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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: Memories etc. St. Jacobskerk 's-Gravenhage

Archiefbloknummer:
36033

Omvang:
206 inventarisnummer(s); 0,30 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands,een klein gedeelte is in het Latijn.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, ca., 1400-1596

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De memoriemeesters van de Sint Jacobskerk waren belast met het beheer van schenkingen 
gedaan door de gelovigen voor hun zieleheil en andere inkomsten verkregen uit bijdragen aan de 
Heilige Geest, het Heilig Kruisgilde, het Sacramentsgilde, het O.L. Vrouwengilde en het Maria 
Magdalenagilde. De goederen werden na de Hervorming, evenals de vicariegoederen, niet als 
kerkelijke, doch als geestelijke behandeld en kwamen onder het beheer van door de Staten 
aangestelde ontvangers.
Het archief bevat stukken van de rentmeester van de memorie betreffende inkomsten en 
uitgaven, eigendomsbewijzen van landerijen en huizen, kaarten, verkoopakten, huurcedels, 
rentebrieven en andere inschulden en akten van stichtingen van vicariën en officies. Ook is er een 
uitgebreide regestenlijst aanwezig.



6 Kloosters Delfland / St. Jacobskerk 3.18.34.01

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: Memories etc. St. Jacobskerk 's-Gravenhage, 
nummer toegang 3.18.34.01, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Kloosters Delfland / St. Jacobskerk, 3.18.34.01, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Anders dan de kerkmeesters, burgerpersonen, benoemd door den patroon of door het plaatselijk 
bestuur en daaraan, ook na de Hervorming, rekenplichtig, waren de memoriemeesters priesters. 
Zij waren belast met de uitvoering van kerkelijke plechtigheden voor de zielen van overledenen, 
die daartoe bij hun leven schenkingen aan de memorie hadden gedaan, terwijl een van hen als 
rentmeester of dienaar van de memorie het beheer der inkomsten onder zich had. Deze genoot 
daarvoor het batig saldo, hetgeen in 1566 ruim 28 pond bedroeg. De inkomsten werden verkregen,
behalve uit genoemde schenkingen uit bijdragen van den Heiligen Geest, het Heilig-Kruisgilde, het
Sacramentsgilde, het O.-L.-Vrouwengilde en het Maria-Magdalenagilde. In 1566 bedroegen de 
gezamelijke inkomsten 1135 pond 4 schelling 4 stuivers. De goederen werden na de Hervorming 
evenals de vicariegoederen, niet als kerkelijke, doch als geestelijke behandeld en kwamen onder 
het beheer van door de Staten aangestelde ontvangers.

De statuten, opgenomen in het cartularium (Inv. no. 1), geven eenigszins een denkbeeld van de 
samenstelling der memorie. Behalve den parochiepastoor en zijn kapelaan (den kapelaan, later 
pastoor van Eikenduinen), waren leden een zestiental priesters, die in het bezit moesten zijn van 
een beneficie in de kerk. Omtrent niet gebenificieerde officianten, werd na veel oneenigheden in 
1457 bepaald, dat zij geen deel zouden hebben aan de memoriegelden. De socii moesten in den 
Haag wonen en mochten geen reguliere geestelijken zijn, behalve den pastoor en den kapelaan, 
die uit de abdij van Middelburg werden genomen en dus van de Premostratenser orde waren. 
Jaarlijks werd een der leden tot rentmeester gekozen, die de inkomsten inde en op memoriedagen 
ieder zijn 'psallariuni competens' gaf.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

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

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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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 Memorie

A MEMORIE
I. Het beheer in het algemeen.

I. HET BEHEER IN HET ALGEMEEN.

1 Memorieboek van de St. Jacobskerk, geschreven door Huich Jans zoon, rentmeester
van de memorie.
1560 1 deel
Ontbreekt
De inhoud bestaat uit roosters van te verrichten plechtigheden; achterin eene lijst van de 
memoristen over de jaren 1560-1564.
Voorheen bekend als inv.nr. 1*

1A Cartularium, bevattende akten van 1366-1578. 1 deel. Met inliggend eedsformulier 
behoorende bij fo. V verso.
Ontbreekt
Dit cartularium is, naar het schrift te oordeelen, aangelegd in de tweede helft van de 15e eeuw. De 
eerste twintig bldz. bevatten statuten en wijzigingen daarvan, benevens een reglement voor de 
bibliotheek; de overige akten zijn uitsluitend rentebrieven.

2 Boekje, houdende specificatie der geregelde uitgaven en inkomsten, geschreven 
door de rentmeester.
(1566) 1 katern
Dit boekje - een octavo van papier, gehecht in een perkamenten omslag, gesneden uit een blad 
kerkelijke muziek uit het laatst der 15de eeuw - is geschreven met dezelfde hand als Inv. no. 1.

II. Landerijen en Huizen.

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

A. IN EN BIJ DEN HAAG.

3 Kaart van een stuk weiland achter de tweede woning Bezuiden hout, ten verzoeke 
van de memorieheeren gemeten door Jacob Coenraedtsz., landmeter.
1569 1 kaart

4 Kaart van twee stukken land aan den Denneweg, ten verzoeke van de 
memorieheeren gemeten door Jacob Coenraedts, landmeter.
1569 1 kaart
Ontbreekt

5 Kaart van twee stukken weiland, gelegen resp. aan de Hoefkade en aan den 
Buurweg, ten verzoeke van de memorieheeren gemeten door Jacob Coenraedts, 
landmeter.
1569 1 kaart

6 Kaart van drie stukken weiland, gelegen Benoorden hout, ten verzoeke van de 
memorieheeren gemeten door Jacob Coenraedts, landmeter.
1569 1 kaart

6A Eigendomsbewijs van een huis, afkomstig van de Heilige Geestmeesters.
1458 1 charter
regest nr. 83
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6B Eigendomsbewijs voor Steffen Dircxzoen van vijf stukken land, tezamen groot 
omstreeks 20 hot, afkomstig van Machtelt van Borns.
1463 1 charter
regest nr. 89.1

7 Eigendomsbewijs voor Costijn van der Beeck van 4 ½ hont 5 roeden land, afkomstig
van Geryt Potter van der Loo.
1466 1 charter
regest nr. 109

8 Eigendomsbewijs van twee stukken land, groot 1, en ½ morgen land, afkomstig van
Dirc Willem Geryts zoon.
1479 1 charter
regest nr. 138

9 Stukken betreffende den eigendom van een huis en erf, afkomstig van Aernt de 
Kock.
1483 2 charters
regesten nrs. 149 en 150

10 Eigendomsbewijs voor Kunyer van Levendael van 14 hont land, afkomstig van 
Adriaen Jacobs zoon en Cornelis Geryts zoon.
1485 1 charter
regest nr. 152

11 Eigendomsbewijs voor heer Adriaen Jans zoon, priester, van een huis en erf.
1498 1 charter
regest nr. 181

12 Eigendomsbewijs van ¼ van een stuk land, afkomstig van de kerkmeesters.
1504 1 charter
regest nr. 192

13.1 Stukken betreffende den eigendom van een huis voor mr. Jacop Willems zoon.
1515 en 1518 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 204 en 208
13.1 1515
13.2 1518

14.1 Eigendomsbewijs van 3 morgen land in Eskamp, afkomstig van Claes Willems zoon. 
Met oudere stukken betreffende dat land d.d. 1454-1503, 1517.
1454-1519 4 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 211, 77, 159, 190 en 207
14.4 1454
14.1 1489
14.3 1503
14.2 1517

15 Eigendomsbewijs van twee huizen in den Haag en van twee renten, groot 4 en 2 
pond Hollands jaarlijks, verzekerd op twee huizen in den Haag en op 5 morgen land 
in Voorburg, afkomstig van Gerrit, heer tot Assendelff.
1537 1 charter
regest nr. 230

16 Huurcedel van een stuk land.
1550 1 charter
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regest nr. 246

17 Huurcedel van 3 morgen land. In dorso een huurcontract d.d. 1554.
1561 1 stuk
regesten nrs. 254 en 268

18 Huurcedel van 1 morgen land.
1526 1 stuk
regest nr. 216

19 Huurcedel van 20 hont land.
1530 1 stuk
regest nr. 222

20 Stukken uit een proces tusschen de memorieheeren en Maritgen Dirick Jans zoon 
Pinten dochter inzake de erfpacht van 3 morgen land.
1569 en 1570 1 dossier
regesten nrs. 25, 285, 286, 288, 289, 290, 292 en 293

b. in 's-Gravenzande.

B. IN 'S-GRAVENZANDE.

20A Eigendomsbewijs van 3 morgen land te 's-Gravenzande, met oudere rentebrieven, 
verzekerd op dit land.
1501, 1513, 1514 4 charters
regest nrs. 150.1, 155.1, 155.2 en 157.1

21 Verklaring van den landmeter Dirck Adriaens zoon aangaande de uitgestrektheid 
van twee perceelen land.
1517 1 charter
Ontbreekt
regest nr. 205

22.1 Vidimus van eene verkoopakte d.d. 1479 van ¼ van eene woning en eenige 
landerijen door Gerryt Bartout van Heemskerck aan Martijn Aernts zoon, priester. 
Met de oorspr. akte.
1569 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 140 en 287
22.1 1479
22.2 1569

c. in Monster.

C. IN MONSTER.

23 Akte van overeenkomst tusschen de memorieheeren van den Haag en Niesgen 
Claes' dochter, weduwe van Cornelis Jacobs zoon, betreffende den eigendom van 8 
hont land. Met akte van approbatie van den bisschop van Utrecht.
1568 1 stuk
regesten nrs. 283 en 284

d. in Nootdorp.

D. IN NOOTDORP.
Zie Inv. no. 24.

e. in Vrijenban.

E. IN VRIJENBAN.

24 Huurcedel betreffende 3 morgen min 1 ½ hont land, mede in Nootdorp.
1 stuk

regest nr. 235
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III. Rentebrieven en andere inschulden.

III. RENTEBRIEVEN EN ANDERE INSCHULDEN.

25 Rentebrief, groot 1 pond Vlaams 's jaars, ten laste van den Haag.
1505 1 charter
regest nr. 193

26 Rentebrief, groot 20 schellingen Vlaams 's jaars, ten laste van den Haag, 1497. Met 
akte, waarin de rente verlaagd wordt van den penning 15 tot den penning 16 1510.
1497, 1510 2 charters
regesten nrs. 174 en 197

26A.1-26A.3 Twee rentebrieven, ieder groot 10 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis 
in den Haag, voor Ave Brabanders 1381. Verkocht aan Baerte Dirc Aernts zoons. ('s-
H. no. 1631).
1391 3 charters
regesten nrs. 3 en 6
26A.1 Charter 1, 1381
26A.2 Charter 2, 1381
26A.3 Charter 3, 1391

26AA Rentebrief, groot 40 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 
voor Philips Dircxzoon.
1390 1 charter
regest nr. 5

26AAA Rentebrief, groot drie pond en een schelling Hollands 's jaars, gaande uit een huis 
aan de Hoelstraat te Den Haag van Claes die Paper.
1391 juni 5 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 12 van het Gemeentearchief Den Haag
Geen regest. In dorso diverse aantekeningen.

26B Rentebrief, groot 30 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 
voor Jan Heynrics zoon. ('s-H. no. 646).
1395 1 charter
regest nr. 9

26BB.1 Toepachtingsbrief, groot 8 schellingen 's jaars, gaande uit een huis in den haag voor 
Jan Janszoon, met vidimus
1413, 1569 2 charters (getransfigeerd)
regest nr. 18 en 175.8.
26BB.1 1413 juli 26
26BB.2 1569 juli 16

26C Rentebrief, groot 40 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 
voor Gheryt Gummengijs. ('s-H. no. 868).
1396 1 charter
regest nr. 10

26D Rentebrief, groot 4 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, voor 
Claes Pieters zoon. ('s-H. no. 1634).
1416 1 charter
regest nr. 21

26E Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 
voor Dammes Dircx zoon. ('s-H. no. 865).
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1431 1 charter
regest nr. 35

26F Rentebrief, groot 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, voor 
Geryt Potter van der Loo.
1439 1 charter
regest nr. 48

26G Toepachtingsbrief, groot 32 schellingen 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 
voor Fueytgen Aernts zoon.
1444 1 charter
regest nr. 60

26H Rentebrief, groot 30 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag. 
('s-H. no. 1603).
1448 1 charter
regest nr. 65

26I Twee rentebrieven, groot 12 en 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis 
in den Haag, voor Claes Jans zoon en Claes Florys' zoon. ('s-H. nos. 660 en 661).
1451 2 charters
regesten nrs. 70 en 71

26K Rentebrief, groot 18 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 
voor Wijntgen en Machtelt Philips' dochters. ('s-H. no. 869).
1454 1 charter
regest nr. 75

27 Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag ten behoeve van
Jacob Jans zoon.
1457 1 charter
regest nr. 79

27A Rentebrief, groot 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in het Westambacht 
van den Haag. ('s-H. no. 1521).
1458 1 charter
regest nr. 85

27B.1 Twee rentebrieven, groot 2 pond en 10 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een 
huis in den Haag. ('s-H. no. 1654).
1459 en 1508 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 88 en 196
27B.2 1459
27B.1 1508

27BB Akte waarbij schepenen van Den Haag oorkonden dat Machteline van Born met 
Dirck Dierxzoen haar schoonzoon en voogd verklaarde verkocht te hebben aan 
Steffen Dierxzoon vijf stukken land tesamen ongeveer 20 hont, gelegen in het 
ambacht van Den Haag bij zuidenhuit, belend in het noorden Philips Gillyszoon in 
het oosten de Canasiënveen, in het zuiden mr. Adriaan Lottijnsz. en in het westen 
de Deneweg
1463 september 27 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 20 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest

28 Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's jaars, uit een huis en erf in den Haag, voor 
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Huge Willems zoon.
1465 1 charter
regest nr.101

28A.1 Twee rentebrieven, groot 2 en 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den 
Haag.
1465 en 1501 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 102 en 187
28A.1 1465
28A.2 1501

28B Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in Den Haag, 
voor Heynric Janszoon.
1468 1 charter
regest nrs. 114
Aanwinst 1954 van Gemeentearchief Den Haag.

28C Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis aan het 
Noorteinde in Den Haag van Adriaen Janszoon, voor Jan Jacobszoon
1471 augustus 20 1 charter
Aanwinst 1954nr. 23 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest.

28D Rentebrief, groot 16 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een tuin en erf in Den 
Haag van Danel Scaloodsemaker, voor Dirc Jacobszoen
1478 juni 7 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 21 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest.

28E Akte waarbij Heijnrick Jacopsz. ten overstaan van schepenen van Den Haag bekent 
schuldig te zijn aan de memoriemeesters te Den Haag een rente van 20 schellingen 
Hollands per jaar staande op zijn huis en erf in het zuideinde, te betalen op 
Martinusdag in de winter
1522 november 8 1 charter
Aanwinst 1954 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest.

29 Rentebrief, groot 20 schellingen 's jaars, uit een huis in den Haag, voor Pieter 
Thomas' zoon.
1470 1 charter
regest nr. 120

30 Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag.
1476 1 charter
regest nr. 133

30A Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis aan het Noorteinde 
in Den Haag van Engels Janszoon, voor jonkvrouw Laurette Jordaens weduwe mr. 
Pieter Nachtegael
1476 augustus 13 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 26 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest.

31 Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis en erf in den Haag, 
voor Alijt Jan Aernts zoons weduwe.
1477 1 charter
regest nr. 137
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31A Rentebrief, groot 45 schellingen 's jaars, gaande uit een kamer in den Haag. ('s-H. 
no. 1630).
1479 1 charter
regest nr. 141

31B Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in Den Haag 
van Cornelis Adriaens, voor Jan Aern[...]
1481 mei 25 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 27 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest.

31C Rentebrief, groot schellingen Hollands 's jaars, uit een huis aan het Westeinde in 
den Haag van Geryt [Weme], voor Adriaen Heynrick
1484 februari 10 1 charter
Geen regest..
Aanwinst 1954 nr. 29 van Gemeentearchief Den Haag. Was oud inv.nr. 48AA.

31D Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in Den Haag 
van Katrijn Pouwels dochter, voor [...]
1491 december 14 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 30 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest.

31E Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit twee huizen en erven 
in Den Haag van Otto Baerntszoon, voor Haestgen Symonsdochter
1495 november 28 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 31 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest.

31F Akte van opdracht voor de schout van Wassenaar van 7 hond land in Haagambacht 
door mr. Wolbrant Arentszoon en mr. Wouter Ariaenszoon voor Willem Claeszoon, 
afschrift
1496 maart 18 1 stuk
Herkomst onbekend.
Geen regest.

32.1-32.2 Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag. Met 
schuldbekentenis (gecancelleerd) van de koopsom van het huis.
1497 2 charters
regesten nrs. 175 en 176
32.2 Rentebrief, 1497
32.1 Schuldbekentenis, 1497

33 Rentebrief. groot 20 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag.
1497 1 charter
regest nr. 177

34.1 Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis en erf in den Haag. 
1442. Verkocht aan mr. Thomas Dircx zoon van Medemblik, 1497.
1442, 1497 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs.56 en 178
34.1 1442
34.2 1497

35.1 Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag. Met 
oudere akten betreffende renten uit dat huis d.d. 1431 en 1435.
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1498 3 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 180, 34 en 40
35.1 Claes Martijns, 1498
35.2 1435
35.3 Engelbert Robbrechts zoon, 1431

36 Rentebrief, groot 10 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag.
1501 1 charter
regest nr. 188

37 Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag.
1507 1 charter
regest nr. 194

37A Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag. 
('s-H. no. 1599).
1512 1 charter
regest nr. 199

37B.1 Rentebrief, groot 40 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag 
1440. Met vidimus d.d. 1555. Verkocht aan de memorie 1512. ('s-H. no. 1628).
1440, 1512, 1555 3 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 198, 51 en 259
37B.1 1512
37B.2 1555
37B.3 1440

38 Stukken betreffende de uitbetaling van achterstallige rente uit een huis in den 
Haag.
1503 en 1512 2 charters
regesten nrs. 189 en 200

39.1 Rentebrief, groot 3 schellingen 6 penningen Hollands 's jaars, uit een huis in den 
Haag. Met bijbehoorenden rentebrief d.d. 1497.
1513 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 201 en 172
39.1 1513
39.2 1497

39A.1 Twee rentebrieven, ieder groot 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den 
Haag. ('s-H. no. 1647).
1514 en 1520 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 202 en 212
39A.1 1514
39A.2 1520

39B Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag. ('s-H. 
no. 899).
1517 1 charter
regest nr. 206

39BB.1 Rentebrief, groot 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in Den Haag, met 
akte van toepachting van 36 schellingen en 6 penningen Hollands 's jaars uit 
hetzelfde huis wegens achterstallige rente.
1520/1570 2 charters (getransfigeerd)
Regest nr. 160 en 176.1
39BB.1 1520
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39BB.2 1520

39C.1 Twee rentebrieven, groot 30 en 20 schellingen 's jaars, gaande uit twee huizen in 
den Haag, de eerste ten behoeve van Jacob Jans zoon. ('s-H. no. 1655).
1475 en 1522 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 131 en 214
39C.1 1475
39C.2 1522

39D.1 Rentebrief, groot 20 schellingen 4 penningen Hollands 's jaars, gaande uit een huis 
in den Haag 1422. Verkocht aan de memorie. ('s-H. no. 1651).
1524 2 charters (aaneenghecht)
regesten nrs. 24 en 215
39D.1 1422
39D.2 1524

39E.1 Twee rentebrieven, groot ½ en 1 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag 
1498 en 1526. De eerste verkocht aan de memorie in 1515 ('s-H. no. 1638).
1498, 1526 3 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 184, 203 en 217
39E.1 1498
39E.2 1515
39E.3 1526

39F Rentebrief, groot 6 pond 's jaars, gaande uit de helft van 7 morgen land te 
Eikenduinen.
1517 1 charter
regest nr. 158.1.

39G Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag.
1518 1 charter
regest nr. 158.2.

39H.1-39H.2 Twee rentebrieven, groot 1 pond en 20 schellingen 's-Hollands per jaar, gaande uit 
een huis in den Haag.
1521, 1524 2 charters
regest nrs. 160.1 en 162.1.
39H.2 1521
39H.1 1524

39I.1 Rentebrief, groot 1 pond 's Hollands, gaande uit een huis in den Haag, verkocht aan 
de Memorie.
1522, 1525 2 charters (aaneengehecht)
regest nrs. 161.1 en 162.2.
39I.1 1522
39I.2 1525

39J Rentebrief, groot 4 pond 's Hollands per jaar, gaande uit een half huis in den Haag.
1525 1 charter
regest nr 162.3.

39K Rentebrief, groot 2 pond 's Hollands per jaar, gaande uit een huis in den Haag.
1526 1 charter
regest nr 163.1.

40 Rentebrief, groot 6 pond Hollands 's jaars, uit twee huizen in den Haag.
1528 1 charter
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regest nr. 219

40A Rentebrief, groot 4 pond 's Hollands per jaar, gaande uit een huis in den Haag.
1530 1 charter
regest nr 164.3.

40B.1 Twee rentebrieven, groot 1 pond Vlaams en 3 Carolus gulden per jaar, gaande uit 
een huis in den Haag.
1529, 1530 2 charters (aaneengehecht)
regest nrs. 164.2 en 164.4.
40B.1 1522

41 Rentebrief, groot 1 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag voor Betjen 
Kaersmaeckers.
1530 1 charter
regest nr. 223

41A-41A.1 Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag. ('s-H. 
no. 1612).
1532, 1557 2 charters
regest nr. 225 en 171.1
41A 1532
41A.1 1532

41B Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag.
1532 1 charter
regest nr. 165.1.

41C Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag.
1532 1 charter
regest nr. 166.1.

41D Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag.
1533 1 charter
regest nr. 166.2.

41E Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 1528, 
verkocht aan de Memorie
1534 2 charters
regest nrs. 164.1 en 166.3

41EE Rentebrief, groot een pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis aan de zuidzijde 
langs Achterom te Den Haag van Dirck Dircksz., voor Cathereijn Meeus dochter 
weduwe wijlen Thomas Jansse.
1534 oktober 7 1 charter
Aanwinst 1954 nr. 35 van Gemeentearchief Den Haag.
Geen regest. In dorso diverse aantekeningen.

41F Rentebrief, groot 6 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag.
1538 1 charter
regest nr. 167.1.

41G-41G.1 Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag.
1530, 1538 2 charters
[geen regest en regest nr. 167.2]
41G.1 1538
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41G 1530
Zegels verloren.

42 Rentebrief, groot 15 schellingen 9 penningen Hollands 's jaars, uit een huis in den 
Haag.
1539 1 charter
regest nr. 234

43 Rentebrief, groot 1 pond Vlaams 's jaars, uit 8 hont land in Eskamp 1538. Verkocht 
aan de memorie, 1542.
1538, 1542 1 charter
regesten nrs. 232 en 237

43A Rentebrief, groot 10 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis te 's-Gravenhage.
1547 1 charter
regest nr. 168.1

44 Rentebrief, groot 11 pond Hollands 's jaars, uit een huis en henneptuin in den Haag.
1551 1 charter
regest nr. 249

45.1 Rentebrief, groot 14 schellingen Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag.
1419, 1552 3 charters aaneengehecht
regest nr. 251
45.1 Fragment, 1419
45.2 Onleesbare fragmenten
45.3 1552

46.1 Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis en erf in den 
Haag, 1491. Verkocht aan de memorie 1554.
1491, 1554 2 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 164 en 255
46.1 1491
46.2 1554

46A.1 Rentebrief, groot 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag 1498. 
Verkocht aan de memorie. ('s-H. no. G. 193).
1554 2 charters (getransfigeerd)
46A.1 1498

regesten nrs. 185 en 256
46.2 1554

46AA.1-46AA.3
Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's jaars, gaande uit een huis in den Haag, 
tweemaal verkocht, laatstelijk aan de Memorie.
1548, 1553, 1557 2 charters en 1 stuk
regesten nrs. 168.3, 170.1, 170.2 en 171.2
46AA.1 1548
46AA.2 1553
46AA.3 1557

46B.1 Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag 1501. Met 
toepachtingsbrief. ('s-H. no. 1652).
1557 2 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 186 en 261
46B.1 1501
46B.2 1557



20 Kloosters Delfland / St. Jacobskerk 3.18.34.01

47 Akte, waarbij den memoriemeesters 6 schellingen 11 penningen Hollands 's jaars uit
een huis en erf in den Haag wordt toegepacht wegens achterstallige rente. Met 
oudere akten betreffende de oorspronkelijke rente, 1465 en 1554.
1558 3 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 105, 258 en 262

47A Rentebrief, groot 20 schellingen Hollands 's jaars, uit 4 roeden land in den Haag, 
voor Willem Pieters zoon. ('s-H. no. G. 189).
1465 1 charter
regest nr. 107
Zie Inv. no. 47.

47B Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's jaars, uit een huis in den Haag
1559 1 charter
regest nr. 172.1.

48.1 Rentebrief, groot 15 Brabantsche stuivers 's jaars, uit een huis in den Haag, 1557. 
Verkocht aan de memorie 1561.
1557, 1561 2 charters getransfigeerd)
regesten nrs. 265 en 260
48.1 1557
48.2 1561

48A Rentebrief, groot 4 Carolus guldens 's jaars, uit een huis in den Haag
1559 1 charter
regest nr. 174.1.

49.1 Rentebrief, groot 18 schellingen 6 penningen Hollands 's jaars, uit een huis in den 
Haag. Met bijbehoorenden rentebrief d.d. 1436.
1562 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 270 en 42
49.1 1436
49.2 1562

50 Twee rentebrieven, groot 3 carolusguldens en 6 pond Hollands's jaars, uit 6 morgen 
4 hont en uit 12 morgen land in het Westambacht van den Haag.
1561 2 charters
regesten nrs. 269 en 236

51 Rentebrief, groot 6 schellingen en 6 penningen Hollands 's jaars, uit een huis in den 
Haag.
1562 1 charter
regest nr. 271

51A Rentebrief, groot 3 Carolus guldens Vlaams 's jaars, verzekerd op een huis en landen
te Eikenduinen.
1563 1 charter
regest nr. 175.1.

52 Rentebrief, groot 36 schellingen 6 penningen Hollands 's jaars, uit een huis in den 
Haag.
1564 1 charter
regest nr. 275

53-53.1 Twee rentebrieven, groot 11 schellingen 10 penningen, en 12 schellingen 6 
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penningen Hollands 's jaars, uit eene poort in den Haag.
1564 2 charters (aaneengehecht)
regesten nrs. 273 en 274
53.1 Pachtbrief 11 schellingen, 1564
53 Pachtbrief 12 schellingen, 1564

54.1 Rentebrief, groot 6 pond Hollands 's jaars, uit twee huizen in den Haag 1533. 
Verkocht aan de memorie.
1568 2 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 278 en 226
54.1 1533
54.2 1568

54A.1-54A.2 Twee rentebrieven, groot 7 Carolus guldens en 13 pond Hollands 's jaars, uit een 
huis in Den Haag.
1568, 1569 2 charters
regesten nrs. 175.2 en 175.3
54A.1 1568
54A.2 1569

54B.1 Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's jaars, uit een huis in Den Haag, verkocht aan de
Memorie.
1569 2 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 175.4 en 175.5
54B.1 1569
54B.2 1569

54C Rentebrief, groot Carolus gulden 's jaars, voor Jacob Jooryszoon, inwoneer van den 
Haag, onder verband van een generale hypotheek.
1551 1 charter
regest nr. 169.1

54D.1 Rentebrief, groot 3 pond Vlaams 's jaars, uit een huis in Den Haag, verkocht aan de 
Memorie.
1569 2 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 175.6 en 175.7
54D.2 1568 april 13
54D.1 1569 juli 8

55 Rentebrief, groot 24 schellingen 6 penningen Hollands 's jaars, uit een huis in den 
Haag.
1569 1 charter
regest nr. 291

55A Vidimus van een rentebrief, groot 4 pond Hollands 's jaars, uit twee huizen in den 
Haag.
1571 1 charter
regest nrs. 166.4 en 294.1

56 Rentebrief, groot 20 schellingen 9 penningen Hollands 's jaars, uit een huis in den 
Haag.
1571 1 charter
regest nr. 295

56A Rentebrief, groot 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit 2 1/2 morgen land in het 
ambacht van 's-Gravenszande in Noorland, verkocht door de kerkmeesters van 's-
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Gravenzande, met afschrift van de vergunning van de bisschop van Utrecht tot deze
verkoping.
1492, 1495 2 charters
regest nrs. 167 en 171

--- Rentebrief, groot 2 pond 's jaars, uit een huis en 1 1/2 morgen land te 's-
Gravenzande.
1507 1 charter
regest nr. 195
Voorheen inv. nr. 57. Verplaatst naar Familiearchief Van Vredenburch, Ambtelijke Stukken,
nummer toegang 3.20.61.01, inv. nr. 247

58.1 Twee rentebrieven, groot ieder 6 carolusguldens 's jaars, uit 10 hont land in 
Hodenpijl, 1534.. Verkocht aan de memorie.
1550 4 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 227, 228, 245 en 248
58.1 1534 mei 1
58.2 1534 september 9
58.3 1550 maart 3
58.4 1550 november 29

58A Rentebrief, groot 3 keurvorster guldens 's jaars, verzekerd op een huis in Monster.
1457 1 charter
regest nr. 72.1

58B Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit 4 morgen land in Nootdorp.
1504 1 charter
regest nr. 191

59.1 Rentebrief, groot 3 carolusguldens 's jaars, uit 3 ½ morgen land in Stompwijk 1561. 
Verkocht aan de memorie.
1568 2 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 277 en 267
59.1 1561
59.2 1568

60.1 Rentebrief, groot 3 carolusguldens 's jaars, uit 6 morgen land in Stompwijk 1550. 
Verkocht aan de memorie.
1568 2 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 279 en 247
60.1 1550
60.2 1568

61.1 Vidimus van een rentebrief van 1421, groot 8 pond Hollands 's jaars, uit 10 morgen 4
hont land in Voorburg. Met oudere verkoopakten van de rente d.d. 1479 en 1493.
1554 3 charters (getransfigeerd)
regesten nrs. 257, 23, 139 en 168
61.1 1479
61.2 1479
61.3 1554

61A Rentebrief, groot 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit een woning in Wassenaar, 
voor Gheryt Gheryts zoon.
1467 1 charter
regest nr. 112

61B Rentebrief, groot 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit een woning in Wassenaar, 
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voor Claes Pieters zoon.
1482 1 charter
regest nr. 146

61C Rentebrief, groot 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit een erf en huis in Wateringen, 
voor heer Clais Martijnszoon, priester.
1476 1 charter
regest nr. 134
Aanwinst 1959 III no. 14.

62 Getuigenverklaring aangaande een rente van 3 pond Hollands 's jaars uit een huis te
Wateringen.
1536 1 charter
regest nr. 229

62A Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit 6 morgen land in Wateringen, 
voor Lijsbeth Gheryts dochter.
1537 1 charter
regest nr. 231

62B Rentebrief, groot 4 pond Hollands 's jaars, gaande uit 8 morgen land in 
Zoeterwoude, voor Adriaan Aernts zoon.
1492 1 charter
regest nr. 166

63 Rentebrief, groot 3 pond Hollands 's jaars, uit 8 morgen land in Zoeterwoude.
1519 1 charter
regest nr. 210

64 Rentebrief, groot 11 pond Hollands 's jaars, uit 8 morgen land in Zoeterwoude.
1530 1 charter
regest nr. 220

64A Rentebrief, groot 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit een woning in Zuidwijk.
1494 1 charter
regest nr. 169

65 Rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars, ten laste van de Huiszitmeesters van den 
Haag.
1518 1 charter
regest nr. 203

66 Transportakte van een rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars.
1547 1 charter
regest nr. 244

67 Akte, waarbij eene rente van 3 carolusguldens, vermaakt aan de memoriemeesters, 
wordt afgelost met de verplichting een nieuwe dergelijke rente te koopen.
1553 1 stuk
regest nr. 253

68 Testament van Jacob Joris' zoon, waarbij aan de memorie een rente van 3 Rijnsche 
guldens 's jaars wordt vermaakt.
1559 1 stuk
regest nr.264
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B Stichtingen.

B STICHTINGEN.
I. Geheel of gedeeltelijk onder het patronaat van den pastoor.

I. GEHEEL OF GEDEELTELIJK ONDER HET PATRONAAT VAN DEN PASTOOR.
a. Vicarie op het altaar van den H. Dionysius.

A. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. DIONYSIUS.
Deze vicarie werd in 1505 gesticht door Jacob Claes' zoon.

--- Stukken betreffende de begiftiging van Johannes Adrianus' zoon met de vicarie. (XV,
nos. 34 en 35).
1568 2 charters
regesten nrs. 280, 281 en 282
Voorheen inv. nr. 69. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

b. Vicarie op het altaar van het H. Kruis.

B. VICARIE OP HET ALTAAR VAN HET H. KRUIS.

--- Brief van den officiaal van den aartsdiaken van Utrecht, inhoudende last tot 
afkondiging van de presentatie van Joannes Adrianus' zoon tot vicaris, gedaan door 
den pastoor van de Sint Jacobs kerk en de rectoren van de broederschap van het H. 
Kruis in die kerk als collators der vicarie. (XV, no. 29).
1564 1 charter
regest nr. 276
Voorheen inv. nr. 70. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

c. Officie op het altaar van den H. Petrus.

C. OFFICIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. PETRUS.

--- Akte, waarbij de pastoor van de Sint Jacobs kerk Phillipus Johannes' zoon begiftigt 
met het officie, gevestigd op het altaar van den H. Petrus. (XV, no. 17).
1542 1 charter
regest nr. 238
Voorheen inv. nr. 71. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

II. Waarvan de patroon niet bekend is.

II. WAARVAN DE PATROON NIET BEKEND IS.
a. Vicarie op het altaar van de H. Anna in 's Heeren graf.

A. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DE H. ANNA IN 'S HEEREN GRAF.

--- Stukken betreffende de begiftiging van Matheus Henricus' zoon met de vicarie. (XV, 
48 en 44).
1573, 1574 2 charters
regesten nrs. 297, 299, 300 en 301
Voorheen inv. nr. 72. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

--- Akte van begiftiging van Joannes Adrianus' zoon Broers zoon met de vicarie. (XV, 
53).
1580 1 charter
regest nr. 125
Voorheen inv. nr. 73. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

b. Vicarie op het altaar van de H. Anna, moeder van de H. Maagd.

B. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DE H. ANNA, MOEDER VAN DE H. MAAGD.

--- Akte van begiftiging van Joannes Adrianus' zoon met de vicarie. (XV, 63).
1596 1 charter
regest nr. 308
Voorheen inv. nr. 74. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie
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c. Vicarie op het altaar van den H. Martinus.

C. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. MARTINUS.

75 Akte van begiftiging van Joannes Adrianus' zoon Broers zoon met de vicarie. (XV, 
54).
1580 1 charter
regesten nrs. 304 en 305

d. Vicarie op het altaar van den H. Petrus.

D. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. PETRUS.
Tot welke van de drie, in den Blafferd van den ontvanger-generaal van het geestelijk kantoor te Delft
(Arch. Geestel. Goed. no. 586) vermelde vicarieën op het Sint-Pietersaltaar, de hierna volgende 
stukken behooren, blijkt niet.

75A Volmacht van Albertus Albertuszoon de Loe voor enige personen om de vicarie voor
hem in ontvangst te nemen.
1486 1 charter
Ontbreekt
regest nr. 131.1

76 Bevelschrift van den officiaal van den aartsdiaken te Utrecht aan geestelijken en 
notarissen tot inlevering van onder hen berustende stukken betreffende de vicarie 
om te dienen in een proces. (XV, no. 11).
1487 1 stuk
regest nr. 157

--- Akte van begiftiging van Joannes Adrianus' zoon met de vicarie. (XV, no. 42).
1573 1 charter
regesten nrs. 296 en 298
Voorheen inv. nr. 77. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

--- Akte van begiftiging van Joannes Adrianus' zoon met de vicarie. (XV, no. 56).
1585 1 charter
regest nr. 306
Voorheen inv. nr. 78. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

e. Vicarie op het altaar van den H. Sebastiaan.

E. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. SEBASTIAAN.

--- Akte van begiftiging van Joannes Adrianus' zoon Broers zoon met de vicarie. (XV, 
no. 47).
1575 1 charter
regest nr. 302
Voorheen inv. nr. 79. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie

f. Vicarie ter eere van den H. Severinus op het altaar van den H. Sebastiaan.

F. VICARIE TER EERE VAN DEN H. SEVERINUS OP HET ALTAAR VAN DEN H. 
SEBASTIAAN.

--- Akte van begiftiging van Joannes Adrianus' zoon Broers zoon met de vicarie. (XV, 
no. 57).
1586 1 charter
regest nr. 307
Voorheen inv. nr. 80. Verplaatst naar het archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie
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III. Onder een anderen patroon dan den pastoor.

III. ONDER EEN ANDEREN PATROON DAN DEN PASTOOR.
a. Vicarie op het altaar van den H. Georgius in de kapel van Assendelft.

A. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. GEORGIUS IN DE KAPEL VAN 
ASSENDELFT.
Collator was de heer van de heerlijkheid Croonenburch in Castricum.

81-81.1 Stukken betreffende de begiftiging van Arnoldus Johannes' zoon met de vicarie. 
(XV, 20, 21 en 22).
1545 en 1546 3 charters
regesten nrs. 239, 240, 241, 242 en 243
1 charter [reg. 239] liggend geborgen.
81.1 Charter, 1545 december 26
81 Charters, 1546

b. Vicarie op het altaar van den H. Geest.

B. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. GEEST.
Collators waren de H.-Geestmeesters.

82 Stichtingsbrief van de vicarie door Zoete Hugen, weduwe van Mr. Willem 
Zonderdanck.
1466 1 charter
regest nr. 111

c. Vicarie op het altaar van den H. Petrus.

C. VICARIE OP HET ALTAAR VAN DEN H. PETRUS.
Patroon was de heer van Haamstede en Moermont.

--- Akte, waarbij Joost van Haamstede als patroon aan Philips Jans zoon als possessor 
der vicarie toestaat om zijn last met 1 mis per week te voldoen. (XV, no. 150).
1581 1 charter
regest nr. 224
Ontbreekt
Voorheen bekend als inv.nr. 83

d. Officie van de H. Anna op het altaar van den H. Lucas.

D. OFFICIE VAN DE H. ANNA OP HET ALTAAR VAN DEN H. LUCAS.

83A Akte betreffende de wijding door Johannes van Riet, bisschop van Usbite, van een 
beeld van de H. Anna op het altaar van de H. Lucas in de parochiekerk van den haag 
en de aflaten bij die gelegenheid door de wijbissschop verleend.
1483 1 charter
regest nr. 130.1

e. Officie op het altaar van de H. Ursula.

E. OFFICIE OP HET ALTAAR VAN DE H. URSULA.

84 Akte, waarbij de kinderen van Bruno Albertus' zoon en de homannen en rectoren 
van de broederschap van de H. Ursula beloven het officie, door Bruno voornoemd 
en zijn zoon Albertus gesticht op het altaar van St. Ursula, nooit van dat altaar te 
zullen vervreemden. (XV, 10).
1484 1 charter
regest nr. 151
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C Varia.

C VARIA.

85 Opdracht tot aanmaning van Jacobus Wilhelmuszoon Deym, om de proceskosten 
van zijn echtscheiding te betalen, met bericht dat de aanmaning aan de deur van de
St. Jacobskerk is aangeslagen.
1548, 1550 1 charter
regest nrs. 168.2 en 168.4
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN

3. 1381 Februari 5
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan Wouters zoon erkent schuldig te zijn aan Ave Brabanders 
een rente van 10 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis en erf.

Gescreven up sinte Aechten dach int jair ons Heren M° CCC° een ende tachtich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26A1 ). Met rest van het schepen zegel in groene was.
3. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XLVIII.
4. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXVIII verso.
"Het opschr. luidt: ""Pro memoria Mens' ende mit die scepenbrieff van X sch. an die ander syde. 
Onder de akte staat: Gift nu Pieter Denys' zoon; Dirck Willems zoon in 't Voerhout. Gelost ende 
weder beleit up Adriaen Huygens zoon oock int Voerhout."""

3. 1381 Februari 5
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan Wouters zoon erkent schuldig te zijn aan Ave Brabanders 
een rente van 10 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis en erf.

Gescreven up sinte Aechten dach int jair ons Heren M° CCC° een ende tachtich.
2. Oorspr. ( Inv. no. 26A2 ). Met rest van het schepenzegel in groene was.
3. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XLVIII.
4. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXVIII verso.
"Het opschr. luidt: ""Pro memoria Mens' ende mit die scepenbrieff van X sch. an die ander syde. 
Onder de akte staat: Gift nu Pieter Denys' zoon; Dirck Willems zoon in 't Voerhout. Gelost ende 
weder beleit up Adriaen Huygens zoon oock int Voerhout."""

5. 1390 februari 22
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Engebrecht Jans zoon erkent schuldig te zijn aan Philips Dircx 
zoon een rente van 40 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Veenestraet.

Gescreven op den dach voirscreven int int jair ons Heren M° CCC° ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 26AA ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XXX versi,
De "dach voirscreven" is de betaaldag en wel Sinte Pieters dach in Zelle. Het opschrift luidt: "Pro 
memoria Griete Phillips". Onde de akte staat. Ende gift nu Cornelis scrienmaker, geeft nu a° 1x Jan
Gillis'zoon kistemaker."

6. 1391 Januari 8
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Machtelt Jan Wouters weduwe erkent schuldig te zijn aan 
Baerte Dirc Aernts zoons een rente van 1 pond Hollands s' jaars, gaande uit haar huis aan de westzijde 
van het Spoy.

Gescreven des Manendages na Jairsdach int jair ons Heren M CCC een ende tnegentich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26A ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XLVIII.
"Het opschr. luidt: ""Pro memoria Dirc Arys zoon upt Spoye; gift nu Pieter Denys' zoon."""

9. 1395 Mei 13
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan Allairts zoon erkent schuldig te zijn aan Jan Heynrics zoon 
een rente van 30 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit het huis in Jan Heinricxs zoons straat, dat hij 
van dezen in huur heeft.

Gescreven up sinte Servaes' dach int jair ons Heren M° CCC° vijf ende tnegentich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26B ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XXXVI.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Mijn joncfrou van Tol."" Onder het afschr. staat: ""gift nu heer 
Jacob Andries' zoon. Heer Dirc Tol. Modo heer Jacop van Medemblyck."""

10. 1396 September 29
Schepenen in den Haghe oorkonden, dat Ermegaert Stienaerts erkent schuldig te zijn aan Gheryt van 
Gummengijs een rente van 40 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit haar huis aan de westzijde van 
het Spoye.

Ghescreven op sinte Michiels dach int jaer ons Heren dusent driehondert sesse ende 
tneghentich.
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1. Oorspr. ( Inv. no. 26C ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXI verso.
"Onder de akte staat: ""Ghift nu Jan Bouwens zoon; nu a° 62 Adriaen Lubbert zoon, bode."""

18. 1413 juli 26
Schepenen in den Hage pachten Jan Jans zoon wegens achterstallige renten een rente van 8 schellingen
Hollands 's jaars toe, gaande uit het huis van Andries Moenijn in Jan Heinrics zoons straat, vermeld in 
de oorspronkelijke brief (reg. no. 9)

Gescreven ende gepacht des Woensdages na sinte Jacobs dach int jair ons Heren M CCCC 
ende dertyen.
Oorspr. ( Inv. no. 26BB1 ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XXXVI verso.

21. 1416 Mei 13
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Maertijn Jans zoon erkent schuldig te zijn aan Claes Pieters 
zoon een rente van 4 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis aan de noordzijde van de kerk 
oostwaarts.

Ghescreven op sinte Servaes' dach int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sestyen.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26D ). Met schepenzegel in groene was en geschonden.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXVII.
"In dorso van het oorspr. staat, dat Kors Pietersz. 18 Maart 1519 een pond heeft afgelost, en dat de
overige 3 pond gaan uit Jan die Veers huis aan het Kerkhof. Onder het afschr. staat: ""A° 1562 
gheeft Arent Cristoffels zoon III lb. ende es een pont gelost bij Kors van der Beeck. - Zie de noot 
bij reg. no. 37."

23. 1421 September 25
Gheryt van Styenvoerde, schout van Voerburch, oorkondt, dat Heyman Heynricx zoon erkent schuldig 
te zijn aan Pieter Ruysch eene jaarlijksche rente van 8 pond Hollands, verzekerd op 10 morgen land 
aldaar.

Int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende een ende twintich des Dondredaghes na sinte 
Mauricius.
Opgenomen in een vidimus d.d. 1554 April 14 (reg. no. 257).

24. 1422 September 23
Schepenen in den Haghe oorkonden, dat Adryaen Jacobs zoon, bakker, erkent schuldig te zijn aan 
Adryaen Dirc Hugen zoon een rente van 23 schellingen 4 penningen Hollands 's jaars, gaande uit zijn 
huis in de Papenstraet.

Gescreven drie ende twintich dage in Septeinbrii int jair ons Heren dusent vierhondert twee 
ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39D.1 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
Vastgehecht aan den brief d.d. 1524 April 15 (reg. no. 215).

25. 1423 October 10
Schepenen in den Haghe oorkonden, dat Dierck Wouter Ossen zoon verklaard heeft schuldig te zijn 
aan Dirck IJsbrandts zoon eene rente van 7 pond 3 schellingen 10 penningen Hollands jaarlijks, 
verzekerd op 3 morgen land benoorden den Cortenbosch over de watering, welke hij van hem in 
erfpacht heeft ontvangen, en uit 9 morgen land ten westen van Wouter Ossens woning.

Gescreven op sinte Victoris dach int jaer ons Heeren duusent vierhondert drie ende twintich.
Afschrift d.d. 16 April 1569 ( Inv. no. 20 ). Gecollationneerd door B. Ernst.

34. 1431 Augustus 24
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Engebrecht Robbrechts zoon erkent schuldig te zijn aan 
Jorgel den Beyer 40 schellingen Hollands jaarlijks, gaande uit een huis en erf in de Spoeystraet.

Gescreven op sinte Bartolmeeus' avont int jaer ons Heren M CCCC een ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 35.3 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Met twee aangehechte charters d.d. 1435 Maart 9en 1498 Januari 15 (reg. nos. 40 en 180).

35. 1431 September 6
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Lijsbet Vranck Hugen zoons weduwe erkent schuldig te zijn aan
Dammes Dircx zoon een rente van 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit haar huis op het Spoye, 
grenzend ten Noorden aan den weg, die van het Spoeye loopt naar den Delffwech aan de zuidzijde van 
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de Wateringe.
Gescreven ses dage in Septembri int jair ons Heeren M CCCC een ende dertich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26E ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. L verso.
Zie de noot bij reg. no. 94.

40. 1435 Maart 9
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Engebrecht Robbrechts zoon erkent schuldig te zijn aan 
Jorgel Tuermeyer 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit het door hem bewoond wordende huis in 
de Spoeystraet.

Gescreven negen dage in Mairte int tjair ons Heren M CCCC vive ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 35.2 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
Hieraan zijn vastgehecht de charters d.d. 1431 Augustus 24 en 1498 Januari 15 (reg. nos. 34 en 180).

42. 1436 April 15
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Andrijs Maertijns zoon erkent schuldig te zijn aan Pieter Zoet 
Diricx zoon 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis en erf in de Papenstraet.

Gescreven vijftyen dage in Aprille int jair ons Heeren dusent vierhondert zesse ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 49.1 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
Met aangehecht charter d.d. 1562 November 23 (reg. no. 270). Het oudste charter is door vocht 
bedorven.

48. 1439 Februari 1
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Harper Dircx zoon erkent schuldig te zijn aan Geryt Potter van 
der Loo een rente van 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis aan de Plaets, genaamd In die 
Roosse, met den achterkant staande aan de Beeck.

Gescreven upten eersten dach in Zelle int jair ons Heeren M CCCC negen ende dertich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26F ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2. Afschr. in Inv. no.1 fol. XLVI verso.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Jan Arents zoon Vos in Gorkum. Marie Vossen 1567."""

51. 1440 Februari 29
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Ghijsbrecht Aernts zoon erkent schuldig te zijn aan Willem 
Phillips' zoon een rente van 40 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Kerckstraet.

Gescreven upten lesten dach in Februario int jair ons Heeren dusent vierhondert ende viertich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 37B.3 ). Het schependomszegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LIII verso.
3. Gevidimeerd in den brief d.d. 1555 Juni 29 (reg. no. 259).
Het oorspr. is zeer beschadigd en gehecht aan genoemd vidimus en aan een brief d.d. 1512 Juli 13 
(reg. no. 198). Boven het opschrift staat: Gheeft Fransken Splinters int Zuytenden. Onder de akte 
staat: Scoelstraet.

56. 1442 Juni 5
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Coen Geryts zoon, de wielmaker, verklaart schuldig te zijn aan 
Jacob Dirx zoon eene rente van 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis en erf op de gracht
bij de Sint Anthonys' brugge.

Gescreven vive dage in Junyo in 't jair ons Heren dusent vierhondert twee ende viertich.
Oorspr. ( Inv. no. 34.1 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.
Aan dit charter is vastgehecht dat d.d. 1497 December 11 (reg. no. 178).

60. 1444 Juni 10
Schepenen van den Hage pachten Fueytgen Aernts zoon een rente toe van 32 schellingen Hollands 's 
jaars wegens achterstallige renten, gaande uit het huis, genaamd Dat Gulden Hoeft, gelegen op het 
zuideinde van de Hoechstraat naast het gasthuis.

Gescreven ende gepacht tyen dage in Junyo int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende 
viertich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26G ). Het schependomszegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXXII verso.

65. 1448 Mei 10
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Heynric Aernts dochter van Tetrode erkent schuldig te zijn aan 
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den parochiepastoor en de priesters van de memorie een rente van 30 schellingen Hollands 's jaars, 
gaande uit haar huis in de Nyewestraet.

Gescreven tyen dage in Meye int jaer ons Heren M CCCC acht ende viertich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26H ). Het schependomszegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XXIII verso.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Heeft Frans Hubrechts zoon, procureur, anno XVc LXI."" Boven 
het afschrift staat: ""Pro memoria domicelle Heinrice de Tetrode."" Er onder staat: ""Geeft nu Jan 
Bruyn die maetselair; geeft nu Volkart die Smits weduwe."""

70. 1451 November 16
Schepenen in den Hage pachten Claes Jans zoon een rente van 12 schellingen Hollands 's jaars toe 
wegens achterstallige renten, gaande uit Aernt Dirc Thonys' huis op den Geest.

Ghescreven ende ghepacht upten XVIsten dach in Novembri int jair ons Heeren M CCCC een 
ende vijftich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26I ) Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LI.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Pieter Joris' zoon Decker."" - Zie het opschr. bij den brief d.d. 
1451 November 25 (reg. no. 71)."

71. 1451 November 25
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Aernt Dircx zoon erkent schuldig te zijn aan Claes Florys' zoon 
een rente van 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis op den Gheest.

Ghescreven opten XXVsten dach van Novembri int jair ons Heeren M CCCC een ende vijftich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26I ). Met geschonden schepenzegel in groene was.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LI.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Cortte Hoochstraet. Pieter Jorysz. Decker."" Het opschr. boven 
het afschr. luidt: ""Pro ista littera fiet memoria Nycolay de Decker cum littera sequenti"" (zie reg. 
no. 70)."

72.1. 1457 juni 15
Schepenen van Monster oorkonden, dat Geryt Claeszoon schuldig is aan de priesters van de memorie in
de parochiekerk in den Hage, een rente van 3 gouden keurvorster guldens 's jaars, verzekerd op een 
huis in Monster.

..upten XVsten dach in Junio, in het jair ons Heren dusent vierhondert zeven ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 58A ). Het ambachtszegel verloren..

75. 1454 Mei 7
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Tyman Messemaker als voogd van Jorys Voppen zoon, 
verklaart schuldig te zijn aan Wijntgen zijn schoonzuster en Machtelt zijn vrouw, Philip's dochters, een 
rente van 18 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit een huis op het Spoeye aan de westzijde van de 
vaart.

Gescreven opten zevenden dach in Meye int jair ons Heren M CCCC vier ende vijftich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 26K ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XXIV verso.
"Het opschr. boven het afschr. luidt: ""Pro memoria Machtelt Phillips' dochter."" - Onder de akte 
staat: ""Dese renten geeft nu Katrijn Voppen in de Gulden Mortier, modo Katrijn Bustelwijf; 
meester Jacob Coensz.Voernuft in de Gulde Mortier, nu schoen Jan Jansz. die boede, anno 1563."""

77. 1454 Augustus 14
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Willem Ridder verkocht heeft aan Willem Philips zoon c. 3 
morgen land in Etscamp.

Ghescreven opten XIIIIsten dach in Augusto int jair ons Heren M CCCC vier ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 14.4 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
Hieraan zijn vastgehecht de brieven d.d. 1503 September 24, 1517 Mei 11 en 1489 Februari 10 (reg. 
nos. 190, 207 en 159).

79. 1457 Maart 22
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Zybrant Bertolmees' zoon verklaard heeft schuldig te zijn aan 
Jacob Jans zoon eene rente van 2 pond Hollands 's jaars, verzekerd op zijn huis en erf in het Zuuteynde 
van der Hage aan den Delfwech.

Gescreven opten XXIsten dach in Mairte int jair ons Heren MCCCC zeven ende vijftich.
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Oorspr. ( Inv. no. 27 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
"In dorso staat: ""Van Pieter Jansz. memorye; nu Jacob Wiggersz. - Nu Symon Jacobs Wiggersz. 
dochter, genaemt Kathrijn Symon Jaep Wiggersz. A° XVcLX."" "

83. 1458 Januari 30
Schepenen in den Hage oorkonden, dat de Heilige-Geestmeesters verkopen aan de priesters van de 
memorie in den Hage een huis op de Geest in de Faynsstraat.

Gescreven upten XXXsten dach in Januario int jair ons Heren M CCCC acht ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 6A ). Het schependomszegel verloren.

85. 1458 Juni 12
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Claes Willems zoon erkent schuldig te zijn aan Jan Bruyn een 
rente van 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in het Westambacht van der Hage beoosten den
heerweg en bezuiden de duinen.

Gescreven upten twalefsten dach in Junio int jair ons Heeren M CCCC acht ende vijftich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 27A ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. L verso.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Betaelt nu Aem Ariaensz. tEykendunen in die kerck. Nu Cornelis 
Jansz. bac ker inde Spoystraet."" Het opschr. boven het afschr. luidt: ""Pro memoria Jan 
Aerntszoon. Onder de akte staat: Desen brief leit in de arck ingecasseert."""

88. 1459 Juli 24
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan Harmans zoon erkent schuldig te zijn aan Bruyn Aelbrechts
zoon een rente van 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn woonhuis op de Volresgraft.

Upten XXIIIIen dach in Julio int jair ons Heren M CCCC negen ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 27B.2 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
"Gehecht aan den brief d.d. 1508 November 22 (reg. no. 196). In dorso staat: ""Geeft Apollonia die 
turf ster of tonster, weduwe Kors Jans zoon timmerman."""

89.1. 1463 december 27
Schepenen in den Hage, oorkonden, dat Machtelt van Born aan Steffen Dircxzoen vijf stukken land 
heeft verkocht tezamen omstreeks 20 hont groot bij "Zuudenhout".

Gescreven upten XXVIIsten dach in Decembri int jair ons Heeren dusent vierhonder drie ende 
tsesistich.
Oorspr. ( Inv. no. 6B ).Met het gemeen schepenzegel in groen was, licht geschonden.
In dorso staat o.m.: "III marghen II honts van Mat van Born. Item deser brieff van desen twintich 
hont zijn ons ghegeven ende bewesen voer drie memorien te weeten van Willem R[..]er, van 
Bettgen Steffens ende van Arent Wolbrantszoon ende Fije sijn wijff"

93. 1465 Januari 30
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Louwerys Dammes' zoon erkent schuldig te zijn aan Bruun 
Aelbrechts zoon een rente van 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis op het Bleyckvelt.

Gescreven upten XXXsten dach in Januario int jair ons Heeren M CCCC vijf ende tsestich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 28A.1 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXV.
"Het oorspr. is vastgehecht aan dat d.d. 1501 Augustus 28 (reg. no. 187). Onder het afschr. staat: 
""Geeft Cornelis Allaert zoon, nu meester Adriaen Heytouwen, advocaet, a° 1562."""

101. 1465 Januari 23
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Doe Jans zoon Hoedeslager erkent schuldig te zijn aan Huge 
Willems zoon 3 pond Hollands 's jaars, gaande uit een tuin en erf in de Molenstraet en uit het door hem
bewoond wordende huis en erf ten oosten van den voornoemden tuin.

Gescreven upten XXIIIsten dach in Januari int jair ons Heeren dusent vierhondert vijf ende 
tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 28 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.
"Met de dorsale aanteckening: ""Item dese renten sijn ghecomen van Heynricks Jans zoon Hoens 
memori ende sijn wijf ende was omtrent anno XVc IIII."""

105. 1465 October 8
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Claes Neelt erkent schuldig te zijn aan Willem Pieters zoon 
eene jaarlijksche rente van 2 pond 2 schellingen en 6 penningen Hollands, gaande uit een erf van 91/2 
roede, gelegen in het Zuuteynde van den Hage over de Sint Anthonis' brug.



34 Kloosters Delfland / St. Jacobskerk 3.18.34.01

Gescreven achte dage in Octobri int jair ons Heeren M CCCC vijf ende tsestich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 47 ).
2. Opgenomen in een vidimus d.d. 1554 April 14 (reg. no. 258).
Aan het oorspr. zijn vastgehecht de brieven d.d. 1554 April 14 en 1558 Maart 18 (reg. nos. 258 on 
262).

107. 1465 October 8
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Aernt Knoop erkent schuldig te zijn aan Willem Pieters zoon 
een rente van 20 schellingen Hollandsen 's jaars, gaande uit een erf van 4 roeden in het Zuyteynde over 
Sinte Anthonius' brug, dat hij van hem in erfhuur houdt.

Gescreven achte dage in Octobri int jair ons Heren M CCCC vijf ende tsestich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 47A ). Met geschonden schepenzegel in groene was.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LVI.
"Onder de akte staat: ""Ghift nu Jan Nachtegael; ghift nu Dirc Jans zoon die voller. Noch een 
gepachten brief, die hier nae gescreven staet (reg. no. 96). Desen brief heeft meester Cornelis Bul 
gelost ao 1561."""

109. 1466 Juli 27
Geryt Potter van der Loo verkoopt aan Costijn van der Beeck 41/2 hont en 5 roeden land aan de 
noordzijde van het Hagebosch.

Den XXVIIen dach in Julio in 't jair ons Heren duysent vierhondert ses ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 7 ). Met een rest van het zegel van Dirc Potter van der Loo, broeder van de 
oorkonder, in groene was.

111. 1466 December 22
Notaris Martinus Arnoldus' zoon instrumenteert, dat Zoete Hugen, weduwe van mr. Willem 
Zonderdanck, doctor in de medicijnen, eene kapelrie sticht op het altaar van den H. Geest in de Sint 
Jacobs kerk in den Hage, welke zij bestemt voor haar kleinzoon Willem Willems zoon en waarover voor
het vervolg de H.-Geestmeesters collators zullen zijn, welke kapelrie zij begiftigt met 5 morgen land in 
Maeslant en eenige landrenten, tesamen opbrengende 30 pond 10 schellingen Hollandsch.

Acta fuerunt hec in domo mansionis Petri Sartoris anno indictione mense die hora et 
pontificatu quibus supra (anno nativitatis Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
sexto indictione decimaquarta mensis Decembris die vero vicesimo secundo hora pene 
vesperarum secundum usum etc. civitatis et dyocesis Trajectensis pontificatus sanctissimi in 
Christo patris ac domini nostri domini Pauli divina providentia clementia huius nominis pape
secundi anno tercio.
Oorspr. ( Inv. no. 82 ). Met signatuur van den notaris.

112. 1467 Juli 4
Claes Jans zoon, schout in het ambacht Wassenair, oorkondt.dat Danel Jacobs zoon verkoopt aan 
Gheryt Gheryts' zoon, bakker, een rente van 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn woning aan de 
Laeck.

Int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende tsestich up sinte Martijns dach translatio.
1. Oorspr. ( Inv. no. 61A ). Met het zegel van de oorkonder in groene was.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LIV.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Geeft Adriaen Maarts zoon ende Sebastiaen in de Keetel elc X 
schellingen Lamberti. Willem van Zwieten."" Het opschr. luidt: ""Pro memoria Gerit Ghijsbrecht 
zoon, backer van Heemskerck."""

114. 1468 maart 11
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan Engebrechs zoon erkent schuldig te zijn aan Heynric Jans 
zoon een rente van 20 schellingen Hollands 's-jaars, gaande uit zijn huis in de Kerkstraat.

Gescreven upten XIsten dach in Mairtte int jair ons Heeren M CCCC acht ende tsestich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 28B )

120. 1470 Mei 28
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Kathrijn Vop de Smits weduwe verkocht heeft aan Pieter 
Thomas' zoon, priester, eene rente van 20 schellingen Hollands jaarlijks, verzekerd op haar huis en erf 
op die Spoeye.

Gescreven opten XXVIIIen dach in Meye int jair ons Heeren duysent vierhondert ende 't 
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seventich.
Oorspr. ( Inv. no. 29 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.

125. 1580 Februari 9
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum bericht aan alle priesters etc., dat Matheus Henricus' 
zoon, klerk van de diocees van Trajectum, bezitter der vicarie of eeuwige kapelanie op het altaar van S. 
Anna in 'sHeeren graf in de parochiekerk te Haga, wegens zijn voorgenomen huwelijk daarvan afstand 
heeft gedaan ten behoeve van Joannes Adrianus' zoon Broers zoon, priester van Trajectum, en dat hij, 
daar de vicarie zoolang vacant is geweest, dat de vergeving daarvan volgens het concilie van Lateranen 
aan hem is vervallen, Joannes voornoemd daarmede begiftigt met last tot kerkelijke af-afkondiging en 
inbezitstelling.

Datum Trajecti sub anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo die nona mensis 
Februarii.
Oorspr. ( Inv. no. 73 ). Het zegel van de oorkonder verloren.. getekend door Theodoricus Terhoech,
notaris.

130.1. 1483 april 1
Notaris Thomas Theodrici de Medemblick instrumenteert, dat magister Johannes de Arundine, 
professor in de theologie, bisschop van Usbite, vicaris in pontificalibus van David van Bourgondië, 
bisschop van Utrecht, op verzoek van de broederschap van H. Anna in de parochiekerk van den Haag 
een beeld van H. Anna staande op het altaar van H. Lucas heeft gewijd en ingezegend en er een aflaat 
van tachtig dagen aan heeft verbonden, ten eerste voor alle gelovigen, die knielnd voor het beeld 
driemaal het Onze Vader en het Ave Maria bidden, ten tweede voor hen die de werkzaamheden van 
voornoemde broederschap van H. Anna bevorderen, zo vaak zij zulks doen, en ten derde voor allen die 
tot de broederschap toetreden, éénmaal bij heun intrede.

...anno a nativitate eiusdem domini mellesimo quadringentaesimo octuagesino tertio 
indictione primo die autem martis prima mensis aprilis hora rorarium vel quasi pontificatus 
sanctissimi in Christo pratris AC domini nostri domini sixti divina providentia pape quarti 
anno dudedcimo
Oorspr. ( Inv. no. 83A ). Met signatuur van den notaris.

131. 1475 November 22
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jacob van der Delle erkent schuldig te zijn aan Jacob Jans de 
boden zoon een rente van 80 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit het huis in Jan Symons laen, dat 
hij daarvoor in erfhuur heeft genomen.

Gescreven upten XXIIen dach van Novembri int jaer ons Heren duysent vierhondert vijf ende 
tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 39C.1 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Vastgehecht aan den brief d.d. 1522 Mei 5 (reg. no. 214).

131.1. 1486 juni 1
Notaris Johannes Vullinck instrumenteert, dat Albertus Albertus zoon de Loe, voorgedragen voor een 
vicarie op het altaar van St. Petrus in de parochiekerk te Haga, mr. Henricus de Alcmaria, Anderas de 
Oostrom, Peterus Bueren en Johannes Sigeruszoon, heeft gemachtig dat beneficie voor hem in 
ontvangst te nemen en zo nodig te verdedigen tegen aanspraken van anderen

Acta fuerunt hec Lovanii Leodiensis diocesis sub anno indictione mense die et pontifcatu 
quibus supra (anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentsesimo octuagesimo 
sexto indictione quarta mensis vero Junii die prima pontificatus sanctissimi in Christo patris 
et domini nostri domi Innocencii divina providentia pape octavi anno secundo.
Oorspr. ( Inv. no. 75A ). Met signatuur van de notaris
In dorso eene verklaring van de inbezitstelling (zie reg. no. 305).

133. 1476 April 9
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Gouwetten de vischkoopster, erkent schuldig te zijn aan de 
memorie aldaar 20 schellingen Hollands, gaande uit een huis en erf in het Westeynde.

Gescreven upten IXden dach van Aprille int jair ons Heren duysent vierhondert zess ende 
tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 30 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
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"Dit stuk is gecancelleerd. In dorso de aanteekening: ""Gelost van die proost van Bethleem. 
Actum den XIII Junii anno XVc XXVI ende weder beleit op Alijt Harmans dochter huys opte graft; 
nu Cornelis Michels zoon, lindewever."""

134. 1476 april 25
Jan Geryts zoon erkent schuldig te zijn aan heer Claes Martijns zoon, priester, een rente van 1 pond 
Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in het dorp Wateringen aan de dorpsweg bij de hofweide.

Gedaen upten XXVten dach in Aprille int jair ons Heren duysent vierhondert ses ende 
tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 61C ). Zegel van de oorkonder is verloren.
Afschrift in inv.nr. 1 fol LX.

137. 1477 Augustus 17
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Bertelmees Jacobs zoon verklaart schuldig te zijn aan Alijt Jan 
Aernts zoons weduwe eene rente van 20 schellingen Hollands jaarlijks, verzekerd op zijn huis en erf op 
de gracht.

Gescreven opten XVIIsten dach in Augusto int jair ons Heeren M CCCC zeven ende tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 31 ). Het gemeene schepenzegel verloren.
"In dorso staat: ""Arys Jan Dirxsz. op die Voldersgraft."""

138. 1479 Februari 1
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Dirc Willem Geryts zoon aan de priesters van de memorie 
aldaar verkoopt 1 morgen land, gelegen aan de zuidzijde van het bosch en aan de westzijde van den 
Denewech, en 1/2 morgen land benoorden hout.

Gescreven upten eersten dach in Februari int jair ons Heeren M CCCC negen ende tseventich.
Oorspr. ( Inv. no. 8 ). Met geschonden gemeen schepen zegel in groene was.

139. 1479 Maart 9
Alijt Jan Roen weduwe verkoopt aan de kerk van Nootdorp de rente van 8 pond Hollands jaarlijks, 
vermeld in den brief, waardoor deze gestoken is.

Gescreven opten IXen dach in Maerte int jair ons Heeren M CCCC acht ende tseventich na 
loop tsHoofs van Hollant.
"Oorspr. ( Inv. no. 61.1 ). Met het zegel van Willem van Bergen, schout op den Niewen Veen in 
groene was; dat van Michiel Pouwels zoon verloren. Met twee transfixen d.d. 1493 Juli 11 en 1554 
April 14 (zie reg. nos. 168 en 257)."
Met den brief, waardoor deze gestoken is, is waarschijnlijk bedoeld de brief d.d. 1421 September 
25 (zie reg.no. 22), waarvan het oorspr. niet meer aanwezig is.

140. 1479 Maart 23
Geryt Bartout van Heemskerck verkoopt aan Martijn Aernts zoon, priester, 1/4 van de woning en 
landerijen, gebruikt wordende door Wouter Jans zoon in het ambacht tsGravensande onder den 
Maesdijck.

Gescreven upten XXXIIIen dach van Mairte int jaer ons Heren dusent vierhondert negen ende 
tseventich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 22.1 ). De zegels van Geryt Bartout van Heemskerck en Jan van Naerden, klerk 
en bewaarder van het register van Noord-Holland verloren.
2. Gevidimeerd in den brief d.d. 1569 Maart 19 (zie reg. no. 287), welke hieraan is vastgehecht.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Is anno XCV gecocht by Robbrecht Pieters zoon Schilperoort 
ende overgebouckt op Joris Lenerts zoon Huysman met een opgehouden last tsjaers van L 
gulden."""

141. 1479 April 17
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Dirck Aef, Claes Bruyns zoons weduwe, erkent schuldig te zijn 
aan de priesters van de memorie aldaar een rente van 45 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit haar 
kamer op het Spoey aan de Westzijde van de vaart.

Ghescreven upten XVIIsten dach in April int jair ons Heren M CCCC negen ende tseventich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 31A ). Het schepenzegel verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LVII.
"In dorso van het oorspr. staat: ""Habet nu Jan Danel zoon opt Spoy; nunc habet Jan Zweet die 
snyer; modo die weduwe van Cornelis Jansz. backer ac LXI; habet nu Pieter van Zaenen a° 1567; 
nu Jan Jansz. de Bruyn."" Het opschr. boven het Afschr. luidt: ""Pro memoria Bruyn Aelbrechts 
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zoon."" Onder staat: ""Gift nu Neeltgin Bacx weduwe anno LX."""

146. 1482 Maart 4
Pieter Claes' zoon, schout in het ambacht Wassenaer, oorkondt, dat Jacob Jans zoon verkoopt aan 
Claes Pieters zoon een rente van 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn woning aan den heerweg.

Int ja er ons Heeren dusent vyerhondert twee ende tachtich den vyerden dach in Maert.
Oorspr. ( Inv. no. 61B ). Met geschonden zegel van de oorkonder in groene was.
"In dorso staat: ""Geeft Jan Jan Maerts zoon."""

149. 1483 Augustus 13
Notaris Florentius de Dam instrumenteert, dat Arnoldus Cock bij gift onder de levenden heeft 
geschonken aan de memoriemeesters van de. kerk in Haga een huis met erf in de Toornstraet met de 
bepaling, dat hij het huis gedurende zijn leven zal onderhouden, de jaarlijksche lasten, die er op rusten, 
zal aflossen en het niet met nieuwe zal bezwaren.

Acta fuerunt hec in dicta ecclesia Hagensi sub anno indictione mense die hora et pontificatu 
quibus supra (anno a nativitate Eiusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio 
indictione prima mensis vero Augusti die tertiadecima hora nonarum vel quasi pontificatus 
sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti 
anno duodecimo.
Oorspr. ( Inv. no. 9 ). Met signatuur van den notaris.
In dorso staat: Van Pieter Jonasz. huys opten hoeck vant Lombertstraetgen.

150. 1483 Augustus 13
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Aernt die Koek, priester, aan de memoriepriesters in den Hage 
heeft gegeven een huis en erf in de Toornstraet op voorwaarden, vermeld in zeker instrument.

Gescreven opten XIIIsten dach in Augusto int tjair ons Heeren M CCCC drie ende tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 9 ). Het schependomszegel verloren.

150.1. 1501 juli 31
Landschepen van 's-Gravensande oorkonden, dat Gheryt Jans zoon verkocht heeft aan de 
memoriemeesters in den Haghe, een losrente van 3 pond Hollands 's jaars, verzekerd op 3 morgen land 
in Noirlant, losbaar tegen de penning 16.

... opten lesten dach van Julio in den jare ons Heeren dusent vijfhondert ende een.
Oorspr. ( Inv. no. 20A ). Het ambachtszegel verloren.
Met 2 transfixen dd. 1513 maart 12 en 1514 januari 28 (zie regest nrs. 155.1 en 155.2, en 1 brief van 
1515 oktober 1 (zie regest nr. 157.1) aan het geheel vastgehecht..

151. 1484 December 8
Notaris Thomas Theodoricus' zoon instrumenteert, dat Mr. Albertus Bruno's zoon, Utrechtsch priester, 
en Cornelius Bruno's zoon, met hunne broeders en zusters en Johannes Dammas' zoon, genaamd 
Coman Jan, deken van de broederschap van S. Ursula in de parochiekerk te Haga, Petrus Daems zoon, 
Johannes Reynerus' zoon, Andreas Symons zoon en Cornelius Cortsuager, homannen en rectoren van 
genoemde broederschap, beloven het officie van 3 missen per week, door Bruno Albertus' zoon en zijn 
zoon Mr. Albertus voornoemd gesticht op het altaar van S. Ursula in de parochiekerk te Haga, nooit 
van dat altaar te zullen vervreemden en den verguld zilveren kelk en het missaal, ten dienste van dit 
officie door Bruno Albertus' zoon bestemd, ook voor andere missen der broederschap te doen dienen.

Acta sunt hec in Haga Comitis Trajectensis diocesis in ecclesia prochiali Hagensi in sanctuario
sub anno Domini indictione die mense loco et pontificatu quibus supra (anno Domini 
millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto indictione secundum usum stilum 
consuetudinem et communem modum scribendi civitatis et dyocesis Trajectensis secunda die 
autem Mercurii octava mensis Decembris hora vesperarum vel quasi pontificatus sanctissimi 
in Christo patris ac domini nostri domini Innocencii divina providencia pape octavi anno 
primo.
Oorspr. ( Inv. no. 84 ). Met signatuur van den notaris.

152. 1485 Maart 16
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Adriaen Jacobs zoon en Cornelys Geryts zoon verkoopen aan 
Kunyer van Levendael 14 hout land bij zuiden hout.

Gescreven opten XVIsten dach in Maerte int jaer ons Heeren M CCCC vijf ende tachtich.
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Oorspr. ( Inv. no. 10 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.
"In dorso staat: ""Bruickt meester Nicasius Haddeman om XVI pond ende een paer capoenen van 
X sch. Lest gebruict by Pieter Cornelis' zoon ofte Adriaen Sebastiaens zoon Varwer ende es anno 
XCV gecocht by Jan Hermans zoon van Middelcoop met een opgehouden rente ts jaars van XL 
gulden."""

155.1. 1513 maart 12
Schout en schepen van het ambacht van 's-Gravensande oorkonden, dat zij Jan Willems zoon, 
gemachtigde van de memoriemeesters in den Hageh, toegepacht hebben een rente van 10 schellingen 
Hollands 's jaars wegens achterstallige rente volgens de brief van 1501 juli 13, waardoor deze gestoken 
is (zie regest 150.1).

... opten twaleften dach van Maerte in den jaere ons Heeren dusent vijfhondert ende derthien.
Oorspr. ( Inv. no. 20A ). Het ambachtszegel verloren.
Met 1 transfix 1514 januari 28 (zie regest nr. 155.2).

155.2. 1514 januari 28
Schout en schepen van het ambacht van 's-Gravensande oorkonden, dat zij Jan Willems zoon, 
gemachtigde van de memoriemeesters in den Hageh, toegepacht hebben een losrente van 4 stuivers 's 
jaars, losbaar tegen de penning 15, wegens achterstallige renten volgens de brieven van 1501 juli 13 en 
1513 maart 12 , waardoor deze gestoken is (zie regesten 150.1 en 155.1).

... upten acht en twintischten dach van Januario in den jaere ons Heeren dusent vijfhondert 
ende veerthien.
Oorspr. ( Inv. no. 20A ). Het ambachtszegel verloren.

157. 1487 Juli 28
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast alle geestelijken en notarissen, die onder hunne 
berusting brieven hebben aangaande de vicarie op het altaar van St. Petrus in de parochiekerk van 
Haga Comitis, om deze binnen 6 dagen in originali of transsumpt over te leggen aan Theodericus 
Petrus' zoon, priester, of diens gemachtigde, ten einde te dienen in diens proces met Albertus Albertus' 
zoon de Loo, klerk, die mede tot bedoelde vicarie werd voorgedragen.

Datum anno MCCCC LXXXVII die vero Sabbato post festum sancti Jacobi apostoli vicesima 
octava mensis Julii.
Afschr. ( Inv. no. 76 ). Met de handtekening van Js. Zigeri, notaris.

157.1. 1515 oktober 1
Landschepen van 's-Gravensande oorkonden, dat zij de memoriemeesters in den Haghe toepachten 3 
morgen land in Noorlant, wegens achterstallige renten, hierop verzekerd volgens de brieven van 1501 
juli 31, 1513 maart 12 en 1514 januari 28 (zie regesten 150.1, 155.1 en 155.2).

... opten dach ende jaaer als voorschreven staet (opten eersten dach van October in den jaere 
ons Heren dusent vijfhondert ende vijftien.
Oorspr. ( Inv. no. 20A ). Het ambachtszegel verloren.
Gehecht aan de drie getransfigeerde brieven 1501 juli 31, 1513 maart 12 en 1514 januari 28 (zie 
regest nrs. 150.1, 155.1 en 155.2, en 1 brief van 1515 oktober 1 (zie regest nr. 157.1) aan het geheel 
vastgehecht..

158.1. 1517 december 14
Jacob Adriaens zoon ven der Wyet en Pieter Pieters zoon schepenen in den Hage, oorkonden , dat 
Willem Jans zoon Bol schuldig is aan de heren van de Memorie in den Hage een rente van 6 ponden 's-
jaar aflosbaar met de penning 16 en verzekerd op de helft van 7 morgen land.

Upten XIIIen dach in Decembri anno XVc ende zeventien.
Oorspr. ( Inv. no. 39F ).De beide schepenzegels verloren.
"In dorso staat: o.a. Eyckenduynen"

158.2. 1518 november 29
Claes Carboen en Gijsberth Dirycx zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Zeverin Jans zoon 
erkent schuldig te zijn aan de memorieheren van den Hage een rente van 2 pond Hollands 's jaars, uit 
zijn huis in het Noorteynde aan de Beeck.

Gescreven upten XXIXen dach in Novembri anno XVc ende achtiene
Oorspr. ( Inv. no. 39G ). De zegels van de oorkonders verloren.

159. 1489 Februari 10



3.18.34.01 Kloosters Delfland / St. Jacobskerk 39

Geryt Dircx zoon huurt voor 5 jaar van Claes Willems zoon c. 3 morgen land in Escamp.
... upten Xen dach van Februario int jaer ons Heeren duysent vierhondert neghen ende 
tachtich.
Oorspr. ( Inv. no. 14.1 ). Met geschonden zegel van mr. Willem Suyrmont, priester, in groene was.
Dit charter is vastgehecht aan den brief d.d. 1454 Augustus 14 (zie reg. no. 77).

160. 1520 december 24
Arent Pieters zoon en Adriaen Gerits zoon Paert schepenen in den Haghe oorkonden, dat mer. Joest 
Henricx zoon, priester, verklaart schuldig te zijn aan de heren van de memorie aldaar een rente van 6 
pond Hollands 's jaars, losbaar met de penning 16 en gaande uit zijn huis in Jan Henricx zoon straat.

Opten Kersenavont int jaer XVc ende twintich
Oorspr. ( Inv. no. 39BB.1 ). Zegels verloren.
Afschrift in inv.nr. 1 fol XXXX.
Het opschrift luidt "Pro memoria magister Willem Scouten, canonic was. Onder de akte staat: 
"geeft nu scone Jan, die boode".

160.1. 1521 juli 24
Wermbrecht Willems zoon en Gijsbrecht Diryx zoon, schepen van den Hage, oorkonden, dat Neeltgen 
Jans dochter erkent schuldig te zijn aan de heren van de memorie in den Hage een rente van 1 pond 
Hollands 's jaars, gaande uit haar huis in het Noorteynde.

Upten XXIIIIen Julii anno XVc ende eenentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39H.2 ). Met de geschonden zegel van de beide oorkonders in groene was.
Gehecht aan de brief dd. 1524 december 22, zie regest 162.1

161.1. 1522 juni 2
Jacop van de Wyel Adriaens zoon en Ghijsbrecht Dircxs zoon, schepen van den Hage, oorkonden dat 
Grieette Barthouts dochter erkent schuldig te zijn aan de heren van de Memorie in den Hage een rente 
van 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit haar huis in de Spoeyestraat.

Upten anderden dach van Junio anno XVc ende twee ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39I.1 ). De zegels van de oorkonders verloren.
In dorso staat: "geeft Hughe mandemaker anno XVc LXI". De brief is gehecht aan die van 1525 
januari 24 (zie regest 162.2).

162.1. 1524 december 22
Aernt Pieters zoon en Geryt Bruyns zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Neetgen Walravens
verkoopt aan de heren van de Memorie in den Hage een losrente van 20 schellingen Hollands 's jaarts, 
gaande uit haar huis in het Noorteynde,

Upten XXIIen dach van December anno XVc vierentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39H.1 ). Met de geschonden zegels (de eerste losgeraakt) van de oorkonders in 
groene was.
Gehecht aan de brief van 1521 juli 24 (zie regest no. 160.1).

162.2. 1525 januari 24
Willem Jans zoon en Marten Adriaens zoon, schepenen van den Hage, oorkonden dat Grietgen 
Baerthouts dochter verkoopt aan de heren van de Memoriën een losrente van 1 pond Hollands 's jaars, 
gaande uit haar huis in de Spoyestraat.

Upten XXIIIIen dach van Januario anno XVc vijffentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39I ). De zegels van de oorkonders verloren.
In dorso staat "geeft die mandemaker". Gehecht aan de brief van 1522 juni 2 (zie regest no. 16`1a).

162.3. 1525 februari 1
Willem Jans zoon en Huych Aernts zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat mr. Bartholomeus 
Ghijsels, de zanger, erkent schuldig te zijn aan Dirick Jacob zoon, memoriemeester van den Hage met 
de clavigeri Hubybrecht Bijl, pastoor, mr. Wouter Adriaens zoon, mr. Bartholomeus Nachtegael, Jacop 
van Delff en mr. Gillis Duyck een losrente van 4 pond Hollands 's jaars, gaande uit een half huis in de 
Schoelstraat tegenover de school.

Opten eersten dach van Februario anno XVc vijff en twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39J ). De zegels van de oorkonders verloren.

163.1. 1526 december 10
Adriaen Geryts zoon en Aerndt Pieters zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden dat Aernd Heynricx 
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zoon Nachtegael, priester, verkoop aan de memorieheren in den Hage een losrente van 2 pond 
Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Jan-Heynricxsstraat aldaaar.

Upten tiende dach van December anno XVc ende zesentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39K ). Het zegel van de eerste oorkonder is verloren; dat van de tweede 
geschonden in groene was.

164. 1491 Mei 26
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Florys Wolbrants zoon erkent schuldig te zijn aan Jan Jans 
zoon 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis en erf in het Noirteynde van den Hage.

Gescreven upten XXVI sten dach in Mey int jair ons Heeren M CCCC een ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 46.1 ). Met geschonden schependomszegel in groene was. Met transfix d.d. 1554 
April 13 (zie reg. no. 255).

164.1. 1528 februari 2
Adriaen de Milde Claeszoon en Adriaen Geryszoon Paert, schepenen van den Haag, oorkonden dat 
Wilboert Jans zoon, viskoper, verkoopt aan Joestken Ghijsbrechts dochter in de Poort een losrente van 
2 pond Hollands 's jaars, gaande uit haar huis aan de Oostzijde van het Spoey.

upten IIe dach van Februario anno XVc acht ende twintich nae 't gemeen scriven.
Oorspr. ( Inv. no. 41E ). De zegels van de beide oorkonders verloren.
Door deze is gestoken de brief van 1534 oktober 16 (zie regest 166.3.)

164.2. 1529 augustus 16
Aernt Pieters zoon en Kors Pieters zoon van der Beeck, schepenen van den Hage, oorkonden, dat 
Margriete, weduwe van Florijs van Oyen, verkoopt aan jonkvrouwe Zutegen van Elpendam een 
losrente van 1 pond Vlaams 's jaars, gaande uit haar huis aan de Vischmarkt.

Upten XVIen dach van Augusto anno XVc negenentwintich.
Oorspr. ( Inv. no. 40B ). Het zegel van de eerste oorkonder in groene was, dat van de ander 
verloren.
"In dorso staat:"" geeft Martigen Gerits dr [v]an de Boetermart, weduwe van meester Corenlis 
Barbier anno XVc LXI.""". De brief is gehecht aan die van 1530 augustus 25 (zie regest 164.4).

164.3. 1530 juni 14
Adriaen Geryts zoon Paert en Kos Pieters zoon van der Beeck, schepenen van den Hage, oorkonden, dat
Anthonis Kyvit, wantsnijder, verkoopt aan de memorieheren in den Hage een losrente van 4 pond 
Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Veenstraat.

Upten XIIIIen dach Juniii anno XVc ende dertich
Oorspr. ( Inv. no. 40A ). De zegels van de oorkonders ontbreken.

164.4. 1530 augustus 25
Huych Aerts zoon en Kors Pieters zoon van der Beeck, schepenen van den Hage, oorkonden, dat 
Margriete Engebrechts, dochter van Esbrouck, weduwe van Florys van Oyen, verkoopt aan de 
memorieheren van den Hage een losrente van 3 Carolus guldens 's jaars, gaande uit haar huis aan de 
Vischmarct.

Upten XXVen dach van Augusto anno XVc ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 40B ). Met het geschonden zegel van de eerst oorkonder in groen was; dat van 
de tweede is verloren.
"In dorso staat:"" geeft Martigin Gerrits dochter int Suypgin, weduwe van meester Corenlis 
Barbier""". De brief is gehecht aan die van 1529 augustus 16 (zie regest 164.2).

165.1. 1532 mei 10
Kors Pieters zoon en Marten Adriaens zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat Huych Jans 
zoon verkoopt aan de memorieheeren een rente van 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in 
het Westeynde en dat in de Vleersteech naast de Vleebloem.

... upten Xen dach van Mey anno XVc twee en dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41B ). De zegels van de beide oorkonders verloren.

166. 1492 Maart 28
Huych van Zweten, schout in het ambacht Zoeterwoude, oorkondt, dat Phillips Pieters zoon van Dam 
verkoopt aan Adriaen Aernts zoon een rente van 4 pond Hollands 's jaars, gaande uit 8 morgen land in 
Tegelrebroeck aan de Vliet.

Opten acht ende twentichsten dach in Mairte int jair ons Heren duysent vierhondert twee 
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ende tneghentich.
Oorspr. ( Inv. no. 62B ). Met geschonden zegel van de oorkonder in groene was.

166.1. 1532 december 20
Kors Pieters zoon van der Beeck en Marten Adriaens zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat 
Adriaen van Dorp, kannunik op het Hof, verklaarts schuldig te zijn aan de memorieheren van den Hage
een losrente van 2 pond Hollands 's jaars, uit zijn huis in 't Voorhout bezuiden de Dennewech.

upten XXen dach van December anno XVc twee en dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41C ). De zegels van de beide oorkonders verloren.

166.2. 1533 november 19
Kors Pieters zoon van der Beeck en Marten Adriaens zoon, schepenen van den Haghe, oorkonden, dat 
Claes Wouters zoon, schrijnwerker, verkoopt aan de memorieheren van den Hage een rente van 2 pond 
Hollands 's jaars, uit zijn huis in de Spoeystraat.

upten XIXen dach van November anno XVc drie en dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41D ). De zegels van de beide oorkonders verloren.

166.3. 1534 oktober 16
Korst Pieter zoon van der Beeck en Marten Adriaens zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat 
Jan Plumeon, hun klerk, verkoopt aan de memorieheren van den Hage de rente, vermeld in de brief van
1528 februari 2 (zie regest nr. 164.1) waardoor deze gestoken is.

Upten XVIen dach van October anno XVc vieren dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41E ). De zegels van de beide oorkonders verloren.

166.4. 1536 november 15
Maertijn Adrianes zoon en Anthonis Aernts zoon , schepenen van den Hage, oorkonden, dat Pieter 
Jacobs zoon, priester, erkent schuldig te zijn aan de memorieheren in den Haghe een rente van 4 pond 
Hollands 's jaars, gaande uit het huis van wijlen jonkvrouw Van Sombrecht in de Toerenstraat naast de 
Heyligen-Geest-loods en een huis in de Joncvrouw-Ydenstraat.

Upten Xven dach van November anno XVc zes ende derticht
Gevidimeerd in de brief van 1571 maart 15 (zie reg. 294.1)

167. 1492 november 19
David de Burgundia, bisschop van Trajectum, vergunt de fabriekmeesters van de parochiekerk van 's-
Gravenzan van het vermogen van de kerk tot een bedrag van 600 Rijnse guldens te verkopen.

...anno Domini millesimo quadrinentesimo nonagesimo secundo die vero decima nona 
mensis Novembris.
Oorspr. ( Inv. no. 56A ). Zegels verloren.
Afschrift in inv.nr. 1 fol. LXXIII verso.

167.1. 1538 februari 26
Kors Pieters zoon van der Beeck en Nycasisu Anhonis zoon van Flory, schepenen van den Hage, 
oorkonden, dat Willeboert Jans zoon Stierman verkoopt aan de heren van de Memorie van St. 
Jacobskerk in den Hage een losrente van 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis aan de Oostzijde
van het Spoey.

Upten XXVIen dach van Februario anno XVc acht ende dertich stilo curie Trajectensis.
Oorspr. ( Inv. no. 41F ). Het zegel van de eerste oorkonder geschonden in groene was; dat van de 
tweede verloren.

167.2. 1538 juli 22
Kors Pieters zoon van der Beeck en Jacob Grebberts zoon, goudsmid, schepenen van den Hage, 
oorkonden, dat Jan Philips zoon, dekker, verkoopt aan de memorieheren in den Hage een rente van 3 
pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis aan de Oostzijde van het Spoey bewsten het Bleyckvelt en 
zijn woonhuis in sincte Blasisu en Erasmus aan de Westzijde van het Spoey.

Upten XXIIen dach van Julio anno XVc achtendertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41G.1 ). Met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was; dat van de 
tweede met contrazegel.

168. 1493 Juli 11
Willem Berger Jans zoon en Huge Louwen zoon, kerkmeesters te Nootdorp, verkoopen aan Mr. 
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Thielman Heynrix zoon, provisor en deken van Delffland, de rente, vermeld in den brief d.d. 1479 Maart 
9, waardoor deze gestoken is (zie reg. no. 139).

Gedaan opten XIen dach in Julio int jair ons Heren M CCCC drie ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 61.3 ) Het zegel van Dirck Reyners zoon verloren. Met transfix d.d. 1554 April 14 
(zie. no. 256).

168.1. 1547 juni 28
Kors Pieter zoon van der Beeck en mr. Michiel Claes zoon (van den Berch) schepenen van den Haghe, 
oorkonden, dat Heynrick Wouters zoon, bontwerker, verkoopt aan de memorieheren in den Haghe een 
rente van 10 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Hoelstrate.

Opten achtenetwintischsten dach in Junio anno XVc zeven ende veertich.
Oorspr. ( Inv. no. 43A ). Met de zegels van de oorkonders (het tweede geschonden) in groene was.

168.2. 1548 juni 27
De officialen van de Curie en de aartsdiaken van Trajectum gelasten, dat de geëxcommuniceerde 
Jacobus Wilhelmuszoon Deym, inwoner van Haga, gemaand wordt te betalen aan mr. Lambertus ten 
Duynen de kosten van het vonnis en aan mr. Andreas de Medenblick, advocaat, Jacobus Bemmell en 
Cornelius Voirborch, procureurs, en Theodericus ter Hoech, notaris, hun salaris voor rechtsbijstand bij 
de scheiding van zijn echtgenote Catherina Johannes dochter de Ghelder.

Datum anno Domini millesimo quinquagesimo quadragesimo octavo die vero Mercuri 
vicesima septima mensis Juniii.
Oorspr. ( Inv. no. 85 ). Het zegel verloren.
In dorso de acte van 1550 februari 24 (zie regest 168.4).

168.3. 1548 augustus 7
Anthonis Aerntsz en mr. Michiel Claeszn., schepenen in den Haghe, oorkonden, dat Claes Claesz, 
droechscherijer, erkent schuldig te zijn aan de drie natuurlijke weeskinderen van wijlen heer Jan Stalpert
van der Wylle, kannunik van het Hof van Holland, genaamd Pouwels, Jan en Marie, een losrente van 2 
pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis de Witte Pauwe in de Veenstraat.

Opten zevenden dach in Augustu anno XVC acht ende veertig.
Oorspr. ( Inv. no. 46AA.1 ). Met geschonden zegels van de oorkonders in groene was.

168.4. 1550 februari 24
Jodocus Wilhelmus zoon Buschert, priester, deelt mede dat hij de brief van 1548 juni 27 (zie regest 
168.2) aan de deur van de parochiekerk van St. Jacobus te Haga heeft aangeslagen en dit de volgende 
dag Jacobus Wilhelmus zoon Deym heeft medegedeeld.

Acta sunt hec anno mense di quibus supra (anno domini millesimo quigentesimo 
quinquagesimo ipso die Mathie sub divinis
Opgenomen in dorso van brief 1548 juni 27 (zie regest 168.2).

169. 1494 October 3
Jan Willems zoon, schout in Zuytwijck, oorkondt, dat Bairtout Hugen zoon erkent schuldig te zijn aan 
Mr. Dirc Ariën zoon, priester, een rente van 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn woning, die wijlen 
Heinrich Evert zoon vermaakt heeft aan de heeren van de memorie van der Haghe.

In den jare ons Heeren dusent vierhondert vier ende tnegentich den derden dach in Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 64A ). Met geschonden zegel van de oorkonder in groene was.

169.1. 1551 november 28
Huych Adriaenssen van den Velde en Cornlis van Aecker, schepenen in den Haghe, oorkonden, dat 
Nicolas Nicolai en Helena Engelsdochter, echtelieden, aan Jacob Jooryszoon, inwoner van den Hage, 
een rente verkopen van 6 Carolusgulden per jaar, onder verband van een generale hypotheek.

...den XXVIIIen dach van November anno XVc een ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 54C ).De zegels van de oorkonders verloren.
De transportegister in het Gemeentearchief van 's-Gravenhage wijzen uit dat deze rente verkocht 
is aan de memorieheren van de St. Jacobskerk, 8 juli 1569.

170.1. 1553 november 8
Jan Stalpert van der Wyele verkoopt ter weeskamer van den Haghe aan zijn zwager Adriaen Gerytsz, 
gezworen bode van het Hof van Holland, zijn aandeel in een rente van 2 pond Hollands 's jaars, ten 
laste van Claes Claesz, wonende in de Witte Pauwe
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Up huyden den VIIII dach in November anno XVc drie ende vijftich
Oorspr. ( Inv. no. 46AA.2 ). Authentiek extract uit "het principael weesbouck buyten geteyckent 
mitte letter h, folio primo, berustende in de weescamer van den Haghe"

170.2. 1553 november 10
Pauwels van der Wyll verkoopt aan zijn zwager Adriaen Gerytsz, gezworen bode van het Hof van 
Holland, zijn aandeel in een rente van 2 pond Hollands 's jaars, gelijk zijn broeder Jan Stalpert dat 
gedaan heeft (zie regest 170.1)

Up huyden den Xen November anno XVc drie ende vijftich
Oorspr. ( Inv. no. 46AA.2 ). Authentiek extract uit "het principael weesbouck buyten geteyckent 
mitte letter h, folio primo, berustende in de weescamer van den Haghe"

171. 1495 maart 4
Jan Symon zoon, Jan Ghijsbrechts zoon, Jan Jacobs zoon van Wael en Herman Heynrich zoon, 
kerkmeesters van 's-Gravenzande, verkopen met toestemming van de bisschop, vervat in de brief van 
1492 november 19 (regest 141) hieraan gehecht, en van het gerecht van de stad en het ambacht van 's-
Gravenzande aan de memoriemeesters in den Hageh een rente van 6 pond Hollands 's jaars, gaande 
uit 2 1/2 morgen land in het Noerlant tussen de Noerlandse dijk en de Noerlandse kreek.

...upten vierden dach van Maerte in den jare ons Heeren duysent vierhondert vijf ende 
tnegentich
Oorspr. ( Inv. no. 56A ). Zegels verloren.
Afschrift in inv.nr. 1 fol. LXXIII.

171.1. 1557-07-09
Willem van Cryep en Joos Jacobs zoon, schepenen van den Hage, pachten de memorieheren in den 
Hage toe een rente van 6 schellingen 6 penningen Hollands 's jaars, gaande uit Cleas Jans zoon de 
Praters huis in het Noorteynde wegens achterstallige renten, voortspruitende uit de rentebrief van 1532 
juli 12 (zie regeste 225)

Upten IXen dach Julii anno XVc zeven ende vijftig
. Oorspr. ( Inv. no. 41A.1 ). Met geschonden zegel van de eerste oorkonder in groen was, dat van de
ander verloren.

171.2. 1557 september 16
Willem van Crylp en Joost Jacobszoon, schepenen in den Hage, oorkonden dat Adriaen Gerritszoon , 
bode van het Hof van Holland, verkocht heeft aan de memorieheren in den Hage een rentebrief van 2 
pond Hollands 's jaars, onder verband van zijn huis in de Molenstraet

... opten XVI en dach van September anno XVc seven ende vijftich
Oorspr. ( Inv. no. 46AA.3 ). De zegels van de oorkonders verloren.
Deze akte moet gestoken zijn geweest door de rentebrief van 1548 august 7 (zie regest 168.3).

172. 1497 Januari 23
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Anthony Kerstant Geryts zoons weduwe erkent schuldig te 
zijn aan de priesters van de memorie in den Hage 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit haar huis
en erf in de Molenstraet.

Gescreven upten XXIIIsten dach in January int jair ons Heeren M CCCC zeven ende 
tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 39.2 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Hieraan is vastgehecht het charter d.d. 1513 Mei 11 (zie reg. no. 201).

172.1. 1559 januari 6
Symon van der Does en Joest Jacobs zoon (Van Hoogenhouck), schepen van den Hage, oorkonden , dat
Gryete Symons dochter erkent schuldig te zijn aan de memorieheren van St. Jacobskerk in den Hage 
een rente van 3 pond Hollands 's jaars, gaande uit haar huis in de Thoornstraat.

Opten VIen January anno XVc neghen ende vijftich naer ghemeen scrijven.
Oorspr. ( Inv. no. 47B ). Het zegel van de eerste oorkonder verloren, dat van de tweede in groene 
was.

174. 1497 Augustus 29
Baljuw, schout en schepenen van den Hage verkoopen aan de priesters van de memorie in den Hage 
eene jaarlijksche rente van 20 schellingen Vlaams, losbaar met den penning 15.
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Upten XXIXsten dach in Augusto int jair ons Heren M CCCC zeven ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 26 ). Het schependomszegel verloren. Met transfix d.d. 1510 October 5 (zie reg. 
no. 197), hetwelk is losgeraakt.

174.1. 1562 augustus 4
Jacob van Dorp en Adriaen van der Aer, schepenen van den Haghe, oorkonden dat Jan Willems zoon, 
priester, verkoopt aan de memorieheren van den hage een rente van 4 Carolus guldens gaande uit zijn 
huis in de Thoornstraat.

Upten vyerden Augusti anno XVc twee ende tsestich
Oorspr. ( Inv. no. 48A ). Het zegel van de eerste oorkonder verloren, dat van de tweede in groene 
was is geschonden.

175. 1497 November 2
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Goodtscalk Claes' zoon erkent schuldig te zijn aan de 
memoriemeesters aldaar 4 pond 5 schellingen Vlaams wegens den koop van een huis en erf in de 
Molenstraet, te betalen in vier termijnen.

Gescreven opten anderden dach in Novembri int jair ons Heeren dusent vierhondert zeven 
ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 32.2 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.
Gecancelleerd.

175.1. 1563 juni 21
Jacob van Dorp en Adriaen van der Aa, schepenen in den Haghe oorkonden, dat Vincent Maertenszoon
te Eyckenduynen verklaart te hebben verkocht aan de memorieheren van de Sint Jacobskerk in den 
Hage een losrente van 3 Carolus guldens Vlaams 's jaars, losbaar met de penning 16 en verzkered op 
zijn huis en landen te Eyckenduyen.

...den XXI Juny anno XVc drie ende tzestich
Oorspr. ( Inv. no. 51A ). De beide schepenzegels verloren.

175.2. 1568 oktober 29
Jacob van Dorp en Adriaen van den Velde, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Jan Vernis, 
priester, verkoopt aan de memorieheren in den Hage een rente van 7 Carolus guldens 's jaars, gaande 
uit zijn huis in de Vlamingstraet.

Upten XXIXen dach Octobris anno XVc acht ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 54A.1 ). Met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was.

175.3. 1569 januari 22
Jacob van Dorp en Adriaen van den Velde, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Jan Vernis, 
priester, verkoopt aan de memorieheren in den Hage een rente van 13 pond Hollands 's jaars, uit zijn 
huis in de Vlaminckstraet.

Upten XXIIen ach Januarii anno XVc negen ende tzestich nae gemeen schrijven.
"Oorspr. ( Inv. no. 54A.2 ). Het zegel van de eerste oorkonder verloren; dat van de tweede in 
groene was, geschonden met contrazegel.

175.4. 1569 april 13
Jan van Ouwen en Gergorius van Moersselle, schepenen van den Hage, oorkonden dat Willem Michiels
zoon, metselaar, erkent schuldig te zijn aan de kinderen van wijlen mr. Rombout van Steynenmolen en 
Luytgaerde Sandelings een losrente van 3 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis op de Geest.

Upten XIIIen dach Aprilis anno XVc negen ende tsestich na Paesen.
Oorspr. ( Inv. no. 54B.1 ). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
Door deze is gestoken de brief van 1569 juni 4 (zie regest 175.5).

175.5. 1569 juni 4
Jan van Ouwen en Pieter de Vries, schepenen van den Hage, oorkonden dat mr. Heyndrick van 
Medenbli, advocaat voor het Hof van Utrecht, echtgenoot van Anna van Steynemoelen verkoopt, mede 
namens de andere erfgenamen van mr. Rombout van Steynenmolen en Luytgaerde Sandelings, aan de 
heren van de memorie van St. Jacobskerk de rente, vermeld in de brief van 1569 april 13 (zie regest nr. 
175.4), waardoor deze gestoken is.

Upten IIIIen ach Junii anno XVc negen ende tzestich nae gemeen schrijven.
"Oorspr. ( Inv. no. 54B.2 ). Met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was.
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175.6. 1568 april 13
Pieter de Vries en Cornelis Messing, schepenen in den Haghe, oorkonden, dat Jan Adriaensz., 
wielmaker, verkocht heeft aan de erfgenamen van Marijken Jacobsdr. in den Engel een losrente van 3 
pond van 40 groten Vlaams per jaar, gaande uit zijn huis en erf in die Noordeinde.

Upten achtsten July anno XVc neghen ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 54D.2 ). Met fragmenten van de zegels van de oorkonders in groene was.
Door deze is gestoken de brief van dezelfde datum (zie regest 175.7).

175.7. 1569 juli 8
Pieter de Vries en Cornelis Messing, schepenen in den Haghe, oorkonden, dat Jutgen Jorisdochter, 
weduwe van mr. Frans van Geersberghe en de andere erfgenamen van Jacob Jorisz. in den Engel - na 
uitkopp van de erfgenamen van Martigen Jocobsdochter in den Engel - aan de memorieheren van de 
St. Jacobskerk de rente verkocht hebben, vermeld in de voorgaande akte (regest 175.6) waardcoor deze 
gestoken is.

Upten achtsten July anno XVc neghen ende tsestich.
"Oorspr. ( Inv. no. 54D.1 ). Het zegel van de eerste oorkonder verloren; dat van de tweede in 
groene was met contrazegel.

175.8. 1569 juli 16
Burgemeesteren en schepenen in den Hage geven vidimus van een oorkonde van 1413 juli 26 (zie regest
18).

Upten XVIen dach July anno XVc negen ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 26BB2 ). Het gemeenschappelijk zegel ten zaken en contrazegel in groen was.

176. 1497 November 2
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Goodtscalck Claes' zoon erkent schuldig te zijn aan de 
priesters der memorie aldaar 2 pond Hollands 's jaars uit een huis en erf in de Molenstraet.

Gescreven upten anderden dach in Novembri int jair ons Heeren dusent vierhondert zeven 
ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 32.1 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.
In dorso staat, dat jonkvrouw van der Burch, die een deel van het gehypothekeerde erf gekocht 
had, op 15 December 1545 een pond heeft afgelost.

176.1. 1570 maart 15
Jan van Ouwen en Cornelis Messing, schepenen in den Hage, oorkonden dat zij met de andere heren 
voor de wet aan de memorieheren in den Hage een jaarlijkse rente hebben toegepacht van 36 
schellingen 6 penningen Hollands, gaande uit het huis en erf vna Claes Jansz. Storm in Jan Henyricx 
straet, en dit wegens achterstallige renten voortgesproten uit een rentebrief, groot 6 pond Hollands per 
jaar (zie regest 160)

Gescreven ende gepacte upten XVen dach in Maerte anno XVc ende tzeventich nae gemeen 
scrijven
Oorspr. ( Inv. no. 39BB.2 ). Met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was.
Is vastgehecht geweest aan de rentebrief voornoemd.

177. 1497 November 3
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Baltaser Pieters zoon erkent schuldig te zijn aan de priesters 
der memorie in den Hage 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in het Voorhout.

Gescreven upten derden dach in Novembri int jair ons Heren M CCCC zeven ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 33 ). Het gemeen schepenzegel verloren.

178. 1497 December 11
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Dirc Jacobs zoon erkent schuldig te zijn aan mr. Thomas Dircx
zoon van Medenblieck eene rente van 3 pond Hollands jaarlijks, verzekerd op zijn huis en erf op de 
Volresgracht.

Gescreven upten elften dach in Decembri int jair ons Heeren M CCCC zeven ende 't negentien.
Oorspr. ( Inv. no. 34 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.
"In dorso staat: ""op Coman Cornelis' huis, gheheten die Gulden Passer 1553"". - Het charter is 
vastgehecht aan dat d.d. 1442 Juni 5 (zie reg. no. 56)."

180. 1498 Januari 15
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Schepenen van den Hage oorkonden, dat Claes Martijns erkent schuldig te zijn aan de priest ers der 
memorie aldaar 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Spoeystraet.

Gescreven upten XVsten dach in Januario int jair ons Heeren M CCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 35.1 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.
Het charter is vastgehecht aan die d.d. 1431 Augustus 24 en 1435 Maart 9 (zie reg. nos. 34 en 40).

181. 1498 Maart 4
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jan van Remonde verkocht heeft aan heer Adriaen Jans zoon, 
priester, een huis en erf in de Vleersteech.

Gescreven upten vierden dach in Maerte int jair ons Heeren M CCCC acht ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 11 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.

184. 1498 November 9
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Herman Lucas'zoon erkent schuldig te zijn aan Jacob van 
Huesden een rente van 10 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis op de Geest.

Ghescreven upten negenden dach in Novembri int jair ons Heeren M CCCC acht ende 
tnegentich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 39E.1 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXXVI.
"Het oorspr. is gehecht aan de brieven d.d. 1515 Augustus 29 (reg. no. 203) en 1526 Juli 6 (reg. no. 
217). In dorso staat: ""Cornelis Michiels zoon, tafellakenwever, 1553."" Het afschr. vermeldt het 
jaar 1499."

185. 1498 November 12
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Jacob Doen zoon erkent schuldig te zijn aan Jan Jans zoon een 
rente van 20 schellingen Hollands jaarlijks, gaande uit twee kamers in de Sinte Jacobs straat over Sint 
Anthonys' brug.

Gescreven opten XIIsten dach in Novembri int jair ons Heeren M CCCC achte ende tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 46A.1 ). Met geschonden schepenzegel in groene was. Met transfix d.d. 1554 
April 13 (reg. no. 256).
"In dorso staat: ""Jacob Doen zoon 1 pond Holl.: habet Ao LIIII Wm Jansz. int Padtmoes."""

186. 1501 Mei 18
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Eeuwout Jans zoon erkent schuldig te zijn aan de memorie een 
rente van 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis aan de Zuidzijde van de Voldersgraft.

Gescreven upten XVIIIe dach in Meye int jair ons Heeren XVc ende een.
1. Oorspr. ( Inv. no. 46B.1 ). Met geschonden schependomszegel in groene was. Met transfix d.d. 
1557 September 24 (reg. no. 261).
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXII.
"Het afschr. met aanteekening: ""Geeft nuu anno XVc LX scipper Allaert."""

187. 1501 Augustus 28
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Joost Jans zoon erkent schuldig te zijn aan Pieter van der Kerck,
priester, een rente van 6 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis op het Bleyckvelt.

Gescreven upten XXVIIIen dach in Augusto int jair ons Heeren XVc ende een.
1. Oorspr. ( Inv. no. 28A.2 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. XXV.
"Het oorspr. is vastgehecht aan den brief d.d. 1465 Januari 30 (reg. no.102). In dorso staat: ""nunc 
habet Mr. Ariaen Nannonis, doirwairder."" Onder het afschr. staat: ""Geeft nu Dirck Jansz. in de 
Griff af ter die Spoycapelle; geeft nu meester Adriaen Heytouen, advocaet. Gelost by Heytouen 
anno XVc LXII ende tgelt in den arcke gebracht."""

188. 1501 September 12
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Philips Adriaens zoon erkent schuldig te zijn aan de memorie 
in den Hage 10 schellingen Hollands jaarlijks, gaande uit zijn huis en erf in de St. Pieters straet.

Gescreven upten XIIden dach van Septembri int jair ons Heeren vijffthienhondert ende een.
Oorspr. ( Inv. no. 36 ). Het gemeen schepenzegel verloren.

189. 1503
Barthout van Assendelff geeft Wouter Adriaens zoon, priester, voor de getijden in de groote kerk in den 
Hage, wegens achterstallige rente, eene assignatie van 8 pond Vlaams op Jan van Rietvelt, den 
bastaard, welke hij te goed heeft van de koopsom van het huis, door dezen van hem gekocht, staende 



3.18.34.01 Kloosters Delfland / St. Jacobskerk 47

op de Plaetse.
... dit selve gescreven ende ondergeteyckent mit mijn gewoenlicken hanteyckent int jair 
vijftyenhondert ende drie.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 38 ). Met de handteekening van Barthout van Assendelff.

190. 1503 September 24
Willemtgen Jacob Claes' zoons, echtgenoote huurt als gevolmachtigde van haar man voor 10 jaar van 
Claes Willems zoon c. 3 morgen land, gelegen in Escamp.

... upten XXIIIIen dach in Septembri anno XVc ende drie.
Oorspr. ( Inv. no. 14.3 ). Met het geschonden zegel van mr. Willem Zuyrmont, priester, in groene 
was.
Het charter is vastgehecht aan den brief d.d. 1454 Augustus 14 (zie reg. no. 77).

191. 1504 Maart 5
Mychiel Pieters zoon verkoopt aan Mr. Jacop, memoriepriester, een rente van 2 pond Hollands 's jaars, 
gaande uit 4 morgen land in het ambacht Noottorp op de Nyeweveen aan den Voirbursschen weg.

Upten vijften dach in Maert int jair ons Heren duysent vijfhondert ende drie nae beloop 
tsHoeffs van Hollant.
Oorspr. ( Inv. no. 58B ). Met de zegels van Costijn Jans zoon en Kerstant van Alkemade 
(geschonden) in groene was.

192. 1504 December 1
Kerkmeesters der parochiekerk in den Haghe verkoopen aan de priesters der memorie van een stuk 
land in den Haghe bij noorden hout, de kerk aangekomen bij testament van Cornelys Jacops zoon en 
Aechte, zijne echtgenoote.

... aldus gedaen opten eersten dach in December ao. XVc ende vier.
Oorspr. ( Inv. no. 12 ). Met het opgedrukte zegel van de kerk in groene was.

193. 1505 Juni 24
Schout en schepenen van den Haghe verkoopen aan de memorie aldaar eene rente van 1 pond Vlaams 
's jaars, losbaar met den penning 16.

Gescreven up sint Jans dach int jaer ons Heren vijftienhondert ende vijff.
Oorspr. ( Inv. no. 25 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.

194. 1507 Februari 24
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Pieter Allemans zoon erkent schuldig te zijn aan de 
memorieheeren aldaar 20 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis en erf op het Spoye.

Gescreven upten XXIIIIen dach van Februario int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende 
seven.
Oorspr. ( Inv. no. 37 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Dit stuk is gecancelleerd.

195. 1507 Maart 20
Landschepenen van tsGravensande oorkonden, dat Harman Claes' zoon verkoopt aan de heeren van 
de memorie in den Hage eene jaarlijksche rente van 2 pond Hollands, gaande uit zijn huis en erf met 
11/2 morgen land, gelegen in het ambacht tsGravensande in de Hoen dertiende.

... opten twintichsten dach van Maerte in den jaere ons Heeren dusent vijfhondert ende seven.
Oorspr. ( Inv. no. 57 ). Het ambachtszegel verloren.

196. 1508 November 22
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Willem Adriaens zoon erkent schuldig te zijn aan de 
memoriemeesters van der Hage een rente van 10 schellingen Hollands, gaande uit zijn huis aan de 
Voldersgraft.

Gescreven upten XXIIe dach in Novembrii int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende acht.
Oorspr. ( Inv. no. 27B.1 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
Gehecht aan den brief d.d. 1459 Juli 24 (reg. no. 88).

197. 1510 October 5
Baljuw, schout en schepenen in het ambacht van den Hage oorkonden, dat naar aanleiding van hun 
besluit tot verlaging van de renten ten laste van den Hage van den penning 15 tot den penning 16, de 
priesters van de memorie een rentebrief, groot 20 schellingen Vlaamsch jaarlijks, in dien zin gewijzigd 
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hebben (zie reg. no. 174), en dat zij dezen brief door dien rentebrief gestoken hebben.
Gegeven upten Ven dach in Octobri int jaer ons Heeren duysent vijffhondert ende thiene.
Oorspr. ( Inv. no. 26 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
Het transfix is losgeraakt.

198. 1512 Juli 13
Adriaen Jacops zoon en Adriaen de Milde Clais' zoon, schepenen in den Hage, oorkonden, dat Jan 
Splinter Clais' zoon van Delft erkent schuldig te zijn aan de memoriemeesters in den Hage een rente 
van 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Schoelstraet.

Gescreven upten XIIIen dach in Julio anno XVc ende twaleff.
Oorspr. ( Inv. no. 37B ). Met de schepenzegelsingroene was.
Gehecht aan de brieven d.d. 1440 Febriari 29 (reg. no. 51) en 1555 Juni 29 (reg. no. 259).

199. 1512 October 20
Willem Jans zoon, waard in Engelant, en Dirck Deym Jans zoon, schepenen in den Hage, oorkonden, 
dat Cornelis Reymbrants zoon erkent schuldig te zijn aan de heeren van de memorie een rente van 20 
schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn woonhuis in het Suyteijnde.

Gescreven upten XXen dach in Octobri anno XVc ende twaleff.
Oorspr. ( Inv. no. 37A ). De schepenzegels verloren.

200. 1512 December 17
Het Hof van Holland veroordeelt de weduwe v.n Jan den bastaard van Rietvelt om aan de 
memorieheeren in den Hage af te geven den laatsten termijn van de koopsom van een huis op de 
Plaetse, door Jan voornoemd gekocht van mr. Barthoud van Assendelft, welke hij onder zich hield, 
zoolang deze geen waarborg had gesteld, en waarop de memorieheeren aanspraak maken volgens 
assignatie van mr. Barthoudt voornoemd wegens achterstallige rente, die zij uit het huis hadden, terwijl
de memorieheeren worden veroordeeld de bedoelde waarborg te te stellen.

Aldus ghedaen in den Hage den XVIIen dach in Decembri anno XVc ende XII.
Oorspr. ( Inv. no. 38 ). getekend door den raad Cornelis Heynricx zoon.

201. 1513 Mei 11
Schepenen van den Hage pachten den memoriemeesters aldaar 3 schellingen 6 penningen Hollands 's 
jaars toe, gaande uit Heyn Boggen huis in de Molestraet wegens achterstallige rente.

Gescreven ende gepacht upten elften dach van Meye int jair ons Heeren duysent vijffhondert 
ende derthyene.
Oorspr. ( Inv. no. 39.1 ). Met de geschonden schepenzegels van Claes Willems zoon (van 
Hoogenhouck)en Diricx Jans zoon Duycker in groene was.
Het charter is vastgehecht aan dat d.d. 1497 Januari (zie reg. no. 172).

202. 1514 September 28
Arent Pieters zoon en Willem Jans zoon in Engelant, schepenen in den Hage, oorkonden, dat Thomas 
Cornelis' zoon erkent schuldig te zijn aan de heeren van de memorie een rente van 1 pond Hollands 's 
jaars, gaande uit zijn huis in de Kerckstraet.

Gescreven upten XXVIII dach van Septembri anno XVc ende XIIIIen.
"Oorspr. ( Inv. no. 39A.1 ). Met geschonden zegel van den eersten schepen in groene was; dat van 
den ander verloren."
Gehecht aan den brief d.d. 1520 September 6 (reg. no. 212).

203. 1515 Augustus 29
Gerrit Willems zoon in den Roester en Wisse Jacops zoon, schepenen in den Hage, oorkonden, dat Alijt 
Hermans dochter erkent schuldig te zijn aan de heeren van de memorie een rente van 1/2 pond 
Hollands 's jaars, gaande uit het huis op de hoogte aan het eind van de Torenstraet.

Gescreven opten XXIX dach van Augusto anno XVc ende vijfthiene.
"1. Oorspr. ( Inv. no. 39E.2 ). Met geschonden zegel van den tweeden schepen in groene was; het 
zegel van den ander verloren."
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXXVI.
Het oorspr. is gehecht aan de brieven d.d. 1498 November 9 (reg. no. 184) en 1526 Juli 6 (reg. no. 
217).

204. 1515 September 13
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Cornelis Zybrants zoon verkoopt aan mr. Jacop Willems zoon 
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en zijne echtgenoote een kamer en erf in de Schoelstraet,.
Gescreven upten XIIIen dach van Septembri anno XVc ende vijfthiene.
"Oorspr. ( Inv. no. 13.1 ). Met geschonden schepenzegel van Meeus Heynricks zoon in groene was; 
dat van Wisse Jacops zoon verloren."
Hieraan is vastgehecht de brief d.d. 1518 Februari 10 (zie reg. no. 208).

205. 1517 Maart 14
Dirck Adriaens zoon, gezworen landmeter van Delflant, verklaart, dat hij op verzoek van de heeren van 
de memorie in den Hage twee stukken lands gemeten heeft in het ambacht sCravensande in het 
Noerdlant, bewoond door Boudijn Jans, en bevonden heeft, dat zij tezamen 7 morgen 2 hont en 58 
roeden groot zijn.

... gedaen ... den XIIIIen dach in Maerte int jaer XVc ende seventien.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 21 ). Met de handteekening van den landmeter.

206. 1517 April 24
Claes Willems zoon (van Hoogenhouck) en Wermbrecht Willems zoon, schepenen in den Hage, 
oorkonden, dat Claes Volckerts zoon, deurwaarder erkent schuldig te zijn aan de memorie van de kerk 
van den Hage een rente van 2 pond Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Spoyestraet.

Upten XXIIIIen dach van Aprill anno XVc ende zeventien.
Oorspr. ( Inv. no. 39B ). Met de schepenzegels in groene was.
"In dorso staat: ""up Jacop Dircx zoon, mandemaker. Geeft magister Jacob Vernuft hoe anno 1561.
Nu Jan Jans zoon, poert bode 1567."""

207. 1517 Mei 11
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jorys Claes' zoon, wonende aan de andere zijde van 
Loesduynen, huurt voor 5 jaar van Claes Willems zoon, wonende in den Hage, c. 17 hont lands in 
Escamp.

Gescreven upten elften dach in Mey anno XVc ende seventien.
Oorspr. ( Inv. no. 14.2 ). Met het geschonden zegel van Wermbrecht Willems zoon in groene was, 
dat van Adriaen Gecryts zoon Paert verloren.
In dorso de akte van overdracht van het land aan de memorieheeren in den Hage (zie reg. no. 
211). Dit charter is vastgehecht aan den brief d.d. 1454 Augustus 14 (zie reg. no. 77).

208. 1518 Februari 10
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Cornelis Zybrants zoon beloofd heeft mr. Jacop Willems zoon 
en zijn echtgenoote het huis in de Scoelstraet te zullen vrijwaren, dat hij hun verkocht heeft blijkens een 
brief d.d. 13 September 1515, waarvoor hij ten onderpand stelt het huis en erf in de Scoelstraet, dat hij 
zelf bewoont.

Gescreven opten tiensten dach in Februario XVc ende achtiene.
Oorspr. ( Inv. no. 13.2 ). Twee schepenzegels verloren.
Deze brief is vastgehecht aan dien d.d. 1515 September 13 (zie reg. no. 204).

209. 1518 November 16
Claes Willems zoon en Wermbrecht Willems zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat de 
Huiszitmeesters aldaar erkennen schuldig te zijn aan de heeren van de memorie eene jaarlijksche rente 
van 2 pond Hollandsch.

... opten sestiensten dach in Novembri anno XVc ende achtiene.
Oorspr. ( Inv. no. 65 ). De schepenzegels verloren.

210. 1519 Juli 7
Dirck Cornelys' zoon verkoopt aan mr. Wouter Adriaens zoon, memoriemeester van de Sint Jacobs kerk 
in den Haech, ten behoeve der memorie, eene jaarlijksche rente van 3 pond Hollands, gaande uit de 
door hem bewoond wordende woning, groot c. 8 morgen land in Tegelrebroeck benoorden de 
scheiding van Rijnlant en Delflant, losbaar met 6 pond Vlaamsch.

Gescreven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende negentien seven daghen in Julio.
"Oorspr. ( Inv. no. 63 ). Met het geschonden zegel van Willem Willems zoon van Boven in groene 
was;dat van Claes Jan Hughen zoon, schout van Nootdorp, verloren."
"In dorso staat: ""Soeterwoude""."

211. 1519 Augustus 4
Claes Willems zoon geeft aan de memorieheeren van de Sint Jacobs kerk in den Hage het land, nader 
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vermeld in de huurcedel d.d. 1517 Mei 11 (zie reg. no. 207), op welker rugzijde dit geschreven is.
Gescreven iden IIIIen dach Augusto anno negenthien.
Opgenomen in dorso van den brief d.d. 1517 Mei 11 (zie reg. no. 207).

212. 1520 September 6
Wermbrecht Willems zoon en Adriaen Geeryts zoon Paert, schepenen in den Hage, oorkonden, dat 
Thomas Cornelis' zoon verkoopt aan de heeren van de memorie een rente van 1 pond Hollands 's jaars, 
gaande uit zijn huis in de Scoelstraet.

Upten VIen dach in Decembri anno XVc ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39A.2 ). Met twee geschonden schepenzegels in groene was.
Gehecht aan den brief d.d. 1514 September 28 (reg. no. 202).

214. 1522 Mei 5
Adriaen de Milde Claes' zoon en Ghijsbrecht Dircxs zoon, schepenen in den Hage, oorkonden, dat Jacop
Joesten zoon, snijder, erkent schuldig te zijn aan de heeren van de memorie een rente van 20 
schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis aan de Volderslaan.

Gescreven upten vijfften dach van Meye anno XVc twee ende twintich.
"Oorspr. ( Inv. no. 39C.2 ). Met het zegel van den tweeden schepen in groene was; dat van den 
ander verloren."
Vastgehecht aan den brief d.d. 1475 November 22 (reg. no. 131).

215. 1524 April 15
Jacop van der Wyel Adriaens zoon en Adriaen Jacops zoon, schepenen in den Hage, oorkonden, dat 
Andries Huybrechts zoon erkent schuldig te zijn aan de heeren van de memorie in den Hage een rente 
van 87 schellingen Hollands 's jaars, gaande uit zijn huis in de Papenstraet.

Gescreven upten XVen dach van Aprille anno XVc vier ende twintich.
Oorspr. ( Inv. no. 39D.2 ). Met geschonden schependomszegel in groene was.
"Vastgehecht aan den brief d.d. 1422 September 23 (reg. no. 24). In dorso staat: ""Geeft Adriaen 
Heyers zoon coperslager. Up Nicolaes die boogmakers huys in die Papestraet. Habet nunc Andries
die slotemaker."""

216. 1526 April 23
Florys Mees' zoon huurt van de memorieheeren in den Haghe 1 morgen land bij zuiden 't bosch voor 4 
pond Hollands gedurende 9 jaar.

Int jaer ons Heren duysent vijfhondert ses ende twintich stilo curie Trajectensis den XXIIIsten 
dach van Aprill.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 18 ).
Het stuk is een chirograaf en gecancelleerd.

217. 1526 Juli 6
Adriaen Geryts zoon Paert en Huych Aerts zoon, schepenen in den Hage, oorkonden, dat Alijt Hermans 
dochter verkoopt aan de memorieheeren een rente van 1 pond Hollands 's jaars, gaande uit haar huis 
op den Geest van den Hage.

... upten VIen dach Julii anno XVc zes ende twintich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 39E.3 ). Met geschonden zegel van den eersten schepen in groene was, dat van
den ander verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXXVI.
"Het oorspr. is gehecht aan de brieven d.d. 1498 November 9 (reg. no. 184) en 1515 Augustus 29 
(reg. no. 203). Onder het Afschr. staat: ""Noch een gepachten brief van XII sch. ende VI d. Hollants,
gepacht int jaer XVc LII en eersten July ende waren scepenen Henrick van der Goes ende Jacob 
van der My Willems zoon in den Burch. Geeft nuu dese drie brieven metten gepachten brief 
Cornelis Michiels zoon, tafelaeckewever upte Geest, a° XVc LXII."""

219. 1528 Januari 8
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Gerrit Kerstens zoon erkent schuldig te zijn aan de 
memorieheeren van den Hage eene jaarlijksche rente van 6 pond Hollands 's jaars wegens een festum 
compositum van de Scheiding der Apostelen, verzekerd op twee huizen en erven op den hoek der 
Papestraet en losbaar met den penning 16.

... upten VIIIen dach van Januario anno XVc acht ende twintich nae tgemeen scriven.
"Oorspr. ( Inv. no. 40 ). Met rest van het zegel van Adriaen Geryts zoon Paert in groene was; dat 
van Kors van der Beeck Pieters zoon verloren."
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220. 1530 Maart 16
Ghijsbrecht van Zwieten, ambachtsheer en schout van Zoeterwoude, oorkondt, dat Maria de Vrieze, 
weduwe van Aernt van Duvenvoorde, verkoopt aan de memoriemeesters van den Hage eene 
jaarlijksche rente van 11 pond Hollands van 30 grooten Vlaams het pond, gaande uit 8 morgen land in 
het ambacht Zoeterwoude.

... opten XVIen dach van Maerte int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negenentwintich nae
tscriven sHoofs van Hollandt.
Oorspr. ( Inv. no. 64 ). Het zegel van de oorkonder verloren.

222. 1530 December 28
Jan Dircx zoon huurt voor 12 jaar van de memorieheeren in den Hage 20 hont land, gelegen bij zuyden 
hout, voor 131/2 pond Hollands 's jaars.

Upten XXVIIIen dach Decernbri anno XVc dertich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 19 ).
Het stuk is een chirograaf en gecancelleerd.

223. 1530 December 29
"Schepenen van den Hage oorkonden; dat Henryck Aerts zoon erkent schuldig te zijn aan Betgen 
Kaersmaeckers eene jaarlijksche rente van 1 pond Hollands, gaande uit zijn huis en erf in het 
Noorteynde en losbaar met den penning 16."

... upten XXIXen dach van December anno XVc ende dertich.
"Oorspr. ( Inv. no. 41 ). Met het geschonden zegel van Jan Bruyns zoon in groene was; dat van 
Marlen Adriaens zoon verloren."

224. 1531 Juni 2
Joest van Haemstede, patroon van eene vicarie op het St. Pieters altaar in de St. Jacobs kerk te 's-
Gravenhage, consenteert Philips Jans zoon, zijn neef, bezitter dier vicarie, om zijn verplichtingen met 1 
mis per week te voldoen, totdat de verloren geraakte landen zijn teruggevonden en verzoekt den 
bisschop en zijn aartsdiaken, domproost te Trajectum om bevestiging.

Anno XVc XXXI den II dach Junii.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 83 ). Met sporen van een opgedrukt zegel in rode was.

225. 1532 Juli 12
Kors Pieters zoon van der Beeck en Marten Adriaens zoon, schepenen in den Haghe, oorkonden, dat 
Jan Willems zoon, metselaar, verkoopt aan de memorieheeren een rente van 2 pond Hollands 's jaars, 
gaande uit zijn huis in het Noerteynde.

... upten XIIen dach Julii anno XVc tweeëndertich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 41A ). De zegels der beide schepenen verloren.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXXV verso.
"In dorso van het oorspr. staat:"" Claes Jansz. prater off poet. Onder het afschr. staat: Geeft nuu 
Claes Jansz., poeet."""

226. 1533 Juli 14
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Reyer Coperslaeger verkoopt aan Jan Huyge zoon Backer 
eene jaarlijksche rente van 6 pond Hollands, gaande uit het door hem bewoond wordende huis en erf 
in de Papestraet en uit zijn huis en erf op den hoek van de Papestraet, welke rente losbaar is met den 
penning 16.

... upten XIIIIen dach July anno XVc drieëndertich.
Oorspr. ( Inv. no. 54.1 ). Met de geschonden schepenzegels van Kors Pieters zoon vander Beeck en 
van Jan Cornelis' zoon Cammaker in groene was. - Met transfix d.d. 1568 September 4 (zie reg. no.
278).

227. 1534 Mei 1
Schout en schepenen van Hodenpijl oorkonden, dat Allert Cornenelis' zoon verkocht heeft aan Govert 
Heynricks zoon (van Meervelt) eene rente van 6 carolusguldens jaarlijks, verzekerd op 10 hont land 
aldaar en losbaar met den penning 16.

Int jaer ons Heren duyssent vijfhondert vier ende dertich den eersten dach van Mey.
Oorspr. ( Inv. no. 58.1 ). Met een rest van het ambachtszegel in groene was. Met transfix d.d. 1550 
Maart 3 (zie reg. no. 245).
Hieraan is vastgehecht de brief d.d. 1534 September 9 (zie reg. no. 228).
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228. 1534 September 9
Schepenen van Hondenpil oorkonden, dat Allert Cornelis' zoon, Jan Aeems zoon by die Haverbregge en
Jan Jans zoon op de Zoute Veen hebben verkocht aan Govert Heynricx zoon (van Meervelt) eene rente 
van 6 carolusguldens 's jaars, losbaar met 16 pond Vlaams en verzekerd op 10 hont land in Allerts 
woning.

... opten IXen dach van September anno XVc vierendartich.
Oorspr. ( Inv. no. 58.2 ). Met het ambachtszegel van Hodenpijl in groene was. Met transfix d.d. 
1550 November 29 (zie reg. no. 248).
Deze brief is vastgehecht aan dien d.d. 1534 Mei 1 (zie reg. no. 227).

229. 1536 Mei 15
"Schepenen in den Hage oorkonden, dat Dirck Claes' zoon Holijn, gezworen bezetter aldaar, 
gerechtelijk gedaagd ten verzoeke der memorieheeren, verklaard heeft, dat hij, toen hij ten verzoeke 
der genoemde memorieheeren, beslag legde op de goederen van Maritgen, weduwe van .......... 
Adriaens zoon te Naeldwijck, haar heeft hooren zeggen, dat zij hare woning gekocht had met eene 
hypotheek van 3 pond Hollands jaarlijks er op staande ten behoeve der memorieheeren, waarop hij 
gezegd had: ""Maritgen, wat hebt ghy dan costen te doen."""

... upten XVen dach van Mey anno XVc zes ende dertich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 59 .). Met opgedrukt gemeen schepenzegel in papier.
"Beschadigd. In dorso staat: ""Sententia lata est in favorem nostri a scabinis in Wateringhen XIXa 
Maii anno XXXVI et in registro eorundem conscripta."""

230. 1537 Januari 18
Schepenen in den Haige oorkonden, dat Gerrit, heer tot Assendelft, Eemskerck en Cralingen, ridder, 
stadhouder van de leenen en eerste raad van den keizer, ter voldoening aan eene overeenkomst met de 
memorieheeren in den Haighe aan die heeren heeft getransporteerd eene rente van 4 pond Hollands 
jaarlijks uit een huis met erf in de Vliersteech, een huis aan de oostzijde van Jan Heynricks zoons straat, 
een huis aan de westzijde van dezelfde straat in den Haighe, en eene rente van 2 pond Hollands 
jaarlijks, verzekerd op 5 morgen land in Voorburch en op een huis en erf aan de Vischmarct in den 
Haighe.

Opten achthiensten dach van Januario anno XVc zevenendertich naet scryven sbisdoms van 
Uuytrecht.
"Oorspr. ( Inv. no. 15 ). Met het zegel van Hillebrandt Ailbrechts zoon in groene as; dat van Kors 
Pieters zoon van der Beeck verloren."

231. 1537 October 20
Dirck Symons zoon Uutermaete, schout in het ambacht van Waeterynck, Adryaen Claes Engebrechs 
zoon en Claes Adryaens zoon Smit, schepenen aldaar, oorkonden, dat Anthonys Jorys' zoon verkoopt 
aan Lijsbet Gheryts dochter een rente van 2 pond Hollands 's jaars, losbaar met den penning 16, 
gaande uit 6 morgen land in Naeltwijker-broick in den ban van Waterynck.

Gedaen int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende seven ende dertich upten XXen dach van
October.
Oorspr. ( Inv. no. 62A ). De zegels van de 3 oorkonders verloren.
Het stuk is zeer beschadigd.

232. 1538 December 19
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Pieter Gerryts zoon, wonende te Eyckenduynen, verkoopt aan
Govert Jans zoon, proost van het Sint Barbera convent in den Hage, eene jaarlijksche rente van 1 pond 
Vlaams, gaande uit 8 hont lands in Escamp, losbaar met den penning 16.

... upten XIXen dach van December anno XVc acht ende dertich.
Oorspr. ( Inv. no. 41 ). Met de geschonden schepenzegels van Cornelis van Aecken en Huych 
Adriaens zoon van den Velde in groene was. - Met dorsale akte van verkoop d.d. 1542 Januari 5 
(zie reg. no. 237).

234. 1539 October 22
Schepenen van den Hage pachten den memoriemeesters aldaar wegens achterstallige rente 15 
schellingen 9 penningen Hollands 's jaars toe, gaande uit het huis en erf van Adriaen van der Does in 
het Voerhout.

Gescreven ende gepacht upten XXIIen dach Octobris anno XVc neghen ende dertich.
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Oorspr. ( Inv. no. 42 ). Met twee schepenzegels van Kors Pieters zoon van der Beeck en Huych 
Adriaens zoon van den Velde in groene was.
Gecancelleerd.

235. 1540 December 9
Hubrecht Bile, pastoor, Dirck Bacstien, memoriemeester, mr. Willem Deym, heer Anthonius Egberts 
zoon en heer Jan Gerrits zoon, vicaris en memorieheeren in den Hage en sleuteldragers van de ark, 
verhuren, met toestemming van de memorie, aan Jan Dircx zoon Voscoper te Delff 3 morgen min 1 1/2 
hont land in den Vriënban en Noertorp voor 9 jaar.

Aldus ghesciet tot Delff ten huyse van Jan Dircx zoon voorsz ... opten IXen Decembri anno 
veertich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 24 ). Met de handteekeningen van de verhuurders en den huurder.
"Het stuk is zeer beschadigd. In dorso staat: ""Dit land heeft heer Jan Govertsz. vercoft als 
memoriemeester."""

236. 1541 Januari 18
Kors Pieters zoon van den Beeck en mr. Aernt Huyge zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat 
Katherijn Adriaen Oetzierts dochter, weduwe van Pieter Huyge zoon, verkoopt aan de memorieheeren 
van den Hage eene jaarlijksche rente van 3 carolusguldens, gaande uit 6 morgen en 4 hont land in het 
Westambacht van den Hage.

... opten XVIIIen dach Januarii anno XVc een ende veertich nae tgemeen scriven.
Oorspr. ( Inv. no. 50 ). De beide schepenzegels verloren.
Hieraan is vastgehecht de brief d.d. 1561 December 1 (zie reg. no. 269).

237. 1542 Januari 5
Goevart Jans zoon, priester, verkoopt aan de memorie van den Hage de rente, vermeld in den brief, op 
welks rugzijde dit geschreven is (reg. no. 232).

Actum den vijfden dach van Januario anno XVc ende XLII stilo communi.
Met de handteekening van Goevart Jans zoon. - Opgenomen in dorso van den brief d.d. 1538 
December 19 (zie reg. no. 232).

238. 1542 Mei 25
Hubertus Johannes' zoon Byle van het klooster van St. Marie in Middelburg van de Praemonstratenser 
orde, pastoor van sGravenhage, verleent als collator aan Philippus Johannes' zoon, klerk, het 
eeuwigdurend officie van 1 mis per week, gefundeerd door Katerina, dochter van Johannes In de 
Rochge, op het altaar van St. Pieter in de Haagsche parochiekerk, vaceerende door den dood van 
Petrus Jacobs, zoon alias Roelgen.

Datum ut supra (anno millesimo quingentesimo quadragesimo secundo die vicesima quinta 
mensis Maii).
Oorspr. ( Inv. no. 71 ). Met de handteekening van notaris Johannes Godefridus' zoon.

239. 1545 December 26
Gerardus heer van Assendelft, Eemskercke, Honninghen etc, eerste raad in den Hove van Holland, als 
heer van Croonenburch in Castricum patroon der vicarie op het altaar van S. Georgius, den martelaar, 
in de parochiekerk van S. Jacobus te Haga Comitis, welke vicarie met goedkeuring van den bisschop 
van Trajactum is overgebracht in Assendelfts kapel in het zuidelijk deel dier parochiekerk, verleent die 
vicarie, welke vacant is door den vrijwilligen afstand van mr. Sebastianus Schouten, priester, aan 
Arnoldus Johannes' zoon, Haagsch priester, en verzoekt den proost en aartsdiaken van Trajectum en 
diens officiaal dezen in het bezit der vicarie te stellen.

Datum Hagis sub anno a nativitate millesimo quingentesimo quadragesimo quinto die 
vicesima sexta mensis Decembris.
Oorspr. ( Inv. no. 81.1 ). Met het zegel van de oorkonder in rode was en beschadigd. Getekend 
door notaris de Capella.

240. 1546 Januari 2
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum beveelt de kerkelijke afkondigingen en oproeping te 
doen van belanghebbenden voor den deken van Delflandia op de presentatie door Gerardus, heer van 
Assendelft, Emskercke en Hoeningen, als collator gedaan aan den aartsdiaken van Trajectum na 
afstand van Sebastianus Schouten, priester, ten voordeele van Arnoldus Johannes' zoon, Haagsch 
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priester, voor de vicarie of kapellanie op het altaar van S. Georgius, den martelaar, in de parochiekerk 
van S. Jacobus te Haga Comitis, en onder goedkeuring van den bisschop van Trajectum overgebracht in
onze (lees: van Assendelfts) kapel in het zuidelijk deel dier parochiekerk.

Datum Traiecti anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto die Sabbatti 
secunda mensis Januarii.
Oorspr. ( Inv. no. 81 ) Het zegel ontbreekt.
In dorso verklaring van Theodricus Petrus' zoon.vicepastoor in den Haag, dat de afkondigingen 
hebben plaats gehad (zie reg. no. 241).

241. 1546 Januari 17
Theodoricus Petrus' zoon, priester, vicepastoor van de kerk te Hagha, verklaart, dat hij de 
afkondigingen, vermeld in den brief d.d. 1546 Januari 2, op welks rugzijde dit geschreven is (zie reg. no. 
240), gedaan heeft en dat zich heen bezwaar tegen de prestatie heeft opgedaan.

Datum anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto decoma septima vero 
die mensis Januarii,
Opgenomen in dorso van den brief d.d. 1546 Januari 2 (zie reg. no. 240).

242. 1546 Januari 22-27
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum geeft bevel, om Arnoldus Johannes' zoon, Haagsch 
priester van de diocees van Trajectum, daar, na de kerkelijke afkondiging geene bezwaren zijn 
geopperd, te stellen in het bezit der vicarie of kapelanie op het altaar van S. Georgius, den martelaar, in 
de parochiekerk van S. Jacobus te Haga, vacant door den dood van mr. Sebastianus Schouten, priester.

Datum Traiecti anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto die Mercurii 
vicesima septima mensis Januarii stilo Traiectensi, continuata a feria sexta superscripta post 
festum beate Agnetis.
Oorspr. ( Inv. no. 81 ). Het zegel ontbreekt. getekend door notaris Bomell. In dorso eene verklaring
van notaris Willem Deym aangaande de inbezitstelling (zie reg. no. 240).

243. 1546 Januari 22
Wilhelmus Deym, notaris, stelt Arnoldus Johannes' zoon in het bezit van de vicarie, vermeld in den brief
d.d. 1546 Januari 22-27, op welks rugzijde dit geschreven is (reg. no. 242).

Actum super altari sacelli generosi domini de Assendelff templi Hagensis anno Domini 
millesimo quingentesimo XLVI stilo communi die vero XXIIa Januarii.
Opgenomen in dorso van den brief d.d. 1546 Januari 22-27 (zie reg. no. 242).

244. 1547 Juni 16
Schepenen van den Hage oorkonden, dat Adriaan Geryts zoon,verver, aan de memorieheeren van de 
Sint Jacops parochiekerk aldaar overdraagt den rentebrief van 2 pond Hollands 's jaars, waardoor deze
gestoken is.

... opten XVIen dach in Junio anno XVc ende zevenen veertich.
Oorspr. ( Inv. no. 66 ). Met twee geschonden schepenzegels van mr. Aernt Huygen zoon en Michiel
Loufs zoon in groene was.
De brief, waardoor deze gestoken was, is verloren.

245. 1550 Maart 3
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Fop van Meervelt Goverts zoon heeft verkocht aan de 
memorieheeren van de Sint Jacobs kerk aldaar de rente, vermeld in den brief d.d. 1534 Mei 1, waardoor 
deze gestoken is (zie reg. no. 228).

... opten IIIen dach van Maerte anno XVc ende vijftich nae gemeen scriven.
Oorspr. ( Inv. no. 58 ). Met de geschonden schepenzegels van Kors Pieters zoon van der Beeck en 
Anthoenis Nycasius' zoon van Flory in groene was.

246. 1550 Augustus 39
Heer Hubrecht Jans zoon Byle, pastoor van de Sint Jacobs kerk in den Hage, heer Jan Govers zoon, 
memoriemeester, heer Dirick Jacobs zoon alias Backsteen, heer Jan Claes' zoon en heer Jan Gerrets 
zoon, sleuteldragers van de memorie, verhuren aan Arent Haddeman, biervoerder, een stuk land aan de
zuidzijde van tHagehout voor 15 jaar.

Actum in den Hage in de Drie Haringen den XXX Augusti anno XVc vijftich.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 16 ).
Het stuk is een chirograaf.
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247. 1550 November 3
Louwerys Willems zoon, schout in den ban van Stompwijck, oorkondt dat Pieter Cornelis' zoon 
verkoopt aan Jan Hughe zoon in den Haech eene jaarlijksche rente van 3 carolusguldens, losbaar met 
den penning 16 en gaande uit 6 morgen land aldaar.

Actum den derden Novembris int ghulden jaer ons Heren duysent vijffhondert ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 60.1 ). Met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. Met transfix 
d.d. 1568 October 26 (zie reg. no. 279).

248. 1550 November 29
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Fop Goverts zoon (van Meervelt), ridder van den Heyligen 
lande, heeft verkocht aan de heeren van de memorie aldaar eene rente van 1 pond Vlaams jaarlijks, 
vermeld in den brief d.d. 1534 September 9, waardoor deze gestoken is (zie reg. no. 228).

... opten XXIXen dach in Novembris anno XVc ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 58.4 ). Met de geschonden schepenzegels van Kors Pieters zoon van der Beeck 
en Cornelis van Aecken in groene was.

249. 1551 April 4
Mr. Michiel van den Berch Claes' zoon en Anthonis van Flory Nicasius' zoon, schepenen van den Haghe,
oorkonden, dat Adriaen Geryts zoon, wonende aan de noordzijde van de Gheest aldaar, verkoopt aan 
de memorieheeren van de Sint Jacops kerk in den Haghe eene jaarlijksche rente van 11 pond Hollands, 
losbaar met den penning 16 en gaande uit zijn huis en henneptuin.

... opten vierden dach in Aprille anno XVc een ende vijftich.
"Oorspr. ( Inv. no. 44 ). Met het geschonden schepenzegel van Anthonis van Flory Nicasius' zoon in
groene was; dat van Mr. Michiel van den Berch verloren."

251. 1552 October 22
Schepenen in den Hage pachten heer Jan Goverts zoon, priester, als memoriemeester wegens 
achterstallige rente, toe eene rente van 14 schellingen Hollands, jaarlijks verzekerd op een huis en erf in 
het Lomberstraetgen.

Gescreven ende gepacht opten tweeëntwintichsten dach van October anno XVc tweënvijftich.
"Oorspr. ( Inv. no. 45.3 ). Met het geschonden schepenzegel van Michiel Louffs zoon in groene 
was; dat van Cornelis van Aicken verloren."
"Hieraan is vastgehecht een brief d.d. 1419 ..., door vocht onleesbaar is geworden en op welks 
rugzijde staat: ""Dit is van Willem Heynricxz. memorie ende is enen brief. Den nyewen wort verlijt,
want den ouden verloren was ende wort gevonden ende is to samen genayt."" - Van den ouden is
nog een fragment over."

253. 1553 Juli 26
Pastoor en priesters van de memorie der Sint Jacobs kerk in sGravenhage verklaren ontvangen te 
hebben van de testamenteurs van wijlen Agnyete Pieters dochter, weduwe van Crispijn van 
Buschuyssen, 8 pond Vlaams, ter aflossing van de 3 carolusgulden jaarlijksche losrente, hun bij 
testament d.d. 1548 Mei 17 vermaakt, onder verplichting van eene memorie op haar sterfdag, waartoe 
zij beloven de 8 pond wederom te beleggen tegen eene rente van 3 carolusguldens, terwijl de 
testamenteurs die rente mogen verhalen op 14 hont land, gelegen bezuiden tHage hout, wanneer de 
verplichting aangaande de memorie niet wordt nagekomen.

... bezegelt opten XXVIen dach in Julio anno XVc drie ende vijftich.
Afschrift, gecollationneerd door den notaris J. Proost. ( Inv. no. 67 ).

254. 1554 Januari 2
Geradt Haddeman huurt van de memorieheeren in den Hage 3 morgen lands ten westen van het Sint 
Elisabeth convent.

Dit es ghesciet in den Haghe... den tweetsten January anno XVc vier ende vijftich stilo 
communi.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 17 ). Met de handteekeningen van broeder Hubrecht Bile Jans zoon, 
pastoor, Jan Govards zoon, Cornelis Jacobs zoon, priesters, Cornelis Willems zoon, 
memoriemeester en sleuteldragers en Dirc Bacsteen. - In dorso een overdracht van de huur, d.d. 
1561 November 27 (zie reg. no. 268).
Het stuk is een chirograaf.

255. 1554 April 13
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Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jacob Jorys' zoon in den Engheloverdraagtaan de 
memorieheeren in den Haghe de rente, vermeld in den brief d.d. 1491 Mei 26, waardoor dit transfix is 
gestoken (zie reg. no. 164), ter voldoening van de door zijn ouders gestichte memoriën in de Sint Jacops 
kerk.

Opten XIIIen dach van Aprille anno XVc vier ende vijftich.
Oorpsr. ( Inv. no. 46 ). Met de geschonden schepenzegels van Cornelis van Aicken en Boudewijn 
Willems zoon in groene was.

256. 1554 April 13
Cornelis van Aicken en Boudewijn Willems zoon, schepenen in den Haighe, oorkonden, dat Jacob Jorys'
zoon in den Enghel verkoopt aan de memorieheeren een rente van 1 pond Hollands jaarlijks uit een 
huis in het Padtmoes, vermeld in den brief d.d. 1498 November 12 (reg. no. 185.)

Opten XIIIen dach van Aprill anno XVc vier ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 46A.2 ). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het eerste 
geschonden.
"In dorso staat: ""t Patmoes;-geeft Jacob Scoemaker in de Bonte Mantel in de Hoechstraet a° 
LX."""

257. 1554 April 14
Schepenen van den Hage geven vidimus van den brief d.d. 1421 September 25 (zie reg. no. 23), hun 
getoond door de memorieheeren in den Haghe.

... upten XIIIIen dach van April anno XVc vyer ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 61.3 ) Het schependomszegel verloren.
Deze brief is gestoken door de brieven d.d. 1479 Maart 9 en 1493 Juli 11 (zie reg. nos. 139 en 168).

258. 1554 April 14
Schepenen in den Hage geven vidimus van den brief d.d. 1465 October 8 (zie reg. no. 105), hun getoond 
door de memorieheeren aldaar.

Opten XIIIIen dach van Aprill anno XVc vyer ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 47 ). Het gemeen schepenzegel verloren.
Hieraan zijn vastgehecht de brieven d.d. 1465 October 8 en 1558 Maart 18 (zie reg. nos. 105 en 
262).

259. 1555 Juni 29
Schepenen in den Hage oorkonden, dat Gerryt Jans zoon, waard in de Clocke bij het Sinte Nycolaus' 
gasthuis, erkent, dat de memorieheeren uit zijn huis een rente hebben van 40 schellingen 's jaars als 
vermeld in den brief d.d. 1440 Februari 29 (reg. no. 51), hierin geïnsereerd.

Upten XXIXen dach van Junio anno XVc vijf ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 37B.2 ). Het schependomszegel is verloren.
Gehecht aan de brieven d.d. 1440 Februari 29 (reg. no. 51) en 1512 Juli 13 (reg. no. 198).

260. 1557 Juni 27
Symon van der Does en Joost Jacobs zoon (van Hoogenhouck), schepenen van den Haege, oorkonden, 
dat Blasius Sebastiaens zoon verkoopt aan Harman Willems zoon eene jaarlijksche rente van 15 
Brabantsche stuivers, gaande uit zijn huis en erf, gelegen in de Korte tHoechstraat aldaar, welke rente 
ten allen tijde losbaar is met den penning 16.

Opten XXVIIen dach in Junio anno XVc zeven ende vijftich.
Oorspr. ( Inv. no. 48.1 ). Met de geschonden schepenzegels van Symon van der Does en van Joost 
Jacobs zoon in groene was. Met transfix d.d. 1561 Maart 1 (zie reg. no. 265).

261. 1557 September 24
Schepenen in den Hage pachten den memorieheeren een rente van 6 schellingen 6 penningen Hollands 
's jaars toe, gaande uit schipper Allerts huis aan de zuidzijde van de Voldersgraft, wegens 
achterstalligheid van de rente, vermeld in den brief d.d. 1501 Mei 18 (reg. no. 186), waardoor deze 
gestoken is.

Gescreven ende gepacht upten XXIIIIen dach van September anno XVc zeven ende vijftich.
1. Oorspr. ( Inv. no. 46B.2 ). Met geschonden zegels van Willem van Cryep en Joost Jacobs zoon in 
groene was.
2. Afschr. in Inv. no. 1A fol. LXXII.

262. 1558 Maart 18
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Willem van Cryep en Symon vander Does, schepenen van den Hage, pachten den memorieheeren in 
den Hage toe eene jaarlijksche rente van 6 schellingen 11 penningen Hollands, gaande uit Pieter Jacobs 
zoons huis en erf in het Zuyteynde van den Hage over de brug, wegens achterstallige rente, 
voortgesproten uit een rentebrief, groot 2 pond 2 schellingen 6 penningen Hollands 's jaars (zie reg. no. 
105).

Gescreven ende gepacht opten XVIIIen dach van Maert anno XVc acht ende vijftich nae 
gemeen scriven.
Oorspr. ( Inv. no. 47 ). De beide schepenzegels verloren. Deze brief is vastgehecht aan die d.d. 1554
April 14 en 1465 October 8 (zie reg. nos. 258 en 105).

264. 1559 September 11
Notaris (Herman Proost) instrumenteert, dat Jacob Joris' zoon, wonende in den Engel in den Hage, zijn 
testament maakt, waarbij hij o.a. aan de memorieheeren van de Sint Jacobs kerk aldaar, in welke kerk 
hij begraven wil worden, eene jaarlijksche rente van 3 Rijnsche guldens, losbaar met den penning 16, 
vermaaktvoor 2 eeuwige memoriën, jaarlijks te houden op zijn sterfdag en dien zijner zuster Suzanna.

Aldus gedaan in den Hage ten huyse van den voorzegden testateur ten tyde als boven (in den 
jaer nae der geboerte desselffs ons Heeren duysent vijffhondert negen ende vijftich in de 
tweede indictie den elffsten dach van September omtrent acht uuyren vor den middach 
vacerende die pauslicke stoel van Romen (als men zeyde) by den overlyden van wylen onsen 
heyligen vader in Gode heeren Pauli in zynen leven die vierde Roomsche pauws van dyen 
name regnerende die alderdeurluchtichste ende onverwinlixte prinche ende heere heer 
Ferdinando bij der gratiën Godts die eerste Roomsche keyser van dyen name in zijn tweede 
jaer).
Extract d.d. 1568 door den notaris Herman Proost uit zijn prothocol ( Inv. no. 68 ). Met de 
handteekening van den notaris.

265. 1561 Maart 1
Symon van der Does en Joost Jacobs zoon (van Hoogenhouck), schepenen van den Hage, oorkonden, 
dat Herman Willems zoon, snijder op de Geest, overdraagt aan de memorieheeren aldaar eene 
jaarlijksche rente van 15 Brabantsche stuivers, vermeld in den brief d.d. 1557 Juni 27, waardoor deze 
gestoken is (zie reg. no.260), ter aflossing van die, welke de memorieheeren hadden uit zijn huis en erf 
op de Geest.

... opten eersten Marty anno XVc een ende tsestich stilo communi.
"Oorspr. ( Inv. no. 48.2 ). Met het geschonden schepenzegel van Joost Jacobs zoon in groene was; 
dat van Symon van der Does verloren."

267. 1561 Juni 18
Jan Cornelis' zoon van Nyerop, schout van Stompick, oorkondt, dat Kors Dircks zoon verkoopt aan 
Huych Jans zoon, priester in den Haghe, eene jaarlijksche rente van 3 carolusguldens uit twee perceelen 
land in Stompick, groot 2 en 11/2 morgen, losbaar met 48 dergelijke guldens.

Actum den XVIIIen dach in Junio anno XVc een ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 59.1 ). Met het geschonden zegel van den schout in groene was. Met transfix d.d.
1568 September 19 (zie reg. no. 277).

268. 1561 November 27
Vincent Huygens zoon (Mulock), pastoor van den Haghe, Jan Claes zoon, Jan Willems zoon, Lubeec 
Dirix zoon, memorieheeren van den Haghe, dragen over de huur van 3 morgen lands, gelegen 
westwaarts van Sinte Elysabeths zusterhuis van Lijsbeth Haddemans op Cornelis Ziers zoon Bleecker.

Actum den XXVIIten Novembris anno XVc een ende tsestich.
Opgenomen in dorso van reg. no. 254. Met de handteekeningen der genoemde memorieheeren.

269. 1561 December 1
Symon van der Does en Adriaen Grebber Jacobs zoon, schepenen van den Hage, oorkonden, dat 
Adriaen Pieters zoon, wonende te Eyckenduynen, verkoopt aan mr. Huych Jans zoon, memoriemeester 
in den Hage, eene jaarlijksche rente van 6 pond Hollands, losbaar met den penning 16 en gaande uit 12
morgen lands in het Westambacht van den Hage.

... upten eersten dach Decembris anno XVc een ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 50 ). Beide schepenzegels verloren.
Vastgehecht aan reg. no. 236.
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270. 1562 November 23
Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe 18 schellingen 6 penningen Hollands 
's jaars, gaande uit Heynrick Heynricx Scoemaeckers huis in de Papenstraet wegens achterstallige rente,
voortspruitende uit den rentebrief d.d. 1436 April 15 (zie reg. no.42).

Gescreven ende gepacht upten XXIIIen dach Novembris anno XVc twee ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 49.2 ). Met de geschonden schepenzegels van Symon van der Does en Adriaen 
Grebber Jacobs zoon in groene was.
Vastgehecht aan reg. no. 42.

271. 1562 November 23
Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe 6 schellingen en 6 penningen 
Hollands 's jaars, gaande uit het huis van Pieternella Heynricx dochter in het Westeynde op den hoek 
van de Vleersteech, wegens achterstallige rente, voortgesproten uit een rentebrief, groot 2 pond 
Hollands 's jaars.

Gescreven ende gepacht upten XXIIIen dach Novembris anno XVc twee ende tsestich.
Oorspr. ( Inv. no. 51 ). Met de schopenzegels van Cornelis van Aecken en Symon van der Does in 
groene was.

273. 1564 Januari 19
Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe 11 schellingen 10 penningen Hollands
's jaars, gaande uit Jan Jans zoons poort in het mortiershuis in de Spoystraet op den hoek, wegens 
achterstallige rente, voortgesproten uit een rentebrief, groot 38 schellingen Hollands 's jaars.

Gescreven ende gepacht den XIXen January anno XVc vyer ende tzestich stilo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 53.1 ). Met de geschonden schepenzegels van Adriaen Grebber (Jacobs zoon van 
Wijck) en Claes van Dam in groene was.
Hieraan was ooit gehecht charter d.d. 1564 Januari 19 (zie reg. no. 274).

274. 1564 Januari 19
Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe 12 schellingen 6 penningen Hollands 
's jaars, gaande uit Jan Jans zoons poort in het mortiershuis, staande in de Spoystraat, wegens 
achterstallige rente, voortgesproten uit een rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars.

Gescreven ende gepacht den XIXen January anno XVc vyer ende tzestich stilo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 53.2 ). De schepenzegels van Adriaen Grebber en Claes van Dam verloren.

275. 1564 Januari 19
Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar 36 schellingen 6 penningen Hollands 's 
jaars, gaande uit het huis toe van Belyken, Anhonis Aerts zoons weduwe, gelegen in de Thorenstraet, 
wegens achterstallige rente, voortgesproten uit een rentebrief, groot 4 pond Hollands 's jaars.

Gescreven ende gepacht den XIXen January anno XVc LXIIII stilo communi.
Oorspr. ( Inv. no. 52 ). Met de geschonden schepenzegels van Adriaen Grebber en Claes van Dam 
in groene was.

276. 1564 Februari 23
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast de gewone kerkelijke afkondigingen en 
oproeping van belanghebbenden voor den deken van Delfland te houden op de presentatie, door 
Vincentius Hugo's zoon (Mulock), pastoor der parochie van St. Jacob, en Wilhelmus Gerardus' zoon 
Neck, Joannes Theodoricus' zoon en Joseph van den Hove, rectoren der broederschap van het H. Kruis 
in de parochiekerk van 's-Gravenhage, collatoren der vicarie van het H. Kruis aldaar, gedaan ten 
voordeele van Joannes Adrianus' zoon, klerk van de diocees van Trajectum, voor de genoemde vicarie.

Datum anno millesimo quingentesimo sexagesimo quarto die vigesima tertia mensis 
Februarii.
Oorspr. ( Inv. no. 70 ). Met de handteekening van Jo. de Wyell, notaris.
In dorso eene verklaring van 25 Februari 1564 van Clemens Joannes' zoon, vicaris van den pastoor
te 's-Gravenhage, dat door hem aan den last voldaan is, en dat niemand in verzet is gekomen.

277. 1568 September 19
Schepenen van den Hage oorkonden, dat mr. Huych Jans zoon, priester, de rente, vermeld in den brief 
d.d. 1561 Juni 18, waardoor deze gestoken is (zie reg. no. 267), transporteert aan de memorieheeren in 
den Hage.

Den XIXen Septembris anno XVc acht ende tzestich.
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"Oorspr. ( Inv. no. 59.2 ). Met het geschonden schepenzegel van Cornelis Messing in groene was; 
dat van Adriaen van der Linde verloren."

278. 1568 September 4
Schepenen van den Hage oorkonden, dat mr. Huych Jans zoon, priester, overdraagt aan de memorie in 
den Hage den rentebrief d.d. 1533 Juli 14, waardoor dit transfixis gestoken (zie reg. no. 226), tot 
onderhoud van een festum compositum van St. Lucia.

Den IIIIen dach Septembris anno XVc acht ende tzestich.
"Oorspr. ( Inv. no. 54.2 ). Met het geschonden schepenzegel van Jacob van Dorp in groene was; 
dat van Cornelis Messing verloren."

279. 1568 October 26
Adriaen van de Velde en Cornelis Messing, schepenen van den Hage, oorkonden, dat mr. Huych Jans 
zoon, priester, overdraagt aan de memorieheeren in den Hage eene jaarlijksche rente van 4 pond 
Hollands ten laste van Pieter Cornelis' zoon van Nyerop te Stompwijck, vermeld in den brief d.d. 1550 
November 3 (zie reg. no. 248), waardoor deze gestoken is.

... upten XXVIen dach Octobris anno XVc acht ende tzestich.
"Oorspr. ( Inv. no. 60.2 ). Met het geschonden schepenzegel van Cornelis Messing in groene was; 
dat van Adriaen van de Velde verloren."

280. 1568 November 2
Fredericus a Tautemburch, aartsbisschop van Trajectum, verleent aan Johannes Adrianus' zoon, 
priester, bij de inkomsten der vicarie van het altaar van het H. Kruis in de parochiekerk van Sint Jacob te
Haga Comitis, die te gering zijn (16 car. guldens 's jaars) voor zijn onderhoud, de vicarie op het altaar 
van den H. Dionysius, ondanks de bepaling van den stichtingsbrief, die gelijktijdig bezit van een ander 
beneficie verbiedt.

Datum... die secunda Novembris anno Domini XVc sexagesimo octavo.
Oorspr. ( Inv. no. 69 ). Het zegel van de oorkonder verloren. Met de handteekening van 
Lamzweerde, notaris.

281. 1568 November 13-15
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast Joannes Adrianus' zoon, priester, op voordracht 
van den patroon en collator Vincentius Hugo's zoon Mulock, pastoor der parochiekerk van St. Jacob te 
Haga Comitis, in het bezit te stellen van de vicarie op het altaar van den H. Dionysius aldaar, 
vaceerende door afstand van Bartholomeus Willebrordus' zoon.

Datum anno millesimo quingentesimo sexagesimo octavo die vero Lune post festum divi 
Martini continuata a die Sabbati proxime precedenti et supradicta.
Oorspr. ( Inv. no. 69 ). Het zegel van het officialaat verloren. Met de handteekening van J. de Wiel, 
notaris.

282. 1568 (na November 15)
Notaris Florentius a Coolhem deelt den officiaal van den aartsdiaken te Trajectum mede, dat hij den 13 
November 1568 in de parochiekerk van St. Jacob te Haga aan het altaar van den H. apostel Jacobus 
Johannes Adrianus' zoon, priester, in het bezit heeft gesteld van een vicarie op het altaar van den H. 
Dionysius aldaar, vaceerende door afstand van Bartholomeus Willebrordus' zoon.

Opgenomen in dorso van het charter d.d. 1568 November 13-15 (zie reg. no. 281). Met de 
handteekening van Florentius a Coolhem.
Gedateerd 1568.

283. 1568 December 14
Notaris Henrick Adams zoon instrumenteert, dat eene schikking getroffen is tusschen de 
memorieheeren van de Sint Jacobs kerk van den Hage en Niesgen Claes' dochter, weduwe van Cornelis 
Jacobs zoon, alias Neel jonge Japen, waarbij eerstgenoemden aan de laatste verkoopen 8 bont land in 
Monster en haar daarvan een bezegelden consentbrief van den aartsbisschop van Uytrecht beloven, 
terwijl Niesgen hun eene jaarlijksche rente van 2 gulden zal betalen, gaande uit de door haar bewoond 
wordende woning en 7 morgen lands in Monster ambacht.

Aldus gepasseert binnen Monster ten daghe ende jaere als boven (inden jaere ons Heeren 
duisent vijffhondert acht ende tzestich den XIIIIen Decembris).
Afschr., gecollationneerd door den notaris Floris van Coolhem in 1568 ( Inv. no. 23 ). - Wordt 
gevolgd door een afschrift van den bijbehoorenden consentbrief van den aartsbisschop van 
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Utrecht (zie reg. no. 284).

284. 1568 December 18
Fredericus a Tautenborch, aartsbisschop van Traiectum, keurt de schikking goed tusschen de 
memorieheeren van den Hage en Niesgen Claes' dochter, welke schikking nader is vermeld in den brief 
d.d. 1568 December 14, waardoor deze gestoken is (zie reg. no. 283).

Datum die decima octava mensis Decembris anno Domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo octavo.
Afschr., gecollationneerd door den notaris Floris van Coolhem ( Inv. no. 23 ).

285. 1569 Februari 15
Schepenen van den Hage wijzen vonnis in de zaak van de memoriemeesters aldaar tegen Maritgen 
Dirick Jans zoons Pinten dochter, in vrijwaring opkomend voor Ghijs Pieters zoon van Borch, inzake de 
erfpacht van 3 morgen land benoorden den Cortenbosch over de Watering, en wijzen den 
memoriemeesters hun eisch toe met vervallenverklaring van den gedaagde van de erfpacht.

Aldus gedaen ... opten vijftienden dach Februarii anno XVc negen ende tzestich nae gemeen 
scryven.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 20 ). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was.

286. 1569 Maart 12
De griffie van het Hof van Hollant oorkondt, dat heer Huych Joris', memoriemeester in den Haghe, 
Gerrit Doede zoon procureur heeft gesteld in de zaak van de heeren van de memorie tegen Marytgen 
Dierck Jans zoons Pinten dochter.

Actum den XIIen Martii anno XVc LXVIII stilo curie.
Oorspr. ( Inv. no. 20 ).

287. 1569 Maart 19
Burgemeesters en schepenen van den Hage geven vidimus van den brief d.d. 1479 Maart 13 (zie reg no. 
17).

... upten XIXen dach in Maerte anno XVc negen ende tzestich nae gemeen scryven.
Oorspr. ( Inv. no. 22.2 ). Met het geschonden zegel ten zaken in groene was.
Dit charter is vastgehecht aan dat d.d. 1479 Maart 13 (zie reg. no. 140).

288. 1569 Juli 8
B. Ernst (griffier van het Hof van Holland) oorkondt, dat Gerrit Doede zoon als procureur van de 
memoriemeesters van de Sint Jacobskerk ter eenre en Pieter Jans zoon Kinderen als procureur van 
Maritgen Dirck Jans zoons weduwe te Delft ter andere zijde hunne memorie hebben ingediend.

Actum den VIIIen July LXIX.
Oorspr. ( Inv. no. 20 ).

289. 1569 (voor December 16)
De memorieheeren van de Sint Jacobs kerk in den Hage verzoeken den koning om aan stadhouder, 
president en raad in Hollandt last te geven geen acht te slaan op het woord rente, bij vergissing 
voorkomende in eenige door hen afgegeven quitanties in plaats van het woord erfpacht.

Afschr. ( Inv. no. 20 ). Een in dorso opgedrukt zegel verloren.
"In dorso: ""Onsen lieven ende getrouwen President ende luyden van onsen Rade in Hollant."" - 
De nummers 289, 291 en 292 zijn hiermede geliasseerd."

290. 1569 December 16
Philips, koning van Castilliën enz. draagt president en raden in Holland op, het request van de 
memoriemeesters naar recht en billijkheid in behandeling te nemen binnen zekeren termijn.

Gegeven in onser stadt. van Mechelen den XVIen dach van December int jaer ons Heeren 
duysent vijfhondert negenentzestich van onsen Rijcken van Spaingnen, Cecilliën etc. het XIIIIe
ende van Naples het XVIe.
Oorspr. ( Inv. no. 20 ). Het zegel verloren.
De nummers 288, 291 en 292 zijn hiermede geliaseerd.

291. 1569 December 23
Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe 24 schellingen 6 penningen Hollands 
's jaars, gaande uit de helft van een huis en erf in de Schoolstraet tegenover de school, wegens 
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achterstallige rente, voortgesproten uit een rentebrief, groot 4 pond Hollands 's jaars.
Gescreven ende gepacht upten XXIIIen dach Decembris anno XVc negen ende tzestich.
Oorspr. ( Inv. no. 55 ). Met de schepenzegels van Jan van Ouwen en Cornelis Messing in groene 
was.

292. 1570 Januari 10
B. Ernst verklaart, dat Gerrit Doede zoon als procureur van de memorieheeren van de Sint Jacobs kerk 
in den Hage request-civile presenteert onder verwijzing naar zijne memorie en Pieter Jans zoon 
Kinderen, procureur van Maritgen Dirck Jan Pinten weduwe, termijn van beraad neemt.

Gedaen in den Hage den Xen Januarii anno XVc LXIX stilo curie.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 20 ).
De nummers 288, 289 en 292 zijn hiermede geliasseerd.

293. 1570 Januari 13
B. Ernst verklaart, dat het Hof van Hollandt. incidenteel op het request-civile beschikkend, de zaak 
voegt om af te doen bij de zaak ten principale.

Gedaen in den Hage den XIIIen Januarii anno XVc LXIX stilo curie.
Oorspr. op papier ( Inv. no. 20 ).
De nummers 288, 289 en 291 zijn hiermede geliasseerd.

294.1. 1571 maart 15
Burgemeester en schepenen van den Haghe geven vidimus van de brief van 1536 november 15 (zie 
regest 166.4).

Opten vijftheinden dach van Maert anno XVc een ende tseventich nae gemeen scrijven
Oorspr. ( Inv. no. 55A ). Het gemeenschappelijk zegel ten zaken is verloren.

295. 1571 Mei 16
Schepenen van den Hage pachten den memorieheeren aldaar toe 20 schellingen 9 penningen Hollands
's jaars, gaande uit het huis en erf van Geryt Gerits zoon, biervoerder, wegens achterstallige rente, 
voortgesproten uit een rentebrief, groot 2 pond Hollands 's jaars.

Gescreven ende gepacht upten XVIen dach van May anno XVc een ende tzeventich.
Oorspr. ( Inv. no. 56 ). Met de geschonden schepenzegels van Claes van Dam en Pieter de Vries in 
groene was.

296. 1573 December 1
Joannes a Bruhes, deken der Metropolitaankerk van Trajectum en waarnemend aartsdiaken, verleent 
Joannes Adrianus' zoon, priester, de vicarie van den H. apostel Petrus in de S. Jacobus kerk te Haga 
Comitis, vaceerende door den dood van Petrus Petrus' zoon Eygenvoecht.

Datum Traiecti anno millesimo quingentesimo septuagesimo tertio die prima videlicet 
kalendis Decembris.
Oorspr. ( Inv. no. 77 ). Met het geschonden zegel van het officialaat in rode was en de 
handteekening van Theodorus Terhoech, notaris.
In dorso de mededeeling van de installatie (zie reg. no. 298).

297. 1573 December 7
Joannes a Bruhes, deken van de Metropolitaankerk van Trajectum en vicaris bij openstaan van den 
stoel van den aartsdiaken, door het kapittel gemachtigd, verleent de vicarie of eeuwige kapelanie op 
het altaar van S. Anna in 'sHeeren graf in de parochiekerk te Haga, vacant door den dood van Clemens 
Joannes' zoon, aan Matheus Henricus' zoon, klerk van de diocees van Trajectum, student aan de 
universiteit van Lovanium, met bevel tot kerkelijke afkondiging en oproeping van opponenten.

Datum Traiecti anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio die Lune septima
mensis Decembris.
Oorspr. ( Inv. no. 72 ). Het zegel van de oorkonder verloren. Met de handteekening van 
Theodoricus Terhoech, notaris.
In dorso: verklaring van Joannes Joannes' zoon Dritius, proost van S. Barbara te 's-Gravenhage, 
dat de afkondigingen hebben plaats gehad (zie reg. no. 299).

298. 1573 December 10
Joannes Joannes' zoon Dritius, proost van S. Barbara te Haga, deelt Joannes a Bruhes, deken der 
Metropolitaankerk van Traiectum en waarnemend aartsdiaken, mede, dat de drie kerkelijke 
afkondigingen zijn geschied en niemand geopponeerd heeft tegen de begiftiging van Joannes 
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Adrianus' zoon, priester, met de vicarie van den H. apostel Petrus in de S. Jacobs kerk aldaar.
Anno 1572 die decima mensis Decembris.
Opgenomen in dorso van de akte, vermeld in reg. no. 296. Met de handtekening van Joannes 
Joannes' zoon Dritius

299. 1573 December (na den 20en)
Joannes Joannes' zoon Dritius, proost van S. Barbara te Haga Comitis, verklaart, dat hij, ingevolge den 
inhoud van den brief d.d. 1573 December, op welks rugzijde dit geschreven is (zie reg. no. 297), op drie 
dagen in den Advent van 1573 afkondiging heeft gedaan en dat niemand zich verzet heeft.

Opgenomen in dorso van reg. no. 297.

300. 1574 Januari 9
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum, door den waarnemenden aartsdiaken bij openstaan 
van dien zetel speciaal gemachtigd, geeft bevel om Matheus Henricus' zoon, klerk der diocees van 
Trajectum, in het bezit te stellen der vicarie op het altaar van S. Anna in 'sHeeren graf in de 
parochiekerk te Haga, vacant door den dood van Clemens Joannes' zoon en aan genoemden Matheus 
verleend door Johannes a Bruhesen, deken en waarnemend aartsdiaken van Trajectum, nadat de 
kerkelijke afkondigingen en oproeping van belanghebbenden gedaan zijn.

Datum et actum Traiecti anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto die 
Sabbati nona mensis Januarii hora primarum et audiendaram causarum consueta.
Oorspr. ( Inv. no. 72 ). Het zegel verloren. getekend door Theodoricus Terhoech notaris.
In dorso: verklaring van Johannes Dritius, proost in 's-Gravenhage, aangaande de inbezitstelling 
(zie reg. no. 301).

301. 15(7)4 Januari 26
Johannes Dritius, proost te Haga Comitis, verklaart, dat hij 26 Januari 1574 Johannes Adrianus' zoon 
als procurator van Matheus henricus' zoon in het bezit heeft gesteld van de vicarie, vermeld in den brief 
d.d. 1574 Januari 9, op welks rugzijde dit geschreven is (reg. no. 300).

Actum anno die mense prescriptis in ecclesia Hagensi (anno Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo [sic] quarto die vero XXVIa mensis Januarii ante meridiem.
Opgenomen in dorso van reg. no. 300.

302. 1575 Juni 1
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum verleent Joannes Adrianus' zoon Broers, Utrechtsch 
priester, de vicarie van S. Sebastianus weleer van het H. Kruis in de parochiekerk te Haga Comitis, 
vaceerende door het huwelijk van Ludovicus Henricus' zoon, met bevel tot kerkelijke afkondiging, 
oproeping van opponenten en last tot inbezitstelling.

Datum Traiecti anno millesimo quingentesimo septuagesimo quinto die prima Junii.
Oorspr. ( Inv. no. 79 ). Het zegel van de oorkonder verloren. Met de handteekening van Theodorus
Terhoech, notaris.

304. 1580 Maart 9
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum bericht aan alle priesters etc., dat hij, daar de vicarie op 
het altaar van den H. Martinus in de kerk van S. Jacobus te Haga vaceert en zoolang vacant is geweest, 
dat de collatie, volgens het concilie van Lateranen, aan den aartsdiaken van Trajectum is overgegaan, 
genoemde vicarie, waarvan de laatste bezitter geweest is de reeds overleden heer Nicolaus Walterus' 
zoon, volgens opdracht van den aartsdiaken verleend heeft aan Joannes Adrianus' zoon Broers zoon, 
priester van Trajectum, met last tot openlijke afkondiging en oproep van opponenten, om hem daarna 
in het bezit der vicarie te stellen.

Datum Traiecti anno millesimo quingentesimo octuagesimo nona mensis Martii.
Oorspr. ( Inv. no. 75 ). Het zegel van de oorkonder verloren. getekend door Theodoricus Terhoech, 
notaris.
In dorso eene verklaring van de inbezitstelling (zie reg. no. 305).

305. 1580 Augustus 31
Johannes Andreas' zoon verklaart, dat hij Johannes Adrianus' zoon in het bezit heeft gesteld van de 
vicarie, vermeld in den brief d.d. 1580 Maart 9, op welks rugzijde dit geschreven is (zie reg. no. 304).

Datum 1585 ultima Augusti
Opgenomen in dorso van reg. no. 304
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306. 1585 September 15
De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum, commissaris van wege Johannes de Bruhesen, deken 
en waarnemend aartsdiaken, gelast Johannes Adrianus' zoon van Haga Comitis, priester van de 
diocees van Trajectum, in het bezit te stellen van de vicarie van den H. apostel Petrus in de Sint Jacobus 
kerk te Haga Comitis, vaceerende door den dood van Petrus Petrus' zoon Eygenvoecht.

Datum Traiecti anno millesimo quingentesimo octuagesimo quinto die decima quinta mensis
Septembris.
Oorspr. ( Inv. no. 78 ). Het zegel van de oorkonder verloren. Met de handteekening van Theodorus
Terhoech, notaris.

307. 1586 Januari 2
Antonius a Boussu, proost en aartsdiaken van Trajectum, gelast Joannes Adrianus Broers zoon, priester
van Trajectum, in het bezit te stellen van de vicarie ter eere van S. Severinus, bisschop, op het altaar van 
S. Sebastianus, martelaar, in de parochiekerk van S. Jacobus te Haga Comitis gesticht, en vaceerende 
door den dood van Jacobus Laurentius' zoon Croeck.

Datum anno millesimo quingentesimo octogesimo sexto die secunda mensis Januarii.
Oorspr. ( Inv. no. 80 ). Het zegel van de oorkonder verloren. Met de handteekeningen van 
Antonius à Boussu en Jo. van de Wiel, notaris.

308. 1596 September 4
Anthonius a Boussu, heer van Lambussart, proost en aartsdiaken van Trajectum, verleent de vicarie of 
eeuwige kapelanie ter eere van S. Anna, moeder van de H. Maagd in de parochiekerk te Haga - daar de
patroon binnen den bepaalden tijd verzuimd heeft een presentatie te doen, en Hugo Martinus' zoon, de
tegenwoordige bezitter, tegen den inhoud van den fundatiebrief zich niet tot het priesterschap heeft 
doen promoveeren, maar gehuwd is, en genoemde vicarie daardoor zoolang vacant is, dat de collatie 
volgens het concilie van Lateranen aan den aartsdiaken toekomt - aan Johannes Adrianus' zoon, 
priester van Trajectum, met bevel hem of zijn procurator na eedsaflegging in het bezit daarvan te 
stellen.

Datum anno millesimo (quingentesimo) nonagesimo sexto die vero quarta mensis 
Septembris.
Oorspr. ( Inv. no. 74 ). Het zegel van de oorkonder verloren.

Concordans

CONCORDANS
In 2010 zijn de twee regestenlijsten die onderdeel van deze toegang waren, samengevoegd. Bij die 
gelegenheid zijn de regesten opnieuw genummerd.

Regesten in de oorspronkelijke inventaris

Oud nr. Nieuw nr.

1 23

2 25

3 34

4 40

5 42

6 56

7 77

8 79

9 101

10 105

11 109
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Oud nr. Nieuw nr.

12 111

13 120

14 133

15 137

16 138

18 139

17 140

19 149

20 150

21 151

22 152

23 154

24 157

25 159

26 164

27 168

28 172

29 174

30 175

31 176

32 177

33 178

34 180

35 181

36 188

38 189

37 190

39 192

40 193

41 194

42 195

43 197

44 200

45 201

46 204

47 205
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Oud nr. Nieuw nr.

48 207

49 208

50 209

51 210

52 211

53 216

54 219

55 220

56 222

57 223

58 224

59 226

60 227

61 228

62 229

63 230

64 232

65 234

66 235

67 236

68 237

69 238

70 239

71 240

72 241

74 242

73 243

75 244

76 245

77 246

78 247

79 248

80 249

81 251

82 253

83 254
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Oud nr. Nieuw nr.

84 255

85 257

86 258

87 260

88 262

89 264

90 265

91 267

92 268

93 269

94 270

95 271

96 273

97 274

98 275

99 276

101 277

100 278

102 279

103 280

104 281

105 282

106 283

107 284

108 285

109 286

110 287

111 288

112 289

113 290

114 291

115 292

116 293

117 295

118 296

119 297
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Oud nr. Nieuw nr.

120 298

121 299

122 300

123 301

124 302

125 303

126 304

127 305

128 306

129 307

130 308

Regesten in het supplement op de inventaris

Oud nr. Nieuw nr.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 11

11 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22
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Oud nr. Nieuw nr.

23 24

24 26

25 27

26 28

27 29

28 30

29 31

30 32

31 33

32 35

33 36

34 37

35 38

36 39

37 41

38 43

39 44

40 45

41 46

42 47

43 48

44 49

45 50

46 51

47 52

48 53

49 54

50 55

51 57

52 58

53 59

54 60

55 61

56 62

57 63

58 64
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Oud nr. Nieuw nr.

59 65

60 66

61 67

62 68

63 69

64 70

65 71

66 72

67 73

68 74

69 75

70 76

71 78

72 80

74 81

73 82

75 83

76 84

77 85

78 86

79 87

80 88

81 89

82 90

83 91

84 92

85 93

86 94

87 95

88 96

89 97

90 98

91 99

92 100

93 102

95 103



70 Kloosters Delfland / St. Jacobskerk 3.18.34.01

Oud nr. Nieuw nr.

94 104

96 106

97 107

98 108

99 110

100 112

101 113

102 114

103 115

104 116

105 117

106 118

107 119

108 121

109 122

110 123

111 124

112 125

113 126

114 127

115 128

116 129

117 130

118 131

119 132

120 134

121 135

122 136

123 141

124 142

125 143

126 144

127 145

128 146

129 147

130 148



3.18.34.01 Kloosters Delfland / St. Jacobskerk 71

Oud nr. Nieuw nr.

131 153

133 155

132 156

134 158

135 160

136 161

137 162

138 163

139 165

140 166

141 167

142 169

143 170

144 171

145 173

146 179

147 182

148 183

149 184

149a 185

150 186

151 187

152 191

153 196

154 198

155 199

156 202

157 203

158 206

159 212

160 213

161 214

162 215

163 217

164 218

165 221
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Oud nr. Nieuw nr.

166 225

167 231

168 233

169 250

170 252

170a 256

171 259

172 261

173 263

174 266

175 272

176 294
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