
Ick Nicolaes Claez Moij Schout inden ambachte van Leijderdorp 

 

Doe kunt ende kennelijcke eenen igelijck en dient behoort dat voor mij ende voor Willem Friez van Heugelenburch 

ende Jacob Arissz van Heugelenburch, schepenen des selffs ambachts, als getuijge tot kennisse 

van desen geroepen. 

 In eijgenen persoon gecoomen ende [ver]scheenen sien Cornelis ende Sijmon Dircxz van Bronsgeest 

beijde woonende tot Noortwijck noch Maertgen Dircx dr. van Bronsgeest wede. van Crijn Franssz bolle 

woonende tot rotterdam elcx voor een gerecht vierde part erffgenamen Ab intestato van Sa. Eva van Raephorst 

naergelatene dochter van Aeriaen Gijsbertssz van Raephorst ende Elisabeth Dircx dr. van Bronsgeest ende sulcx te 

samen voor drie vierde parten. 

Ende noch Pieter van Raephorst vleeshouder binnen de stadt leijden, voor hen selven 

ende als ten deese [ver]vangende ende hen starck makende voor sijnen broeder Gijsbert van Raephorst mede erffgenamen 

vande voorz o[ver]ledene voor het resteerende vierde parte.  

Ende [ver]claerden sij comp[aran]ten indier qualite int openbaer achter volgende seeckre besz. Voorwaerden [ver]cocht te hebben 

gelijc sij dienvolgende wel ende wettelijcke transporteerde cedeerde ende op drougen bij desen Aen ende ten behouve van de heer 

dr. Franciscus Gommarus off actie van de selve [ver]crijgende: 

Een partije lants gelegen aen twee campen inde Monnicke polder inden ambachte van leijderdorp 

te samen groot volgens de meetinge ende caerteeringe van mr. Johannis Druw geswooren lantmeeter van rijnlant 

 

Drie morgen, twee honden, ende ses roeden op de caerte geteeckent mit de letteren A ende B als te weten t’partije A: 

Negenhondert achtenveertich roeden, en B: tien hondert en achtenvijftich roeden Breet int geheel ten noortoosten 

de dwerswetering ten suijtoosten de wede. vanden E. Jan Meijndertz van Aeckren in sijn leven al in rade der 

stadt leijden ten suijtwesten de Monnicke Kade daerinne begreepen ende ten noort-oosten den cooper selffs 

ende dat bij den Hoop en sonder maet als de maet mitte voette stootende, bij desen Ende dat vrij ende sonder 



eenige belastinge doch als buijdgoet behoudende den heer sijn recht Wijders mit soodanige [ver]dre conditien servituijten 

vrijdommen ende waringen als begrepen staen in de oude origineele waerdbrieven ende andre bescheijden daer van sijnde 

trecht vande welcke voor soo veel de [ver]coopers die machtich sijn den cooper volgen sullen mit alle trecht toe ende 

aenseggen vandien ende waer naer hij hen oock sal hebben te reguleren,  

Beloovende voorts sij comp[aran]ten in qualite voorszt., t’ voorsz. [ver]coft te vrijen ende waren van allen commer ende beswaringe 

die daer op t’sedert de jongste [ver]coopinge gebracht ofte gestelt soude moogen sijn. Onder [ver]bant van haer comp[aran]ten 

persoonen en[de] generalijck alle hare goedren roerende ende onroerende jegenwoordige ende toecoomende stelllende de selve 

ten bedwange ende executie van allen s’ heeren rechten ende rechtren  

Ten laesten bekende sij com[aran]ten voorn[oem]t ter saecke der voorsz. [ver]coopinge cessie ende op drachte al wel ende ten 

vollen [ver]noucht voldaen ende betaelt te zijn den laesten penning mitten eersten Ende dat mit een somme van Drie Duijsent twee 

hondert Charolij gls.te xl grooten vlaems stuck in gereden gelde  

Alles gedaen te goeder trouwen sonder arch off list 

Is oirconde soo hebbe ick schout voorsz. Deese ten [ver]lijde vande voorn[oemd]e comp[aran]ten mettet segel ter saecke vant 

ambacht van leijderdorp [ver]ordent ende t mijne daer achter op gedruct bevesticht ende de selve tot meerder [ver]seecrertheijt 

neffens de voorsz. Schepenen onder de plicque als mede ten prothocolle geteijckent opten sestienden April Ao. xvi. 

sevenentsestich. 

 

[Handtekeningen Willem Vriesen van Hogelenburch, Jacob Aerijens] 

 


