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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:
Kloosters Delfland: St. Maria in Galilea

Archiefbloknummer:
36013

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

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven 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:
Zusterhuis Sint Maria in Galilee

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat eigendomsbewijzen van huizen, erven en landerijen en rentebrieven in 
Hollandsche ponden.
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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, Kloosters Delfland: St. Maria in Galilea, nummer toegang 3.18.14, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Kloosters Delfland / St. Maria in Galilea, 3.18.14, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Dit klooster werd in 1463 gesticht door eenige zusters van het Sint-Elizabethsklooster. Zij hadden 
daartoe 23 Mei van dat jaar met de moeder en de achtergebleven zusters van laatstgemeld 
klooster zekere scheiding en overeenkomst aangegaan, en dat onder goedkeuring of bij brieven 
van den bisschop van Utrecht. Die brieven werden vervolgens door Philips van Bourgondië 
bevestigd bij brief d.d. 1463 September 10, waarbij hij het klooster mede in zijne bijzondere 
bescherming nam. Boven dit stuk (beschreven in reg. no. 40) staat: "Privilegium, dat ons convent 
by oirlof ende consent van den prins gefundeert is, ende onder zijne protecti genomen heeft".

Dit convent wordt nu eens op het Spui dan weder in de Poten beschreven; het werd op het Spui 
gesticht en had daar aanvankelijk zijne kerk en zijn hoofdingang, doch deze zijn later naar de Poten
overgebracht. Wel hadden de zusters bij akte d.d. 1467 Januari 7 verkregen een stuk land met een 
uitweg naar den Potenweg doch dit was de latere Korte Houtstraat; daarentegen blijkt uit eene 
akte d.d. 1477 Januari 29, dat verscheidene erven het klooster toen nog van de eigenlijke Poten 
scheidden. Ten onrechte meent dus De Riemer, dat het reeds dadelijk in de Poten stond, doch zich 
uitstrekte tot het Spui.

In 1497 werd den pater vergund puin van het Hof weg te halen om te dienen tot fondament van 
eene nieuwe kerk, terwijl bij eene akte van 1502 Wouter Jans zoon, timmerman te 's-
Hertogenbosch, verklaarde van de zusters ontvangen te hebben eene schuldbekentenis van 500 
Rijnsche guldens, wegens hout voor hare nieuwe kerk. Tusschen 1497 en 1502 is dus eene nieuwe 
kerk gebouwd, welke die in de Poten moet geweest zijn, daar men eerst na dien tijd van dit 
klooster in de Poten gewag vindt gemaakt.

Het klooster bezat de meeste gronden ten oosten en zuiden tot aan de Coman Willems laan 1 ; 
daarenboven vele gronden tusschen de latere vaart en den Veenpolder, toen nog rietlagen of 
riettuinen en door het klooster gedeeltelijk uitgegeven om "toe te maken" (op te hoogen). Evenals 
de andere kloosters had het eene brouwerij en een rosmolen. Het recht om een molen te houden 
had het klooster verkregen bij brief van den graaf d.d. 1480 April 17 2 op gelijke voorwaarden als 
het Sint-Agnietenklooster, te weten: tegen betaling van 20 mieten 's jaars voor iedere persoon in 
het klooster. In 1512 werd die uitkeering veranderd in eene vaste som van 20 stuivers gedurende 10
jaar. Dit duurde voort tot 1542; toen nam het klooster den rosmolen van den graaf op het Spui 
tegen 8 pond 's jaars in pacht, op welken grond het beweerde "oic wel te mogen malen zonder 
geld te geven, anders dan den erfpacht". Nadat het klooster 1558 April 28 van die pacht ontslagen 
was, betaalde het weder tot 1565 per persoon. Door die betaling is de grootte der bevolking van 
het klooster bekend; deze bedroeg in 1487 50, in 1508 48, en in 1559 34 personen.

Het klooster had een groot en een klein zegel, afgebeeld resp. bij De Riemer dl. I blz. 474 in 
Mededeelingen van 's-Gravenhage dl. II bldz. 98.

Reeds in 1563 begonnen de zusters eenige onroerende goederen te verkoopen "overmits de lasten 
't voirsz. convent binnen corte jaren overcomen ende de jegenwoordige scarpen tyden". Zoo 
verkochten zij in 1567 Mei 13 ook de brouwerij en den rosmolen, nadat zij dit in 1564 vruchteloos 
beproefd hadden. Dit klooster ging in 1572 te niet. De huizen en erven zijn door Den Haag, volgens 
akte der Staten d.d. 1573 April 27, in eigendom aanvaard, terwijl de conventualen van de Staten 
een jaargeld ontvingen, dat bij resolutie van 7 Juli 1595 voor de 7 toen nog in leven zijnde, is 
verhoogd. Het overschot werd tot onderhoud der predikanten gebezigd. Het klooster zelf werd 
gesloopt en vervangen door particuliere huizen. Slechts het straatje, dat uit de Poten naar het 
klooster liep, heeft nog de herinnering daaraan bewaard door zijn naam "Bagijnestraat".

1 Waarschijnlijk de latere Nieuwe Haven en het Voorburgstraatje.
2 Deze brief is afgedrukt door A. J. Servaas van Rooyen in Bijdr. Bisd. Haarl. dl. 24 (1899), blz. 155-158.
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het cartularium (Inv. no. 1) bevond zich in de collectie Van Wijn; de inventaris der brieven enz. van 
pater Lubeeck Dirks zoon (vervallen; opgenomen bl. 38 no. 38.) in het archief der Geestelijke 
Goederen.

Vermeldenswaard zijn nog twee boekjes van dit klooster herkomstig, en thans eigendom van het 
Gemeente-Museum te 's-Gravenhage. Het eene is een fraai versierd Getijdeboekje van de zusters 
van de 3e orde van Sint Franciscus. Het is gebonden in eikenhouten band in geperst leder met 
misericordiavoorstelling buiten op. Blijkens inschrift behoorde het achtereenvolgens aan Maritgen
Claes'dochter, Barbar Antonis'dochter en Agatha Govers dochter. Het andere is een aflaatboek van 
de Franciscanerorde van ca. 1500 in perkamenten band en behoorde toe aan Maritgen Heynricx 
dochter.

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
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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. Beheer der goederen.

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

I. IN HET ALGEMEEN.

1 "Register". Cartularium, bevattende afschriften van eigendomsbewijzen en 
rentebrieven van 1836-1587.

1 deel.
Voorin bevindt zich eene inhoudsopgave, waarin vele aanteekeningen betreffende personen en 
gebouwen, in de akten genoemd. De eerste bladen zijn gemerkt A, B en C, de verdere zijn 
genummerd. Folio XXXVIII bevat een aantal aanteekeningen met het opschrift "Van onze missen". 
Achterin zijn vastgehecht eenige authentieke afschriften van stukken betreffende den gerechtelijken 
verkoop van eenige tuintjes.

II. Landerijen en huizen.

II. LANDERIJEN EN HUIZEN.
a. In en bij den Haag.

A. IN EN BIJ DEN HAAG.

3 Eigendomsbewijs van 4 perceelen land, afkomstig van Pieter Rijck en Claes 
Meynerts zoon, voor Gerrit Potter van der Loo.
1440 1 charter
(reg. no. 12).

3A Eigendomsbewijs van een stuk land, afkomstig van Danel Jans zoon voor Jan Geryts
zoon, cureit te Leiderdorp
1466 1 charter
(reg.no. 47)

4.1-4.2 Eigendomsbewijs van een stuk land, afkomstig van Engel Heynricx zoon.
1467 1 charter, met vastgehechte aantekening
(reg. no. 49).
4.1 Charter
4.2 Aantekening

5 Eigendomsbewijs van een huis en erf en een daarachter gelegen stuk land, 
afkomstig van Jan Jans zoon, genaamd Scalkert.
1469 1 charter
(reg. no. 55).

6 Eigendomsbewijs van 2 huizen en erven, afkomstig van Geryt Jacobs zoon van der 
Binchorst.
1477 1 charter
(reg. no. 72).

6A Eigendomsbewijs van 2 stukken land, groot 17 hont, afkomstig van Jacob Dirck 
Backers zoon voor Heynrick Jans zoon
1477 1 charter
(reg.no. 73)

7-7.3 Eigendomsbewijs van een stuk land, afkomstig van mr. Jan Henricx zoon, priester.
1477
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Met twee oudere schenkingsbrieven en een afschrift daarvan d.d.
1336 en 1346 4 charters
(reg. nos. 79, 1 en 2).
7 1336
7.1 1346
7.2 1477, charter
7.3 1477, aantekening

8.1-8.3 Stukken betreffende den eigendom van 4 hont land, afkomstig van het klooster 
Sint Agniet te Delft.
1453, 1472 en 1479 3 charters
(reg. nos. 25, 61 en 83).
8.3 1453, aaneengehecht
8.1 1472, aaneengehecht
8.2 1472, aaneengehecht

9 Verklaring van Jan Willems zoon en Jan Pieters zoon betreffende een aan het 
convent toebehoorenden muur.
1480 1 charter
(reg. no. 85).

10.1-10.3 Eigendomsbewijs van 1 morgen lands, afkomstig van mr. Tyelman Heynricx zoon, 
provisor en deken van Delfland.
1480
Met ouderen transportbrief d.d.
1477 2 charters, met een aantekening
(reg. nos. 86 en 76).
10.1 1477
10.2 1480, charter
10.3 1477, aantekening

11.1-11.2 Eigendomsbewijs van 21/2 morgen lands, afkomstig van Dirc Ave, weduwe van 
Claes Bruuns en Bertolmees Arents zoon.
1480 1 charter, met vastgehechte kanttekening
(reg. no. 88).
11.1 Charter
11.2 Aantekening

12 Eigendomsbewijs van 1 morgen lands, afkomstig van de Heilige-Geestmeesters van 
Delft.
1481 1 charter
(reg. no. 93).

13.1-13.5 Eigendomsbewijs van 14 hont lands, afkomstig van de zangmeesters van de Nieuwe
Kerk binnen Delft.
1482
Met oudere transportbrieven d.d.
1458-1478 4 charters en 1 stuk, waarvan 2 getransfigeerd en 1 aangehecht
(reg. nos. 95, 33, 70 en 80).
13.3 1458, charter
13.4 1458, aantekening
13.2 1474
13.5 1478
13.1 1482

13A Eigendomsbewijs van een tuin en erf, afkomstig van Bartholomeus Clais'zoon voor 
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Syvaert Jacobs zoon
1488 1 charter
(reg.no. 101)

15 Akte, waarbij aan Coeman Zegers zoon een tuin en erf wordt toegepacht ten 
nadeele van Bertolmees Claes' zoon.
1488 1 charter
(reg. no. 102).

16 Akte, waarbij Ludolf Bernards zoon, pater van het convent, 4 hont land in erfpacht 
ontvangt van Willem Ghijsbrechts zoon Goen als possessor eener vicarie in de Sint-
Pieterskerk te Leiden.
1488
Met akte van bevestiging door bisschop David van Bourgondië d.d.
1489 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 100 en 107).

17 Eigendomsbewijs van 5 hont lands, afkomstig van mr. Bertout van Assendelf, voor 
Robbrecht Jacobs zoon.
1498 1 charter
(reg. no. 118).

18 Eigendomsbewijs van een huis en erf afkomstig van Ludolf Bernaerds zoon, pater 
van het convent, voor Heinrick Berthelmeeus' zoon.
1503 1 charter
(reg. no. 126).

19 Eigendomsbewijs van c. 4 hont lands, afkomstig van Cornelis Bruyns zoon.
1503 1 charter
(reg. no. 125).

20.1-20.3 Akte van verpachting van c. 7 morgen lands, door Luydolf Bernards zoon, pater van 
het convent.
1504
Met oudere transportbrieven d.d.
1498 en 1501 3 charters (aaneengehecht)
(reg. nos. 130, 124 en 116).
20.1 1498, aaneengehecht
20.2 1501, aaneengehecht
20.3 1504, aaneengehecht

21.1-21.2 Eigendomsbewijs van een rietveld en tuin, afkomstig van Leentgen, procuratrix in 
het convent, voor Trijn Allemans.
1508
Met ouderen transportbrief d.d.
1477 2 charters (aaneengehecht)
(reg. nos. 136 en 77).
21.2 1477, aaneengehecht
21.1 1508, aaneengehecht

22 Beslechting van een geschil tusschen het convent en Ruert Jans zoon met Aeltgen 
Pieter Dircx zoons weduwe, zijne echtgenoote, over een gemeenschappelijken 
uitgang naar de Poten.
1512 1 stuk
(reg. no. 143).
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23 Verklaring van Coenraert Noelen zoon over de grens tusschen zekere erven van hem
en van het klooster.
1518 1 charter
(reg. no. 156).

24.1-24.2 Eigendomsbewijs van een tuin, afkomstig van mr. Dirick Wouters zoon Wagenaer.
1525
Met rentebrief d.d.
1511 2 charters
(reg. nos. 160 en 139).
24.1 1511
24.2 1525

25 Akte, waarbij het klooster een rietlaag in erfpacht uitgeeft aan Jacob Michiels zoon.
1525 1 charter
(reg. no. 170).

26 Eigendomsbewijs van een tuintje, afkomstig van Jan Adriaens zoon.
1526 1 charter
(reg. no. 171).

27 Verklaring van Gherit Jans zoon betreffende het onderhoud van een heining 
tusschen zijn erf en dat van het klooster.
1529 1 charter
(reg. no. 179)

28.1-28.3 Eigendomsbewijs voor Vranck van der Houve van 2 morgen land, afkomstig van mr.
Pieter Bruyns' zoon.
1537
Met oudere akten betreffende dat land van
1456 en 1466 3 charters (getransfigeerd)
(reg. nos., 29, 48 en 187).
28.3 1456, getransfigeerd
28.2 1466, getransfigeerd
28.1 1537, getransfigeerd

29 Verklaring van Jorys Joosten, priester, betreffende zijn recht op een erf grenzende 
aan het convent.
1551 1 charter
(reg. no. 196).

30 Akte van toestemming van het convent en van Jan Adriaens zoon aan Pieter 
Hubrechtszoon tot het plaatsen van een hek op gemeenschappelijk terrein.
1561 1 charter
(reg. no. 200).

31 Notarieele verklaring aangaande het maken van een hek in eene heining van het 
klooster door Hendrik Cornelis' zoon de Vries en Catherina Cornelis' dochter, zijne 
echtgenoote.
1570 1 stuk
(reg. no. 203).

b. In Haagambacht.

B. IN HAAGAMBACHT.

--- Eigendomsbewijs van c. 1 morgen lands, afkomstig van Dirk Potter van der Loo, 
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voor zijn broeder Geryt.
1436 1 charter
(reg. no. 8).
inventarisnr. is vervallen. Zie St. Elisabeth inv.nr. 5 regest nr. 13
Voorheen bekend als inv.nr. 32

c. In Berkel.

C. IN BERKEL.

33.1-33.2 Stukken betreffende den eigendom van 16 hont land, afkomstig van de ouders van 
Maritgen, Jan Arnts zoons dochter.
1513 en 1547 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 144 en 195).
33.2 1513, getransfigeerd
33.1 1547, getransfigeerd

d. In het ambacht 's-Gravenzande.

D. IN HET AMBACHT 'S-GRAVENZANDE.

34 Eigendomsbewijs voor Clais Jans zoon van een huis en erf met 11/2 morgen land, 
afkomstig van Clais Adriaens zoon.
1477 1 charter
Ontbreekt
(reg. no. 78).

34A.1-34A.2 Eigendomsbewijs van de helft van 7 morgen land te 's-Gravenzande voor Claes 
Willems zoon.
1482
Met akte van toepachting van een rente, gaande uit dat land d.d.
1469 2 charters (getransfigeerd)
(reg nos. 211 en 212).
34A.2 1469
34A.1 1482

35.1-35.2 Eigendomsbewijs van 1/4 van 14 morgen lands, afkomstig van Jan Symons zoon.
1500
Met oudere transport brief d.d.
1490 2 charters (aaneengehecht)
(reg. nos. 121 en 108).
35.2 1490, aaneengehecht
35.1 1500, aaneengehecht

36-37.2 Eigendomsbewijzen
1501, 1504 2 charters met een aantekening (aaneengehecht)
36 Eigendomsbewijs van c. 7 hont lands, afkomstig van Antoni Dircks 

zoon van Naaldwijk, 1501, aaneengehecht
(reg. no. 122).

37.1 Eigendomsbewijs van vijf perceelen land, afkomstig van Dirck 
Heynrics zoon, 1504, aaneengehecht
(reg. no. 128).

37.2 Aantekening, aaneengehecht
III. Rentebrieven en andere inschulden.

III. RENTEBRIEVEN EN ANDERE INSCHULDEN.

38 Rentebrief, groot 1 wilhelmusschild 's jaars uit een huis te Delft.
1538 1 charter
(reg no. 190).
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39.1-39.2 Rentebrief, groot 6 car. guldens 's jaars uit 20 morgen land te Delft. Verkocht aan 
het klooster.
1541. 1541 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 192 en 193).
39.2 1541 april 5, getransfigeerd
39.1 1541 oktober 7, getransfigeerd

--- Rentebrief, groot 6 pond Hollandsch 's jaars uit een huis op de Plaats te 's-
Gravenhage ten behoeve van Geryt Potter van der Loo.
1439 1 charter
(reg. no. 10).
Vervallen. Is geworden Memorie St. Jacobskerk inv.nr. 26 regest nr. 43 supplement
Voorheen bekend als inv.nr. 40

41.1-41.2 Rentebrief, groot 2 pond Hollandsch 's jaars uit een huis in het Noordeinde te 's-
Gravenhage voor den pater Dirc Willems zoon, met aangehecht duplicaat.
1446 2 charters (aaneengehecht)
(reg. no. 21).
41.1 Charter 1
41.2 Charter 2

Zie regest 21. Met geschonden schependomszegel in groene was

42 Rentebrief, groot 4 pond Hollandsch 's jaars uit een huis in de Poten te 's-
Gravenhage voor Engel Heynricx zoon.
1456 1 charter
(reg. no. 30).

43 Akte, waarbij Martijn Aernts zoon, priester, verklaart een rentebrief te bezitten, 
groot 8 pond Hollandsch 's jaars uit een huis op het Spui te 's-Gravenhage.
1467 1 charter
(reg. no. 50).

--- Rentebrief, groot 6 pond Hollandsch 's jaars uit een huis op het Bleekveld te 's-
Gravenhage voor Pieter van der Kerck, priester.
1501
Met rentebrief betreffende 2 van die ponden d.d.
1465 1 charter
(reg. nos. 123 en 42).
Vervallen. Is Memorie St. Jacobskerk inv.nr. 18A regnr. suppl. 93 en 151
Voorheen bekend als inv.nr. 44

45 Schuldbekentenis van Reimbrant Aerts zoon, groot 10 stuivers 's jaars, als erfhuur 
voor een rietland te 's-Gravenhage.
1518 1 charter
(reg. no 150).

46 Schuldbekentenis van Pieter Kaerls zoon, groot 131/2 stuiver Hollandsch 's jaars, als 
pacht voor een riettuin te 's-Gravenhage.
1518 1 charter
(reg. no. 153).

47 Rentebrief, groot 1 pond Vlaamsch 's jaars uit een huis op de Plaats te 's-
Gravenhage.
1518 1 charter
(reg. no 158).

48.1-48.2 Schuldbekentenis van Philips Korstants zoon, groot 15 stuivers 's jaars, als erfhuur 
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voor een rietland te 's-Gravenhage.
1518
Met transportbrief van het land d.d.
1489 2 charters (aaneengehecht)
(reg. nos. 161 en 103).
48.2 1489, aaneengehecht
48.1 1518, aaneengehecht

49.1-49.3 Stukken betreffende een erfpacht van 3 schellingen Vlaamsch 's jaars uit een 
rietlaag te 's-Gravenhage.
1528 3 charters (2 aaneengehecht)
(reg. nos. 177, 174 en 176).
49.1 1528 oktober 29, aaneengehecht
49.2 1528 december 5, aaneengehecht
49.3 1528 december 5

50.1-50.2 Rentebrief, groot 3 pond Hollandsch 's jaars uit eene woning bij 's-Gravenhage. 
Verkocht aan het klooster 1530.
1519, 1530 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 182 en 166).
50.2 1519, getransfigeerd
50.1 1530, getransfigeerd

51.1-51.2 Stukken betreffende het eigendom van een rente, groot 1 pond Hollandsch 's jaars, 
uit een huis in de Poten te 's-Gravenhage.
1529 en 1530 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 181 en 180).
51.2 1529, getransfigeerd
51.1 1530, getransfigeerd

52 Rentebrief, groot 2 pond Hollandsch 's jaars uit een huis in de Vlamingstraat te 's-
Gravenhage.
1532 1 charter
(reg. no. 183).

53 Rentebrief, groot 4 pond Hollandsch 's jaars uit een huis op het Spui te 's-
Gravenhage.
1534 1 charter
(reg. no 185).

54 Rentebrief, groot 30 stuiver 's jaars uit een huis in het Zuideinde van 's-Gravenhage.
1560 1 charter
(reg. no. 199).

55 Schuldbekentenis van Bastiaen Adriaens zoon, groot 13 stuiver 's jaars, als erfpacht 
van een erf te 's Gravenhage.
1568 1 charter
(reg. no. 201).

56 Rentebrief, groot 2 pond Hollandsch 's jaars uit een huis in de Poten te 's-
Gravenhage.
1568 1 charter
(reg. no. 202).

56A Schuldbekentenis ten last van Otto Baernts zoon, groot een gedeelte van zekere 
koopsom en 1/8 vna de helft van een rente, groot 24 Carolus guldens 's jaars, 
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gaande uit een huis te 's-Gravenhage voor de alimentatie van Pieternelle Joosten 
dochter
1571 1 charter
(reg.no. 215)

57 Schuldbekentenis van Adriaen Diricxs zoon, groot 8 gouden car. guldens en 5 
stuivers 's jaars, als erfpacht voor 10 hont lands met een tuin gelegen in 
Haagambacht.
1537 1 charter
(reg. no. 188).

58 Rentebrief, groot 24 pond Hollandsch 's jaars uit 9 morgen land te 's-Gravenzande.
1497 1 charter
(reg. no. 115).

58A Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's-jaars, uit anderhalf morgen land in Monster
1445 1 charter
(reg.no. 20)

59-59.2 Akte van willige condemnatie van het Hof van Holland ten behoeve van Jan 
Cornelis' zoon in eene overeenkomst tusschen hem en het klooster over de 
afbetaling van achterstallige rente uit 16 morgen land te Monster.
1542
Met oudere akten betreffende de rente d.d.
1528 en 1532 3 charters
(reg. nos. 194, 178 en 184).
59.1 1528
59 1532
59.2 1528

59A.1-59A.2 Twee rentebrieven, groot 5 en 11 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit 21/2 morgen 
land in Naeldwijk voor Maritgen, Aechte en Russent Dircs dochters.
1512 en 1515 2 charters
(reg. nos. 213 en 214).
59A.1 1512
59A.2 1515

60 Rentebrief, groot 8 pond Hollandsch 's jaars uit een huis en erf te Pijnakker voor 
Marijtgen Jan Aerns zoons dochter van Berckel.
1504 1 charter
(reg. no. 129).

--- Rentebrief, groot 40 schellingen Hollandsch 's jaars uit een huis te Voorschoten 
voor Dirc Willems zoon.
1437 1 charter
(reg. no. 9).
Ontbreekt
Voorheen bekend als inv.nr. 61

62 Rentebrief, groot 16 pond Hollandsch 's jaars uit twee perceelen land in Wateringen.
1495 1 charter
(reg. no. 113).

63 Eigendomsbewijs van 2 rentebrieven, groot 11 en 5 pond Hollandsch 's jaars ten 
laste van Jacob Corstijns zoon.
1552 1 charter
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(reg. no. 197).
IV. Quitanties.

IV. QUITANTIES.

64.1-64.2 Quitantie voor Adriaen Jacops zoon wegens eene erfpacht van 3 stuivers 's jaars van
een riettuin, uitbetaald aan Anthonis van Stapele.
1553
Met akte van de uitgifte van het tuintje door het klooster d.d.
1517 2 charters (getransfigeerd)
(reg. nos. 149 en 198).
64.1 1517, getransfigeerd
64.2 1553, getransfigeerd

65 Verklaring van Wouter Jans zoon, timmerman, dat hij eene schuldbekentenis heeft 
ontvangen van het klooster, ter betaling van door hem geleverd hout ter waarde 
van 500 Rijnsche guldens.
1503 1 charter
(reg. no. 127).
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN

1. 1336 Mei 26.
Willem, graaf van Heynegouwen en Hollant, heer van Vrieslant, schenkt aan Witeman Snoyen, zijn 
deurwachter, 4 morgen lands in zijn veen bezuden houte bij den Haghe aan te wijzen door Gherard 
Heynen zoon, rentmeester van Nort-Hollant.

Ghegeven te Keynot Sonnendaghes na Pinxter int jaer ons Heren M CCC zesse ende dortich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 7 ). Het zegel van de oorkonder verloren.
2) Notarieel afschr. d.d. 1502 van J. Michielsz.
3) Afschr. in Inv. no.1, fol. XXVI.
Op hetzelfde blad als 2) een afschrift van de brief d.d. 1346 Juli 6 (reg. no. 2).

2. 1346 Juli 6.
Margriete, keizerin van Romen, gravin van Henegouwen, Hollant en Zeelant, vrouwe van Vrieslant, 
geeft, aangezien Gheeraerd Heynenzoon, eertijds rentmeester van Noort-Hollant, minder goed land en
slechts 16 hont had aangewezen aan Wijtman Snoeven, haar deurwachter, ter uitvoering van de 
schenking van wijlen haar vader, vermeld in den brief d.d. 1336 Mei 26 (zie reg. no. 1), waardoor deze 
gestoken is, hem daarenboven nog 2 morgen uitgedolven veen, aan te wijzen door Mathijs van der 
Borch, rentmeester van Noort-Hollant.

Ghegeven in die Hage des Donredages na sinte Martijns dach in den zomer int jaer ons Heren
dusent driehondert sesse ende viertich.
1) Notarieel afschr. ( Inv. no. 7.1 ). Met de handtekening van notaris J. Michiels.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVI.
Op hetzelfde blad als 1) een afschrift van de akte der schenking, 1336 Mei 26 (reg. no. 1).

3. 1383 September 29.
Schepenen van den Haag oorkonden, dat Claes Jans zoon erkent schuldig te zijn aan Philips Gelys' 
zoon 3 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit het door hem bewoond wordende huis en hofstede, 
gelegen aan de oostzijde van het Spoy.

Int jaer ons Heren dysent driehondert drie ende tachtich op sinte Michels dach.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII2.
In margine staat: van Jacob Ariaens huis op die Spoy van IIII pond Hollandsch aan die Oestside.

4. 1385 Juli 11.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Coenraet Uten Camp erkent schuldig te zijn aan Engebrecht 
Wermbrechts zoon 10 schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit zijn huis en erf met den achteruitgang
aan den Potenweg.

Ghegeven int jaer ons Heren anno MCCC vyve ende tachtich des Dinxdages na sinte Martijns 
dach in den zomer.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXII.
Met opschrift (tevens geldende voor no. 24): Dit sijn twee brieven, die Katrijn Foytgens ons 
gegeven heeft na haer doot ende haers brueders doot tottet convents behoef vry te houden ende
des so selt convent voer hem beyden bidden ende hout in etc. - In margine staat: ende stonden 
(d.w.z. de 10 schell.) op dat halff erff buer (?) camer by ons out brouwhuys, daerop plach te staen 
Claes Deymen huys, twele wy coften als brieff hierafter of staet (zie reg. no. 45).

5. 1397 Mei 13.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Pieter Boemgaert erkent schuldig te zijn aan Mathijs Doden 
zoon 23 schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit het huis en erf door hem bewoond.

Gescreven int jaer ons Heren dusent driehondert seven ende negentich op sinte Servaes' dach.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII1 verso.
Gecancelleerd. In margine staat: Van Geertruyt van Tol is gecomen XXIII scellingen op Andries 
Dirx huys Meydach.

6. 1426 Mei 6.
Burgemeesters, schepen en raad van Rotterdam verkoopen aan Baerte en Aleyde, dochters van 
Wilhelmus Paulus' zoon, eene jaarlijksche lijfrente van 6 gouden Fransche schilden.

...... gedaen int jaer ons Heren dusent vierhondert sessendetwintich opten sesten dach in 
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Meye.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. A
Gecancelleerd.

8. 1436 September 14.
Dirc Potter vander Loo verkoopt aan zijn broeder Geryt Potter van der Loo c. 1 morgen land in het 
ambacht van der Hage in den Zuitveen.

Upten vierthienden dach in September int jair ons Heren vierthien-hundert zesse ende 
dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 32 ). Met geschonden zegel van de oorkonder in groene was. Vervallen: is nu 
Klooster St. Elisabeth inv.nr. 5 regest nr. 13
"N.B. Misschien is dit het land, groot 1 morgen, dat oude Gheryt Potter aan het convent schenkt 
tot het houder van missen. (Zie een aanteekening op folio XXXVIII in Inv. no. 1 : ""een morghen 
bysuyden houdt, daer ons paerden in ghaen"".)"

9. 1437 April 15.
Ansom Allerts zoon erkent schuldig te zijn aan Dirc Willems zoon Pontier eene rente van 40 schellingen
Hollandsch jaarlijks, gaande uit zijn huis en erf in het ambacht Voirscoten.

Gescreven upten XVsten dach in Aprille int jair ons Heren dusent vierhondert zeven ende 
dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 61 ). Het zegel van Jan Jacobs zoon, schout van Voirschoten, verloren.
"N.B. Met de dorsale aanteekening: ""te Voorschoteneen een renbrief van II pondt tsjaers op een 
hofstede aldaer ter cause van Dircx vaders memorie""."

10. 1439 Februari 1.
"Schepenen van den Hage oorkonden, dat Harper Dircx zoon erkent schuldig te zijn aan Geryt Potter 
van der Loo 6 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit zijn huis en erf op de Plaetse, geheeten ""In die 
Roosse""."

Gescreven upten eersten dach in Zelle int jair ons Heeren M CCCC negen ende dertich.
Oorspr.( Inv. no. 40 ). Met het geschonden schepen domszegel in groene was
Met de dorsale aanteekening: Jan Aernts zoon Vos in Gorkum. Marie Visser VI pond Lichtmis anno
1567. - Opte Plaetse. Gelost.

11. 1439 October 10.
Willem, heer tot Naeldwijck en ter Capelle, maarschalk van Holland, erkent schuldig te zijn aan 
Margriet Geryt de Bruine dochter van Burgerdijck 200 phil. Bourgondische schilden.

Int jaer ons Heren M CCCC negen ende dertich tien dage in October.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. II verso.
Gecancelleerd. Onderaan staat: Item dese renten sijn een jaar te voer verscreven, eer mense 
betaelt. Item desen brief wort gelost int jaer LXXX te Heiliger mis.

12. 1440 Juni 13.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Pieter Rijck voor zich en voor Claes Meynerts zoon, zijn 
stiefzoon, verkoopt, met goedvinden van de voogden van vaders- en moederszijde van dezen aan Geryt
Potter van der Loo vier perceelen land aldaar, groot 8, 4, 2½ en 10 hont.

...... dertien dage in Junyo int jair ons Heren dusent vierhondert ende viertich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 3 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVII.
Op een aangehecht stuk papier staat: Van vier morgen lands Gerit Potters ende Cristijn sijn wijf II 
missen ter week ewich. - Onder de akte staat eene doorgehaalde aanteekening inhoudende, dat 
mijn joffer van der Loo, echtgenoote van Geryt Potter, de stukken van 8 en 14 hont aan het 
convent schenkt voor twee missen en eene memorie voor haar en haar familie, en dat de andere 
stukken Tyeman van der Meye toebehooren. - In margine staat: Item dat stuk van den IIII hondt 
ende konnen wy niet vinden, nae uitwyse van desen brief wilt leggen an die Zuytside van den 
Busch tuyschen den Dennen wech ende die Poten. Men salt sueken. - Blijkens een aanteekening 
op folio XXXVIII geeft mijn joffer van der Loo 3 morgen en 2 hont genaamd die Camer aan de 
westzijde van den Dennen wech.

13. 1440 Juni 13.
Burgemeesters, schepenen en raad van Rotterdam verkoopen aan Benedicta, mr. Jan Doeden zoons 
dochter, eene jaarlijksche lijfrente van 16 gouden keurvorster Rijnsche guldens.

...... gedaen int jaer ons Heren, als men screef dusent vierhondert ende viertich opten 
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dertiensten dach in Junio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. C.
Gecancelleerd.

14. 1440 Juni 24.
Schout, burgemeesters, schepenen, raad en vroedschap van Haerlem verkoopen aan Jan Tengnagel van
Langen en Luutgaert, zijne dochter, eene jaarlijksche lijfrente van 5½ gouden overlandsche keurvorster 
Rijnsche gulden.

...... gegeven op sinte Jans avond Baptista te midzomer in den jaer ons Heeren dusent 
vierhondert ende viertich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. B.
Gecancelleerd.

15. 1441 November 13.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Margriet Arnt Reyners zoons weduwe erkent schuldig te zijn 
aan Dirck Arnts zoon 11 schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit haar kamer en erf in de steeg bij de 
bornput.

Gescreven op den XIII dach in Novembri int jaer ons Heren M CCCC een ende viertich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII1 verso.
Gecancelleerd. In margine staat: Van Geertruyt van Tol XI schellingen op Clais Scilders huys sinte 
Jans dach. Dit heeft offghelost Jan Willemsz. Anno XVIIII nae privilegie van der Haghe.

16. 1441 December 26.
Arent van den Camp erkent schuldig te zijn aan Heynric van Groesbeeck 5 pond Hollandsch 's jaars, 
gaande uit 5 morgen land in het ambacht Monster.

...... gescreven op sinte Stevens dach deerste martelaer int jaer ons Heren dusent vierhondert 
een ende viertich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. IX.
Boven den brief staat: Kerstijn Baertouts.-In margine: Het is verclaert anno II bynnen Amsterdam 
int gencrael capittel, dat Stijn dit pond groot sal opheffen haer leven lanck durende ende niet 
langer. Teynden haren leven salt ons convent houden ende ewelike besitten. Ende is int capittels 
boec gescreven.

17. 1443 Februari 6.
Adriaen Florys' zoon, schout te Noertich, oorkondt, dat Pieter Jorgels zoon geeft aan zijne dochter 10 
koopmans ponden 's jaars, te ontvangen van de bezitters der aan hem behoorende woning en 
goederen in het ambacht Noertich, nu door Mourijn Geryts Jans zoons zoon bewoond.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende viertich opten sesten dach van Februario.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. IIII.
Gecancelleerd.

18. 1444 December 8.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Heynric Willems zoon erkent schuldig te zijn aan Geryt Dirx 
zoon 4 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit zijn huis en erf, gelegen in de Veenstraet.

Gescreven achte dage in Decembri int jaer ons Heren M CCCC vier ende viertich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XII.
Gecancelleerd.

19. 1445 Maart 3.
Symon Jans zoon, en Margriet Jan Symons zoon dochter, vrouw van Aem Heynrycx zoon, verklaren, dat 
hunne zuster Alijt, dochter van huns vaders eerste vrouw, en hunne zusters Alijt en Maritgen, dochters 
van huns vaders tweede vrouw, Machtelt, conventualen in het klooster St. Elizabeth in den Haag, zullen
mededeelen in de nalatenschap van hun vader, en de beide laatstgenoemde zusters ook in haar 
moeders erfenis.

Opten derden dach in Maerte int jaer ons Heren dusent vierhondert vijff ende viertich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. II.
Gecancelleerd.

20. 1445 September 10.
Arent van Camp verkoopt aan Gheryt van Berkenroede eene jaarlijksche rente van 3 pond Hollandsch, 
gaande uit 1½ morgen land, in het ambacht Monster.
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Int jaer ons Heren M CCCC vijf ende viertich opten tienden dach in Septembri.
Oorspr. in Inv. no. 58A . Met zegel van oorkonder Aernt van Camp in g was.
Afschr, in Inv. no. 1 , fol. IX verso.

21. 1446 Augustus 10.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Andries Michiels zoon erkent schuldig te zijn aan Dirc 
Willems zoon, zijn oom, 2 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit zijn huis en erf in het Noorteynde.

Gescreven tyen dage in Augusto int jaer ons Heren dusent vierhondert zesse ende viertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41 ). Met het geschonden schependomszegel in groene was. Met aangehecht 
duplicaat.
"N.B. Met de dorsale aanteekening: ""Up de weduwe van Teylingh huys."""

22. 1450 Maart 2.
Schepenen in het Wellambacht oorkonden, dat Andries Janszoon en Nelle, zijne echtgenoote, geven 
voor zich en voor hunne dochter Rose aan de zusters van St. Elisabeths zusterhuis in 's-Gravenhage 2 
pond Vlaamsch 's jaars, gedurende het leven van Rose.

Gedaen int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijftich opten tweesten dach in Maerte.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. IIII verso.
Gecancelleerd.

23. 1450 November 10.
Hoogheemraden van Delflant stellen eene keur vast betreffende het verkrijgen van wederdelving.

........ dit is gedaen int jaer ons Heren M CCCC ende vijftich opten tienden dach in November.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXII.

24. 1451 April 30.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Molle erkent schuldig te zijn aan Willem van Hovel 20 
schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit het door hem bewoond wordende huis en erf in de Poten.

Gescreven opten lesten dach int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende vijftich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXII.
Zie voor het opschrift de noot bij no. 4.

25. 1453 Juli 16.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Dirc Dircx zoon oude Kock, Dirc Dirx zoons jonge Kock, Alijt 
Dirc Kockx dochter en Jan Willems zoon erkennen schuldig te zijn aan Heynric van Groesbeeck 20 
schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit 4 hont lands, gelegen aan de westzijde van den Deenenweg 
in de Oesthoefve.

Gescreven sestyen dage in Julio int jair ons Heren M CCCC drie ende vijftich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 8 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVIII verso.
Op den staart van het zegel van het oorspr. staat, dat de renten zijn afgelost. Aan het charter zijn 
vastgehecht de nos. 61 en 83. In margine van het afschrift staat: dit lant leyt in den Oestenhoef, 
daerom en geltet hofpenninck noch scot.

26. 1454 Juni 22.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Claes van Dam erkent onder zich te hebben als voogd van 
Geertruut Pieter van Dammen dochter, zijne nicht, non in het Sint Elyzabeths zusterhuis in den Hage, 
eenige koopbrieven van landerijen en schepenbrieven van den Hage betreffende renten, welke brieven 
hij belooft ten allen tijde op verzoek te zullen toonen.

Gescreven opten twee ende twintichsten dach in Junio int jaer ons Heren dusent vierhondert 
vier ende vijftich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. V.

27. 1454 Juli 31.
Phillips, hertog van Bourgongen enz., oorkondt, dat zijn oom Willem, bastaard van Hollant, met zijne 
toestemming eene douarie en lijftocht van 40 gouden schilden 's jaars schenkt aan zijne dochter 
Margriet, om in een klooster te kunnen gaan, gaande uit zijne tienden, visscherijen en renten van 
Schager Cogge.

Gegeven opten lesten dach van Julio int jaer ons Heren M CCCC vier ende vijftich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VI.
Gecancelleerd.
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28. 1454 September 30.
Johan, heer van Cruningen van Heenvliet en tot Woesdrecht, oorkondt, dat Jan Lichtenborch, zijn 
leenman, met zijne goedkeuring eene douarie en lijftocht schenkt aan Fye, zijne zuster, zuster in Sinte 
Elysabetten zusterhuis van de 3e orde in de Hage, groot 12 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit het 
leen van de hofstad Heenvliet, gelegen in Nyeuhellenvoet.

Opten lesten dach van September int jaer ons Heren dusent vierhondert vier ende vijftich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VI.
Gecancelleerd. Boven den brief staat: Item desen brief wort ofgecof int (jaer) LXVII te 
Heyligermisse.

29. 1456 Mei 5.
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Dirc Jan Broers zoon heeft bewezen aan Jan Willems zoon als 
moederlijk erfdeel voor diens dochter Alijt 2 morgen land in het Oostambacht van der Hage bezuiden 
Hagehout.

Gescreven vijf dagen in Meye int jair ons Heren dusent vierhondert sessendevijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 28 ). Met het gemeene schepenzegel in groene was. Met transfix d.d. 1537 April 
28 (reg. no. 187), waardoor hieraan tevens is vastgemaakt de brief d.d. 1466 Juli 9 (zie reg. no. 48).

30. 1456 Augustus 30.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Willems zoon erkent schuldig te zijn aan Engel Heynricx 
zoon 4 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit zijn huis en erf in de Poten.

Gescreven upten XXXsten dach in Augusto int jair ons Heren M CCC sessendevijftich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 42 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VIII verso.
"N.B. In dorso van het oorspr. staat: Deze pont Hollants, staande up thuys staende in die Pooten, 
eerst gecomen van eene Trijn Jaepgen, daernae op Adriaen Mathijs, secretarus van den Hage, nu 
up Maritgen Willem dr., gecoft anno XVc LXXI; twie pont hierof staen op Katrijn Japen huys ende 
twie pont hebben wy an ons selven."

31. 1457 Maart 22.
Mater en convent van het Sint Elysabetten klooster in den Hage ter eenre en Machtelt, weduwe van Jan
Symons zoon, en hare kinderen en stiefkinderen ter andere zijde sluiten eene overeenkomst over de 
erfenis van genoemden Jan Symons zoon.

Opten XXIIsten dach in Maert int jaer ons Heren dusent CCCC seven ende vijfftich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. I.

32. 1458 Juli 15.
Dirc van der Does Costijns zoon erkent schuldig te zijn aan Alijt Willems dochter, ministra van de 
zusters van Sint Elysabetten zusterhuis in den Hage, vanwege zijn dochter Machtelt, zuster aldaar, het 
erfdeel van zijn echtgenoote, Jacob Jans dochter van der Mye, groot 300 philippusschilden, welke hij 
gedurende zijn leven behouden zal tegen betaling van 20 schilden 's jaars, gaande uit zijne landerijen 
in het ambacht Leyderdorp.

Int jaer ons Heren M CCCC LVIII opten vijftienden dach in Julio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VI verso.

33. 1458 December 19.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Machtelt Pieter van Borns weduwe verkoopt aan Pieter Jans 
zoon 14 hont lands, gelegen besuden hout.

Gescreven upten XIXsten dach in Decembri int jaer ons Heren M CCCC acht ende vijftich.
1) Oorspr.( Inv. no. 13.3 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVIII verso.
Dit charter is vastgehecht aan den brief d.d. 1474 September 6 (zie reg. no. 70). In het afschrift 
staat voor deze akte 1428 December 19.

34. 1459 Maart 4.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Pieter Jans zoon erkent schuldig te zijn aan Geertruut Pieters 
dochter, zuster in het Sint Elysabets klooster in den Hage, 20 pond Hollandsch 's jaars voor de 
erfenissen enz., haar aangekomen van Katrijn Pieter Jans zoon, hare moeder, gaande uit het door hem 
bewoond wordende huis met erf in de Veenstraet.

...... opten IIII dach in Maerte int jaer ons Heren dusent CCCC negen ende vijftich.
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Afschr. in Inv. no. 1 , fol. V verso.
Gecancelleerd. In margine staat: Mitten penningen, van desen brieve gecomen, synnen gelost 
ende ofgecoft V gouden wilhelmusschilden erfrenten van Heynrick Jans zoon.

35. 1463 September 10.
Philips, hertog van Bourgondië, graaf van Hollant en Zeelant, oorkondt, dat hij de anno 1463 Mei 23 
gesloten overeenkomst tusschen Alijt Willems dochter, mater, en eenige zusters van het Sint Elyzabeths 
klooster van de 3e orde van Sint Franciscus in den Hage ter eenre, en eenige andere zusters van 
hetzelfde convent, die sedert dien tijd hare woonstede hebben in het klooster van Onse Lieve Vrouw in 
Galilea op het Spoy aldaar ter andere zijde, welk contract breeder vermeld wordt in den brief, waardoor 
dit transfix is gestoken, bekrachtigt, en dat hij ministra en convent van Onse Lieve Vrouw in Galilea 
onder zijne bescherming neemt.

Gegeven op den Xden dach van September int jaer ons Heren M CCCC ende LXIII.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXVII.

36. 1464 Januari 28.
Achte Coenen dochter, ministra, en het convent van Onse Lieve Vrouw in Galylee in den Hage op het 
Spoy verkoopen aan Katrijn Heynryc Jacob Ghijsbrechts zoons dochter, wonende te Haarlem op het 
groote bagijnhof, eene jaarlijksche pacht van 10 Rijnsche guldens.

...... int jaer ons Heren dusen vierhondert vier ende tsetsich opten achtentwintichsten dach in 
Januario.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XV.
Gecancelleerd.

37. 1464 vóór 24 Februari.
Dirc Willems zoon, priester, pater, en Geertruut Engebrechts dochter, ministra van het convent van de 3e
orde van Sint Franciscus van Onze Lieve Vrouw in Galylee in den Hage, verkoopen aan Russent Geryts 
dochter Grypen weduwe en Claes Willems zoon, haar dochters kind, te zamen en aan de langstlevende 
van beide, eene lijfrente van 25 pond Hollandsch jaarlijks.

Int jaer ons Heren M CCCC ende LXIIII.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXI verso.
Gecancelleerd.

38. 1464 Februari 24.
Russen Gheryts dochter, Grypen weduwe, consenteert de mater van het convent in den Hage voor haar 
zelve en voor Claes Willems zoon, haar dochters kind, te koopen een jaarlijksche lijfrente van 25 pond 
Hollandsch, ten laste van de steden Delf, Rotterdam, Dordrecht, Leyden en Amsterdam 
overeenkomstig en in ruil voor de lijfrente, die zij reeds heeft (zie reg. no. 37).

Int jaer ons Heren dusent vierhondert vier ende testich op sinte Matheeus' des heyligen 
apostels avont.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXII.

39. 1464 September 8.
Gheertruut Engebrechts dochter, ministra, en de zusters van het nieuwe convent van Onze Lieve Vrouw 
in Galylee in den Hage op het Spoy verkoopen aan oude Jacob Jacobs zoon, wonende te Amsterdam 
achter de Nuwe kerk, eene jaarlijksche pacht van 12 Rijnsche guldens.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vierentsestich op onser Vrouwen geboerts dach.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVI.
Gecancelleerd met aanteekening in margine: Kathrijn oude Jacob Jacobs dochter XV Rh. gulden 
sjaers erfrenten ter lossinge op onser Vrouwen geboerte. Anno XVc ende twaleff zijn desen renten
offghelost in teantaet (1512 Mei 9) van onser oorde tot Amsterdam ende hebben ghegheven 
tweehondert rijnsgulden current ende vijff en vijftich van dat hoeftghelt ende XV Rijnsch van een 
jaer ende noch van verlopen renten tot tcantaet toe, summa in als ghegheven 280 Rijnsch ghuet 
vast ghevalueert ghelde. Item hiertoe zijn ghegheven die twintich ponden groot, die Griete 
Wouters ghaff tot een pond groot tsjairs voir een misse des Dynsdaechs van sinte Annen ende 
hier voort toegeleyt. - Zie reg. no. 44 en voor deze mis tevens de aanteekening op fol. XXXVIII 
verso en reg. no. 140.

40. 1464 December 13.
Geertruut Engebrechts dochter, ministra, en de zusters van het nieuwe convent van Onze Vrouw in 
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Galilea in den Hage op het Spoy verkoopen aan oude Jacob Jacobs zoon, wonende te Aemsterdam 
achter de Nuwe kerk, eene jaarlijksche pacht van 4 Rijnsche guldens.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vierentsestich op sinte Luciën dag.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVIII.
"N.B. Gecancelleerd; in margine staat: Desen brieff is ghelost anno XI in cantate (1511 Mei 18) tot 
Amsterdam mit den penninghen, ghecomen van Barbara van Cats zie reg. no. 137), ende alsoe 
elck Rijnsch most wesen nae ghelde als zy ghecoft werden, soe losten wy elc Rijnsch voir XXV 
stuivers ende soe hadden wy altijt betaelt de renten een philippusstuiver voer een stuiver etc. - 
An dese renten ende noch van een brieff hier in der boeck voorenbescreven folio XVI (reg. no. 39) 
hebben wy bethaelt in als 49 jaren alle jaer XX Rijnsch, facit IXCLX Rijnsch, ende wy hadden 
ontfangen die penningen XVII, facit 340 Rijnsch, soe quamen wij tafter 620 Rijnsch."

41. 1464 December 13.
Geertruut Engebrechts dochter, ministra, en de zusters van het nieuwe convent van Onse Lieve Vrouw in
Galylee in den Hage op het Spoy verkoopen aan oude Jacob Jacobs zoon, wonende te Amsterdam 
achter de Nuwe kerk, eene lijfrente van 2 Rijnsche guldens jaarlijks.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vierentsestich op sinte Luciën dach.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIX.
Met eene aanteekening, inhoudende, dat hij de lijfrente heeft omgezet in een erfrente, losbaar 
met den penning 17, tegen zekere misplechtigheden na zijn dood.

42. 1465 Januari 30.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Louwerys Dammes' zoon erkent schuldig te zijn aan Willem 
Aelbrechts zoon eene jaarlijksche rente van 2 pond Hollandsch, gaande uit het door hem bewoond 
wordende huis en erf op het Bleyckvelt.

Gescreven upten XXXsten dach in Januario int jair ons Heeren M CCCC vijf ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 44 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Dit charter is vastgehecht aan dat d.d. 1501 Augustus 28 (reg. no. 123).

43. 1465 Juni 26.
Oude Jacob Jacobs zoon, wonende te Aemsterdam, consenteert pater, mater en convent van Sint Marie 
in Galylee in den Hage op het Spoy om na zijn dood de 4 Rijnsche guldens eeuwige pacht (vermeld in 
reg. no. 40) te lossen met den penning 17.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijfentsestich opten sesentwintichsten dach in 
Junio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVIII verso.

44. 1465 Juni 26.
Oude Jacob Jacobs zoon, wonende te Amsterdam, consenteert aan pater, mater en convent van Onze 
Lieve Vrouw in Galylee in den Hage op het Spoy om de jaarlijksche rente van 12 Rijnsche guldens 
(vermeld in reg. no. 39), na zijn dood te lossen met den penning 17.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijfentsestich opten sessentwintichsten dach in 
Junio.
Afschr. in Inv. no. I, fol. XVI verso.

45. 1465 Juli 23.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Claes Deym verkoopt aan de zusters van het klooster van sint
Maria in Galylee in den Hage een huis en erf, gelegen in de Poten, bezwaard met 2 pond, 10 schellingen
Hollandsch 's jaars.

Ghescreven opten XXIIIsten dach in Julio int jaer ons Heren M CCCC vijf ende tsestich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIII2.
In margine staat: Item l½ U is ons tot een ewige memorie gegeven van mr. Arnt ende Kathrijn 
Foytkijns ende 1 U hebben wy gelokt aldus ist vry.

46. (1465 October 3.)
Gheertruut Enghebrechts dochter, ministra, en het convent van de besloten zusters van de 3e orde van 
Sint Franciscus tot Onze Lieve Vrouw in Galylee in den Hage, wonende op het Spoy, verkoopen aan 
Steffeny Symon Dircs echtgenoote en aan Jutte Symons, hare dochter, eene jaarlijksche rente van 10 
gouden Rijnsche guldens van 20 philips stuivers den gulden.

Afschr. in Inv. no. 1 fol, XX verso.
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"N.B. Onder de akte staat: Den datum 1465/3a Octobris. In margine staat: Dese Jutte Symons 
dochter starff den 16 in Februarie anno 19 ende wy betaelden Staeys Claes' zoon tot Aemsterdam,
haer exequutoir, brenghende ons die originael coepbrieff tot een teyken; ende wy ghaven een 
termijn, die versceen Bamis anno 18, VI Rijnsch V stuivers. Ende dese renten hadde ons convent 
betaeld 53 jaer alle jaer XII½ Rijnsch, overmits dat wy mosten gheven Philippus stuivers voor 
stuivers; van die beliep elcke Rijnsgulden 25 stuivers, facit deze 53 jaer 66½ Rijnsch. Ende te 
zamen dat wy voor deze renten hadden up II lyven, die penning 12 ten hoogsten, dit soude lopen 
24 U groot eens, ende wy hebben weder betaeld 110 U groot II½ stuiver, soe come wy tafter 86½ 
U groot."

47. 1466 Juni 20.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Danel Jans zoon verkoopt aan Jan Geryts zoon, priester, 
cureit te Leyderdorp, een stuk land, gelegen bezuiden den Hage bij het Zieke.

Ghescreven opten XXsten dach in Junyo int jaer ons Heren duysent vierhondert zes ende 
tsestich.
Oorspr., in Inv. no. 3A , met geschonden zegel van de oorkonder in groene was
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VIII.

48. 1466 Juli 9.
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan Willems zoon heeft verkocht aan Aelbrecht Willems zoon 
Zeylmaker 2 morgen land bezuiden houte.

Gescreven negen dage in Julio int jair ons Heren M CCCC sessentsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 28 ), Met geschonden schependomszegel in groene was. Door den brief dd. 1537 
April 28 (reg. no. 187) is deze bevestigd aan den brief dd. 1456 Mei 5 (zie reg. no. 29).

49. 1467 Januari 7.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Engel Heynricx zoon verkoopt aan de zusters en het convent 
van het zusterhuis van sint Maria in Galilee in den Hage een stuk land, gelegen aan de westzijde van 
Coman Willems laan, met recht van een uitweg naar de Poten gemeenschappelijk met Dirc Andrijs' 
zoon.

Gescreven upten VIIden dach in Januari int jaer ons Heren M CCCC seven ende tsestich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 4 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIII.

50. 1467 Mei 21.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Martijn Aernts zoon, priester, verklaard heeft een rentebrief te
bezitten van 8 pond Hollandsch jaarlijks, door Jan van der Kerck verzekerd op diens huis en erf op die 
Spoey en losbaar met den penning 16.

Gescreven opten XXIsten dach in Meye int jair ons Heren MCCCC zeven ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 43 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Gecancelleerd.

51. 1467 September 20.
Schepenen van het ambacht Monster oorkonden, dat Ariaen Dirc Moygen zoon, verkoopt aan Harmen 
Dircs zoon 7 morgen lands in het ambacht Monster.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende tsestich opten twintichsten dach in 
Septembri.
Afschr, in Inv. no. 1 , fol. XXIX.
Zie reg. no. 60.

52. 1467 December 22.
Engel Jacobs zoon van Alkemade verklaart ontvangen te hebben de nalatenschap van Dirc van 
Alkemade, eertijds confessor te Leyden in het Sint Mychiels huis, en het aandeel van zijne zuster 
Machtelt Jacobs van Alkemade, met toestemming van het convent, waarin zij zich bevindt.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert sevensestich op den twie ende twintichsten dach van 
Desember.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXII verso.

53. 1468 Januari 20.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat zij Bartholomeus Treveys aanpachten eene jaarlijksche rente 
van 9 schellingen 6 penningen Hollandsch, gaande uit Dirck Symons huis en erf, gelegen op het Spoy 
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aan de oostzijde van de Vaart.
Geschreven ende gepacht op den XXen dach in Januario int jaer ons Heren MCCCC acht ende 
testich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII2.
Zie de noot bij reg. no. 3.

54. 1468 Februari 24.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Willem Ridder verkoopt aan de zusters en het gemeen 
convent van het zusterhuis van Onze Lieve Vrouw in den Hage van de 3e orde van Sint Franciscus een 
huis en erf, staande op het Spoy aan de oostzijde van de Vaart.

Ghescreven opten XXIIIIsten dach in Februari int jaer ons Heren M CCCC achtenttsestich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIII2.
Zie ook supplement klooster Sint Maria in Galilea.

55. 1469 Juni 15.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Jans zoon, genaamd Scalkert, verkoopt aan het convent 
en de zusters van Sint Marye in Galilee op het Spoeye een huis en erf en het daarachter gelegen stuk 
land, alles te zamen gelegen aan de oostzijde van het Spoey, welk huis bezwaard is met 6 pond 
Hollandsen 's jaars.

...... gescreven upten XVsten dach in Junio int jaer ons Heren M CCCC negen ende tsestich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 5 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXV.
In margine staat: Item dit huis is vercoft mit IIII U Hollandsch, aldus bleef daerop II U, ende van 
den voirscreven II U is gelost XIX stuivers van die Vrouwenbroeders binnen Haerlem. Voirt is oic 
gelost XI stuivers van den Carthusers tot Gertenberghe.

56. 1470 Februari 16.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Pieter Geryts zoon verkoopt aan de mater en het convent van 
Sint Maria in Galylea op het Spoy een tuin en erf, gelegen in de Poten.

Gescreven opten sestienden dach in Februario int jaer ons Heren M CCCC ende tseventich.
Afschr. in Inv no. 1, fol. XXIIII.

57. (14)70 Mei 26.
Ministra en convent der zusters op het Spoy koopen van Jan Scalkert en Kathrijn, zijne echtgenoote, 
een stuk lands met een daarop staand huis voor 100 Rijnsche guldens en eene lijfrente van 32 pond 
Hollandsch.

...... op den sesentwyntichsten dach in Mey int jaer etc. tseventich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVII verso.

58. 1471 Juli 6.
Schout en schepenen in den Hage doen uitspraak ten gunste van verweerster in een geschil van Piete 
Dircs zoon tegen de procuratrixsterse van het zusterhuis op het Spoey wegens het plaatsen van een hek 
bij het brouwhuis op den uitweg naar de Poten van Engel Heynrycks zoons werf.

...... opten sessten dach van Julio int jaer ons Heren M CCCC een ende tseventich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIII verso.
In margine staat: Dit weder verlaxt(?) ende ghecomposteert, als dat staet in een cedulle, wesende
een in 't convent (zie reg. no. 143) ende noch een diergelijck onder Ruert Jans zoon anno XII of XI.

59. 1472 Januari 15.
Schepenen van den Hage pachten Bartholomeus van Cathendijck eene jaarlijksche rente van 10 
schellingen 11 penningen Hollandsch aan, gaande uit Dirck de Coninx huis en erf, gelegen op het Spoy 
aan de oostzijde van de Vaart.

Gescreven ende gepacht op den XVen dach in Januario int jaer ons Heren M CCCC twe ende 
tseventich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII2.
Zie de aanteekening bij reg. no. 3.

60. 1472 Juni 18.
Schepenen van het ambacht Monster oorkonden, dat Dirc Harmens zoon verkoopt aan Jan van 
Duvenvoerde 10 morgen lands aldaar ten Noorden van den Banweg, benevens de helft van 4 hont land
aan de Puelaenrestege ten zuiden van den Banweg.



30 Kloosters Delfland / St. Maria in Galilea 3.18.14

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende tseventich opten achtenden dach in Junio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXIX.
Gecancelleerd. Blijkens eene aanteekening op folio XXIX en XXXVIII heeft Jan van Duvenvoorde 
dit duinland aan het convent geschonken tot het houden van missen voor hem en zijne vrouw 
Lijsbet. Zie ook reg. nos. 51 en 66.

61. 1472 Juni 20.
Broeder Joost Claes' zoon, rector, en zuster Aecht Heynrix dochter, priorin, en het convent der 
Regulierissen van Sint Agnieten klooster binnen Delft verkoopen aan het convent der zusters van de 
derde orde van Sint Franciscus in den Hage, genaamd in Galilee, 4 hont lands, gelegen bij den Haghe 
aan de westzijde van den Deenenwege, genaamd de Oesthoeve.

...... opten twintichsten dach van Junio int jair ons Heren M CCCC twee ende tseventich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 8 ). Met geschonden conventszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVIII.
Het charter is vastgehecht aan den brief d.d. 1453 Juli 16 (zie reg. no. 25). In margine van het 
afschrift staat: Dese rentenopstal en betalen wy niet, hierom is te vermueden dat langhe tijt zijn 
ghelost gheweest.

62. 1472 December 4.
Ministra en convent der zusters van Sint Maria in Galilea in den Hage op het Spoy verkoopen aan 
Lijsbet en Geertruyd Pieters dochters, wonende in het bagijnhof binnen Delft, eene jaarlijksche lijfrente 
van 13 pond Hollandsch.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twee ende tseventich op den vierden dach in Decembry.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XX.
Gecancelleerd.

63. 1472 December 18.
Geryt Steffens zoon en Jan van Spanckeren, schepenen van Haarlem, oorkonden, dat Baerte Roelen, 
echtgenoote van Jacob Copperts zoon, zich door het convent van Sinte Maria in Galylea in den Hage 
laat uitkoopen wat betreft de nalatenschap, die Griete Pouwels dochter, zuster in het convent, in 
vruchtgebruik heeft ontvangen van wijlen haar vader Pouwel Heertgen, hare moeder Alijt, haar 
broeder Jan Heertgen en hare zuster Machtelt.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twee ende tseventich opten achtienden dach in 
Decembry.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXII verso.

64. 1473 Maart 20.
Schepenen in het ambacht Monster oorkonden, dat Dirc Symons zoon verkoopt aan Jan van 
Duvenvoerde 2 pond Hollandsen erfrente 's jaars, gaande uit de helft van 16 morgen lands aldaar ten 
Noorden van den Banweg, waarvan de andere helft behoort aan de kinderen van Willem Hermen 
zoon.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tseventich opten twintichsten dach in Marcio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIV verso.
Op fol. XXXVIII wordt vermeld, dat Jan van Duvenvoerde deze rente en die, vermeld in reg. no. 65,
aan het convent heeft gegeven tot het houden van missen voor hem en zijne vrouw.

65. 1473 Maart 20.
Schepenen in het ambacht Monster oorkonden, dat de kinderen van Willem Harmen zoon verkoopen 
aan Jan van Duvenvoerde 2 pond Hollandsch erfrente 's jaars, gaande uit de helft van 16 morgen lands 
aldaar ten Noorden van den Banweg, waarvan de andere helft behoort aan Dirc Symons zoon.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tseventich op den twintichsten dach in 
Marcio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXX.
Zie de aanteekening bij no. 64.

66. 1473 April 28.
Schepenen in het ambacht Monster oorkonden, dat Jan Jans zoon de Harde erkent gehuurd te hebben 
van Jan van Duvenvoerde het land, dat dese van Dirc Harmen zoon gekocht heeft (zie no. 60) voor 10 
jaar, ingegaan in het jaar 1472 tegen 6½ pond Hollandsch 's jaars.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tseventich op den achtentwintichsten dach in 
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April.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXX.

67. 1473 April 30.
Jutte Geryts dochter, ministra, en het convent der zusters tot Onser Liever Vrouw in Jherusalem tSinte 
Margrieten op Rodenburch buiten Leyden van de orde van penitenciën van Sint Franciscus erkennen 
schuldig te zijn aan Beatris Claes Horsten dochter, zuster in het convent van Onze Lieve Vrouw op het 
Spoy, 5 Rijnsche guldens van 20 stuivers 's jaars.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tseventich opten lesten dach in Aprille.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. II.
Gecancelleerd.

68. 1473 Juni 18.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jacob Dircx zoon erkent schuldig te zijn aan Claes Pieters 
zoon 20 schellingen Hollandsch 'sjaars, gaande uit 8 hont lands bezuiden het bosch aan de oostzijde 
van de Vaart.

Gescreven opten XVIIIen dach in Junio int jaer ons Heren duysent vierhondert drie ende 
tseventich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXV verso.
Gecancelleerd.

69. 1473 October 17.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Geertruyt, weduwe van Ghijsbrecht Pieters zoon, en hare 
zoons Jacob, priester, Heynryc en Arent afstand doen ten behoeve van het convent van Sint Maria's 
zusterhuis in den Hage, genaamd in Galylea, van hunne aanspraken op de helft der goederen, zuster 
Alijt aanbestorven van Diewer Claes'dochter, hare zuster.

...... gescreven opten seventienden dach van Octobri int jaer ons Heren dusen vierhondert drie 
ende tseventich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXX verso.

70. 1474 September 6.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Joost Pieters zoon verkoopt aan Dirck Huge Boschaerts zoon,
Pieter Claes' zoon en Michiel Geryts zoon, zeven-getijden-meesters in de Nieuwe kerk te Delf, ten 
behoeve van de zeven getijden aldaar 14 hont lands, gelegen besuyden hout.

Gescreven upten zesten dach van September in 't jaer ons Heren duysent vierhondert vier 
ende tseventich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 13.2 ). Met geschonden schependomszegel in groene was. Met transfix d.d 
1482 November 8 (zie reg. no. 95), terwijl hieraan is vastgehecht het charter d.d. 1458 December 
19 (zie reg. no. 33).
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVIII.

71. 1476 December 25.
Ministra Mary Jacobs dochter en het convent etc. (van de zusters van Sinte Maria in Galilea op het 
Spoy) verkoopen aan Griete Dirc Engbrechts weduwe eene lijfrente van 17 pond Hollandsch 's jaars.

Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ses ende tseventich op den vijf ende 
twyntichsten dach in Decembri.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVII verso.
Gecancelleerd. Met eene doorgehaalde aanteekening, dat genoemde Griete Dirck Engbrechts in 
December 1477 eene andere lijfrente kreeg van 20 pond Hollandsch.

72. 1477 Januari 29.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Geryt Jacobs zoon van der Binchorst verkoopt aan mater en 
convent van Sint Marie in Galylee op het Spoey 2 huizen met erf in de Poten.

Gescreven upten XXIXen dach in Januario int jair ons Heren duysent vier hondert seven ende 
tseventich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 6 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIIII.

73. 1477 Februari 4.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jacob Dirck Backers zoon verkoopt aan Heynrick Jans zoon 2 
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stukken lands, groot 17 hont, aan de Comen Willems laan, strekkende westwaarts tot aan de kade.
Gescreven opten vierden dach van Februario int jaer ons Heren dusent vierhondert zeven 
ende tseventich.
Oorspr. in Inv. no. 6A . Met geschonden zegel van de oorkonder in groene was.
Afschr. in Inv. no. 1 . fol. XXV verso.

74. 1477 Maart 11.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Marie Jacobs dochter, mater van het zusterhuis van Sint 
Maria in Galylea op het Spoy, erkent schuldig te zijn aan Heynryck Jans zoon 5 wilhelmusschilden 's 
jaars aan erfpacht voor 2 stukken lands, te samen groot c. 17 hont, gelegen aan Coman Willems laan.

Ghescreven opten elften dach van Maert int jaer ons Heren duysent vier hondert zeven ende 
tseventich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXI.
Gecancelleerd. In margine staat: Dese brief is gelost ende ofgecoft mit pennige, die gecomen 
sijnnen van Geertruyt Pietersdochter, te weten van hare XX U Hollandsen lijfrenten, die zij plach 
te hebbon op een stuck landts by den Corten Busch.

75. 1477 Maart 12.
Heynryc Jans zoon, de goudsmid, consenteert den zusters en het arme convent van Sint Marie in 
Galylea van de derde orde van Sinte Franciscus in den Hage te lossen met den penning 18 de 5 
wilhelmusschilden, die hij gekocht heeft van genoemd convent, gaande uit zeker stuk land, zuidwaarts 
van het convent (zie reg. no. 74).

Ghegeven int jaer ons Heren duysent vierhondert seven ende tseventich opten twalefsten 
dach Marcio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XX verso.

76. 1477 Maart 25.
Anthonys Andries' zoon Uuytenbroeck verkoopt aan mr. Thielman Heynricx zoon, provisor en deken 
van Delfflant, 1 morgen lands, gelegen bezuyden hout in Hageambacht, in gebruik bij Symon mit eenen
oge.

Int jair ons Heren duysent vierhondert zeven ende tseventich upten XXVen dach in Marcio.
1) Oorspr. ( Inv. no. 10 ). Met het geschonden zegel van Pouwels Geryts zoon van Hoesden, 
kanunnik der Praemonstreiter orde van Middelburg, pastoor van den Hage, in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVII.

77. 1477 Juni 2.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Wouter Dircx zoon verkoopt aan Claes Dammes' zoon een 
vierendeel van een stuk rietland.

Gescreven opten anderden dach in Junio int jair ons Heren M CCCC zeven ende tseventich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 21 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXV verso.
Het charter is vastgehecht aan den brief d.d. 1508 December 20 (zie reg no. 136). In margine van 
het afschrift staat: Die vaert is hyrdoer gedolven. Item dese X stuivers hebben wy gelost.

78. 1477 December 2.
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Clais Adriaens zoon verkoopt aan Clais Jans zoon een huis en 
erf met 1½ morgen land te tsGravensande aan de Hoflaen.

Gescreven opten anderden dach in Decembri int jair ons Heren duysent vierhonder seven 
ende tseventich.
Oorspr. (Inv no. 34). Met schependomszegel in groene was.

79. 1477 December 20.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat mr. Jan Henricx zoon, priester, verkoopt aan de zusters en het 
convent van Sint Marie in Galilee in den Hage een stuk lands, gelegen achter het convent.

Gescreven opten twyntichsten dach in Decembri int jaer ons Heren dusent vierhondert seven 
ende tseventich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 7.2 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 . fol. XXVI verso.

80. 1478 Mei 17.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Joost Jacobs zoon, priester, verkoopt aan Dirc Willems zoon, 
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schout van den Hage, c. 14 hont lands bezuiden 't Hagehout.
Gescreven upten XVIIen dach in Meye int jaer ons Heren duysent vierhondert acht ende 
tseventich.
Oorspr.( Inv. no. 13.5 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
In dorso staat: Dierick van Rijswijck.

81. 1478 Juni 3.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Geryts zoon, priester, verkoopt aan de zusters van het 
convent te Rodenburch een stuk land bezuiden den Hage bij het Zieke, zich uitstrekkende van de Vaart 
tot den Denenwech.

Gescreven opten derden dach in Junyo int jaer ons Heren M CCCC acht ende tseventich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VIII verso.

82. 1479 Februari 20.
Marie Jacobs dochter, ministra, en gemeen convent van de 3e orde van Sint Franciscus te Sint Marie in 
Galilea in den Hage op het Spoy nemen in erfpacht van de Heilige-Geestmeesters 1 morgen lands aan 
de Coman Willems laan ten noorden van het convent tegen 3 pond Hollandsch 's jaars.

Gegeven in den iaer dusent CCCC LXXIX op den twyntichsten dach in Februario.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVIII.

83. 1479 September 16.
Cornelis van Ael en Dirc Dircs zoon te Delft verklaren, dat de zusters en het convent van Sint Marie in 
Galilee in den Hage afgelost hebben eene rente van 5½ groot jaarlijks, gaande uit 4 hont lands aan 
den Denenwech bij de scheiding in den Oestenhoef zuidwaarts van den Hage.

Gegeven int jaer ons Heren duysent vierhondert negen ende tseventich op den sestienden 
dach in Septembri:
1) Oorspr. (Inv. no 8). De zegels van Cornelis van Ael en van Dirc Dircs zoon verloren.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVIII verso.
Het charter is vastgehecht aan dat d.d. 1453 Juli 16 (zie reg. no. 25).

84. (14)79 November 11.
Maria Jacobs dochter, ministra, en etc. (gemeen convent van het zusterhuis van St. Marie in Galilea op 
het Spui in den Haag) beloven aan Clemens Pieters dochter, Fijn Finers weduwe, eene lijfrente van 6 
pond Hollandsch 's jaars.

Int jaer LXXIX op den elfden dach in Novembri.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVII verso.
In margine staat: Mens, ons maters moy, Mertii VI U Hollandsch, en de aanteekening: duer 
crachte van desen brieff geven wy nu V U Holl. heer Pieter Finers, regulier, wonende int convent 
tot Rijswijck, zijn leven lanc. Uit de inhoudsopgave blijkt, dat heer Pieter Finers stierf anno 26 
omtrent sint Gielis (1526 September 1).

85. 1480 Januari 11.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Willems zoon en Jan Pieters zoon erkennen, dat de muur, 
staande tusschen het erf van de zusters van Sint Maria in Galylee en hun erf, loopende van het Spoey 
oostwaarts naar het koehuis der zusters, geheel en al aan genoemde zusters toebehoort en dat zij dien 
muur met hun beider goedkeuring hebben doen maken.

Gescreven upten XIsten dach in Januari int jair ons Heeren dusent vierhondert ende tachtich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 9 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXV.

86. 1480 Februari 16.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat mr. Tyelman Heynricx zoon, provisor en deken van Delflant, 
verkoopt aan de zusters en het convent op het Spoey in den Hage 1 morgen lands, gelegen bezuiden het
bosch.

Gescreven upten sestyensten dach in Februari int jair ons Heeren M CCCC ende tachtich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 10 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVII.
Het opschrift luidt: dit is een brief van een morgen lants by suydenhout, gecoft van die provysoer 
om Jan Margrieten gelt.

87. 1480 April 17.
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Maximiliaen en Maria, hertogen van Oistrijck enz. begiftigen het klooster van Sint Marie in Galylee in 
den Hage met het recht om binnen zijne muren koren te doen malen hetzij met de hand of met 
paardekracht tegen betaling van 20 miten Vlaamsch voor ieder persoon in het klooster.

Ghegeven in onse huyse in den Hage in Hollant den XVIIen dach van April int jaer ons Heeren
dusent vierhondert ende tactentich nate Passchen.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXV.
In margine staat: Anno XVC ende derthien den XVI dach in Decembers Vrydach s op die 
rekencamer in presentii van Willem Goudt, rentmeester, ende my Pieter Willems zoon is 
gheappointiert, dat thien jaer lanc, dairoff dat eerste jair sal wesen tjair van XII, sal onse convent 
betalen jairlix voer die rossmolen een Rijnsche gulden current loop op loop nader van onse 
personen vijr stuivers die voorleden jaren, die wy noch sculdigh waren, ende sy seyden, dat men 
dit teykenen soude op die rekening.

88. 1480 September 11.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Dirc Ave, weduwe van Claes Bruuns, en haar zwager 
Bertolmees Arents zoon verkoopen aan de zusters en het convent van het zusterhuis van Sint Maria in 
Galilee in den Hage op het Spoey 2½ morgen lands, gelegen bezuiden den Hage aan het einde van den
Ziecken.

Gescreven upten XIsten dach in Septembri int jair ons Heeren M CCCC ende tachtich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 11 ) Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVI.

89. 1480 September 23.
Katrijn Symon Jans zoons weduwe erkent schuldig te zijn aan het convent Sint Maria in Galylee op het 
Spoey in den Hage eene jaarlijksche rente van 8 pond Hollandsch, gaande uit 3½ morgen lands in het 
ambacht Hodempijl.

Opten XXIIIen dach in Septembry int jaer ons Heren M CCCC ende tachtich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. IIII verso.
Gecancelleerd.

90. 1481 Juli 10.
Harper van Foreest en Florys Joests zoon, schepenen van Delf, oorkonden, dat Pieter Claes' zoon, 
Mychiel Geryt Colijns zoon en Jan Roe Geryts zoon, zangmeesters van de Nyewe kerk binnen Delf, 
beloven voor de zusters te Sint Maria van Galylee in den Hage eene jaarlijksche rente van 9 pond 
Hollandsch te betalen, omdat het land, dat zij dezén verkocht hadden (zie reg. no. 70), nog zoo lang 
verhuurd is.

Int jaer ons Heren M CCCC een ende tachtich opten tienden dach in Julio.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVIII.
Gecancelleerd.

91. 1481 September 3.
Pieter Geryts zoon, Jan Ducker en Jan Huge Claes' zoon van Dam, als arbiters ten overstaan van baljuw
en welgeboren mannen van den Hage uitspraak doende in een geschil tusschen Jan Boudijns zoon 
eenerzijds en de zusters van St. Marie in Galilee ter anderer zijde over het gebruik van een stuk land, 
toebehoorend aan het convent, beslissen, dat Jan Boudijns zoon moet afzien van het gebruik met 
behoud van de genoten vruchten, terwijl het convent den baljuw zal betalen deboeten tot een bedrag 
van 6 Rijnsche guldens.

...... opten derden dach in Septembri int jaer ons Heren M CCCC een ende tachtich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXX verso.

92. 1481 November 16.
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Wyllem Ridder verkoopt aan de zusters en het gemeen convent 
van Sint Marie in Galylee op het Spoey 3 kamers en erven, gelegen in de Poten aan Comen Willems 
laan.

Ghescreven opten XVIsten dach in November int jaer ons Heren M CCCC een ende tachtich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. X verso.

93. 1481 December 15.
Burgemeesters, schepenen en raad van Delf oorkonden, dat de Heilige-Geestmeesters van Delf, 
wegens de duurte van het koren, verkoopen aan heer Ludolf Barents zoon, priester en pater van het 
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Sint-Maryeklooster in Galilee in den Hage op het Spoey 1 morgen lands, gelegen byzuyden aan den 
Hagehout.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende tachtich opten XV dach in Decembri.
"1) Oorspr ( Inv. no. 12 ). Met stadszegel ten zaken (losgeraakt) en een geschonden schepenzegel 
van Wigger Pieters zoon in groene was; dat van Pieter Arent Rutgaerts zoon (van Spangen) 
verloren."
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXVII.

94. 1481 December 23.
Mary Jacobs dochter, mater, en het gemeen convent van de zusters van de 3e orde van Sint Franciscus te
Sint Marie in Galilee in den Hage verkoopen aan heer Herman Pieters zoon 2 pond Hollandsch 
erfrente, gaande uit 1 morgen lands, gelegen achter het convent oostwaarts aan Coman Willems laan.

Gegeven int jaer XIIIIc LXXXI op den XXIII dach in Decembri.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XV2 verso.
Zie ook supplement klooster Sint Maria in Galilea.

95. 1482 November 8.
Zangmeesters van de Nieuwe kerk binnen Delft oorkonden, dat zij verkoopen bij consent van de 
raadslieden van Delf aan het convent van Sint Maria in Galyleen op het Spoey in den Hage, de landen, 
waarvan de brief d.d. 1474 September 6, waardoor deze gestoken is (reg. no. 70), spreekt.

...... gedaen int jaer ons Heren duysent vierhondert twee ende tachtich opten achten dach in 
Novembri.
1) Oorspr. ( Inv. no. 13.1 ). Met het geschonden zegel van Pieter Arent Rutgaerts zoon (van 
Spangen) in groene was.
2) Afschr. in Inv. no 1, fol. XVIII.

96. 1483 April 21.
Heer Heynryck van Naeldwijck, Gheryt van Assendelft, meester Claes van de Werve en Otte van 
Egmonde, hoogheemraden van Delftlant, vergunnen de mater en het convent der besloten zusters van 
Sint Maria in Galylee op het Spoy om de achter het klooster gelegen doodloopende Coman Willems 
laan met een hek af te sluiten, een watergang met sluis naar de watering aan die laan te graven op het 
zuideinde van het Spoy tegenover de schuitenmakers en aan de zuidzijde daarvan eene kade op te 
werpen.

Ghedaen opten XXIen dach van Aprille anno voerscreven (XIIIIc LXXXIII).
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXI.

97. 1484 Februari 10.
Willem Geryts zoon erkent ontvangen te hebben van het convent der zusters te Sint Maria in Galylee in 
den Hage op het Spoy een schuldbrief van 20 pond als koopsom voor 3 kamers in de Poten, hoewel hij 
den schuldbrief verloren heeft.

Ghegeven int jaer XIIIIc ende LXXXIIII op den tienden dach in Februario.
Afschr. in Inv. no 1, fol. XI.

99. 1486 Februari 11.
"Burgemeesters, schepenen en raad van Delff oorkonden, dat Cornelis Heynric Arents zoons zoon en 
Adriana Jacops dochter, zijne echtgenoote, beloven Jacop Geryts zoon en Maritgen Anxcems dochter, 
echtgenooten, hun vader en moeder te zullen houden in hun huis, waarin deze wonen, hen op hunne 
kosten te onderhouden, zoolang zij leven, en hun uit te reiken 4 pond Vlaamsen 's jaars; in geval de 
ouders vertrekken, moeten zij hun 100 pond Hollandsch uitbetalen, zoo lang zij leven."

Gedaen int jaer ons Heren M CCCC vijf ende tachtich opten elfsten dach in Februario.
Afschr. in Inv. no. 1 , vóór de inhoudsopgave

100. 1488 Juni 8.
Notaris Gerardus Witt instrumenteert, dat heer Ludolf Bernards zoon, pater en confessor van het 
convent der zusters te Sint Marie in Galilee in den Hage op het Spoy, erkent in erfpacht te hebben 
genomen van Willem Gijsbrechts zoon Goen als possessor van de vicarie op Sinte Katerinen altaar in de
Sinte Pieters kerk te Leyden 4 hont lands aan de westzijde van Coman Willems laan voor 8 schellingen 
Vlaamsen per jaar.

Acta sunt haec Leydis de consensu collatorum in ecclesia sancti Pancracii et acceptatione 
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dictarum hondarum in emphitheosim in domo habitationis mei notarii et conventu sanctae 
Barbarae anno mense die quibus supra.... (anno a nativitate eiusdem (Domini) millesimo 
quadringentesimo octuagesimo octavo indictione sexta mensis Junii die octava hora 
nonarum vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini 
Innocencii divina providentia papae octavi anno quarto).
1) Oorspr. ( Inv. no. 16 ) Met signatuur van den notaris. Met transfix d.d. 1489 November 10 (zie 
reg. no. 107)
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII2 verso.
Aan het oorspr. is een papiertje gespeld, waarop staat: Op dese vier hont lants, daer dit 
instrument off vermelt, heeft die deken van Sinte Pancraes een half pont groot en Vlaims tsjaars, 
twee schellingen grooten Vlaims meer dan dinstrument inhout. - Aan genoemde 4 hont lands is 
later toegevoegd in het opschrift in het Register: XLV rueden en in de akte XLV gaerde, behalve 
den tuyn. - Onder de akte staat: Item dese selffde cappelrie heeft noch van ons XXI schellingen 
van een leech erff off thuyn, legghende in de Poten, ghecomen van een Pieter Gherits zoon, dair 
den brieff of stait folio XXIIII (reg. no. 56).

101. 1488 Juli 15.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Bartholomeus Clais' zoon, verkoopt aan Zyvaert Jacobs zoon 
een tuin en erf aan het zuideinde van het Spoy aan de oostzijde van de Vaart.

Gescreven op den XVsten dach in Julio int jaer ons Heren M CCCC LXXXVIII.
Oorspr. in Inv. no. 13A . Met zegel van de oorkonder in groene was.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII1.

102. 1488 Augustus 21.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat zij Clais van Warre aanpachten ten behoeve van Coenrait 
Zegers zoon den eigendom van een tuin en erf aan de oostzijde van de vaart in mindering van de 
schuld, die Bertolmees Claes' zoon, de gebruiker, aan dezen heeft.

Gescreven ende gepacht opten XXIen dach in Augusto int jair ons Heeren M CCCC acht ende 
tachtigh.
1) Oorspr. ( Inv. no. 15 ). Met het schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII1.
In margine staat: Men sal weten, dat wy desen tuyn onder wet gecofft hebben mit drien 
kerckeboden. Aldus en mach men daer niet meer an pachten. Van den laetsten coep hebben ons 
die waerborge wel voldaen.

103. 1489 April 12.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Bael, weduwe van Jacob Pouwels zoon, verkoopt aan de 
zusters en het convent te Sint Marie in Galilee op het Spoey een rietveld aan de oostzijde van de Vaart.

Upten XIIsten dach in April int jair ons Heeren duysent vierhondert negen ende tachtich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 48.2 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII.
In dorso van het oorspr. staat: Dit thuynken is naemaels in erfpacht uytgeven om XV stuivers. Dit 
tuyncken bruyckt in erfpacht die Leprosen ende geven tsjaers XV stuivers. - Hieraan is 
vastgehecht de brief d.d. 1518 November 17 (zie no. 161).

104. 1489 Juli 17.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Symon Willems zoon verkoopt aan de zusters en het gemeen 
convent van Sint Marie in Galilee in den Hage op het Spoy een tuin en erf aan de oostzijde van de Vaart.

Gescreven op den XVIIn dach in Julio int jaer ons Heren M CCCC negen ende tachtich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII1.
In margine staat: Dese pacht hebban wy self daerop.

105. 1489 Juli 25.
Mary Jacobs dochter, mater, en het convent der zusters van de 3e orde van Sint Franciscus te Sint Maria 
in Galylee in den Hage op het Spoy verkoopen aan Angnies Engel Heynrick zoons weduwe eene 
jaarlijksche rente van 8 pond Hollandsch, losbaar met den penning 20, waarop zij voor de koopsom 
eene lijfrente koopen van 25 pond Hollandsch jaarlijks, sprekende op de stad Leyden en ten behoeve 
van Claes Grijp.

Ghescreven int jaer viertienhondert negen ende tachtigh op sinte Jacobs dach in die maent 
van Julyo.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIIII verso.



3.18.14 Kloosters Delfland / St. Maria in Galilea 37

Gecancelleerd.

106. 1489 Juli 25.
Mary Jacobs dochter, mater, en het convent der zusters te Sint Maria in den Hage op het Spoy verklaren,
dat het zusterhuis van Sint Agate binnen Delf onverbonden is voor het zegelen van de brief, waarbij het 
convent van Sint Maria zich bevrijdt van eene lijfrente van 25 pond 's jaars ten behoeve van Claes Grijp 
Willem Storms zoon van Delf (zie reg. no. 105) met het zegel van Sint Maria, dat aan dat van Sint Agate
in bewaring was gegeven.

Gegeven int jaer XIIIIc negen ende tachtich op sint Jacobs dach in die maant van Julyo.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIIII verso.
Gecancelleerd.

107. 1489 November 16.
David de Burgundia, bisschop van Traiectum, bevestigt de erfpacht, breeder vermeld in den brief d.d. 
1488 Juni 8, waardoor deze gestoken is (reg. no. 100).

Datum.... anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo die vero sexta decima 
mensis Novembris.
1) Oorspr. ( Inv. no. 16 ). Het zegel van den bisschop verloren.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII2 verso.

108. 1490 Januari 31.
Landschepenen van het ambacht sGravensande oorkonden, dat Gheryt de Bruyn van Berendrecht 
verkoopt aan Jan Symons zoon, schout te sGravensande, 3½ morgen lands binnen genoemd ambacht 
in Teylingher tiende aan de oostzijde van den heerweg.

...... opten laetsten dach van Januario int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende 
tneghentich.
Oorspr. ( Inv. no. 35.2 ).
Met geschonden ambachtszegel in groene was.
Hieraan is vastgehecht de brief d.d. 1500 Augustus 8 (reg. no. 121).

109. 1492 Juni 27.
Baerte Baertouts dochter, ministra, en het gemeen convent van de besloten zusters van Onze Lieve 
Vrouw in Jerusalem tSinte Margriete op Rodenburch buiten Leyden verkoopen aan het convent van de 
zusters van Sinte Marie in Galilee in den Hage op het Spoy een stuk land in het ambacht van den Hage 
bij den Siecken.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twee ende tnegentich opten seven ende twintichsten 
dach in Junyo.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VIII.

110. 1492 Juli 13.
Koert, Pieternelle, Leentgen, Pieter en Tyeman, kinderen van Baertout Nagel en Leentgen, zijn 
echtgenoote, ter eenre, en Ludolf Baernts zoon, priester en pater van het convent Sint Maria in den 
Hage op het Spoy, ter andere zijde sluiten voor schepenen en weesmeesters eene overeenkomst, waarbij
genoemd convent ontvangen zal de 20 schellingen Vlaamsch 's jaars, tot dien tijd toe genoten uit 
hoofde van Kerstijn Baertout Nagels dochter, zuster in het convent, welke rente gaat uit de woning van 
Agnies Engebrecht van Camps weduwe, gelegen in het ambacht Monster, benevens eene jaarrente van 
4 pond Vlaamsch, gaande uit 12 morgen poortland buiten de Haechpoort in Biesland gedurende het 
leven van Kerstijn voornoemd.

Anno viertienhondert twie ende tnegentich opten dertiensten dach in Julyo.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. IX verso en X.

111. 1492 December 20.
Mater en convent der zusters tot Sint Marie in den Hage op het Spoy erkennen ontvangen te hebben 
van Agnies van Longersloet 10 gouden saluten als lijfrente over vier jaar vanwege Machtelt van der 
Goude, zuster in het klooster.

Gedaen in jaer XIIIIc XCII op den twyntichsten dach in December.
Afschr. in Inv. no. 1 , eerste bladzijde na de inhoudsopgave.
Gecancelleerd.

112. 1493 Juli 6.
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Schepenen in den Hage oorkonden, dat Thomas Jacob Dircx zoons weduwe verkoopt aan de zusters en 
het gemeen convent van Sint Marie in den Hage op het Spoy een huis en erf, gelegen aan de oostzijde 
van de Vaart.

Ghescreven opten sesten dach in Julyo int jaer ons Heren M CCCC ende drie ende tnegentich.
Afschr, in Inv. no. 1 , fol. X verso.

113. 1495 Januari 8.
IJsbrant Geryts zoon van Naeltwijck erkent schuldig te zijn aan Ludolf Bernards zoon, priester in den 
Hage, eene rente van 16 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit 2 perceelen land, groot 5½ en 5 morgen, 
in den ban van Wateringh in Naeldyker broeck.

Gedaen op den achsten dach in die maent van Januario int jaer ons Heren duysent 
vierhundert ende tnegentich.
Oorspr. (Inv no. 62). Met de zegels van Pieter Geryts zoon, schout van Watering, en Dirck Willems 
zoon van Honselerdijck, gewezen schout van Monster, in groene was.
In dorso staat dat de woning met de landen nu aan Jan Pouwels zoon Vos behoort.

114. 1495 Januari 10.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Geryt Kerstants zoon erkent schuldig te zijn aan Margriete 
Wouters 4 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit zijn huis en erf in het Achterom.

Gescreven op den Xden dach in Januario int jaer ons Heren M CCCC vijf ende tnegentich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XII.
In margine staat: IIII U op den Polleppel.

115. 1497 Mei 8.
Schepenen van sGravenzande oorkonden, dat Claes Willems zoon verkoopt aan Ludolf Bernards zoon, 
priester der zusters te Sint Marie in den Hage op het Spoy, eene jaarlijksche rente van 24 pond 
Hollandsch, gaande uit 9 morgen land min ½ hont, gelegen in het ambacht sGravenzande in een 
aantal nader omschreven perceelen, voor het meerendeel bij de woning van zijn zoon Cornelis.

Gedaen op den achsten dach in Mey int jaer ons Heren duysent vierhondert seven ende 
negentich.
Oorspr. ( Inv. no. 58 ). Het ambachtszegel verloren.
In dorso eene verklaring van den notaris Cornelius Cornelius' zoon Cuper van Goederee, vicecureit
en rector van de parochiekerk van Sint Laurentius te Rotterdam, waarin hij bevestigt, dat deze 
handeling voor hem gebeurd is. Met diens signatuur.

116. 1498 Juni 27.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Adriaen Phillips Hugens zoons dochter verkoopt aan heer 
Phillips Pieters zoon, priester, pater van het Sinte Barbaren zusterhuis binnen Leyden, de helft van 6½ 
morgen veenland, gelegen bezuiden hout.

Gescreven upten XXVIIsten dach in Junio int jaer ons Heeren M CCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 20 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Hieraan zijn vastgehecht de charters d.d. 1501 September 15 (no. 124) en 1504 September 24 (no. 
130).

117. 1498 Augustus 10.
Pieter Cornelis' zoon, schout, Jan Symons zoon, Dirck Jacops zoon en Danckert Jans zoon, schepenen 
van het land van Chaerloeys, oorkonden, dat mr. Gillis, priester, Pieter, Joest, Lucas, Jans, Cornelie, 
echtgenoote van Claes Willems zoon, Katrijn, echtgenoote van Adriaen Isebrants en Margriet, kinderen
en erfgenamen van Jan Duyck Gillis' zoon, verkoopen voor ? aan het convent der zusters van Sint Maria
en voor ? gedeelte aan die van Sint Elizabeth in den Hage 5 morgen vroonland.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tnegentich opten X dach in Augusto.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XI.
Gecancelleerd.

118. 1498 October 5.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat mr. Bertout van Assendelf verkoopt aan Robbrecht Jacobs 
zoon 5 hont land, gelegen benoorden hout.

Gescreven upten vijften dach in Octobre int jair ons Heeren M CCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. (Inv no. 17). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Met de dorsale aanteekening: Bruyct nu Hillegondt Airnts dr. anno XVcLVIII.
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119. 1499 Maart 10.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Moyenkynt, priester, verkoopt aan de zusters en het 
gemeen convent van het zusterhuis Sint Marie in Galilee in den Hage op het Spoy 2 kamers en erven 
staande aan het einde van de Joncfrouw Yden straet.

Gescreven op den Xsten dach in die Maert int jaer ons Heeren M CCCG XCIX.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. V verso.

120. 1500 Januari 28.
A., prior, en B., supprior en procurator van het convent der Bernarditen te Wateringe, verkoopen aan 
Alijt Jans dochter, zuster in het convent van Sint Marie in den Hage op het Spoy, eene lijfrente van 6 
Rijnsche guldens jaarlijks.

Anno gesciet MVc ende op den XXVIII dach in Januario.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VIII verso

121. 1500 Augustus 8.
Landschepenen van het ambacht sGravenzande oorkonden, dat Jan Symons zoon aan Luydolf 
Baernaerts zoon, pater der zusters te Sint Marie in den Haghe op het Spoy, verkoopt ¼ van 14 morgen 
land in het ambacht sGravensande in Teylingher tiende, ten oosten van den heerweg.

Ghedaen upten achten dach van Augusto in den jaere ons Heeren duysent vijfhondert.
Oorspr. ( Inv. no. 35.1 ).
Met geschonden ambachtszegel in groene was.
Dit charter is vastgehecht aan den brief d.d. 1490 Januari 31 (reg. no. 108).

122. 1501 Mei 20.
Landschepenen van het ambacht sGravensande oorkonden, dat Antoni Dircks zoon van Naeldwijck 
verkoopt aan Ludolf Bernards zoon, pater der zusters te Sint Marie in den Haghe op het Spoy, c. 7 hont 
land van de 9 morgen, die hij aldaar gemeen heeft met Cornelis Claes' zoon.

...... ghedaen upten twintichsten dach in Meye in den jare ons Heeren dusent vijfhondert ende
een.
Oorspr. ( Inv. no. 36 ).
Met geschonden ambachtszegel in groene was.
N.B Hieraan is vastgehecht de brief d.d. 1504 Februari 4 (zie reg. no. 128).

123. 1501 Augustus 28.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Joost Jans erkent schuldig te zijn aan Pieter van der Kerck, 
priester, 6 pond Hollandsch, gaande uit het door hem bewoond wordende huis en erf op het Bleyckvelt.

Gescreven upten XXVIIIen dach in Augusto int jair ons Heeren XVc ende een.
Oorspr. ( Inv. no. 44 ).
Met geschonden schependomszegel in groene was.
Deze brief is vastgehecht aandien d.d. 30 Januari 1465 (zie reg. no. 42).

124. 1501 September 15.
Beatris Lourys' dochter, ministra, en het convent van Sint Barbara van de orde van penitencie van Sint 
Franciscus binnen Leyden verkoopen aan Ludolf Bernards zoon, priester en confessor der zusters van 
het convent van Sint Marie in den Haghe op het Spoy, 7 morgen min 2 hont veenland met de elst, 
destijds aangekocht door heer Philip Pieters zoon, priester, in leven pater en confessor.

Int jaer ons Heeren vijftienhondert ende een opten vijftienden dach in Septembri.
Oorspr. ( Inv. no. 20 ).
Het conventszegel ontbreekt.
Het charter is vastgehecht aan dat d.d. 1498 Juni 27 (zie no. 116).

125. 1503 Mei 10.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Cornelis Bruyns zoon verkoopt aan het convent der zusters 
op het Spoy in den Haghe c. 4 hont lands aan de Coman Willems laan.

Gescreven upten Xen dach van Meye int jair ons Heeren duysent vijffhondert ende drie.
1) Oorspr. ( Inv. no. 19 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XX.
"N.B. In dorso van het oorspr. staat: ""Item IIII hont lants gecoft van Cornelis Bruynts zoon an die 
zuytside van onse kae an Coman Willems laen leggende an die westside ende noch II hont."

126. 1503 Mei 12.



40 Kloosters Delfland / St. Maria in Galilea 3.18.14

Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Ludolf Bernaerds zoon, priester, pater van het convent en 
zusterhuis van Onze Lieve Vrouw op het Spoy in den Haghe, verkoopt aan Heinrick Berthelmeeus' zoon 
een huis en erf op het Spoy, op zekere voorwaarden.

Gescreven upten XIIen dach van Meye int jair ons Heren duysent vijffhondert ende drie.
1) Oorspr. ( Inv. no. 18 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXV.

127. 1503 November 12.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Wouter Jans zoon, timmerman, poorter van 
tsHertoghenbossche erkent een brief te hebben ontvangen, gezegeld door het convent der zusters van 
Sint Marie in den Haghe op het Spoye, van 1502 omtrent Sint Jans mis in den zomer, ter betaling van 
zijne vordering van 500 Rijnsche guldens voor geleverd houtwerk aan hare nieuwe kerk, welke brief 
door zijne zware ziekte is teloor gegaan en nog niet teruggevonden, waarom hij hierbij verklaart 
voldaan te zijn.

Ghescreven den XIIen dach in Novembri int jair ons Heren vijftienhondert ende drie.
Oorspr. ( Inv. no. 65 ).
Met geschonden schependomszegel in groene was.

128. 1504 Februari 4.
Landschepenen van sGravensande oorkonden, dat Dirck Heynrics zoon verkoopt aan Ludolf Barents 
zoon, priester van Sint Maria, vijf perceelen land, die hem zijn aanbestorven van Dirck Heyn Jans zoon, 
gelegen binnen genoemd ambacht, gemeen met Cornelis Claes' zoons woning.

...... upten vierden dach van Februario in den jaere ons Heeren dusent vijfhondert ende vier.
Oorspr. ( Inv. no. 37.1 ).
Met geschonden ambachtszegel in groene was.
Vastgehecht aan no. 122 met een briefje, waarop vermeld staat, dat Ludolf Bernards zoon, pater 
van het zusterhuis op het Spoy, eene rente heeft gekocht van 4 pond Hollandsch, gaande uit dit 
land en uit dat, genoemd in no. 125.

129. 1504 Juli 1.
Jan Pieters zoon, landgifter van Pijnnaker, verkoopt aan Marijtgen Jan Aerns' zoons dochter van 
Berckel eene rente van 8 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met 15 pond Vlaamsch, waarvoor hij zijn 
huis en erf te Pijnnaker verbindt.

Opten eersten dach in Julio int jair ons Heren duysent vijfhondert ende vier.
Oorspr. ( Inv. no. 60 ).
Met de zegels van Claes Andries' zoon (van Persijn) en Heynric Jans zoon in groene was, waarvan 
het eerste geschonden.

130. 1504 September 24.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Luydolff Bernardts zoon, priester der zusters te Sinte Mariën 
in den Hage op het Spoy, in erfpacht uitgeeft c. 7 morgen veenland, gelegen bezuiden het bosch, aan 
Claes Verlaen en Jan Willems zoon, voor 10 pond Hollandsen 's jaars.

Gescreven upten XXIIIen dach in September anno XVc ende vier.
Oorspr. ( Inv. no. 20 ).
Met geschonden schependomszegel in groene was.
"N.B. In dorso staat: Item dese pacht van den X U over tjaer nac dat verscenen wer, bleef staen 
onbetaelt; soe mach ic tlant weder anvaerden ende eygent an my selven, want ic houde den 
gront altijt an myselven. - Weduwe van mr. Willem van Alcmaer. - Het charter is vastgehecht aan 
dat d.d. 1498 Juni 27 (reg. no. 116)."

131. 1504 December 22.
Pater, mater en convent der zusters te Sint Maria in Galilee in den Hage op het Spoy erkennen 
ontvangen te hebben van mr. Jan van Beveren 52 Rijnsche guldens, komende van Alijt Jans dochter, 
zuster in genoemd convent, als haar deel in de erfenissen van hare grootmoeder Kathrijn van Beveren 
en van hare moeder Aechte.

...... op den XXIIsten dach in Decembri anno XVc ende IIII.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XX.

132. 1505 Februari 12.
Pater, ministra en convent der zusters van Sint Maria in Galylee in den Hage op het Spoye verkoopen 
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aan het convent der besloten zusters van Sint Aechte binnen Delf by de Oude kerk eene jaarlijksche 
rente van 3 Rijnsche guldens, gaande uit 10 hont lands, gelegen bij de Sieker luyden van den Hage, 
losbaar met den penning 20.

Int jaer ons Heren vijftienhondert ende vijf den twaelefsten dach in Februario.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XI verso.
Gecancelleerd. In margine staat: Desen brief is gelost mit Griet Jans dr. moeytgen Belys erf.

133. 1505 October 12.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Jacob Hey in bezit heeft een schepenbrief van den Haghe, 
sprekende van 2 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit Pieter Aerts zoons huis en erf in de Pooten, 
welken brief genoemde Pieter ten allen tijde mag aflossen.

Gescreven upten XIIen dach Octobri in tjair ons Heren duysent vijfhondert ende vijff.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. C verso.
Gecancelleerd. Onder den brief staat: Desen brief ende renten hebbe ic ghelost anno 1519 
omtrent Pancratii.

134. 1506 April 7.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Symon Hughen zoon verkoopt aan het convent van Sint 
Maria op het Spoy 4 kamers met erven, gelegen aan Coman Willems laen, te verhalen op zijn huis en 
erf gelegen op het Spoye.

Gescreven op den sevenden dach in April int jaer ons Heren duysent Vc ende ses.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. IIII.
Met eene aanteekening, luidende: Van IIII cameren, gecomen van Wouter Dirx zoon. Dese zijn 
vercoft Jan Wouters zoon Craen voer XIIII U sch. op V Alreheylichen daghen den eersten dach 
Alrehcylichen anno XI.

135. 1507 Augustus 2.
Heynrick Jans, glasmaker, erkent ontvangen te hebben van pater Ludolphus, pater van het 
zusterklooster op het Spoy van Sint Maria in Galilee, 16 gulden ter zake van een gemeenschappelijken 
rentebrief betreffende een huis, gelegen in de Venstraet.

Gescreven...... den tweden dach in Augusto int jaer ons Heren XVc ende VII.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XII.
Gecancelleerd.

136. 1508 December 20.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Leentgen, procuraatster in het convent op het Spoy, geeft 
aan Trijn Allemans een rietveld en tuin, gelegen aan de oostzijde van het Spoye, waarvoor deze het 
conventeene jaarlijksche rente van 16 stuiver zal betalen.

Gescreven upten XXen dach van Decembry anno XVc ende acht.
1) Oorspr. ( Inv. no. 21 ). Het schependomszegel verloren.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , eerste blz. na de inhoud sopgave.
Het oorspr. vastgehecht aan den brief d.d. 1477 Juni 2 (reg. no. 77).

137. 1510 September 20.
Meester Pieter Willems zoon van Dijck, biechtvader, en Elizabeth Symons dochter, ministra van het 
convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy in den Haghe, verklaren, dat Barbar van Cats 2 
missen per week gefundeerd heeft in genoemd convent voor zich en hare verwanten.

In tjair XVc ende X den XXsten dach in Septembri.
Afschr in Inv. no. 1 , fol. XXXIX:
"N.B Zie de aanteekening op fol. XXXVIII verso ""van onse missen"" en de aanteekeningen bij reg. 
nos. 41 en 141, alwaar tevens vermeld wordt, dat Barbara van Cats een kelk schonk van 6 pond 
Vlaamsch, op welks voet het convent hare ouderlijke wapens liet aanbrengen, n.l. van van Cats en
van Wijngharden."

138. 1510 September 28.
Elizabeth Symons dochter, ministra, en de andere conventualen van het zusterhuis van Onze Lieve 
Vrouw in Galilee op het Spoeye in den Hage geven uit in erfpacht aan Dirck Wouters zoon, barbier, een 
stuk rietland gelegen langs de Vaart omtrent die Zieke van den Haech.

Int jaer XVc ende X op den XXVIIIen dach in September.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII1 verso.
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139. 1511 Januari 2.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Dirck Wouters zoon erkent schuldig te zijn aan het convent 
van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoeye 18 stuiver jaarlijks wegens huur van een stuk tuinland, 
gelegen op het Spoeye.

Gescreven opten anderden dach in Januario anno XVc ende elff.
1) Oorspr. ( Inv. no. 24 ). Met de geschonden schepenzegels van Pieter Pieters zoon en van Dirck 
Deym Jans zoon in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII2.

140. 1511 Maart 10.
Pater en mater van het besloten convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy in den Haghe 
verklaren, dat Symon Hughen zoon en Margriet Allarts dochter, zijne echtgenoote, 1 mis per week 
hebben gefundeerd in genoemd convent, voor de ziel van henzelven en van hunne ouders, op zekere 
voorwaarden.

In tjair vijfthienhondert ende elff den Xten dach in Maerte.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXIX.
"N.B. In margine staat: Symon Hughen zoon ende Griete Wouters. - Zie de aanteekening op fol. 
XXXVIII verso ""Van onse missen"" en de aanteekening bij reg. no. 39."

141. 1511 Mei 20.
Griete Jan Dircxs zoons weduwe en Dirck Jans zoon verkoopen aan het convent van Onze Lieve Vrouw 
op het Spoy in den Haghe een door hen bewoond wordend huisje met erf in de Poten bij de kerk der 
genoemde zusters, door hen gekocht van mr. Jan Houtgen, zangmeester in de parochiekerk van den 
Haech, en bezwaard met 14 pond 4 schellingen jaarlijks.

In den Haech op den XXen dach in Mey int jair ons Heeren duysent vijffhondert ende elff.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVI verso.
"N.B. In margine staat: Dese vier ponden ende IIII scillingen Hollandsch zijn ofghelost in tselfde 
jaer nae der copinghe mit een deel van Barbar van Cats ghelde, dat sy ghaff tot der missen (zie 
reg. no. 137). Zie de aanteekening op folio XXXVIII verso ""Van onse missen"", waaruit o.a. blijkt, 
dat het convent dit huis bestemde tot ziekenhuis. Blijkens eene aanteekening in de 
inhoudsopgave van het register is deze Griete ""ons costers moeder""."

142. 1512 Februari 14.
Adriaen Jacobs zoon en Willem Jans zoon Scouten, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Pieter 
Willems zoon van Dijck, priester, pater van het besloten convent van Onze Lieve Vrouwe in Galilee op 
het Spoy in den Haghe, verkoopt aan Coenraet Nolens zoon 2 huizen en erven met eene poort 
tusschenbeide, gelegen op het Spoy.

Gescreven opten XIIIIen dach in Februario in tjair ons Heren duysend vijffhondert ende 
twaleff.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. I verso.
Zie ook supplement no p. 103

143. 1512 November 3.
Pieter Jans zoon Verkerck, mr. Fransz. Dircx zoon, advocaat, priesters, Gherit Bruyns zoon en 
Ghijsbrecht Dircx zoon, uitspraak doende in een geschil tusschen pater, mater en convent van Onze 
Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy in den Haghe ter eenre, en Ruert Jans zoon met Aeltgen Pieter Dircx 
zoons weduwe, zijne echtgenoote, ter andere zijde, over een uitgang in de Poten, verklaren, dat deze 
gemeen zal zijn, en dat Ruert op het erf achter zijn huis een hek mag plaatsen op zijne eigen kosten, 
terwijl zij in de Pooten te zamen een hek zullen hebben op hun beider kosten, en dat geene der partijen 
het erf mag verkoopen dan aan de andere.

Int jaer ons Heeren vijfthienhondert twaleff in Novembri den derden dach.
Afschr. van notaris Proost. ( Inv. no. 22 ).

144. 1513 Juni 27.
Pieter Willems zoon van Dijck als gemachtigde van het besloten convent van Onze Lieve Vrouwe in 
Galilee op het Spoye in den Haghe ter eenre en Cornelis Lauris' zoon te Berckel met Jacobmyne, zijn 
echtgenoote, ter andere zijde komen overeen, dat na den dood van hunne stiefdochter Maritgen Jan 
Arnts zoons dochter uit Berckel, zuster in genoemd convent, van de goederen, haar aanbestorven van 
haar vader en geregistreerd in de weeskamer te Delff, Cornelis en zijne echtgenoote zullen ontvangen 9 
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hont land te Berckel en het convent de overige goederen.
Int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende dertien den XXVII dach in Junio.
1) Oorspr. ( Inv. no. 33 ). Met de geschonden zegels van Cornelis Enghebrechts zoon en Balthazar 
Jacobs zoon in groene was. Met transfix d.d. 1547 Mei 2 (no. 195).
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XII verso.
In dorso van het oorspr. staat: Van XVI hondt landts in Berckel, die bruyckt Maritgen Screvels.

145. 1514 September 4.
Notaris Jodocus Corvingh instrumenteert, dat broeder Lambrecht en andere priesters der 
minderbroeders te Dordrecht en mr. Pieter Willems zoon van Dijck, uit naam van het besloten convent 
van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy in den Haghe eene erfscheiding maken tusschen het erf 
door broeder Lambrecht bewoond en het daarachter liggende erf, toebehoorend aan genoemd 
convent.

Aldus gedaen in den Haghe int voerscreven convent ter plecke van die erffsceydinghe in tjaer 
maent dach indictie ende paeusdom voorzegd (in den jare ons Heeren duysent vijffhondert 
ende vierthien inder tweeste indictie den vierden dach van die maent September des 
paeusdoms ons alreheylichsten vaders in Gode Leonis die thienste in zynen tweeste jaer.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIII.

146. 1515 April 30.
Mees Jans zoon en Lourys Ghijsbrechts zoon, schepenen van tsCravezande, oorkonden, dat Ghijsbrecht 
Jan Symons zoons zoon erkent schuldig te zijn aan de zusters van het besloten convent van Onze Lieve 
Vrouw in Galilee op het Spoy in den Haghe 25 pond Vlaamsch als koopsom voor zekere landerijen en 
goederen, welke Jan Symons zoon, zijn vader, eertijds verkocht heeft aan Ludolff Barents zoon, pater 
van genoemd convent.

Anno XVc vijfthien den laetsten dach van April.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XV2 verso.
Zie reg. no. 121.

147. 1515 October 4.
Gherit Willems zoon in den Roester en Wisse Jacobs zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat 
mr. Pieter Willems zoon Dijck uit naam van het besloten convent van Onze Vrouw in Galilee op het 
Spooye verkoopt aan Meeus Rembrants zoon een huis en erf aan de oostzijde van het Spoy, betaald 
met een schepenbrief van 31 pond en 1 schelling Vlaamsch.

Gescreven op den IIIIten dach van Octobri anno XVc ende XV.
1) Afschr. in Inv no. 1, fol. II verso.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XII, gecollationneerd door notaris Jodocus Corvinck.

148. 1515 November 4.
Gherit Willems zoon en Wisse Jacobs zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Meeus 
Rembrants zoon erkent schuldig te zijn aan het convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy 31
pond 1 schelling Vlaamsch 'sjaars als koopsom van een huis en erf aan de oostzijde van het Spooy.

Ghescreven upten IIIen dach van Novembri anno XVc XVen.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. IIII.

149. 1517 Mei 2.
Elizabeth Symons dochter, ministra in het besloten convent van Onse Lieve Vrouw in Galilee op tSpoye 
in den Haghe, geeft uit in erfpacht aan Jacob Heynricx zoon een riettuintje, gelegen op de Vaart over de 
Ziecken, tegen 10 stuivers jaarlijks, op voorwaarde, dat na 3 jaar wanbetaling de tuin weder eigendom 
wordt van het convent.

...... anno XVc ende zeventhyen den tweesten dach in Meye.
1) Oorspr. ( Inv. no. 64.1 ). Met geschonden conventszegel in groene was. Met transfix d.d. 1553 
Mei 4 (zie reg. no. 198).
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIII verso.
Bij het afschrift staat eene aanteekening, inhoudende, dat het land 3 roeden groot was zonder de 
slooten van 10 voet, en dat het vroeger behoorde tot het land van Dirc Ave.

150. 1518 Februari 10.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Reymbrant Aerts zoon erkent schuldig te zijn aan het 
besloten convent van Onze Lieve Vrouwe in Galilee op het Spoy eene jaarlijksche erfhuur van 10 stuiver 
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voor een rietland, gelegen op de Vaart over de Ziecken van den Hage, groot c.3 roeden behalve de 
slooten.

...... upten thiensten dach in Februario anno XVc ende achthiene.
"1) Oorspr. ( Inv. no. 45 ). Met geschonden schepenzegel van Willem Jans zoon in groene was; dat 
van Jacob Adriaens zoon (van de Wiele) verloren."
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIIII.
Gecancelleerd. In dorso van het oorspr. staat, dit omtrent 8 September deze tuin aan het klooster 
is vervallen en opnieuw werd uitgegeven aan Jacob Michiels zoon (zie no. 167).

151. 1518 April 13.
Elizabeth Symons dochter, ministra, en het besloten convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het 
Spoy in den Haghe geven uit in erfpacht aan Pieter Karels zoon een stukje riettuin, gelegen op de Vaart 
over de Ziecken van den Haghe om te maken tot goed tuinland, tegen 13½ stuiver 's jaars.

...... op den XIIIen dach in Aprill in tjaer ons Heeren XVc achthyen.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIIII verso.
Uit eene aanteekening bij het land, vermeld in no. 149, blijkt, dat dit 5 roeden groot is en ten Z. 
daarvan ligt.

152. 1518 Mei 10.
Elizabeth Symons dochter, ministra, en het besloten convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het 
Spoy in den Haghe geven uit in erfpacht aan Reymbrant Aerts zoon een stuk riettuin op de Vaart over 
de Ziecken van den Haghe om tot goed tuinland te maken, tegen 10 stuiver 's jaars.

Int jaer XVc ende achthyene den Xen dach in Meye.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIIII.
N.B Gecancelleerd. Met aanteekening, inhoudende, dat de erfpacht wegens 3 jaar wanbetaling 
anno 21 omtrent Sint Gielis (1521 September 1) verviel en de tuin opnieuw in erfpacht werd 
uitgegeven aan Jaep Michiel tegen 1 pond Hollandsch in eens en 12 schellingen jaarlijks (zie reg. 
no. 167), en dat diens erfgenamen den tuin eveneens in erfpacht ontvingen en na 2 jaar 
wanbetaling verloren.

153. 1518 Juni 16.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Pieter Kaerls zoon erkent schuldig te zijn aan het besloten 
convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy in den Hage eene jaarlijksche rente van 13½ 
stuiver Hollandsch als erfpacht van een riettuin, gelegen op de Vaart, omtrent de Ziecken van den 
Hage, groot 5 roeden behalve de slooten.

Upten zestiensten dach in Junio anno XVc ende achthiene.
1) Oorspr. ( Inv. no. 46 ).
Met de geschonden schepenzegels van Jacop Adriaens zoon (van de Wiele) en Willem Jans zoon 
(Scouten) in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIIII verso.

154. 1518 Juli 13.
Pieter Pieters zoon en Hugho Aernts zoon schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Jacob Heynricx 
zoon in erfhuur ontvangt van pater, mater en gemeen convent van Onze Lieve Vrouw in Galilea op het 
Spoy een stuk rietland, gelegen aan de oostzijde van de Vaart over de Ziecken van den Haghe, tegen 10 
stuiver 's jaars.

Upten XIIIen dach in Julio anno XVc ende achthiene.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIIII.

155. 1518 September 12.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Adriaen Heynricus' zoon verklaard heeft, dat wijlen Mees 
Reymbrants zoon zijn huis en erf aan de oostzijde van het Spoy van het convent van Onse Lieve Vrouw 
gekocht heeft tot op 5 roedevoeten van het convent af, zoodat dit 5 dergelijke voeten westwaarts naar 
zijn erf toe behouden heeft.

...... upten XIIten dach in Septembri anno XVc ende achthyene.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVIII verso.

156. 1518 September 12.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Coenraert Noelen zoon de erven van de beide huizingen 
gelegen aan de oostzijde van het Spoy niet verder heeft gekocht van het convent van Onze Lieve Vrouw 
in Galilea op het Spoy dan tot 5 roedevoeten van het convent af, zoodat dit 5 dergelijke voeten 
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westwaarts naar zijn erf toe behouden heeft.
...... upten XIIen dach in Septembri anno XVc ende achthiene.
1) Oorspr. ( Inv. no. 23 ).
Met de geschonden schepenzegels van Wermbrecht Willems zoon en Willem Jans zoon (Scouten) 
in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVIII verso.

157. 1518 September 16.
Frederick van Renesse, heer tot Oestmalle, stadhouder van de leenen van Hollant, Zeelant en Vrieslant, 
oorkondt, dat mater en conventualen van het convent van Onze Lieve Vrouwe van Galilee, gelegen in 
den Haeghe op het Spoy, consent gegeven hebben tot het maken van een huisje over eene sloot, 
gelegen omtrent het Spoy, welke ten halve toebehoort aan genoemd convent, om onder dat huisje een 
schip te leggen ten behoeve van den heer van Nassouwen, stadhouder-generaal van Hollant, Zeelant 
en Vrieslandt.

...... opten XVI dach van Septembre anno XVc ende achthynen.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XI verso.

158. 1518 October 14.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat mr. Willem Willems zoon de snijder verkoopt aan het 
besloten convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy eene jaarlijksche rente van 1 pond 
Vlaamsch, losbaar met den penning 16 en gaande uit het door hem bewoond wordende huis met erf op
de Plaetse.

...... upten viertiensten dach in Octobri anno XVc ende achtiene.
1) Oorspr. ( Inv. no. 47 ).
Met twee schepenzegels van Claes Willems zoon (van Hoogenhouck) en van Wermbrecht Willems
zoon in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXI.
In margine staat: Op hem coft Zegher die snyder ende Katrijn Potters, sijn huysvrouw. - In dorso 
van het oorspr. staat: van Zeger Pieters zoon an die Plaets. Nu up Evert Zanders, snyer, an die 
Plaets in den Hage.

159. 1518 November 8.
Elizabeth Symons dochter, ministra, en gemeene conventualen van het besloten convent van Onze Lieve
Vrouw in Galilee op het Spooy in den Haghe verkoopen aan Willem Willems zoon van Bruyel, snijder in
den Haghe op de Plaetze, en aan Margriete Jans dochter, zijne echtgenoote, twee lijfrenten elk van 2 
pond Vlaamsch jaarlijks, gaande uit hare landerijen aan de westzijde van Coman Willems laan, 
tezamen 6 of 7 morgen.

...... op den achsten dach in November in tjair ons Heren duysent vijffhondert ende achthyene.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXVII verso.
"N.B. In het opschrift staat: Hy was out omtrent 67 jaer ende zy 58 jaer ruym ende stierven anno 
XXIX recht voor bamiss (1529 October 1). In het onderschrift: Voor die IIU groot namen wy op zijn 
huys an die Plaets een U groot sjaers losrenten die penning XVI (zie reg. no. 158). Aldus en ghaven 
wij hier niet meer jaerlix off dan IU groot lijfrente ende dat ander U groot sloghen wy tjeghen 
malcander off.... ende voor die andre II U groot lijfrenten ghaven zy ons XVI U gr. rechts geldes; 
hier worden wy zeer toe ghebeden, als in desen brieff staet. Aldus gheven wy jaerlix hier niet 
meer off uut dan III U groot sjaers, rekenende dat een tjeghens tander.- De aanteekening is 
evenals de akte zelf gecancelleerd."

160. 1518 November 17.
Elyzabeth Symons dochter, ministra, en conventualen in het besloten convent van Onze. Lieve Vrouw in 
Galilee op het Spoy geven in erfpacht aan Philips Korstants zoon de helft van een riettuintje, gelegen 
over de Ziecken aan de zuidzijde, loopende van de Vaart tot de Binchorsce kade, tegen 15 stuiver 
jaarlijks.

In November den XVIIen dach in tjair ons sHeeren XVc ende achthyen.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XIIII verso.
In margine staat: Nu die Ziecken van der Haghe ende quemen dairan van Dirck Theun zoon, die 
had se van Cornelis Jans zoon Ghijs ende Jan Ghijs had se van Phillips Korstants zoon.

161. 1518 November 17.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Phlips Korstansts zoon erkent schuldig te zijn aan het 
besloten convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op het Spoy aldaar 15 stuiver 's jaars erfhuur voor 
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een rietland, gelegen over de Ziecken van der Haghe van de Vaart oostwaarts tot de Binchorsce kade.
...... upten XVIIen dach in Novembri anno XVc ende achtiene.
1) Oorspr. ( Inv. no. 48.1 ) De schepenzegels van Wermbrecht Willems zoon en van Willem Jans 
zoon (Scouten) verloren.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XV1.
Het charter is vastgehecht aan dat d.d. 1489 April 12 (zie reg. no. 103). In margine van het afschr. 
staat: Nu die Leprosen van der Haghe, als op onsen brieff in margine.

162. 1518 December 11.
"Jacob Cornelis' zoon Ballemaker verkoopt aan het besloten convent van onze Lieve Vrouwe in Galilee 
op het Spoy in den Haghe 3 schepenbrieven, sprekende van huisrenten in den Haghe, losbaar met den 
penning 16, groot resp. 20 pond Hollandsen 's jaars, ten laste van Pieter Claes' zoon, vleeschhouwer, 
ten behoeve van Anthonis Jans zoon, procureur postulant d.d. 1507 April 17; 20 pond Hollandsch ten 
laste van denzelfden ten behoeve van mr. Vincent Cornelis' zoon, rekenmeester, d.d. 1507 December 9, 
en 2 pond Hollandsch 's jaars ten laste van Zegher Lambrechts zoon ten behoeve van Jacob Cornelis' 
zoon Ballemaker, d.d. 1516 Januari 19, waarvan reeds ½ pond is afgelost."

Int jaer ons Heeren vijfthyenhondert ende achthyen den elften dach in December.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXII2.
Boven de akte staat: van Jacob Cornelisz. Ballemakers brieff voir die obligatiën van onse thien U 
groot up den Haghe ghekent anno XII. - Onder de akte staat, dat genoemde Jacob de 1½ pond, 
vermeld onder no. 3. heeft afgelost omtrent Sint Andries anno XX (1520 November 30).

163. 1519 Februari 1.
Elizabeth Symons dochter, ministra, en gemeene conventualen van het besloten convent van Onze Lieve
Vrouw in Galilee op het Spoy geven tegen 15 stuiver in erfpacht uit aan Gherit Jans zoon alias goeden 
Gherit de helft van het gedeelte riettuin, gelegen tusschen Pieter Karels zoons en Pieter Enghebrechts 
zoons tuinen over de Ziecken, waarvan de noordelijke helft toebehoort aan Phillips Korstants zoon, 
loopende van de Vaart oostwaarts tot de Binchorsce kade.

...... den eersten dach van Februario int jair ons Heeren XVc ende neghenthyen nae scryven 
des stiels van Roome.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XV1.
In margine staat: Nu die Leprosen van den Haghe, die had se van Jaep Michiel zoon, ende Jaep 
had se van Gherit.

164. 1519 Maart 17.
Claes Carboen en Ghijsbrecht Dircx zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Gherit Jans zoon 
alias goede Gherit erkent schuldig te zijn aan het besloten convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee op 
het Spoy in den Haghe 15 stuiver 's jaars van een stukje rietland, gelegen aan de oostzijde van de Vaart 
over de Ziecken van der Haghe tusschen Phillips Korstants zoons tuin en dien van Pieter Enghebrechts 
zoon loopende van de Vaart tot de Binchortsce kade.

Upten XVIIen dach in Maerte anno XVc ende negenthyen.
Afschr. in Inv. no. 1 . fol, XV1 verso.
In margine staat: Nu de Leprosen van der Haghe anno 31 October 28.

165. 1519 Juli 7.
Elizabeth Symons dochter, ministra, en gemeene conventualen van het besloten convent van Onze Lieve
Vrouw in Galilee op het Spoy in den Haghe erkennen ontvangen te hebben van mr. Bartholmees Jans 
zoon, kapelaan van de parochiekerk van den Haghe, en Claes Willems zoon Hooly als executeurs van 
het testament van Aechtgen van Sparwou 50 Rijnsche guldens, door haar aan het convent vermaakt 
tot het doen lezen van 4 missen 's jaars.

...... op den VIIen dach in Julio in tjair ons Heeren duysend vijffhondert ende negenthien.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXIX verso.

166. 1519 Augustus 24.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Claes Willems zoon Houck verkoopt aan mr. Pieter Willems 
zoon van Dijck eene jaarlijksche rente van 3 pond Hollandsch, losbaar met den penning 16, gaande uit 
zijne woning met toebehooren, benoorden den Hage.

...... upten XXIIIIen dach in Augusto anno XVc ende negentien.
Oorspr. ( Inv. no. 50.2 ).
Met de geschonden schepenzegels van Claes Willems zoon (van Hoogenhouck) en van Willem 
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Jans zoon (Scouten) in groene was. � Met transfix d.d 1530 September 22 (reg. no. 182)
Met de dorsale aanteekening: Claes Hoick betaelt III ponden Hollant. Nu die nasaet Dirck Pieters 
zoon onder Duyn.

167. 1521 October 9.
Adriaen de Milde en Ghijsbrecht Dircx zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Jacob Michiels 
zoon erkent schuldig te zijn aan het besloten zusterhuis van Onze Lieve Vrouw in Galilee in de Poten 
eene jaarlijksche rente van 12 stuivers als pachtsom voor eene rietlaag, gelegen over de Ziecken 
tusschen Pieter Karels en Jacob Heynrics zoons rietlaag.

...... den IXen dach in Octobri anno vijfthyen hondert eenentwintich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol XV1 verso.
In margine staat: anno 25 vercoft Jaep Michielsz. desen thuyn Jan Phillipsz..... ende omtrent 14 
daghen daernae vercoft Jan Phillipsz. desen thuyn Mees Franken. - Zie reg. no. 150.

168. 1521 October 26.
Elizabeth Symons dochter, ministra van het besloten convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee in de 
Poten, geeft in erfpacht uit aan Jacob Michiels zoon een stukje rietland, gelegen op de Vaart over de 
Ziecken van der Haghe, tegen 12 stuivers 's jaars.

...... den XXVIen dach in Octobri int jair ons Heeren XVc ende eenentwintich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XV1 verso.

169. 1525 April 26.
Schout en schepenen van den Hage oorkonden, dat zij ten verzoeke van mr. Pieter Willems zoon, pater 
van het zusterhuis in de Pooten, gerechtelijk verkocht hebben den tuin van mr. Dirick Wouters zoon 
Wagenaer, gelegen over de Sycken ten westen van het convent, en dat het convent kooper is geworden.

...... opten XXVIen dach van April anno XVc vijffentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 24 ).
Met geschonden schependomszegel in groene was.

170. 1525 Juli 13.
Elizabeth Symons dochter, ministra, en conventualen van het besloten convent van Onze Lieve Vrouw in
Galilee in de Pooten in den Haghe geven in erfpacht uit aan Jacob Michiels zoon eene rietlaag, gelegen 
op de Vaart aan de oostzijde over de Siecken, tegen 18 stuivers jaarlijks.

Den XIIIen dach in Julio int jair ons Heeren XVc vijff ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 25 ).
Het kleinzegel van het convent verloren.

171. 1526 Juni 11.
Schepenen van den Haghe oorkonden, dat Jan Adriaens zoon verkoopt aan de zusters in de Pooten een
tuintje, gelegen aan de oostzijde van het Spoey.

...... upten XIen dach Junii anno XVc zes ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 26 ).
Met de geschonden schepenzegels van Adriaen Geryts zoon Paert en Ghijsbrecht Dercx zoon 
Cammaker in groene was.
"N.B. In dorso staat: ""Dit tuyneken is nu an Scalckarts wey."""

172. 1528 September 5.
Adriaen Gherits zoon Paert en Kors Pieters zoon van der Beeck, schepenen van den Haghe, oorkonden, 
dat Jacob Heynrics zoon erkent schuldig te zijn aan Pieter van Dijck, pater van het convent in de Poten, 
eene jaarlijksche rente van 3 schellingen Vlaamsch als erfpacht van een rietveld, gelegen tusschen den 
Haghe en de Ziecken.

...... op den Ven dach van Septembri anno XVc acht ende twintich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VI verso.

173. 1528 October 23.
Elizabeth Symons dochter, mater, en gemeene conventualen van het besloten convent van Onze Lieve 
Vrouw in Galilea in de Poten in den Haghe geven in erfpacht uit aan Jan Phillips zoon eene rietlaag, 
gelegen over de Ziecken van der Haghe, tegen 1½ pond Hollandsch 's jaars.

...... den XXIII in Octobri int jair ons Heeren duysent vijffhondert ende achtentwintich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XV1.
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174. 1528 October 29.
Elizabeth Symons dochter, mater, en conventualen van het besloten convent van Onze Lieve Vrouw in 
Galilea in de Poten in den Haghe geven in erfpacht uit aan Jacob Heynrix zoon eene rietlaag, gelegen 
over de Ziecken, tegen eene jaarlijksche rente van 18 stuivers.

...... op den XXIXen dach van Octobri int jaer ons Heeren duysent vijffhondert ende 
achtentwintich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 49.1 ). Met geschonden kleinzegel van het convent in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. VII2 verso.
Aan het oorspr. is vastgehecht de brief d.d. 1528 December 5 (zie no. 177).

175. 1528 November 16.
Ariaen Gherits zoon Paert en Kors Pieters zoon van der Beeck, schepenen van den Haghe, oorkonden, 
dat Jan Phillips zoon, de dekker, erkent schuldig te zijn aan het convent van Onze Lieve Vrouw in 
Galilee in de Pooten van den Haghe eene jaarlijksche rente van 1½ pond Hollandsch als koopsom van 
een stuk tuinland, gelegen aan de oostzijde van de Vaart, oostwaarts loopende van de Bynkorsce kade 
tot het zusterland.

...... opten XVIIen dach van November anno vijfthyenhondert acht ende twintich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XVI.

176. 1528 December 5.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Willems zoon, priester, erkent schuldig te zijn aan Jacop 
Henrycx zoon eene rente van 3 schellingen Vlaamsch aan erfpacht van een rietveld, gelegen tusschen 
den Hage en de Ziecken.

Opten Ven dach van December anno XVc achtentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 49.3 ).
Met geschonden schepenzegel van Adriaen Geryts zoon Paert in groene was, dat van Kols Pieters 
zoon van der Beeck verloren
Met de dorsale aanteckening: Dese IIIe briefven vermelden van een erfpacht van XVIII sch. tsjaars 
ende gebruyck nu Jacob Ariaens zoon, houtcoeper. - Dese rente wort nu betaelt van Aertge Jans 
zoon, viscoper, ende geeft tsjaars XVIII sch. - Heer Jan Willems zoon, priester opt hof erfhuur...... 
nu Michiel Jacobs zoon.

177. 1528 December 5.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jacop Henrix zoon erkent schuldig te zijn aan Pieter van 
Dijck, pater van het convent van Sint Maria in de Pooten, eene jaarlijksche rente van 3 schellingen 
Vlaamsch als erfpacht van een rietveld, gelegen tusschen den Hage en de Siecken.

...... upten Ven dach van December anno XVc achtentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 49.2 ).
De schepenzegels van Adriaen Geryts zoon (Paert) en van Kors Pieters zoon van der Beeck 
verloren.
Vastgehecht aan den brief d.d. 1528 October 29 (zie reg. no. 174).

178. 1528 December 23.
Schepenen van Monster oorkonden, dat Pieter Korssen de jonge verkoopt aan het convent van Onze 
Lieve Vrouw in Galilee in de Pooten in den Haghe eene jaarlijksche rente van 1 pond Hollandsch, 
losbaar met den penning 16 en gaande uit 16 morgen lands in Monsterambacht.

Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert acht ende twintich des daech voir Karssavont.
1) Oorspr. ( Inv. no. 59.1 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXIX verso.

179. 1529 Augustus 17.
Joest Corvinck, notaris, instrumenteert, dat Gherit Jans zoon, biervoerder, erkent, dat de heining 
tusschen het erf van het door hem bewoond wordende huis en dat van het zusterhuis in de Pooten, 
moet onderhouden worden op zijne kosten.

Aldus ghesciet in den Haghe........ in tjaer indictie maent dach uur ende pausdoms voorszegd 
(in tjaer des tselfs ons Heeren XVc ende neghentwintich de tweede indictie den XVIIen dach 
van de maent Augusto tusschen vyer ende vijff uuren nae middach des paesdoms van onser 
alderheylichste vader in Gode ende heer heer Clemens by die godlijcken voorzyenicheit de 
zevende paeus van de naeme in zijn seste jaer).
1) Oorspr. ( Inv. no. 27 ). Met de signatuur van den notaris.
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2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXII2 verso.

180. 1529 October 27.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jacop Henrycx zoon verkoopt aan mr. Pieter Willems zoon, 
pater van het zusterhuis op het Spoey, eene jaarlijksche rente van 1 pond Hollandsch, losbaar met den 
penning 16, gaande uit het door hem bewoond wordende huis en erf in de Pooten.

...... upten XXVIIen dach van October anno XVc neghenentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 51.2 ).
"Met schepenzegel van Kors Pieters zoon van der Beeck; dat van Adriaen Geryts zoon (Paert) 
verloren. Met transfix d.d. 1530 September 22 (reg. no. 181)."

181. 1530 September 22.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Maritgen van Dijck, weduwe van Cornelis Jan Aerts zoon, 
verkoopt aan het convent van Sint Marie op het Spoey in de Pooten de rente, genoemd in den brief d.d. 
1529 October 27, waardoor deze is gestoken (zie no. reg. 180).

Upten XXIIen dach van September anno XVc ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 51.1 ).
Met de geschonden schepenzegels van Adriaen Geryts zoon Paert en Kors Pieters zoon van der 
Beeck in groene was.

182. 1530 September 22.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Maritgen van Dijck, weduwe van Cornelis Jan Aerts zoon, 
verkoopt aan het convent van Sint Marie op het Spoey in de Pooten hare rechten op de rente, genoemd 
in den brief d.d. 1519 Augustus 24, waardoor deze is gestoken (zie reg. no. 166).

Upten XXIIen dach van September anno XVc ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 50 ).
Met de geschonden schepenzegels van Adriaen Geryts zoon Paert en Kors Pieters zoon van der 
Beeck in groene was.

183. 1532 April 6.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jan Jans zoon de smid verkoopt aan mr. Joost Corvinck, pater
op het Spoey, eene jaarlijksche rente van 2 pond Hollandsch, gaande uit zijn huis en erf in de 
Vlaminckstraet, losbaar met den penning 16.

...... opten zesten dach van April anno XVe tweeendertich.
Oorspr. ( Inv. no. 52 ).
Met de geschonden schepenzegels van Jan Bruyns zoon en van Jan Cornelis Cammaker in groene 
was.

184. 1532 Juni 7.
Schepenen van Monster pachten ten laste van Jan Claes' zoon onder die Duyn aan het convent van 
Onze Lieve Vrouw in Galileen, gelegen in de Pooten in den Hage, eene jaarlijksche rente van 12 stuivers,
gaande uit de 16 morgen land, toe wegens achterstallige rente.

Int jair ende upten datum als boven (anno vijfthienhondert twye ende dertich den zevensten 
dach in Junio).
Oorspr. ( Inv. no. 59 ).
Het schependomszegel verloren.

185. 1534 Juli 11.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Koen Nolen zoon, de orgelmaker, verkoopt aan het convent 
van Onze Lieve Vrouw in Galilee in de Poeten van den Hage eene jaarlijksche rente van 4 pond 
Hollandsch, gaande uit zijn huis en erf aan de oostzijde van het Spoey, losbaar met den penning 16.

...... upten XIen dach Julii anno XVc vierendertich.
Oorspr. ( Inv. no. 53 ).
De schepenzegels van Adriaen Huych Adriaens zoon, goudsmid, en van Cornelis Vrederycxs zoon 
verloren.
Met de dorsale aanteekening: Dese rente van III k. staet up thuys van Coen Oolen up Spoye an die
oostziede. - Met scepenkennis van vijff roen voeten erfs, dien convent hebben an erf van Coen 
Oolen, dat nu Rodtaller gecoft heeft van Coen Oolen.

186. 1535 Februari 10.
Maritge Jacops dochter, moeder, en het convent (van Onze Lieve Vrouw in Galylee in den Hage) 
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erkennen ontvangen te hebben van Margriet Geymans dochter 8 pond Vlaamsch, waarvoor zij eene 
jaarlijksche mis zullen houden voor hare ziel en die harer ouders.

Actum int jaer ons Heren duysent vijfhondert vijf ende dertich den thiensten dach in 
Februario.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXIX verso.

187. 1537 April 28.
Schepenen in sGravenhage oorkonden, dat mr. Pieter Bruyns zoon, priester, heeft verkocht aan Vranck 
van der Houve 2 morgen land, vermeld in de brieven d.d. 1456 Mei 5 en 1466 Juli 9, waardoor deze 
gestoken is (zie reg. nos. 29 en 48).

Opten XXVIII dach van Aprille int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zeven ende dertich.
1) Oorspr. ( Inv. no. 28 ). Met de schepenzegels van Cornelis Vredericx zoon en Hillebrant 
Aelbrechts zoon in groene was en geschonden.
2) Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXII verso.

188. 1537 Mei 25.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Adriaen Diricxs zoon erkent schuldig te zijn aan het convent 
van Sint Marie in Galilee in den Hage eene jaarlijksche erfpacht van 8 carolus-guldens en 5 stuivers 
voor 10 hont lands met een tuin in Haechambacht, ten westen van den Deenewech.

...... opten XXVen dach van Mey anno XVc zeven ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 57 ).
De schepenzegels van Jan Cornelis' zoon Cammaker en Kors Pieters zoon van der Beeck verloren.

189. 1537 Mei 25.
Maritgen Jacobs dochter, ministra, en het convent van Sint Maria in Galilee in den Hage in de Poten 
geven in erfpacht aan Arien Dircxs zoon 10 hont lands met een tuin daarachter, gelegen in 
Haechambacht ten westen van den Deenenwech, tegen eene jaarlijksche rente van 8 carolusguldens en 
5 stuivers, waarvoor hij een schepenbrief geeft (zie reg. no. 188).

...... opten XXX dach van Mey anno XVc ende zeven ende dertich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXII verso

190. 1538 Augustus 22.
Schepenen van Delff oorkonden, dat heer Jan, priester, Marytgen, echtgenoote van Jacob Henricx zoon,
en Jaspar in den Hage, erfgenamen van mr. Gerryt Dircx zoon, doctor in de medicijnen, verkoopen aan 
het convent van Sint Marie in Galilee op Spoy of in de Poeten eene rente van 1 wilhelmusschild jaarlijks,
gaande uit het huis van Vranck Wadwijn te Delff aan den Nieuwen Langendijck, voor het lezen van 
missen etc. voor hun vader en andere nader genoemde personen en met de bepaling dat, als hun zuster 
Dieuwertgen zuster in het convent, dit mocht verlaten, deze rente weder aan hen zal komen.

Opten XXIIen Augusti anno XVc acht ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 38 ).
Met de schepenzegels van Cors Cl is' zoon (Persijn) en Michiel Jans zoon (Camerling) in groene 
was.

191. 1538.
(Ministra en convent van Onze Lieve Vrouw in Galylee) erkennen ontvangen te hebben van Marie 
Andries' dochter, grootmoeder van Janneken Cornelis' dochter, 3 pond Vlaamsch, waarvan deze 
jaarlijks 1 Rijnschen gulden zal ontvangen, welke na haar dood aan het convent zal vervallen, dat 
daarvoor zielmissen zal houden voor haar en hare ouders.

In tjaer acht ende dertich.
Afschr. in Inv. no. 1 , fol. XXXIX verso.

192. 1541 April 5.
Schepenen van het ambacht Maeslant oorkonden, dat Aernt Jans zoon, wonende bij den korenmolen 
bij Scipluyden in dat ambacht, vóór den vermaarden brand te Delft anno 1536 Mei 3, verkocht heeft aan
wijlen Dirck Dircxs zoon te Delff bij de Craen, eene jaarlijksche rente van 6 carolus-guldens, losbaar 
met den penning 16, welke rente hij na het overlijden van Dirck Dirxs zoon verkocht heeft aan Michiel 
Jans zoon ten behoeve van de erfgenamen van Dirck Dircs zoon, welke rente gaat uit 3 morgen lands, 
gelegen in 20 morgen lands te Delff, ten westen grenzende aan de Monster wateringe en ten noorden 
aan de Hompelder laen.
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...... up den vijfden dach in April anno XVc een ende veertich nae gemeen scriven.
Oorsp. ( Inv. no. 39.2 .
Het ambachtszegel verloren. Met transfix d.d. 1541 October 7 (reg. no. 193).

193. 1541 October 7.
Michiel Jans zoon te Delff en Rusgen Dircx dochter en de andere erfgenamen van Dirck Dircx zoon bij 
de Craen te Delff, hun oom, verkoopen aan het convent van Sint Marie in Galilee in de Poeten en op het
Spoey in den Haeghe den brief d.d. 1541 April 5, waardoor deze is gestoken (zie reg. no. 192), ter 
uitkooping van het aandeel, aanbestorven aan hare zuster, Neelgen Dircx dochter, zuster in genoemd 
convent.

...... up den VIIen dach in Octobri anno XVc een ende veertich.
Oorspr. ( Inv. no. 39.1 ).
Met de handteekening en het geschonden zegel van Michiel Jans zoon (Camerling) in groene was.

194. 1542 October 9.
Het Hof van Hollant, veroordeelt Jan Cornelis' zoon te Monster, op zijn verzoek, in eene overeenkomst, 
die hij heeft met het convent van Onze Lieve Vrouwe in Galilee in de Pooten in den Hage, aangaande de
betaling van 54 pond 5 schellingen 6 penningen wegens achterstallige rente, verzekerd op 16 morgen 
land te Monster.

Gedaen in den Hage den IXen October anno XVc ende XLII.
Afschr. van (J.) Purtijck, Substituut-griffier van het Ho, ( Inv. no. 59.2 ).

195. 1547 Mei 2.
Symon Janszoon, schout, en Claes Willems zoon, Adriaen Claes' zoon, Pieter Adriaens' zoon en Jan 
Arents zoon, gezworenen van het ambacht Berckel, oorkonden, dat, op verzoek van den pater van het 
convent van Onze Lieve Vrouw in Galylee op het Speuye in den Hage, Cornelis Louwerys zoon te 
Bleyswijck het contract erkent, vermeld in den brief d.d. 1513 Juni 27 (reg. no. 144), waardoor deze 
gestoken is, en erkent de eigendomsrechten van genoemd convent op 16 hont lands in het ambacht van
Berckel, loopende van den Berckelschen weg tot de Liesvelden, welk land hij tot zijn dood in huur heeft.

Upten tweeden dach van Meye anno XV hondert ende veertich.
Oorspr. ( Inv. no. 33 ).
Met het geschonden zegel van Symon Janszoon in groene was.

196. 1551 Mei 25.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat heer Jorys Joosten, priester, als kooper van het huis met erf 
van heer Cornelis Deym, priester, erkent, dat hij, wat hij buiten de grenzen hiervan bezit, slechts ter 
bede heeft, zonder eenig recht van doorgang.

Opten XXVen dach in Meye anno XVc een ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 29 ). Met de schepenzegels van Cornelis van Aicken en Michiel Loufs zoon in 
groene was.

197. 1552 December 2.
Mr. Ariaen Claes' zoon en Adriaen Willems zoon, priesters, en Alijt Claes' dochter, bagijn, verklaren, dat 
Russent Diricx dochter, bagijn, geeft aan het convent in den Haech op het Spoy twee rentebrieven ten 
laste van Jacob Corstijns zoon te Naeltwijck, de eene van 11, de andere van 5 pond Hollandsch, op 
voorwaarde van uitkeering dezer renten gedurende haar leven en onder verplichting om daarvan aan 
Diewer Gherits dochter, hare nicht, wonende in genoemd convent, eene lijfrente van 2 pond 's jaars uit 
te keeren, terwijl 6 pond te besteden zijn voor een maaltijd voor het convent.

Aldus ghesciet up den tweeden dach van December int jaer ons Heeren vijfthienhondert twee 
ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 63 ). Met de handteekeningen van Ariaen Claus' zoon van Doerst, priester, 
Adriaen Willems zoon, priester, en een teeken van Alijt.

198. 1553 Mei 4.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Anthonis van Stapele erkent, dat Adriaen Jacops zoon de 
erfpacht betaald heeft van 3 stuivers 's jaars, oor de helft van een riettuintje en erf, gelegen over de 
Ziecken in den Hage, van welk tuintje de andere helft toebehoort aan genoemden Adriaen en 
afkomstig is van het convent van Onze Lieve Vrouwe in Galilea in de Pooten, nader blijkende uit den 
principalen brief d.d. 1517 Mei 2, waardoor deze is gestoken (zie reg. no. 149).
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Upten vierden dach van Meye anno XVc drie ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 64.2 ). Met de geschonden schepenzegels van Cornelis van Aicken en Anthonis 
Arents zoon (de Vries) in groene was.

199. 1560 Maart 30.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Cornelis Cornelis' zoon, alias Pastoer, verkoopt aan het 
convent van Sint Marie in Galilee in de Pooten aldaar eene jaarlijksche rente van 30 stuivers, gaande 
uit zijn huis en erf in het Zuideinde van den Hage aan de noordzijde van de Volders gracht, losbaar met 
den penning 16.

...... upten naestlesten Marty anno XVc tsestich stilo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 54 ). Met de geschonden schepenzegels van Cornelis van Aecken en van Jacob 
van Dorp in groene was.

200. 1561 September 6.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Lubeeck Dircx zoon, confessor van het convent van Sint Marie
in Galilee op het Spoey, ter eenre, en Jan Adriaens zoon, timmerman, als eigenaar van eene huizing op 
het Spoey ter andere zijde, aan Pieter Huybrechts zoon toestaan een hek te plaatsen op zijn erf, 
uitkomende op den gemeenschappelijken gang en het erf van genoemd convent en Jan Adriaens zoon.

...... upten VIen Septembris anno XVc een ende testich.
Oorspr. ( Inv. no. 30 ).
Met geschonden schepenzegel van Symon van der Does in groene was, dat van Jacob van Dorp 
verloren.

201. 1568 Juni 20.
Jan van Ouwen en Pieter de Vries Willems zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Bastiaen 
Adriaens zoon erkent schuldig te zijn aan het convent van Sint Marie in Galilee in de Pooten of op het 
Spoy binnen tsGraevenhaege eene jaarlijksche rente van 13 stuivers terzake van erfpacht van een erf, 
grenzende aan genoemd convent, o.m. op voorwaarde, dat Bastiaen eene heining maken zal aan de 
open zijden.

......... upten XXen dach Junii anno XVc acht ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 55 ).
Met de schepenzegels van Jan van Ouwen (geschonden) en van Pieter de Vries Willems zoon in 
groene was.

202. 1568 Augustus 2.
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Sebastiaen Adriaens zoon verkoopt aan Katherine Pieters 
dochter, zuster in het convent in de Pooten in den Hage, eene jaarlijksche rente van 2 pond Hollandsen, 
losbaar met den penning 16, gaande uit zijn huis en erf in de Pooten.

...... upten IIen dach Augusti anno XVc acht ende tzestich.
Oorspr. ( Inv. no. 56 ).
Met de geschonden schepenzegels van Jacob Willems zoon van Dorp en van Adriaen van de Velde
in groene was.

203. 1570 December 19.
Notaris Herman Proost instrumenteert, dat Heynrick Cornelis' zoon de Vries en Catherina Cornelis' 
dochter, zijne echtgenoote, verklaren, dat hun slechts tot wederopzeggens toe door het convent van 
Sint Maria in Galilee in de Pooten in den Hage is toegestaan een hek van 10 glinten te plaatsen in eene 
heining van het convent.

Aldus gedaen in den Hage...... ten tyde als boven (op huyden den XIXen Decembris anno XVc 
ende tzeventich).
Oorspr. op papier ( Inv. no. 31 ).
Met de kleine signatuur van den notaris.

204. 1571 October 30.
Het Hof van Holland gelast, ten verzoeke van pater, mater en conventualen van Onze Lieve Vrouw in 
Galilee op het Spoy, den gerechtelijken verkoop van de tuinen van de weduwe van Nicolaes Jans zoon 
Persijn wegens achterstallige renten en belast daarmede den curator in haar boedel Cornelis Wielant, 
eersten deurwaarder.

Gedaen inden Hage den naestletsten Octobris anno XVc LXXI.
Afschr. in 1571, gecollationneerd door notaris Floris van Cool em, gehecht achter in Inv. no. 1 .
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In margine een exploit van beteekening.

205. 1572 Maart 28.
Adriaen van Cryep en Cornelis van Rijn, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Cornelis Wyelandt, 
eerste deurwaarder van het Hof van Hollandt, als curator in den boedel van de weduwe van Niclaes 
Jans zoon Persijn, gerechtelijk heeft verkocht aan Jacob Franchet, deurwaarder van het Hof van 
Hollandt, de helft van den grooten tuin of boomgaard met huisje gelegen buiten den Hage aan de 
oostzijde van de Binchortssche kade.

Actum den XXVIIIen dach Marty anno XVc LXXII stilo Romano.
"Extract door M. Benninck, uit het ""Register, berustende in de secretarie van den Hage"" fol. 77 
en 78; gehecht achter in Inv. no. 1 ."

206. 1572 Maart 31.
Adriaen van der Cryep en Cornelis van Rijn, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Cornelis 
Wyelandt, eerste deurwaarder van het Hof van Hollandt, als curator in den boedel van de weduwe van 
Niclaes Jans zoon Persijn, gerechtelijk heeft verkocht aan Jacob Adriaens zoon, lakenkooper, en 
Cornelis Pieter Toenis zoon, metselaar, een tuintje, gelegen buiten den Haghe aan de westzijde van de 
vaart.

Actum den lesten dach Martii anno XVc twee ende tseventich stilo romano.
"Extract door M. Benninck uit het ""Register, berustende in de secretarie van den Haghe"" fol. 80; 
gehecht achter in Inv. no 1."

207. 1572 April 25.
Dirck Paeus en Adriaen van Cryep, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Cornelis Wyelandt, eerste 
deurwaarder van het Hof van Hollandt, als curator in den boedel van de weduwe van Niclaes Jans zoon
van Persijn in den Hage, gerechtelijk heeft verkocht aan mr. Jan Diemer, advocaat bij het Hof van 
Hollandt, de helft van den grooten tuin of boomgaard buiten den Hage.

Actum den XXVen dach Aprilis anno XVc LXXII.
"Extract door M. Benninck uit het ""Register, berustende in de secretarie van den Hage"" fol. 78; 
gehecht achter in Inv. no. 1 ."

208. ......
Ministra en convent verkoopen aan Katrijn Heynrycx dochter binnen Delf op het bagijnhof eene 
lijfrente van 9 pond Hollandsch van 15 stuiver het pond jaarlijks.

Afschr. in Inv. no 1, fol. XIX verso.
Ongedateerd, niet later dan de tweede helft van de 15e eeuw. Gecancelleerd.

209. ......
Ministra en convent etc. verkoopen aan Katrijn Heynricx dochter op het bagijnhof binnen Delf eene 
rente van 5 pond Hollandsch van 14 stuiver het pond jaarlijks.

Afschr. in Inv. no. 1, fol. XIX verso.
Ongedateerd, niet later dan de tweede helft van de 15e eeuw. In margine staat: Item desen brief 
heeft nu heer Harmen Pieters zoon, priester, in alre manyeren als hier staet, van haer 
overgenomen. - Akte en aanteekening zijn beide gecancelleerd.

210. ......
Maritgen Jacobs dochter, moeder, en het convent van Onze Lieve Vrouw in Galilee in den Hage in de 
Poten erkennen ontvangen te hebben van Maritge Andries' dochter 18 Rijnsche guldens, waarvoor het 
convent eene zielmis voor haar zal houden.

Afschr. in Inv. no. 1, fol. XXXIX verso.
N B. Ongedateerd, waarschijnlijk 1538 (zie reg. 191).

211. 1469 April 10.
Landschepenen van tsGravenzande pachten Jan Maertijns zoon de helft van 7 morgen aan, wegens het 
onbetaald blijven der verschuldigde rente van 7 gouden wilhelmusschilden daaruit, welk land in 
verschillende perceelen gelegen is in het Ouwe Nyeuwelant en in het Ouwelant.

In den jaer ons Heeren dusent vyerhondert neghen ende LX upten X dach van Aprelle.
Oorspr. ( Inv. no. 34A.2 ).
Met geschonden landzegel in groene was. Met transfix d.d. 1482 Maart 26 (reg. no. 212).

212. 1482 Maart 26.
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Aechte Jan Martijns zoons weduwe verkoopt aan Claes Willems zoon de helft van 7 morgen land, 
vermeld in den brief d.d. 1469 April 10 (reg. no. 1).

Gescreven opten XXVIen dach in Maerte int jair ons Heeren M CCCC een ende tachtich na 
loop tsHoofs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 34A.1 ).
Met de zegels van Florys Joos' zoon schepen van Delft, en Costijn Jans' zoon in groene was.

213. 1512 Maart 23.
Jacob Korstants zoon verkoopt aan Marritgen, Aechte en Rustgen Dircx dochters, bagijnen in het 
faliebagijnhof binnen de stad Delff, een rente van 5 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit 2 morgen 
land in het ambacht van Naeldwijc.

Int jair ons Heeren duysent vijffhondert elff opten drie ende twintichsten dach in Maert nae 
custuyme van scriven der stede van Delft.
Oorspr. ( Inv. no. 59A.1 ).
Met de zegels in groene was van Mr. Jan van den Poel en Heynrick Jans zoon.

214. 1515 Mei 10.
Jacob Kortstants zoon verkoopt aan Maritge, Aecht en Russent Dircs dochters, bagijnen te Delff, een 
rente van 11 pond Hollandsch 's jaars, gaande uit 2½ morgen land in den ban van Naaldwijck.

In den jair vijftienhondert vijftien den tienden dach in Meye.
Oorspr. ( Inv. no. 59A.2 ).
"Met het zegel van Claes Mees' zoon in groene was; dat van IJsbrant Geryts zoon verloren."

215. 1571 Augustus 1.
Pieter de Vries en Cornelis van Rijn, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Otto Baernts zoon, 
lijstemaker, echtgenoot van Barbara Pieters dochter, weduw van Frans Jacobs zoon, kuiper, erkent 
schuldig te zijn aan Lubeeck Dircxs zoon, pater van het convent van S. Marien in Glalilea in de Pooten, 
voor de alimentatie van de conventuale Pieternelle Joosten dochter, een gedeelte van zekere koopsom 
en 1/8 van de helft van een rente, groot 24 Carolus guldens 's-jaars, gaande uit zeker huis.

Upten eersten Augusti anno XVc een ende tseventisch.
Oorspr. ( Inv. no. 56A ).
Het zegel van de eerste oorkonder ontbreekt, dat van de ander in groene was in geschonden.
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