30 ).
Het stuk is een chirograaf. In dorso staat dat, daar de 20 morgen bij den hoop zonder maat 
betaald zijn, aan Mees Heinricz. maar 19 morgen 4 hont toekomt.

77. 1494 Juli 29
Schepenen in Delf oorkonden, dat Kerstyne van der Hoef heeft verkocht aan de broeders van St. 
Jeronimus' dal het huis en erf, vermeld in den brief d.d. 1474 October 18, waardoor deze gestoken is (zie 
no. 63).

Int jair ons Heren MCCCC vier ende tnegentich Dynsdages opten XXIXen dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 18.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

78. 1496 Februari 9
Schepenen in Delf oorkonden, dat Baerte, Jan Hugenz. vrouw, heeft verkocht aan het convent van St. 
Jeronimus aldaar de rente, vermeld in de brieven d.d. 1422 November 3, 1447 September 12, 1466 en 
1483, waardoor deze gestoken is (zie de nos. 13, 29, 61 en 66).

Int jair ons Heren MCCCC vijf ende tnegentich Dynsdages opten IXen dach in Februario.
Oorspr. ( Inv. no. 46.1 ). Met twee schepenzegels in groene was.

79. 1496 Maart 12
Schepenen van Delf oorkonden, dat Wormbrecht Pietersz. heeft verkocht aan Adriaen Aelbrechtsz. de 
rente, vermeld in den brief d.d. 1472 Juli 28, waardoor deze gestoken is (zie no. 62).

Gedaen int jair ons Heren MCCCC vijf ende tnegentich opten XII dach in Maerte.
Oorspr. ( Inv. no. 34.3 ). Met twee schepenzegels in groene was.

80. 1498 Januari 17
Heer Jan Pietersz., priester van Bomel, verkoopt aan het convent van St. Jheronimus' dal te Delf 1/12 
van 14 morgen land in Maeslant.

Gedaen opten XVIIen dach in Januario int jair ons Heeren MCCCC zeven ende tnegentich na 
den loop sHoefs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 21.4 ). Met de zegels van Doman Jansz. on Claes Andriesz. in groene was.

81. 1499 Augustus 26
Pieter Aertsz. en Baerte Jan Harnoutsz. wed. verkoopen aan Ariaen Arentsz. 1/10 van 7 hont land in 
Maeslant.

Opten XXVIen dach in Augusto int jair ons Heren MCCCC negen ende tnegentich.



34 Delftse Statenkloosters / St. Hiëronymusdal 3.18.06

Oorspr. ( Inv. no. 21.5 ). Met de zegels van Costijn en Heynryck Jans zoons in groene was.

82. 1501 Maart 17
Ariaen Aertsz., Arent, Marrytgen en Yefgen, vrouw van Vrederyc Woutersz., Matijs' kinderen, verkoopen
aan het convent van St. Jeronimus te Delff 1/10 en 1/20 van 7 hont land in Maeslant.

Opten XVIIen dach in Maert int jair ons Heren duysent ende vijfhondert na den loop sHoifs 
van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 21.6 ). Met de zegels van Costijn en Heynryc Jans zoons in groene was.

83. 1507 Mei 22
Coenraet van Bushusen verkoopt aan de broeders van St. Jeronimus te Delff een erfrente van 10 
schellingen 8 penningen 9 miten Vlaamsch jaarlijks, verzekerd op 17 Rijnsche guldens 15 schellingen, 
die hij heeft uit land in Spikenisse, van welke rente de broeders jaarlijks moeten uitkeeren aan de 
vrouwen van het Heilige-Geesthuis 7 schellingen 5 penningen.

Den XXIIen dach in Mey anno XVC ende seven.
Oorspr. ( Inv. no. 50 ). Met het zegel van mr. Pieter, dokter en burgemeester, in roode, en dat van 
Cornelis Egbertsz. in groene was.
In dorso staat, dat Jan Jacopsz., priester en confessor van het H. G. huis, do 7 schellingen 5 
penningen verklaart ontvangen te hebben, 1513 October 22, en dat de rente ten laste van 
Coenraet van Buschusen het klooster is aangekomen bij testament van vrouwe Katherina van 
Abbenbroec.

84. 1507 Augustus 20
De voogd van Dirck Dircsz. Backers kinderen verkoopt aan het convent van St. Jeronimus te Delf twee 
perceelen land in Naeldwijck, groot 2½ morgen en 7 hont.

In den jair ons Heren vijftienhondert zeven den twintichsten dach in Augusto.
Oorspr. ( Inv. no. 22.1 ). Met het zegel van Claes Meesz. in groene was.

85. 1523 April 1
Schepenen in Delff oorkonden, dat Aelbrecht Adriaensz. heeft verkocht aan Marytgen Willem Grypen 
wed. de rente, vermeld in den brief d.d. 1472 Juli 28, waardoor deze gestoken is (zie no. 62).

Is gedaen int jair ons Heeren duzent vijf hondert ende drie ende twintich opten eersten dach 
in Aprilis.
Oorspr. ( Inv. no. 34.2 ). Met twee schepenzegels in groene was.

86. 1526 Februari 7
Broeder Cornelis, pater van het St. Jeronimus' klooster te Delft, verklaart te hebben gescheiden met Jan 
Dirricxz., Pouwels en Cornelis Deym, Jan Willem en Dirck van Teylingen voor hun vrouwen en voor de 
kinderen van Adriaen Dirck Deymendr. de erfenis, Willem Diricxz. Deym, conventuaal, aangekomen bij 
overlijden van Evertgen Pouwelsdr. zóó, dat het klooster een jaarlijksche rente van 3 pond Vlaamsch 
krijgt gedurende het leven van genoemden Willem en daarna 2 pond, waarvoor het een eeuwige 
memorie en een jaarlijkschen maaltijd zal doen houden.

Gedaen int jair ons Heeren duysent vijihondert zes ende twintich op den sevensten dach van 
Februario nair gemeen scryven.
Oorspr. ( Inv. no. 52.2 ). Het zegel van Jacop Stalpart van der Wyele verloren, dat van Dirck Deym 
Jansz. in groene was, geschonden. Met transfix d.d. 1526 Februari 10 (zie no. 87).

87. 1526 Februario 10
Broeder Cornelis, pater van St. Jeronimus' klooster te Delft, verklaart ontvangen te hebben, wat het 
klooster toekomt van de erfenis, vermeld in den brief d.d. 1526 Februari 7, waardoor deze gestoken is 
(zie no. 86).

Opten thiensten dach van Februario anno vijfthienhondert ende zes ende twintich naer 
gemeen scryven.
Oorspr. ( Inv. no. 52.1 ). Met geschonden conventszegel in groene was.

88. 1537 Maart 10
Machtelt, Jan Rosendr., begijn, verklaart ontvangen te hebben van heer Cornelis Simonsz., rector van 
St. Jheronimus' dal te Delf, 99 Rijnsche guldens en 6 stuivers tot lossing van een rentebrief, sprekende 
van een pond jaarlijks, welke brief bij den brand van 1536 waarschijnlijk verloren is geraakt.

Int jair ons Heeren dusent vijfhondert seven ende dortich den thienden dach in Marcio.
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Oorspr. op papier ( Inv. no. 55 ). Met handteekening van Machtelt.
In dorso staat, dat deze quitantie geschreven is om den rentebrief, die waarschijlijk bij den brand 
vernietigd is, te niet te doen, als hij nog gevonden mocht worden.

89. 1538 April 6
Conventualen van St. Hieronymus' dal verzoeken den bisschop van Utrecht en den keizer approbatie te 
verleenen tot de wijziging van het convent in een college van vier, en later zeven kapelaans op den 
grondslag in dezen brief vermeld, tot welke verandering zij genoodzaakt zijn door de schade, geleden 
bij den brand in het jaar 1536.

Den zesten dach van Aprill int jair XVC seven ende dertich nae schryven sHoeffs van Hollandt 
voer Paesschen.
Afschrift van den notaris H. Scaevola op papier d.d. 1571 ( Inv. no. 1 ).
Gedrukt bij D. van Bleyswyck, a. w. pag. 325.

90. 1538 Juni 22
Schout, burgemeesters, schepenen en raad van Delff geven op zekere voorwaarden, in dezen brief 
genoemd, hun toestemming tot de verandering van het convent van St. Hieronimus' dal in een college 
van zeven kapelaans en verleenen daaraan denzelfden vrijdom van accijnzen, welken andere 
wereldlijke priesters genieten.

Gedaen den XXIIen Juny anno XVC acht ende dertich.
Afschrift, van den notaris H. Scaevola op papier d.d. 1571... ( Inv. no. 1 ).
Gedrukt bij D. van Bleyswijck, a. w. pag. 328.

91. 1538 Juni 22
Heer Cornelis Symonsz., rector, heer Gerrit Aernout Hagez., procurator, heer Marinus Anthonisz. van 
Eversswaert, priester, en heer Jan Dircxz. Pelt, diaken, eerste kapelaans van St. Jeronimus' dal te Delff 
beloven zich te zullen houden aan de voorwaarden, door burgemeesters en regeerders der stad gesteld 
bij de verandering van het convent in een college.

Gedaen den XXIIen Juny anno XVC acht ende dertich.
Afschrift van den notaris H. Scaevola op papier d.d. 1571... ( Inv. no. 1 ).
Gedrukt bij D. van Bleyswijck, a. w. pag. 329.

92. 1540 September 6
Lambertus Wilhelmusz, cureit van St. Hippolitus te Delf, bevestigt het college, onlangs opgericht in de 
zoogenaamde Vallis sancti Hieronimi, in de kerkelijke voorrechten, die zijn voorganger Ghijsbertus 
Heerman eertijds aan priesters en klerken aldaar heeft gegeven, met zekere beperkingen en tegen 
zekere vergoeding.

Actum in Gouda sexta Septembris anno XVC quadragesimo.
Oorspr. ( Inv. no. 2 ). Met het zegel van den cureit in rode was.

93. 1543 September 7
Cornelis Simonsz., priester, rector van St. Jheronimus' dal, maakt zijn testament.

Aldus gedaen anno XVC drie ende veertich den sevensten in September.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 53 ).

94. 1544 September 23
Schepenen in Delff oorkonden, dat Dirck Adriaensz. Corencoopere beloofd heeft de rente van 5 
schellingen Vlaamsch uit zijn huis aan den Noordkant van de binnen Watersloot, die hij schuldig is aan 
het convent van St. Jeronimus' dal en waarvan de brief bij den brand van 3 Mei 1536 verloren geraakt is,
te zullen blijven betalen.

Opten XXIIIen Septembris anno XVC vier ende veertich.
Oorspr. ( Inv. no. 47 ). Met twee schepenzegels in groene was.
"In dorso staat: ""Crijn Pieters Backer."""

95. 1544 October 25
Schepenen van Maeslant oorkonden, dat Claes Jan Berckel belooft de rente van 3 pond Hollandsch 
jaarlijks uit zijn huis aldaar, losbaar met den penning 15, welke hij schuldig is aan het college van St. 
Jheronimus' dal en waarvan de brief bij den brand (in 1536) is verloren geraakt, te zullen blijven 
betalen.

Gedaen opten XXVen dach van Octobry anno XVC vier ende vertich.
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Oorspr. ( Inv. no. 48 ). Met het ambachtszegel in groene was.

96. 1546 September 17
Cornelius Myropius, proost en aartsdiaken ten Dom te Utrecht, approbeert en ratificeert het testament, 
dat Cornelius Symonsz., priester, van zijn wereldlijke en geestelijke goederen gemaakt heeft.

Datum anno Domini miilesimo quingentesimo quadragesimo sexto decima septima die 
mensis Septembris.
Oorspr. ( Inv. no. 53.1 ). Met het zegel van de oorkonder in rode was.

97. 1546 September 17
Georgius de Egmondt, bisschop van Trajectum, approbeert en ratificeert het testament, dat Cornelis 
Symonsz., priester, heeft gemaakt van zijn geestelijke en wereldlijke goederen.

Datum anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto die decima septima 
mensis Septembris.
Oorspr. ( Inv. no. 53.2 ). Met geschonden bisschopszegel in rode was.

98. 1547 Juli 19
De notaris Lambertus instrumenteert, dat Cornelis Simonsz. zijn testament heeft gemaakt.

Acta sunt hec in domo habitationis mei notarii in oppido Delfensi sub anno indictione mense 
die hora et pontificatu quibus supra (anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo septimo indictione quinta mensis vero Julii die decima nona pontificatus 
domini Pauli divina providentia pape tercii anno papatus eius decimo tercio).
Afschrift op papier, gecollationeerd door G. Walenburch (notaris) ( Inv. no. 53 ).

99. 1551 Maart 31
De executeurs testamentair van mr. Vincent Cornelisz. machtigen Jan de Woest Jacobsz., secretaris van 
Stryen, om aan rector en vicarissen van St. Jeronimus' dal te Delft te transporteeren een vierendeel van 
de Noordkavel van den Brouck in Stryen, waarvoor dat college eenige jaarlijksche kerkelijke 
plechtigheden zal verrichten.

Dezen lesten dach van de maent Marcii in den jaer ons Heeren duysent vijffhondert een ende 
vijftich naer gemeen scryven.
Oorspr. ( Inv. no. 27.2 ). Met de zegels van mr. Vincent Dammasz., voogd van de weduwe, Cornelis 
van Myrop, domproost en aartsdiaken van Utrecht, Heyman van de Ketel, Jacob van Cabau en 
Adriaen Stalpaert als executeurs, in rode was, waarvan het eerste geschonden. Met transfix d.d. 
1551 Mei 26 (zie no. 100).

100. 1551 Mei 26
Schout en schepenen van Stryen oorkonden, dat Jan die Wuest Jacobsz. heeft getransporteerd aan 
rector en vicarissen van St. Jeronimus' dal het land, vermeld in den brief d.d. 1551 Maart 31, waardoor 
deze gestoken is (zie no. 99).

Op den XXVIen in Mey in ons Heeren jaer doe men sreeff duysent vijffhondert een ende 
vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 27.1 ). Met de zegels van den schout en van twee schepenen in groene was.

101. 1551 Juli 6
De notaris Cornelius de Capella instrumenteert, dat Marinus Anthoniusz. de Everswaert, rector van het 
college Vallis sancti Jeronimi, de benoeming voor de vicarie op het St. Laurentius' altaar in de kerk van 
St. Ypolitus te Delft, vaceerende door den dood van heer Cornelius Symonsz., in leven rector van 
genoemd college, weigert te aanvaarden met de door prior en klooster der Carthuizers buiten 
Trajectum als collators daaraan verbonden restrictie.

Acta sunt hec Hagis tempore prescripto (anno a nativitate eiusdem Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo primo indictione nona die vero Lune sexta mensis Julii 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Julii divina providentia pape
tertii Romani pontificis maximi anno coronationis sue secundo imperante illustrissimo et 
invictissimo principe et domino nostro Carolo divina favente clementia illius nominis quinto 
Romanorum imperatore semper augusto coronationis sue vicesimo primo).
Oorspr. ( Inv. no. 57.2 ). Met signatuur van den notaris.

102. 1552 September 17
Marytgen Obrechtsdr. verklaart ontvangen te hebben van Marinus Anthonisz., rector van St. Jeronimus 



3.18.06 Delftse Statenkloosters / St. Hiëronymusdal 37

te Delff, 20 schellingen Vlaamsch ten behoeve van Mary Simonsdr. volgens testament van Cornelis 
Simonsz.

Den XVII van September int jair XVC twee ende vijftich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 53 ).

103. 1552 December 24
Paus Julius bevestigt het college Vallis Sancti Jeronimi te Delft in het bezit van de vicarie, op het St. 
Laurentius' altaar in de parochiekerk aldaar gesticht in 1452, waarin het door de Carthuizers Nove 
Lucis buiten Trajectum worden gestoord.

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo secundo nono kl. Januarii pontificatus nostri anno tertio.
Oorspr. ( Inv. no. 57.3 ). Het zegel verloren.
Het stichtingsjaar der vicarie was niet 1452 maar 1439 (zie reg. no. 26).

104. 1554 Februari 10
De notaris Vranck Storm Gheritsz. instrumenteert, dat Fijtgen Heynricxdr., wed. van Aelbrecht 
Adriaensz., heeft getransporteerd aan Dirick Duyst Heynrickz. den rentebrief d.d. 1472 Juli 28, waaraan 
deze is vastgehecht (zie no. 62).

Ghedaen ten huyse der woonstede van Fijtgen Heynrixdr. voorsz. ten daghe als boven (den 
thienden Februarii anno XVC drye ende vijftich stilo curie Hollandie).
Oorspr. ( Inv. no. 34 ). Met signatuur van den notaris.

105. 1554 April 14
Huych Joosten van Cattickerlaen neemt in pacht van Marinus Antonisz., priester, rector van het college 
van St. Jeronimus te Delff, 10 hont land in Cattickerlaen voor 9 jaar.

Ghedaen int jair ons Heren XVC vier ende vijftich nae gemeen scriven XIIII Aprilis.
Oorspr. ( Inv. no. 19 ). Onderteekend door Marinus Antonisz.
Het stuk is een chirograaf.

106. 1554 Juli 7
Deken en kapittel van Naeldwijk verklaren ontvangen te hebben van heer Marinus Anthonisz., rector 
van het collegium Vallis Sancti Jeronimi in Delff 20 pond Hollandsch tot lossing van een jaarlijksche 
rente van 1 pond Hollandsch uit 2½ morgen land.

Den sevensten July vijfthyenhondert vier ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 56 ). Met het zegel van deken en kapittel in rode was.

107. 1556 Mei 18
Philips, koning van Castille enz., geeft den rector, priesters en kapelaans van St. Hieronimus te Delff, 
verlof om gebruik te maken van een confirmatiebrief, hun gegeven door paus Julius, betreffende een 
benoeming voor de vicarie, op het St. Laurentius' altaar in de kerk van St. Ypolitus aldaar gesticht door 
Jan Jacobsz.

Ghegheven in onser stadt van Bruessele den XVIIIen dach van Meye int jair ons Heeren 
duyssent vijfhondert ende zess ende vichtich van onsen rijcken te wetene Spaenge en Secillie 
deerste ende van Engelant, Vranckerijcke ende Naples tderde.
Oorspr. ( Inv. no. 57.4 ). Met geschonden zegel van den koning in rode was.

108. 1559 Maart 20
Schout en gezworenen van Pijnacker oorkonden, dat jonge Jan Jansz. heeft verkocht aan Anthonis 
Dircxz., rector van het college van St. Hieronimus te Delft, een rente van 12 carolusguldens jaarlijks, 
losbaar met den penning 16, waarvoor hij verbindt zijn huis en erf te Pijnacker.

Aldus gedaen opten twintich dach Marcii int jair ons Heeren duysent vijffhondert negen ende 
vijftich nae gemeen scryven.
Oorspr. ( Inv. no. 49 ). Met het zegel van den schout in groene was.

109. 1560 April 6
De notaris Adrianus Agrippa instrumenteert, dat Henrick Dircxz. van Voorhout heeft getransporteerd 
aan het college van St. Hyeronimus den rentebrief d.d. 1472 Juli 28, waaraan deze is vastgehecht (zie 
no. 62).

Aldus gedaen ten daege voorsz. (den sesten dach Aprilis anno XVC tsestich nae tgemeen 
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scryven).
Oorspr. ( Inv. no. 34 ). Met signatuur van den notaris.

110. 1560 Mei 2
Adrianus Agrippa verklaart, dat de rector van St. Hyeronimus' college hem heeft vergund in den muur 
van zijn huis, grenzende aan het erf van het college, een poortje te maken op voorwaarde, dat hij het 
desgevraagd zal weg nemen.

Actum den IIen dach Maii anno XVC tsestich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 4 ).

111. 1560 November 21
Cornelis Harmansz. van Naeren verklaart, dat heer Anthonis Dirxz., rector van het convent van St. 
Jeronimus' dal, hem heeft toegestaan in zijn zijmuur een poort te maken voor een verbouwing aan zijn 
huis, na afloop waarvan de poort weer dichtgemetseld zal worden.

Opten XXIen Novembris anno XVC ende tzestich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 4 ).

112. 1561 November 3
Nicasius Hanneman, advocaat van het Hof van Holland, verhuurt c. 12 morgen land te Nyeuwerkercke 
aan den IJssel aan Clauwert Cornelisz. voor 15 jaar.

Actum den derden Novembris anno XVC een ende tzestich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 23 ).
"In dorso staat: ""Huurcedulle die Rectoer van St. Jheronimus tot Delft."""

113. 1561 November 18
Heer Antonis Diricxz., rector van St. Hieroninimus' convent te Delft, en mr. Nicasius Hanneman, 
advocaat voor het Hof van Holland, komen overeen, dat laatstgenoemde den rector zal teruggeven de 
pacht, die hij ontvangt van Floris Woutersz. en Clauwert Cornelisz. van een perceel land te 
Nyeuwerkerck, het convent toebehoorende, waarvoor de rector hem zal betalen 100 carolusguldens en 
1 pond Vlaamsch eens en een lijfrente van 3 pond Vlaamsch jaarlijks.

(Op huyden den XVIIIen Novembris anno XVC een ende tzestich.)
Oorspr. op papier ( Inv. no. 23 ). Met onderteekening van den rector en van mr. Hanneman en van 
Heyndrick Duyst en mr. Antonius Hofslach als bemiddelaars.
Onderaan staat, dat Nic. Hanneman verklaart, dat de lijfrente afgelost is met 17 pond Vlaamsch 
(zie reg. no. 120).

114. 1561 December 1
Andries Andriesz. verklaart een afdak geplaatst te hebben aan het koor van de St. Jeronimus' kerk, 
welk afdak hij belooft af te breken, wanneer de rector zulks wenscht.

Den 1en Decembris XVC een ende tsestich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 4 ).

115. 1561 December 13
Nicasius Hanneman geeft de pacht van het perceel land te Nyeuwerkerck, dat hij gehuurd heeft van 
heer Anthonis Dircxsz., rector van St. Hieronymus' convent te Delft, voor 100 gulden eens en 10 pond 
Vlaamsch jaarlijks, en dat hij verhuurd had aan Floris Woutersz. en Clauwert Cornelisz. gedurende 15 
jaar voor 10 pond Vlaamsch per jaar, terug aan genoemden rector, die hem daarvoor betaald heeft 100 
carolusguldens en 1 pond Vlaamsch eens en hem een lijfrente van 3 pond Vlaamsch jaarlijks zal betalen.

Opten XIIIen Decembris anno XVC een ende tzestich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 23 ). Met onderteekening van N. Hanneman.

116. 1562 Maart 10
Gezworenen van de Souteveen oorkonden, dat Pieter Jansz. heeft verkocht aan heer Anthonis 
Diercksz., kapelaan van het college van St. Jeronymus te Delft, een rente van 2 pond Vlaamsch jaarlijks,
losbaar met den penning 16, waarvoor hij 3 morgen land aldaar verbindt.

Opten Xen Martii anno XVC LXII stylo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 51 ). Met het zegel van Anthonis Bom Jacobsz., baljuw en schout van de Lier en 
Souteveen, in rode was.

117. 1562 April 15
Cornelius de Myrop, proost en aartsdiaken ten Dom te Trajectum, begiftigt als collator heer Johannes 
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Johannesz. de Hulsen met een prebende in het college van St. Hieronymus te Delft en draagt hem den 
officiaal ter institutie voor.

Die decima quinta mensis Aprilis anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo 
secundo.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 3 ). Onderteekend door C. van Myrop.
Cornelis van Myrop was ambachtsheer van de Ketel en als zoodanig collator.

118. 1562 April 15
De officiaal van den aartsdiaken ten Dom te Trajectum admitteert heer Joannes Joannesz. de Hulsen 
tot de institutie in een prebende van het college van St. Hieronimus te Delft, waarmede hij door heer 
Cornelius de Myrop, proost en aartsdiaken ten Dom te Trajectum, is begiftigd.

Datum Trajecti die decima quinta mensis Aprilis anno Domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo secundo.
Oorspr. ( Inv. no. 3 ). Het zegel van de oorkonder verloren.

119. 1563 Februari 13
Baertge Corssdr., wed. van Adriaen Claesz., verklaart geen eigendom te hebben aan den muur tusschen
haar woning en het college van St. Hieronymus, in welken muur zij een poort heeft, die zij desgevraagd 
zal verwijderen.

Op den XIII Februarii anno XVC LXIII stilo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 4 ). Met onderteekening door Baertge voorn. en Christiaen Adriaensz. haar zoon.

120. 1565 Maart 25
Nicasius Hanneman verklaart, dat de lijfrente van 3 pond Vlaamsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 
1561 November 18 (zie no. 113), aan den voet waarvan dit geschreven is, is afgelost met 17 pond 
Vlaamsch.

Opten XXVen Martii anno XVC LXV stilo communi.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 23 ).
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