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FUNDATIEBOEK van het BEGIJNHOF van HAARLEM 

 

A)  Ter inleiding 

Onze dank gaat vooreerst naar het Noord-Hollands Archief te Haarlem, die het 

"Fundatieboek" toegankelijk maakte op zijn website door van elke bladzijde ervan ais 

genummerde foto beschikbaar te stellen ( van nr . 1 tot 272; NL-HlmNHA_2123_419 ).  

Internetbron : https://noord-

hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode

=2123&minr=3246792&miview=inv2.  En referentie: 2123/419. 

 

En ten tweede male is er reden tot dank. Op eerste verzoek daartoe stelde het 

Noord-Hollands Archief tevens de "Regulen ende Handvesten van den grooten Faly-

Begijnhof tot Haarlem" in beeldvorm ter beschikking ( NL-HlmNHA_2123_418 ).  

De inhoud daarvan mocht ook volledig worden verwerkt, en bood nuttige informatie 

voor het interpreteren van de inhoud van het Fundatieboek. 

 

De naam "Fundatieboek" is allicht ingegeven door het Latijnse woord 'fundatio' wat 

zoveel als stichting of toelage betekent. En inderdaad worden er vele stichtingen in 

vermeld (van bvb. een gezongen mis, of uitdeling van brood naast vele andere) 

evenzo als de talrijke toelagen en giften die het Begijnhof mocht ontvangen.  

Maar de inhoud ervan is meer dan een lijst van stichtingen en giften. Het is tevens 

een cartularium daar het kopies van oudere teksten bevat, een getijdenboek en 

bovendien een register van renten, van vruchtgebruik van woningen en testamenten. 

In deze zin is het Fundatieboek veel meer dan de benaming ervan laat vermoeden.  

 

De indeling van het Fundatieboek kan op het eerste zicht verwarrend overkomen.  

Tot leidraad geven we hier een korte indeling volgens het nummer van elke foto ( de 

volledige inhoudstafel per bladzijde, en ingedeeld volgens het nummer van de foto 

met vermelding van folio volgt na deze inleiding) : 

   1  -  22  allerlei teksten, en o.a. lijst van de meesteressen 

 23  -140  getijdenboek, 365 dagen  

141 - 232  rentenlijst, testamenten, beschikkingen, genummerd van i tot 

   cxlvi, en tevens vermeldingen boeken, en  (217-220) over lijsten  

   over het schenken van bier en wijn. 

233 - 238  blanco 

239 - 252  rentenlijst  per plaats 

253 - 258  blanco 

259 - 264  beschikkingen van begijnen over hun woning 

265   1410 : onse susteren die ontfanghen waren alzulc ghelt  

   oernament mede te copenen 

266   dit syn die gheen die tot wijn besproken hebben 
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In bijlage:  
- Lijst van de Meesteressen van het Begijnhof van Haarlem, en  
- Lijst ( tentatief en onvolledig ) van de pastoors van het Begijnhof van Haarlem 

 

Het getijdenboek ( foto 23 tot 140) heeft de structuur van een klassiek Rooms 

Breviarium,  en vermeldt voor elke dag van het jaar de te herdenken overledenen of 

hun  'jarichtyt', dit naast andere gegevens. 

 

Verder is daar de lange lijst van allerlei renten die toekwamen aan het Begijnhof of 

de begijnen of de kerk of de armen aldaar of de pastoor - vaak de cureyt genaamd - 

of de begijnhofkerk of de eredienst. Deze zijn genummerd in Romeinse cijfers van I 

tot CXLVI, en deze referentie wordt vaak her en der als verwijzing gebruikt in het 

Fundatieboek; volgt nog een rentenlijst ingedeeld naar de plaats.  

En tot slot een lijst met beschikkingen van begijnen over de bestemming van hun 

woning. Elke woning hoorde toe of kwam uiteindelijk in volle eigendom toe aan het 

Begijnhof. Een begijn had zo het gebruik van een kamer of woning voor de duur van 

haar leven. En zij mocht het gebruik na haar dood toewijzen aan anderen, doch dit 

evenzo slechts voor hun leven lang. Daarna viel de woning toe aan het Begijnhof, die 

deze dan weer in leenpacht kon verkopen aan een begijn. 

De conventen hadden dan weer een eigen statuut, waarover weinig tot niets wordt 

meegedeeld. 

 

Een gedeeltelijke transcriptie van de teksten werd nagestreefd. Inderdaad zijn er 

bepaalde tekstdelen die als standaardformuleringen voorkomen en daarom meest 

niet onnodig worden herhaald. Gepoogd werd om alle persoonsnamen te vermelden.  

Tevens worden de heiligendagen - voor zover deze in rode inkt werden geschreven -

hier in deze kleur weergegeven. Datums worden hier weergeven zoals ze 

aangetroffen werden in het handschrift; vermoedelijk zijn zij in de zogenaamde 

'paasstijl' uitgedrukt ( waarbij het nieuwe jaar begint op Paasdag en niet op 1 januari; 

zo is een datum geschreven als 28 januari 1431 in onze jaarrekening 28 januari 

1432). 

 

De transcriptie gebeurde naar best vermogen. Lees- en interpretatie- en ook 

tikfouten vormen een moeilijk te vermijden euvel, en dit ondanks herhaalde 

nazichten. Het Middelnederlands kende overigens geen standaardspelling. De lezer 

zal hier begrip voor willen hebben. Bidt voor de ziel van de transcriptor. 

 

 

 

       Jef Van den Bergh 
       jefvandenbergh@online.be 

       Turnhout, november 2020 
 

 

 



3 
 

B)  Inhoudstafel  

 

 
foto 
nr. folio nr.  R°/V° Omschrijving 

  

  1 - kaft voorzijde 

2 - binnenzijde kaft voor 

3 - blanco   - met stempel " Gemeente Archief Haarlem "    

4 - Blanco 

5 - Blanco 

6 - Blanco 

7 F° 1 R°   i Exempel van ene sake voergheleden / 1375 - renten om priester mede te lonen 

8 F° 1 V° blanco met liniëring 

9 F° 2 R°   ii blanco - folio ii 

10 F° 2 V° blanco,  met loodliniëring 

11 F° 3 R°   iii Evangelium Matthei cap.17 - 4 okt.1628  Gerrit de Witte pastoor - folio iii 

12 F° 3 V° Alst wanneer een nije biscop van Uutrecht ( van 1538 of later ) 

13 F° 4 R°   Schepenbrief Haarlem  sinte Aechtendach1417 

14 F° 4 V° blanco - verso schepenbrief 

15 F° 5 R°   iiii Dit sijn die renten die der beghinen kerc toe behoeren. ( NB: in inkt folio iiii ) 

16 F° 5 V° renten beghinen kerc: vervolg 

17 F° 6 R°   v renten beghinen kerc: vervolg  - folio v 

18 F° 6 V° blanco met liniëring 

19 F° 7 R°   vi Item onse kerke is schuldich ….  ( NB: in inkt folio vi ) 

20 F° 7 V° 7 maart 1421 "starf … Hughe Wouters soen die goutsmit" / overleden meesteressen 
1598-1634 

21 F° 8 R°   vii 1273 Alyt van Henegouwen / 1273 / 1348 / lijst meesteressen  - folio vii  

22 F° 8 V° Anno 1529 25 okt : het overval des stede van Haerlem van die van Alcmaer; 
casenbrootspel [ 1492 ]  

23 F° 9 R°   viii GETIJDEN- januari  1 tot 4 -  folio viii 

24 F° 9 V° GETIJDEN- januari  5 tot 8 

25 F° 10 R°   ix GETIJDEN- januari 9 tot 12  -  folio ix 

26 F° 10 V° GETIJDEN- januari 13 tot 16   

27 F° 11 R°    briefje jarichtyt Van Grieken - recto  ( dd 1554, zie F° 12 R° ) 

28 F° 11 V° briefje jarichtyt Van Grieken - verso blanco 

29 F° 12 R°   x GETIJDEN- januari 17 - 20        folio x  ( §2 re Van Grieken, zie F° 11 V°) 

30 F° 12 V° GETIJDEN- januari 21 - 24      

31 F° 13 R°+14 R° GETIJDEN- januari 25 - 28, + los briefje "Item Alyt Volcaerts dr.  …"   folio xi 

32 F° 14 V° GETIJDEN- januari 29 - 31         

33 F° 15 R°   xii GETIJDEN- februari 1 - 4          folio xii 

34 F° 15 V° GETIJDEN- februari 5 - 8 

35 F° 16 R°   xiii GETIJDEN- februari 9 - 12        folio xiii 

36 F° 16 V° GETIJDEN- februari 13 - 16         

37 F° 17 R°   xiiii GETIJDEN- februari 17 - 20      folio xiiii 

38 F° 17 V° GETIJDEN- februari 21 - 23         

39 F° 18 R°   xv GETIJDEN- februari 24 - 26      folio xv 

40 F° 18 V° GETIJDEN- februari 27 - 28                   ( NB : 29 februari niet vermeld ) 

41 F° 19 R°   xvi GETIJDEN- maart 1 - 4             folio xvi 

42 F° 19 V° GETIJDEN- maart 5 - 8 

43 F° 20 R°   xvii GETIJDEN- maart 9 - 12           folio xvii 
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44 F° 20 V° GETIJDEN- maart 13 - 16         

45 F° 21 R°   xviii GETIJDEN- maart 17 - 20         folio xviii   17 maart feestdag Gertrudis virginis 

46 F° 21 V° GETIJDEN- maart 21 - 24         

47 F° 22 R°   xix losse brief recto                         folio xix 

48 F° 22 V° los briefje recto         

49 F° 23 R°   xx GETIJDEN- maart 25 - 28 , folio xx,    25/4: Annunciatio Beatae Mariae Virginis 
50 F° 23 V° GETIJDEN- maart 29 - 31         

51 F° 24 R°   xxi GETIJDEN- april 1 - 4        folio xxi 

52 F° 24 V° GETIJDEN- april 5 - 8         

53 F° 25 R°  xxii losse brief recto    Alyt Steffens dochter -    folio xxii 

54 F° 25 V° losse brief verso - blanco         

55 F° 26 R°  xxiii GETIJDEN- april 9 - 12          folio xxiii 
56 F° 26 V° GETIJDEN- april 13 - 16         

57 F° 27 R°   xxiiii GETIJDEN- april 17 - 20        folio xxiiii 

58 F° 27 V° GETIJDEN- april 21 - 24         

59 F° 28 R°   xxv GETIJDEN- april 25 - 28        folio xxv 

60 F° 28 V° GETIJDEN- april 29 en 30         

61 F° 30 R°  1530 memorie : alleen met gerede penninghen  /  7 maart 1421 starf H. Wouterszn 
die goutsmit cureyt  folio xxvi         ( NB folio nummer 29 : niet gebruikt ) 

62 F° 30 V° 1556  starf Jannitgen Stevens dochter 

63 F° 31 R°  xxvii GETIJDEN- mei 1 - 4        folio xxvii  3 mei: Inventio sanctae Crucis 

64 F° 31 V° GETIJDEN- mei 5 - 8          

65 F° 32 R°   xxviii GETIJDEN- mei 9 - 12        folio xxviii 

66 F° 32 V° GETIJDEN- mei 13 - 16         

67 F° 33 R°   xxix GETIJDEN- mei 17 - 20        folio xxix 

68 F° 33 V° GETIJDEN- mei 21 - 24         

69 F° 34 R° xxx GETIJDEN- mei 25 - 28        folio xxx 

70 F° 34 V° GETIJDEN- mei 29 -31         

71 F° 35 R°  xxxi GETIJDEN- juni 1 - 4        folio xxxi 

72 F° 35 V° GETIJDEN- juni 5 - 8         

73 F° 36 R°   xxxii GETIJDEN- juni 9 - 12        folio xxxii 

74 F° 36 V° GETIJDEN- juni 13 - 16         

75 - overbodige scan 

76 - overbodige scan 

77 - los briefje         ( alst Haes Jacops dochter iarichtyt is … ) recto 

78 - overbodige scan idem foto nr.  76 

79 - overbodige scan idem foto nr.  77 

80 - los briefje         ( alst Haes Jacops dochter iarichtyt is … ) verso 

81 - overbodige scan 

82 - overbodige scan idem foto nr.  80 

83 F° 37 R°  xxxiii GETIJDEN- juni 17 - 20       folio xxxiii 

84 F° 37 V° GETIJDEN- juni 21 - 24 

85 F° 38 R°  GETIJDEN- juni 25 - 28 

86 F° 38 V° GETIJDEN- juni 29 - 30          29 juni: Petrus en Paulus apostelen 

87 F° 39 R°  ingebonden blad recto ( memorie Katrijn Woutersdr. en Guert Willemsdr. ) 

88 F° 39 V° ingebonden blad verso - blanco    ( NB: einde katern ) 

89 F° 40 R°  GETIJDEN- juli  1 - 4       

90 F° 40 V° GETIJDEN- juli  5 - 8         

91 F° 41 R°  GETIJDEN- juli  9 - 12  

92 F° 41 V° GETIJDEN- juli  13 - 16         

93 F° 42 R°  losse brief verso - blanco         

94 F° 42 V° losse brief recto    … Grierijcke Dircs Pieterszn wijf … 
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95 F° 43 R°  GETIJDEN- juli  17 - 20 

96 F° 43 V° GETIJDEN- juli  21 - 24        22 juli: Maria Magdalena 

97 F° 44 R°  GETIJDEN- juli  25 - 28 

98 F° 44 V° GETIJDEN- juli  29 - 31         

99 F° 45 R°  ingebonden blad : sterf Lubbrecht Barthouts dochter 1509     

100 F° 45 V° sterf Lubbrecht Barthouts 1509 verso         
101 F° 46 R°  GETIJDEN- augustus 1 - 4 

102 F° 46 V° GETIJDEN- augustus 5 - 8 

103 F° 47 R°  GETIJDEN- augustus 9 - 12 

104 F° 47 V° GETIJDEN- augustus 13 - 16 

105 F° 48 R°  GETIJDEN- augustus 17 - 20 

106 F° 48 V° GETIJDEN- augustus 21 - 24 
107 F° 49 R°  GETIJDEN- augustus 25 - 28 

108 F° 49 V° GETIJDEN- augustus 29 - 31 

109 F° 50 R°  GETIJDEN- september 1 - 4 

110 F° 50 V° GETIJDEN- september 5 - 8 

111 F° 51 R°  GETIJDEN- september 9 - 12 

112 F° 51 V° GETIJDEN- september 13 - 16 
113 F° 52 R°  GETIJDEN- september 17 - 20 

114 F° 52 V° GETIJDEN- september 21 - 24 

115 F° 53 R°  GETIJDEN- september 25 - 28 

116 F° 53 V° GETIJDEN- september 29 - 30 

117 F° 54 R°  GETIJDEN- octobris 1 - 4 

118 F° 54 V° GETIJDEN- octobris 5 - 8 

119 F° 55 R°  GETIJDEN- octobris 9 - 12 

120 F° 55 V° GETIJDEN- octobris 13 - 16 

121 F° 56 R°  GETIJDEN- octobris 17 - 20 

122 F° 56 V° GETIJDEN- octobris 21 - 24  

123 F° 57 R°  GETIJDEN- octobris 25 - 27 

124 F° 57 V° GETIJDEN- octobris 28 - 31 

125 F° 58 R°  GETIJDEN- novembris 1 - 4 

126 F° 58 V° GETIJDEN- novembris 5 - 8 

127 F° 59 R°  GETIJDEN- novembris 9 - 12 

128 F° 59 V° GETIJDEN- novembris 13- 16 

129 F° 60 R°  GETIJDEN- novembris 17 - 20 

130 F° 60 V° GETIJDEN- novembris 21 - 24 

131 F° 61 R°  GETIJDEN- novembris 25 - 28 

132 F° 61 V° GETIJDEN- novembris 29 en 30 

133 F° 62 R°  GETIJDEN- decembris 1 - 4 

134 F° 62 V° GETIJDEN- decembris 5 - 8 

135 F° 63 R°  GETIJDEN- decembris 9 - 12 

136 F° 63 V° GETIJDEN- decembris 13- 16 

137 F° 64 R°  GETIJDEN- decembris 17 - 20 

138 F° 64 V° GETIJDEN- decembris 21 - 24 

139 F° 65 R°  GETIJDEN- decembris 25 - 27 

140 F° 65 V° GETIJDEN- decembris 28 - 31 

141 F° 66 R°  renten die den ghemenen armen op de hof beghijnhof te Haerlem toe behoren 1 

142 F° 66 V° renten die den ghemenen armen op de hof beghijnhof te Haerlem toe behoren 2 

143 F° 67 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 1 

144 F° 67 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 2 

145 F° 68 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 3 

146 F° 68 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 4 
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147 F° 69 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 5 

148 F° 69 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 6 ( xxxii ) 

149 F° 70 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 7 

150 F° 70 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 8 

151 F° 71 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 9 

152 F° 71 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 10 - van Alyt vander Scuer 
gecomen  

153 F° 72 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 11  ( viii tot xi ) 

154 F° 72 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 12  ( xii , xiii ) 

155 F° 73 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 13  ( xiiii tot xvi ) 

156 F° 73 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 14  ( xvii tot xx ) 

157 F° 74 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 15  ( xxi tot xxiii ) 

158 F° 74 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 16  ( xxiiii tot xxvi ) 
159 F° 75 R°  renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 17  ( xxvii , xxviii ) 

160 F° 75 V° renten die den beghijn hove van Haerlem toe behoeren 18  ( xxix tot xxxi ) 

161 F° 76 R°  renten die den armen beghinen toe behoeren 1  ( geen nummer ) 

162 F° 76 V° renten die den armen beghinen toe behoeren 2   ( geen nummer ) 

163 F° 77 R°  renten die den armen beghinen toe behoeren 3   ( xxxiii , xxxiiii NB voor xxxii zie f° 
118 r° onderaan) 

164 F° 77 V° renten die den armen beghinen toe behoeren 4  ( xxv tot xxxviii ) 

165 F° 78 R°  renten die den armen beghinen toe behoeren 5  ( i tot iii ) 

166 F° 78 V° renten die den armen beghinen toe behoeren 6  ( iiii tot vi , NB: nrs i tot iii zie f° 114 
r° en v°) 

167 F° 79 R°  renten die den armen beghinen toe behoeren 7  ( xxxix ) 

168 F° 79 V° renten die den armen beghinen toe behoeren 8   ( xl , xli ) 

169 F° 80 R°  renten die den armen beghinen toe behoeren 9  ( xlii , xliii ) 

170 F° 80 V° renten die den armen beghinen toe behoeren 10  ( xliiii tot xlvii ) 

171 F° 81 R°  ingebonden briefje "als Alyt Andries maecht sterft so sel … verso (blanco) 

172 F° 81 V° ingebonden briefje "als Alyt Andries maecht sterft so sel … recto 

173 F° 82 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 1  ( xlviii tot liiii ) 

174 F° 82 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 2  ( lv tot lviii ) 

175 F° 83 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 3  ( lix tot lxi  ) 

176 F° 83 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 4  ( lxii ) /  boeken 

177 F° 84 R°  los blad recto dat den hove toe behoert - van Aechte Willems dochter  5 

178 F° 84 V° los blad verso den hove toe behoert- testament Kerstijn vd Langhe Velt  6 

179 F° 85 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 7  ( lxiii tot lxvi ) 

180 F° 85 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 8  ( lxvii tot lxix ) 

181 F° 86 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 9  ( lxx tot lxxii ) 

182 F° 86 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 10  ( lxxii ) 

183 F° 87 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 11  ( lxxiii ) 

184 F° 86 V° dubbel ZELFDE als 182 

185 F° 87 R° dubbel ZELFDE als 183 

186 F° 87 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 12 ( lxxiiii tot lxxv ) 

187 F° 88 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 13  ( lxxvi tot lxxviii ) 

188 F° 88 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 14 ( lxxx ) 

189 F° 89 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 15 ( lxxxi  NB geen 
lxxxii ) 

190 F° 89 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 16  ( lxxxiii tot lxxxv ) 

191 F° 90 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 17  ( lxxxii ) 

192 F° 90 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 18  ( lxxxiii tot lxxxix 
NB geen xc ) 

193 F° 91 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 19  ( xcii tot xcvi ) 

194 F° 91 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 20  ( xcvii tot xcix ) 
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195 F° 92 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 21  ( ci ) 

196 F° 92 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 22   ( cii tot ciiii ) 

197 F° 93 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 23  ( cv tot ccii ) 

198 F° 93 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 24  ( cviii tot cx ) 

199 F° 94 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 25  ( cxi ) 

200 F° 94 V° Blanco 
201 F° 95 R°  briefje vat bier recto 

202 F° 95 V° briefje vat bier verso 

203 F° 96 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 26  ( cxii ) 

204 F° 96 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 27  ( cxiii tot cxv ) 

205 F° 97 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 28 ( cxvi tot cxviii ) 

206 F° 97 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 29  ( cxix tot cxx ) 
207 F° 98 R°   starf Lubburch Bartouts, en generael kapittel vande minrebroeders in Haerlem 

208 F° 98 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 31  ( cxx tweede ) 

209 F° 99 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 32  ( cxx derde ) 

210 F° 99 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 33  ( geen nummer ) 

211 F° 100 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 34  ( cxxi ) 

212 F° 100 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 35  ( cxxii tot cxxiii ) 
213 F° 101 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 36  ( cxxiiii ) 

214 F° 101 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 37  ( cxxv ) -  silveren 
cruijs 

215 F° 102 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 38  ( cxxvi tot cxxvii ) 

216 F° 102 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 39  ( cxxviii tot cxxix ) 

217 F° 103 R°  Dyt syn die ghene daermen dat hoppen bier over sceijnt in die vasten - recto 

218 F° 103 V° blanco-Dyt syn die ghene daermen dat hoppen bier over sceijnt in die vasten verso 

219 F° 104 R°  Item dyt syn die gheen daermen wijn over schenken 

220 F° 104 V° Item hier staen die gheen in daer men memori wijn over schenken in onse kerck 

221 F° 105 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 40  ( cxxx ) 

222 F° 105 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 41  ( cxxxi ) 

223 F° 106 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 42  ( cxxxii cxxxiii ) 

224 F° 106 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 43  ( cxxxiiii  cxxxv ) 

225 F° 107 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 44  ( cxxxvi tot cxxxviii 
) 

226 F° 107 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 45  ( cxxxix ) 

227 F° 108 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 46  ( cxl , cxli ) 

228 F° 108 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 47  ( cxlii , cxl iii ) 

229 F° 109 R°  dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 48  ( cxliiii , cxlv ) 

230 F° 109 V° dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 49  ( cxlvi ) 

231 F° 110 R°  Blanco 

232 F° 110 V° 1509  starf Lubburch Bartouts, en generael kapittel vande minrebroeders in Haerlem 

233 F° 111 R°  Blanco 

234 F° 111 V° Blanco 

235 F° 112 R°  Blanco 

236 F° 112 V° Blanco 

237 F° 113 R°  Blanco 

238 F° 113 V° Blanco 

239 F° 114 R°  Delser broeck - Heemskerk 

240 F° 114 V° Limmen 

241 F° 115 R°  Castercom - Heylo 

242 F° 115 V° Uutgheest 

243 F° 116 R°  Uutgheest - 2 

244 F° 116 V° Akersloet 

245 F° 117 R°  Akersloet - 2 
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246 F° 117 V° Akersloot - Bergen 

247 F° 118 R°  Alckmaer - Assendelf 

248 F° 118 V° Baligen horn in die waert - Spaerwoudt - Nuwerkerck 

249 F° 119 R°  In Breroders ban - Op Vlielant tot Schoten 

250 F° 119 V° Tot Haerlemerlye inde Waert - Catwijck - Haechs camp - Rieswick 

251 F° 120 R°  Tot Sparendam - Buten die houtpoort 
252 F° 120 V° Inden Mersch 

253 F° 121 R°  Blanco 

254 F° 121 V° Blanco 

255 F° 122 R°  Blanco 

256 F° 122 V° Blanco 

257 F° 123 R°  Blanco 
258 F° 123 V° Blanco 

259 F° 124 R°  beschikkingen van begijnen over hun woning 1e 

260 F° 124 V° beschikkingen van begijnen over hun woning 2e 

261 F° 125 R°  beschikkingen van begijnen over hun woning 3e 

262 F° 125 V° beschikkingen van begijnen over hun woning 4e: ontvangsten ea 

263 F° 126 R°  beschikkingen van begijnen over hun woning 5e: Ymme Dircx dochter 
264 F° 126 V° beschikkingen van begijnen over hun woning 6e 

265 F° 127 R°  1410 : onse susteren die ontfanghen waren alzulc ghelt 

266 F° 127 V° dit syn die gheen die tot wijn besproken hebben 

267 F° 128 R°  Blanco 

268 F° 128 V° Blanco 

269 - Blanco 

270 - Blanco 

271 - binnenzijde kaft achter 

272 - kaft achterzijde 

 

 

 
Bijlage 1 -  Lijst van de Meesteressen van het Begijnhof van Haarlem 

 
 
Bijlage 2 - Lijst ( tentatief en onvolledig ) van de pastoors van het Begijnhof van 
Haarlem. 
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C) Transcriptie 

 
-/- foto  007 

 

    Anno 1401 

Exempel van ene sake voergheleden 

Want men bi exempel der werken die voertyts gheschiet syn leringhe vint totten  

toecomenden tiden. Inden saken die na gheschien moghen. Daer om is hier  

bescreven dese sonderlinghe sake.  

Als dat een goet priester eersaemich van leven van naem ende van gheruchte uut 

allen naersticheden begheerde ende navolghede te funderen ende te stichten van 

sinen goede ene enighe Cappelrye inder beghinen kerke binnen Haerlem. In 

voerwaerde dat hise selve verdienen soude syn leven lanc ende na synre doot so 

begheerde hi t'recht te presentieren totter cappelriën voersc[reven] eygentlike te 

bliven anden beghijn hove.  

Wilke cappelrie here Hughe Wouters soen gheheten goutsmit als een cureyt op die 

tyt die meesterissen ende andere iouffrouwen des hoefs voergheroert die 

toesegghen daer in hadden weder seiden na haren besten rade. Want si meenden 

dattet aventuerlyc ende onseker waer enighen priester eyghen te maken ende 

eyghentlike aen te nemen uutgheset der beghinen prochy paep die si houden 

moeten.    

Ende oec vraeghden die beghinen van Aemsterdam heer Hughen Raets om een 

cappelry in hoer kerke te maken. Ende heer Robbrecht die een eersaemich priester 

was ende alre goeder lude vrient die en wouden die beghinen gheenzins raden een 

cappelry in hoer kerke te maken.  

Aldus is dit een ghedenckenisse om t'beste ende t’alre sekerste te kiesen. 

weder seiden   : bezwaar maakten tegen 

verdienen  : bedienen 

presentieren  : voorstellen, aanstellen 

NB : Hughe Wouterzn was pastoor van 1401 tot zijn overlijden in 1421 
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1375. 

Int jaer ons heren m.ccc ende lxxv so syn dese naghescreven renten gheset een 

priester mede te lonen die die meesterissen vanden beghinehove voerscrevenen 

daer toe nemen willen mittien ( daardoor, daarmede ) die meesterissen gheweest 

hebben. 

Inden eersten heer Dirc die Roeper een lb ( lb: Latijn, afkorting van libra: pond ) sjaers.   

Aechte Claes Gheryts zoens die twee deel van enen vrancrijxsen scilt sjaers.  

Alvraet van Bloemven xl. b sjaers ende drie oude buddreghers.  

Item Bartraedt vander Horst een lb sjaers.  

Alyt vander Scuer v oude buddreghers sjaers.  

Joncfrou Kaerstyn vanden Berghe xv oude buddreghers sjaers.  

Item  Margriet vanden Berghe V vlaemsche groten sjaers.  

Alyt Jans dochter viis (7,5)  oude buddreghers sjaers.  

Item Rissent Jan Wouters zoens maecter toe drie deel van een campe lants die vier  

Dortsche ghulden ghelt.  

Item Baertraet vander Laen iis ( 2,5 ) oude buddreghers.  

Item Katryn van Berkenroet een nobel sjaers tot die sonnendaghes misse. 

 xii s. die Hiltegont vander Does beset heeft.  

Baloech Claes Hoflants dochter dat sesten deel van een marghen lants.  

Item Kerstyn van Langhevelt x s.  

Item ii s die Lisebet Florijs Boudijns soens wyf was besprac. 

 

besprac : van bespreken : bij testament toewijzen, vermaken 

NB : opzoeking datum van overlijden 

13 mei 1391 starf haer Dirc de Roeper heer van sinte Jans 

11 november 1376 starf Aechte Claes Gheryts soen haer Claes Louwen moeder 

22 november 1399 starf Alveraet van Bloemenvende   

15 november 1414 starf Baertraet vander Horst een sonderlinghe vrient was ons hoefs 

4 mei 1405 … starf ioncfrou Margriet vanden Berghe een beghyn 

6 oktober 1396 starf ioncfrou Kerstyn vanden Berghe een beghijn   

8 mei 1406 ... starf Alyt Jans dochter .... 

 

 

-/- foto  8 tot 10 blanco 
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-/- foto  11 

 

 Evangelium Matthaei 17 capittel.  

 

Doen sij, te weten Jesus en sijn discipelen,  te Capharnaum ghecomen waren, soo 

quamen tot Petrum die den tolpenninck ontfinghen, ende sij hebben tot hem geseijt : 

U meester en betaelt hij den tolpenninck niet ? 

Hij seijde : Jae hij. Ende doen hij in huijs gecomen was,  

soo voorquam hem Jesus, seijgende : wat dunckt u, Simon ? 

De coninghen der aerden van wien nemen sij tribuijt oft chijns ? Van haer kinderen 

oft van de vreemden ?  

Ende hij seijde : Van de vreemden. Jesus seijde tot hem : Soo sijn de kinderen dan 

wij. Maer op dat wij hen niet en verargheren, gaet henen te zee ende worpt eenen 

hengel uut, ende den visch die ten eersten op comt, dien neemt, ende sijnen mont 

openghedaen hebbende suldi eenen stater penninck vinden, dien nemende gheeft 

henlieden voor mij ende u. 

Hier moet wel gelet worden, oft tgeen hier an de andere sijde staet, accordeert 

mettet voorgaende exempel Christi, ofte niet ? Aldus geobserveert bij mij Gerrit de 

Witte pastoor van ’t grote Begijnhoff binnen Haerlem. 

Actum anno 1628, de 4. Octobris. 

 

-/- foto  012 

Inden name des heren Amen. Kenlic ende blyckelic sy den ghenen die dit sellen sien 

of hoeren lesen, alst wanneer een nije biscop van Uutrecht gecoren is ende dat 

bisdoem mit groote solemniteit ende eerwaerdicheyt angenoemen heeft ende daer 

toe met triumph ende groote coste ingeleit is.   

Soe begheert hi een corte tijt daer nae van alle synen ghemeen geestelike heren 

ende ondersaten t'sij van priesteren ende van cloesteren, alsoe wel van vrouwen als 

van mannen, van sijn jurisdixe uuyt sijn bisdoem een lieflic ende goedertierlic hantt 

reyckinge ende precarie ofte bede voir sijn intronisacij ende incoemste tot sijnre 

prelatuerscap.  

Ende aengesien dat ons meesterissen van onse beghijnhoeve in voergeleden tijden 

op verscheijen jaeren van verscheijen biscopen of van hoeren gedeputeerden 

commissariën menichwerf gemolesteert  ende geuereicht sijn geweest om aldaer toe 

ijet te willen geven ofte scencken.  

Mer sij hebben altijt hem wedergestaen ende vrij ghebleven sijn bij hulp ende bijstant 

vander burgermeesteren der stede van Haerlem.  

Ende sij en hebben hem niet gegeven noch gesceijnct alsoe veel alst die waerde van 

een Hollantsche deut om dat die biscop gheen recht noch jurisdixe over ons 

beghinen heeft noch ije gehadt heeft.  

Want wij falij beghijnen staen onder subiecxi ende bescermenisse vander 

burgermeesteren van Haerlem die ons tot allen tiden guedertierlicke behulpelic 

gheweest sijn ende vourghestaen hebben als over voechten van ons.  

Waeromme soe en sij[n] wij den biscop niet sculdich ijet te gheven noch te scencken 

mer alleen voir hem te bidden. 
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blyckelic : blijkbaar, duidelijk; vgl. bliken : zichtbaar worde, blijken 

falij   :  doek van zwarte stof, die door vrouwen over het hoofd of over de schouders 

     werd gedragen.  

geuereicht  :  verontrecht; van 'urecht' of  'unrecht': onrecht NB: blijkbaar alleen in de 13e 

     eeuw aangetroffen ( Vlaanderen, Holland, Limburg) 

ondersate : hij of zij die onder iemands gezag staat 

vourghestaen : op de bres staan, op wacht staan , verdedigen; opkomen voor. 

over voechten: voogden, overvoogden  

Datering : gezien gebruik van 'urecht' en ook van 'blyckelic' mogelijk tot vermoedelijk einde 

13e eeuw. 

 

 

-/- foto  13 

 

Wi Dirc Symon Douwen zoen ende Jacob Voecht zoen schepenen in Haerlem 

orconden dat voer ons quam Lisebet Jan Myeus zoens dochter ende Ave Alphoers 

dochter als myesterissen des beghyn hoefs tot Haerlem van des hoefs weghen 

voerscreven mit Hughen Haut [of: Hant, mogelijk ook schrijffout] van Diemen hoers 

mombers.  

Ende gheleden dat si van sulken renten als Aechte Willem Raets dochter den 

voerscreven hove vercoft heeft ende gheleghen syn op huse ende erve binnen der 

stede vander Goude schuldich syn jaerlycs uut te reiken broeder Jacob Raet tot 

synre doot toe ende na Aechten dode synre suster voerscreven vijf pont ende vijf 

scellinghe payments als die principael brieve die daer of syn begrepen hebben 

iaerlycs te betalen op sinte Jacobs dach ( 25 juli; cfr. getijdenboek )  inden somer.  

Mit voerwaerden waert dat om den voerscreven renten iaerlycs mit rechte in te 

winnen enighen openbaren cost ghedaen worde of dat die voerseide renten ghecort 

of vermindert worden dat sullen die meesterissen voerseit broeder Jacob voirn[oemt] 

vanden vijf ponden ende vijf scellinghe voer ghevoert iaerlijcs of corten.  

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen int iaer ons heren .m.cccc 

ende zeventien op sinte Aechten dach.  

( in paasstijl, dus 5 februari 1418) 

 

Al dusdanighen brief heeft broeder Jacob Raet 

 

Goude  : Gouda 

NB : het getijdenboek vermeld op 5 februari “ Agathe virginis “ 

 

-/- foto  014 blanco 
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-/- foto  015  

 

Dit sijn die renten die der beghinen kerc toe behoeren. 

Inden eersten haer Claes Louwen huus ende erve in sinte Jans straet iiii st. goets 

ghelts siaers. 

Item op Jan Dames soens ende erve .vi. st goets ghelts siaers. 

Item op dit huus ende erve dat Jan Willems plach te wesen ende nu Symon vander 

Scuer ghecoft heeft vi st goets ghelts siaers. 

Item daer naest op dat huus ende erve dat Baertraet van der Horst plach te wesen 

.vi.st. goets ghelts siaers iii. d[uit] min. 

Item op Jacob Crumen huus ende erve .vi.st. goets ghelts siaers. 

Item op dat huus ende erve dat Roele die backer plach te oeghen ( verhogen, 

vermeerderen; onzeker ) op die beke .vii.st. goets ghelts siaers. 

Item opter susteren vanden Syl erve dat Hughe Smieders plach te wesen .xviii. 

d[uiten] goets ghelts siaers ende die scepen brief ruert van Symon Jans zoen die 

hout sagher dat die costerissen toe hoert. 

Item op dat selve erve .xii.d[uit] ] goets ghelts siaers der poertierster. 

Item onse beghijnhoff is siaers sculdich onse pastoer van pacht een blanck vanden 

susteren van Zijl. 

Item op Pieter Bertolmeeus zoens huus ende erve in die Pattegorys straet dat Batte 

Jorys plach te wesen .iii.st. goets ghelts siaers. Dit is gheloest ( afgekocht)  

Item op Hasselyn Pieters soens huus ende erve dat Boudwyn tymmer mans plach te 

wesen .ii en half st. ende .ii.. d. goets ghelts siaers. 

Item op dat huus dat Gheryt Vossels plach te wesen an die croft .vi. st hollants 

pament siaers ende Lisebet Dirc Walen dochter plach te wesen. 

 

-/- foto  16  

 

Item opt cleyne Heilighe Lant op Willem Brunaerts hofstede ende daer syn erfmolen 

plach te staen dat nu Heynric die coern meter oeck .xvi. st. siaers hollants pament. 

Item iii.st. op dit huus ende erve dat Allaert Boeneter nu beseten heeft ende dit heeft 

beide Matte Bueters besproken (van bespreken : bij testament toewijzen, vermaken)  

tot eenre torcise die men op de goeden vridach ontsteken sel onder dat ambocht.  

torcise : toorts 

ambocht : kerkdienst, bediening der kerkelijke plechtigheden  

 

Item een pont siaers hollants pament op Volkert die smits huus ende erve staende in 

die Syl straet ende die scepen brief ruert van Heynric van Ghoch ende dit heeft 

Gheryt Heyken soen besproken.  In linkermarge: ofghelost 

 

Item een pont siaers van Ludu Pouwels Gheryts zoen op Wouter die smits huus 

ende erve. 

Item ter nuwer kerc op Dirc Wolfs erve .x.st. goets ghelts siaers mitter cureyt vander 

beghinen kerc. 

Item xii dubbelde buddreghers van ioncfrou Kerstyn vanden Berghe. 

Item v buddregher siaers van ioncfrou Margriet vanden Berghe. 
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Item Machtelt Hughen .iiii.st. 

Item ioncfrou Hildegont vander Does x gf 

Item ioncfrou Hildegont van Kampen omtrent .x. st. siaers   

Item Alyt vander Scuer .x. st. siaers 

Item Katryn Aernts dochter.x. st. siaers 

Item Haes van Snellen Burch.x. st. siaers 

Item een derden deel van een morghen lants te Rijswijc van Badeloghe Claes 

Hoflants dochter ende pleecht te gelden omtrent een tb siaers. 

 

 

-/- foto  17 

 

Item dat verndeel van die kampe lants die inden Waert leit die Rissent Jan Wouters 

zoens wyf gaf. 

Item t'Alcmaer een durtsche gulden op Wille Dircs zoens lant. 

Item een bucdregher bi scutter doel. 

Item een groten van Margriet van Benten.  (13 maart 1401 starf Margriet van Benten) 

Item xxx buddreghers siaers op dat lant t'Alcmaer dat gecoft is ieghen Dirc Kints 

zoen alst 4,5 nobel ghelt alst iiii nobel ghelt so sel die kerc hebben xxv buddreghers. 

Item dat lant dat ghecoft is ieghen die curtusers ( Kartuizers ) daer sel die kerc of 

hebben die helft vanden renten. 

Item te leiden .v. st siaers hollants pament op een huus ende erve dat gheleghen is 

in Maren dorp in onser vrouwen prochi. Dese .v. st syn ghecomen van Hildegont 

Meynen nift ende reyket onse kerke weder uut ter papeliker proven voer die .v. st die 

Gheertruut Dircx daer toe gheset heeft. 

nift : nicht 

papeliker proven : de toelage voor levensonderhoud van de pastoor 

 

Item .x. st siaers van Hildegont Baertouts dochter also langhe alst hoer erfnaem 

gheven willen. 

Item .v. st. siaers heeft Heyn Gael ende Fye syn wyf onser kerc besproken op een 

huus ende erve dat Ruttgen die decker besit in die briede straet daer dat oude gast 

huus staet alder naest ten hoeke van Willem Lyfs steghe suydwaert. 

Item een halven nobel luttel meer of min uut Dirc Kints zoen lant t'Alcmaer. 

Item .v. st siaers op Pieter Meynaert zoens huus ende erve int Schachen straet dat 

Mergriet van Freest besproken heeft. Ende dat sellen die meesterissen uut reiken. 

 

-/- foto  18 blanco   
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-/- foto  19 

 

Item onse kerke is schuldich .x en half nobel die si ontfenc van Gheertruut Dircx 

testament daer sel men haer memori mede verbeteren alst die kerc vermach. 

 

Item noch is die kerc schuldich . vii. oude vrancrycxse scilde ende vier nobel dat tot 

cruus ghelde gheset is in verleden tiden. Item dit verscreven ghelt heeft onse kerke 

vertymmert. Item als die niuene vaert ghesciet ten heilighen lande so is onse 

kerke dit voerscreven ghelt schuldich uut te reyken . op alle der gheenre conciencie 

die die bewaringhe vander kerke hebben ende vanden hove. 

niyene : nieuwe, opnieuw 

NB: verwijst vermoedelijk naar kruistochten; de laatste en negende was in 1270-1272  
( Edward I van Engeland) 
 

 

-/- foto  20 

 

 
1421 

Int jaer ons heren m.cccc een ende twintich op de sevenden dach in maerte starf 

onse here eerwaerdighe eerbaer vader haer Hughe Wouters soen die goutsmit 

Cureit van onser kerken den god salich ghedenken moet. Dese eerbaer man heeft 

onsen hof een sonderlinghe vrient gheweest eer hi priester wart ende alle 

goetwillighe menschen in sinen leven een groet onderstant. Hi was milde den armen 

ende al der gheesteliker lude vrient. Hi maecte selve onse syborie ende onse 

kelcken ende gaf syn goet daer opeliken toe.  

 

Item inden jaer ons heren m.ccc. ende lxxxii wart hi priester ende las syn eerste 

misse in onser kerken op sinte pieters ende sinte pouwels dach der heiligher 

apostelen dach ( 29 juni 1382 ). 

Item van dier tyt voert heeft hi in onser kerken ghepredict menich gloriose schoen 

sermoen ende ende aldat lant van hollant doer.  

 

Item inden jaer doe men screef .m.cccc. ende een ( 1401)  starf haer Symon die 

Woester onse Cureit was ende heren Hughen voersc[reven] wart ghegheven onse 

kerc vander graeffelicheit van hollant die wi der graeffelicheit presententeerden ende 

inden selven jaer verwarf haer Hughe voernoemt van hertoghe Aelbrecht grave van 

hollant dat die ioncfrouwen ende beghinen voert an selve hoer kerc sullen gheven tot 
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ewighen daghen ende lietent ( lieten het ) vanden bisscop confirmeren. Der mede 

verwarf hi schone previlegiën ende hantvesten de hof voersc[reven] vander 

graeffelicheit voernoemt ende oec mede van onser stede van Haerlem.  

 

Item onder hem wart vertimmert ( verbouwd ) onse kerke ende onse toern ( kerktoren) 

mitten clocken, dat ziuyden portael, die sacristie mit menigherhande cleynoede 

ghesiert ende ornamenten.  Item hi tymmerde ( bouwde ) dat noerden poertael ende 

outaer daer in staende uit syns selfs goede.  

 

Item bi sinen rade warden die binnensten poerten ende die traliën inder kerken mit 

menich ander goet punt gheordineert om behoetheit der magheden in enen 

gheesteliken suveren leven te houden ende onder hem wart onse niuve hof 

anghecoft om een blycvelt daer te hebben. Ende onder hem wart dat poert huus 

ghetimmert ende gheordeneert.  

 

Item onder hem wart den dienst gods in lesen, predicken ende singhen al dubbelt 

ghebetert.  

 

Item hi timmerde mit goeder lude hulpe dat reguleers cloester buten Haerlem.  

Ende dese eerwaerdighe eerbaer gheestelike vader is nu in sinen seven ende 

tachtichsten jaer hoep wi salich ghestorven ende heeft ons boven anderhalf hondert 

magheden opten hof mit groter eren in sinen leven regiert ende nu synre doot seer 

bedruct achterghelaten.  

Ende heeft oec mit sijnre dochter Alijt beset iiii margen lants gheleghen te Ryswijc 

die ii marghen tot haer beider memorie ende Mabeli sinen wive. Ende die derde 

marghen selmen iaerlijcs over hem drincken. Ende die vierde marghen begheerde 

Alijt dat die meesterissen die renten iaerlycs op sullen nemen ende gaderen dat haer 

huus mede staende te houden dat si opten hof achter ghelaten heeft. 

 

haer  : varianten: hare, heer, haer, hiere, herre. Titel, waarmede men een boven ons 

geplaatst persoon noemt of aanspreekt. Van aanzienlijke personen, vaak met een 

eigennaam verbonden. 

 

( NB: vervolg van lijst meesteressen op foto 21 ) 

Anno xvC ende acht negentych den xiiii in maart ( 14 maart 1598 ) is in den heer 

gerust de Eersame Annietgen van Sparwouw welk onssen hoff lange jaeren godtlik 

ende vredtsamelik geregeert heeft.    die syn meede mesterissen geweest 

 

Anno xviC ende één starf Ghertruijt van Rollant Dircs dochter meesterisse den xxix 

may ( 29 mei 1601 ) [ S.m. ] Cornelis Jans [Nannincks] dochter meesterisse  

Neelegen Claes dochter van Scooten. 

Anno xviC en twintich starf Hilligont Jacobs dochter meesterisse, den  

lesten dach van Julius ( 31 juli 1620 ) 

Anno xviC en achtentwintich starf Agniesiën Claes dochter meesterisse, en is 

begraven op heijlich Cruys Verheffing avont. ( medio september1628 ) 

( in Getijdenboek op 14 september “Exaltatio sanctae crucis” ) 
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Anno xvC acht en twintich starf Marijtge Claes van Teel meesterisse en is begraven 

sondachs voor de Cruijsdagen.  
(De kruisdagen zijn in de Katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor  

Hemelvaartsdag.  ) -  ( 1528 ????  mogelijk schrijffout want handschrift is 17
e
 eeuws en dus allicht 

1628 ) 

Anno 1633 febr de 19 starf Geertje Gerre meesteris ( bij Gonnet: Guertje Gerritsdochter) 

Anno 1634 den 10 Juli starf Maritje Barens Meesteris 

 

 

-/- foto  021 

 

in bovenmarge :   Hier onder staen den namen van die meesterisse 

 

 

     1273 

Int jaer ons heren m.cc. ende drie ende tseventich des dinxdaghes na sinte Remijns 

dach doe gaf vrou Alyt van Henegouwen heren Jans wijf van Avennis tien achtendiel 

gerst siaers of tien scellinghe siaers uit haer molen tot tsgravenzante puerlic om gods 

willen totter paepliker proven behoef der beghinen kerc tot Haerlem op sulker 

vorwaerde dat wanneer dat men die voerscreven molen vercoft dat men dan die 

ghelde also veel de beghinen gheven souden daer si siaers tien s. ter paepliker 

proven haer kerc voerscreven om kopen mochten. 
sinte Remijns : Remigius; feestag valt op 1 oktober; dus einde september 

 

 

 
 

     1273 

Item inden jaer ons heren m.cc. ende drie ende tseventich des dynxdaghes voer  

sinte Remijns ende sinte Baven dach doe gaf ioncfrouwe Conigont Jacobs dochter 

van Elsbroec een beghijn des begghynhoefs tot Haerlem twie pont siaers tot der  

paepliker proven der beghinen kerc tot Haerlem voer haer ende haer ouder sielen. 
paepliker proven : prebende, jaarlijks inkomen voor het levensonderhoud van de pastoor 

papelijc   : priesterlijk, van een priester 

 

 

 

     1348 
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Int jaer ons heren m.ccc. ende achtende viertich op sinte Willebrords dach. Doe 

gaven Kerstyn van Oestgiest. Gheertruut van Hillegom. Jutte ende Aechte Louwen 

dochter beghinen des beghynhoefs tot Haerlem heren Jan Martijns zoen cureyt der 

beghinen kerc voerscreven consent ende hengenis te permuteren die beghinen 

voerscreven kerc om een capelrye gheleghen in sinte Jans cloester te Haerlem 

ieghens heren Wouter Ponstgen priester.  
hengenis :  toelating  

Sint Willibrordus vermeld op 7 november, datum is dus 7-11-1348 

NB : anno 1347 brand verwoest het begijnhof en alle kerken van Haarlem ( bron: voorrede 

van pastoor J.A. Ban, zie stuk 2123/418 ) 

 

Dit syn die meesterissen die sedert dese tyt voerscreven op den hof gheweest 

hebben. Ende wi hopen dat si salich ghestorven syn inden eersten   

ioncfrouw Hildegont vander Does   ( overleden 14 april 1387)    

Gheertruut Baertouts dochter   ( overleden 1 augustus 1397) 

Alijt Jans dochter 

Aechte Hughen dochter 

Lisebet Pieters dochter 

Mergriet van Benten  

Katrijn Baertouts dochter 

Aechte Louwen dochter 

Gheertruut Boeydens dochter      

Alijt vander Scuer 

Kerstijn Jacobs ende  

Machtelt Hughe Roepers 

Beatrijs van Alcmaer 

Kerstijn van Langhe Velt 

Ymme Dirx dochter           

Ave Alfaerts dochter  1417    (ook Alphoerts dochter foto 013) 

Alyt Florijs dochter 

Lisebet Jan Meeus soens dochter     

Gheertruut Jacobs dochter 

Alyt heer Hughe dochter 

Hildegont Florijs dochter 

Flory Jans dochter 

Haeltgen Jans dochter 

Brecht Willems dochter 

Lysbet Willems dochter van Scoten   ( overl. 25 april 1450, dochter van Willem) 

Guertrut Tymans dochter     ( overleden 18 of 19 april 1458 ) 

Katryn Jans dochter        ( overleden 27 april 1464 ) 

Alewaer Symons dochter 

Claer vander Horst 

Wouter Wouters dochter 

Aecht van Scoenhoven 

Cely Jordens dochter  
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Katherijn Steffens dochter       ( overleden 1473) 

Magdaleen Claes dochter  

Machtelt Alferts dochter 

Machtelt Symons dochter  

Katherijn van Dam Heynrics dochter  

Ave Claes dochter  

Geertruut Jans dochter  

Rikelant Stevens dochter  

Griet Claes dochter      

Cornelis Andries dochter  

Claes Claes dochter     ( overleden 17-12-1516 ) 

Margriet van Assendelf Bartouts dochter  ( cxxi anno 1498 overleden ) 

Ymme Claes dochter  

Vrou Jacops dochter      ( zie cvi – anno 1509 ) 

Lubbrich Barthouts dochter    ( sterf Lubbrecht 1509)  

Jacop Jans dochter      ( zie cxv – anno 1517 ) 

Hillegont Ghereijts dochter  

Aecht Claes die Vriesch dochter  

Gheertruijt Jan Meyenszn dochter   ( zie cviii  overleden anno 1515 ) 

Katherijn Garbrants dochter    ( overleden 1521  ) 

Margriet Henrijcs dochter  

Gheertruyt Symon Lepelaers dochter    ( overleden 14-02-1526 ) 

Katherijn Jans dochter     ( zie cxxiii anno 1519 overleden ) 

Alijt Henrics dochter       ( overleden 21-01-1529) 

Ymme Ysbrants Olijslagers dochter  

Syburch Symons dochter vander Laen    

Margriet Pieter Wissen dochter  

Margriet Pieter Harmans zoens dochter  

Alydt Aelbrechts dochter van Assendelf   ( vermeld in cxxvii ) 

Margriet Pieters dochter  

Clara Pieters dochter  

Verdel Tyte Harmis dochter  

Cornelis Jacobs dochter van Grieken   ( vermeld foto 29 A° 1554 , en foto 27) 

Margriet Ewouts dochter  

Cathrijn Wouters dochter  

Anna Emberts dochter      ( overleden 1573 ) 

Elijzabet Dierrijcx dochter  

Hillegont Dierrijcx dochter starff A° xvC lxxxv den laetsten meije  ( 31 mei 1585 )  

Machteltgen Dierrijcx dochter van Rollen starff Anno xvC lxxxvii den xvi Junij  

          (16-06-1587 ) 

 

  gaet aen dese voerscreven sye ( verwijst naar lijst meesteressen op foto 20 ) 
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-/- FOTO  022 

 

25 oktober 1569 

Anghesien ons Baghijnhoff omtrent tzeventich jaeren hairwarts corts na het overval 

des stede van Haerlem van die van Alcmaer ende partijcheijt [verdeeldheid, 

tweedracht, onbillijkheid ] diemen noemt het casenbrootspel ( 1492 ) affgeslegen  

[ beëindigd ] is geweest de halve vrijheijt van der excijsen [ belastingen ] des stadts  

( in linkermarge:)  - dij duer grote lasten ende schulden daer de stadt in vervallen was -  

die ons nochtans geheelick eertijts gegunt ende gegeven waren met besegeltheijt 

ende open brieven, zoe ist dat men int jaer ons heeren duijsent vijffhondert negen 

ende tsestich ( 1569 ) de voornoemde stede daer de god heb loff redelick op haer 

voordel [ voordeel; gunstig gezind ] zijnde, ende meest van haer zwaerste schulden 

ontlast, versocht [ eisen in recht ] hebben d'eersame Meesterisse Cathrijn Wouters 

dochter ende Anna Emberts dochter met des hoffs voicht M. Jan van Zuijren ter dien 

tijde Burgermeester zijnde ende M. Jacob Wij des hoffs Pastoor zijnde, bij advijse 

van Commissarissen en Burgemeesteren, Schepenen, Rade ende vroetschap des 

stadts Haerlem, wederom in ons ouwe possessie ende vrijdom na utwijsen onser 

brieven [ zoals blijkt uit onze documenten ] gestelt ende geconstitueert te worden.  

Het welck na overgegeven requesten int lange verhaelt Burgemeesteren, 

Schepenen, Rade en vroetschap des selffder stede ons gegunt hebben, ende van nu 

voirts an gestelt in ons ouwe possessie, vrijheijt ende exemptie, ghelijck wij voer 

datum van onse contract [ schriftelijke, rechtsgeldige overeenkomst, waarbij twee of meer 

partijen zich wederkerig verbinden ]  geweest zijn ghelijck dat breeder blijct bij eenen 

besegelde brieve van der stede van Haerlem ons hier aff verleent int jaer ons heeren 

duijsent vijffhondert negen ende tzestich den vijff ende twintichsten dach Octobris. 

( 25 oktober 1569 ) 
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-/- foto  23 

 

JANUARI 
 

 

1 januari  Circumcisio domini 

1 januari 1423 starf Lubbruch Jans dochter ende heeft beset trot haer memori .iiiis 

(  iiiis  = 4,5 ) liewe siaers die selmen bueren uutten lande te Heemste 

1 januari 1435 starf Diedwer Jan die kocs ende Jan haer man ende tot haer man 

ende tot haer beider memori staet te nemen xiiii stuvers uut Oude Gheirt Willemsen 

lant tot Alcmer als uut dat halve vierendeel ghecoft ieghen Diewaer Reiners dochter.  

 

3 januari 1470 starf Lijsbeth Brunen dochter beghijn .... uuten lande t'Akersloet 

gheheten Jan Pieterszn ven. 

 

4 januari 1421 starf Griete Willem Sibrants zoens dochter   

4 januari 1482 starf heer Claes Robbertszn  ... uut die vijf geersen lants gelegen 

t'Akersloet op hondegeest gecoft van Aecht Rembrants dochter. 

4 januari 1423   Int iaer ons heren m cccc ende xxiii starf Mergriet van Freest 

ende heeft beset tot haer memori een halven Aernemschen gulden die helft tot haer 

memori ende die ander helft half ter kerke ende dander helft tot wyn ghelt tot 

Paesschen ende dit selmen bueren uutten lande t'Akersloot ende is gheheten 

Notenwerf. 

4 januari 1453 starf Jan Claeszn rauwert   memori Lijsbeth Dirc rosen dochter  

4 januari 1469 starf Katrijn Jan Rauwers dochter  

 

-/- foto  24  

 

5 januari 1421 starf Symon Gheryt zoen 

Ende Machtelt sijn wjf 

5 januari 1423  Int iaer ons heren .m.cccc.xxiii. starf Machtelt Bertolmeus dochter 

ende heeft beset tot haer memori .iiii. liewen siaers die selmen bueren uutten lande 

te Heemkerck 

 

6 januari Epihania domini    

6 januari 1450  Int iaer ons heren m cccc ende l ruste onse gheminde 

eerwaerdighe vader mester Ian Hughen zoen van Wormer dien god salicher 

ghedencken wil cureit van onse beghinen kerc die hy regierde omtrint xxix iaer. Dese 

eerbaer man stont bij xviii iaer te Parijs ende was een famose clerc ende van goeden 

name ende ghemint in sijn wanderinghe [ levenshouding, omgang ].  Ende quam te 

Haerlem die wyl dat here Hughe onse cureyt [hier] was ende bij rade ende begheerte 

van heren Hughe wert miester Jan voirscreven onse kerc ghegheven die hij regierde 

saftmoedelic ende mit groter naersticheden. 

( overleden 6 januari 1450, studeerde 18 jaar oud in Parijs, was omtrent 29 jaar pastoor ; zo 

studie 2 jaar +29 jaar pastoor dan geboren ( 1450 - 29 -2 -18 = circa1401 ) 
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6 januari 1453 starf Jan Claeszn Rauwert  

Memori Lysbeth Dirc Rozen... 

Item op dese tijt ist memori meester Ijsbrant Dircszoen confessoer van sinte 

Katrinen convent  bynnen Haerlem. Ende tot sijn memorie staen ii en half st. siaers 

te boeren uut die [hen] ghecomen van Nies ende Rikelant Steffens dochteren. 

confessoer : biechtvader,  

 

7 januari 1425   Int iaer ons heren .m.ccc. ende xxv starf Alyt van Utrecht ende 

heeft beset tot haer memori .iiis  ( drie en half ) oude buddreghers siaers die selmen 

bueren uutten lande tot Baccom. 

8 januari 1387 starf Beatrijs Scoutgens ... 

 

-/- foto  025  

 

9 januari 1406 starf Pieter Bruyn Pieters zoen  

9 januari 1430 starf Lijsbeth Claes Meynse wijf 

Dit sijnen den lasten die Grietgen Louris dochter begeert heeft van den hof alle iaers 

op hoeren iarichtijt gedaen te hebben ten eersten elcke baghyn een broot van een 

oertgen, den pastoer twintich stuvers tot grafganc, ende noch twe stuvers tot 

presenci ( aanwezigheid ), die cappellanen elx drie groot die meesterrissen elx een 

stuver, die coster ende die costerrissen elx een halve stuver ende twe stuvers tot 

caersen op hoer graf ende voer hoer ende voer haer vaer ende moeder ewige 

memorie. 

10 januari  Int jaar 1630 den 11 januarij starf den h. Gerard De Witte Licentiaat in 

de h. godseijd ende pastor des hoffs hebbende gheregiert xv jaars en heeft den hoff 

met den jaerlijck legaat begiftight te weten xiiC gulden waar van vier houd tot 

memorije gestelt zijn oic. 

11 januari 1440  Int iaer ons heren m cccc ende xl starf here Jan van Scoten ende 

heeft beset tot syn memori een vat biers te scenken den ghemenen beghinen 

Op dese tijt ... memori  van Mari van Schoten Geryts dochter ...  

Item die clarissen xii st. ... 

12 januari 1403   Int iaer ons heren .m.cccc ende iii starf Hildegont Aernt Coenen 

zoens ende men sel haer memorie doen mit .viii.st. op Vranken Roelofs zoens erve 

in die Beghinen straet ende si besprac elc arm mensche opten hof een achendeel 

rogghe. 

 

12 januari 1455   Int iaer ons heren .m.cccc ende lv starf Guertruut Daniëls 

dochter beghijn ende staen tot haer memori iii en half stuver uten lande gecoft 

ieghen Dirc van Buten. 

 

 

12 januari 1464 starf Haestgen Francken dochter 
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-/- Foto  026 

 

13 januari 1423 starf Gheertruut Copricken dochter een beghijn  

 

13 januari 1527  Int iaer ons heren m ccccc.xxvii sterf meester Jan 

Boudewynszoen onse pastoer was ende heeft beset tot sijn ewige memorij iii en half 

stuvers siaers uut dat lant ghenoemt Over ije. Ende op dese tijt salmen houden Claer 

Boudewyns dochter sijn susters memorij die gheteijkent staet omtrent sinte 

Margarieten dach. 

 

14 januari 1383  Int iaer ons heren m ccc ende lxxxii  starf Gheertruud Dirx 

dochter haerre memoriën wart ghegheven x nobel dat heeft die kerke in daer is voer 

gheset ix burdregers siaers tot haer memori ende dat salmen bueren uutten lande 

dat ghecoft is ieghen Willem Dirx zoen t'Alcmaer. 

14 januari 1392  Int iaer ons heren m ccc ende xcii starf Machtelt Symons van 

Assendelf ende si besprac C pont ( 100 pond ) daer dat nuw covents huus mede 

begonnen wort 

14 januari 1463 starf Gheertruut Symon Gaven dochter ...  

14 januari 1493 starf Griet Mertijns dochter ... 10,5 stuvers uuten lande buten Sint 

Jans poert op Akedam gecoft van ioff[rouw] Machtelt van Foreest .....  

memori van Kathrijn Willems dochter haer nicht ende sterf int iaer ons heren 1525  

 

16 januari 1413 starf Lisebet Jan Pouwels zoens dochter een beghin op den hof ... 

 

-/- foto  27 ( ingebonden nota ) 

Item die meesterissen sullen uyt reycken op die jarichtyt van Katryn ende Anna ende 

Cornelis Jacob van Griekens drie dochteren Jacob Jans dochter, meester Jan van 

Griekens dochter twee rynse guldens. Ende des twee rynse guldens sal sy hebben 

tot hoer selfs behoeff ende tot huer begeerten soe lanck als sy left ( leeft ) ende niet 

langer. Ende hier voer sellen die meesterissen op houwen twee deyts broon die sy 

niet geven en sellen op die jarichtyden van die drie susters voernoemt maer als 

Jacob voernoemt doet is soe sellen die meesterissen drie deyts broon geven op die 

jarichtyden van die drie susters voerscreven als in dat boeck staet. 

ophouwen :  ? 

broon   : vermoedelijk is 'brood' bedoeld; dit cfr. Vondel "De broon die op de tafel 

  lagen Voor 't Priesterlijck geslacht" 

NB: zie ook onder foto 29 

-/- foto  28 blanco 

-/- foto  29 

 

17 januari 1429  Int iaer ons heren m cccc ende xxix starf Clemeyns Jan 

Ouen ende heeft beset tot hoerre memori .v. buddreghers siaers te gheven den 

ghemenen menschen die gheharbrecht syn opten hof ende te memori comen ende 
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die v buddreghers voerscreven selmen bueren uuten lande dat ghecoft is ieghen Dirc 

Kints soen t’Alcmaer. 

 

17 januari 1554  Int iaer ons heren mvC ende liiii soe hebben die 

meesterissen angenomen ende om uuyt te reycken die eewige memorie van Katryn 

ende Anna ende Cornelis, Jacob van Griekens drie dochteren, ende die 

meesterissen zullen uuyt recken xv stuvers tot een eewige grafganck die pastoer ii 

stuver, die vier cappelanen elcx één. Ende die coster ende costerissen elcx een 

halve stuver tot presenciën. Ende ii stuvers tot caersen op haer graf ende vijf stuvers 

tot missen ende twee meesterissen elcx een stuver ende die twee leesters in die 

kerck elcx een stuver ende die voerpoert twee stuvers. Ende die zydelpoort ende die 

graftpoert ende die dat waschuus doer bewaert elcx een halve stuver. Ende noch 

elke begyn des hofs drie deyts broon. Ende hier voer heeft den hoff ontfangen van 

Katryn ende Anna ende Cornelis Jacob van Griekens drie dochteren hondert ende 

vyventwintich carolus guldens ende dit  is geset op die twalef rynse guldens siaers 

erfpacht die den hof gecoft heeft van dat heilige geesthuys soect int getal van cxx. 

NB : cxx : zie foto 209 

 

19 januari 1560  Int iaer ons heren duijsent vijfhondert ende sestich heeft den hoff 

ontfangen uuijt den handen van Cornelis Jacobs dochter van Grieken hondert ende 

vijftich rinse gulden dair voer sal den hoff voerscreven uuijtreeiken vi rinse gulden 

ewich waer of Jacob Jans dochter meester Jan van Griekens dochter hebben sal iii 

rinse gulden soe lang als sy leeft tot haer selfs behoef ende tot hoer begeerten ende 

die ander iii rinse guldens sal hebben sint Agniete convent op den hof voerscreven  

ende nae den doot van Jacob voerscreven soe sal dit convent van sinte Agniete 

voerscreven hebben des ses rynse gulden alle iaers op die iaerichtijt alst voer.  

Noch in haer iaerichtijt elcke armekint een braspenning in haer hant. 

 

20 januari 1463 starf Gheertruut Symon Gaves dochter  NB: ook vermeld op 14 januari 

 

-/- foto  30 

  

21 januari  Agnetis virginis 

 

21 januari 1429 Int iaer ons heren  m cccc ende xxix starf Alyt Floris dochter ende 

tot haer memori staen iiii stuvers die Diewaer Reinaers dochter beset heeft uut haer 

eighen in oude Gheirts Willemszn lant. 

21 januari 1433 Int iaer ons heren  m cccc xxxiii starf Lijsbeth Jan Meeus dochter.  

Int jaer van 1449  starf Diewaer Pieters dochter haer nift ende Claes Berwouts zn 

haer oem   ... 

21 januari 1529 Int iaer ons heren  m ccccc ende xxix starff Alyt Henrics dochter 

meesterisse. Ende heeft beset ….. 

 

22 januari 1450 starf Maerten Pieterszn  ... Int iaer 1462 starf Ghuurtruut syn wyf 

Willem Revelmes dochter ... 
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22 januari 1474  Int iaer ons heren m cccc ende lxxiiii starf heer Pieter Willems zn 

priester menich iaer onse cappellaen van welken wi menigen trouwen dienst ghehat 

hebben die een glas in onse sacristie ghegheven heeft ende onse kerc tien kussenen 

ghescildet elc mit vier leeuwen voer welken hy sijn memori hier begheert heeft. 

22 januari 1500 starf Diewer Maerten [Versczn] dochter ende heeft beset 3 en half 

stuver .... vande lande  tot Lymmen gecoft van Haes Jacobsdochter. 

 

Item noch heeft Katherijn Claes Roelofszns dochter van Assendelft beset tot haer 

memorij iii en half stuvers siaers. 

24 januari 1472 starf Katrijn Garbrants dochter  

24 januari 1537 starf Geertruijt Henrics dochter 

 

-/- foto  31  

 

25 januari  Conversio Sancti Pauli 

25 januari 1435 starf Wulferts Symonszn 

25 januari 1476 ... starf Baef Luutges dochter .... 

 

1555 Item int jaer ons heeren mvC ende lx hebben die meesterissen angenomen 

om uuyt te reijcken die eewige memori van Katryn Willemsdr ... 

27 januari 1403 starf Diedwaer Heynric Lambrecht zoen ..... Heynric haer mans 

Gheertruut haer dochter ende haer andere drie kinder ... 

Los briefje ingebonden :  

Item Alyt Volcaerts dochter heeft gegeven onse beghijnhove een losrenthen brieff 

van één ende twintich stuvers siaers staende upt Oude Graft nutertijt Pieter 

Fredericszns huijs ende is gecomen van Lijsbeth Baert Spikers wedue ende dat te 

bestellen tot missen ende tot Lijsbeth Spikers vs.,  ende Dieuwer Jacops dochter, 

ende Katherijn Symons dochter drie memoriën tertijt toe dat dese brief gelost is.  

losrente : een rente die men tegen een bepaalde som (meestal eenige malen het bedrag der 

jaarlijksche rente of ook tegen eene ronde som) kan afkopen of aflossen. 

 

28 januari 1483 Octave agnieten  Int iaer ons heren m cccc ende lxxxiii starf 

onse eerwaerdighe vader meester Jacob Pieterszn Olijslager licentiaet in theologia 

die xiii jaer eerbaerlic ende wiselic regierde die kerc ende hof der beghinen in 

Haerlem. Ende heeft ghelaten onse kerc een suverlike vergulde casse daer ynne 

staet een crucifix mit sinte Maria ende sinte Jan onder den cruce als sijn epytaphum 

Ende oec een bort gescildet mit een salvator mit sinte Pieter ende mit sinte Nycolaus 

als een epitaphium over syns vaders graf.  

( + 1483 en 13 jaar pastoor dus aanvang 1483-13= 1470 ) 
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-/- foto  32 

 

 

29 januari 1426 starf Ghoelt Willems Ghierics  

29 januari 1412 starf Willems Ghieric  

 

31 januari 1413 Int iaer ons heren m.cccc. ende xiii starf haer Jan Aernt zoen 

priester ende heeft beset tot synre memori …. dat selmen gheven den ghemenen 

menschen die opten hof gheharbrecht syn ende te memori comen. 

 

Op die selve tijt ist iarichtijt Zibrich Dirc Claeszn 

 

Int jaer ons heeren dusent vyf hondert lxxvi ( 1576 ) februari starf Clemens  

( vermoedelijk : Clemeyns) Outgers  dochter ende heeft beset tot haer memori drie 

stuvers iaers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

-/- foto  33 

 

FEBRUARI 
 

2 februari   Purificacio beate Maria 

2 februari 1530.... starf Margriet Claes Velsermans dochter .... drie stuvers den 

predicaer voir sijn sermoen inde gulde misse ... 

 

3 februari 1436 .... starf Gheertruut Jan Snoeyen ... Int iaer ons heren m cccc xxv  

( 1425 ) starf Jan Snoey .... coemt van een acker saet lants die die meesterissen 

coften uut Brecht Michiels dochters ghelt. 

3 februari 1537.... starf Vrou Ghijsberts dochter .... 

3 februari 1548.... starf Margriet Jacops dochter van Enchusen ... 

 

4 februari 1398.... starf Katryn Willem van Riedwycs ... 

4 februari 1450.... starf Diewer Lottyns ... 

4 februari 1483.... starf Hillegont Wouters dochter beghine... 

4 februari 1550.... starf Cornelis Harmans dochter 

 

-/- foto  34   

 

5 februari Agathe virginis 

5 februari 1423    Int iaer ons heren m cccc ende xxiii starf Hildegont van Ruven 

een eerbaer beghine ende een devote maghet ende was onse poertierster menich 

jaer ende was out omtrent xcii ( 92 ) jaer doe si starf ende hoer devotie die si had tot 

onsen lieven heer mochten si al verbetert worden die daer bi quamen ende heeft 

beset tot haer memori ende Aersten hoers broeders dat vyften deel vanden renten 

dat mit haren ghelde ghecoft is so als men vinden sel mit lant dat ieghen oude Gherijt 

Willems zoen ghecoft is. 

Item noch een  vyften deel een guede arme maghet int poert huus die die poert  

verwaert ende trouwe daer in is aldus sellen dese renten als voerscreven is altoes  

op enen armen mensche bliven die die poert verwaert. Item noch een vyften deel ten 

ghemenen armen. Item noch een vyften deel den hove. Item noch een vyften deel 

totter ghemeenre maeltyt.  Uut als des voerscreven renten so sel elke meesterisse ii 

[en half] s[tuvers] siaers hebben, elke costerisse iii en half s. siaers, die poertierster 

vander after poert ende vander binnensten poert elc een s. siaers 

 

6 februari 1404 .... starf Aechte Pieters ... 

6 februari 1404 .... starf Ette vander Del. Tot haerre memoriën staet .v. l op Comen 

Hughen huus ende erve in Dirx steghe van Bakenes. 

6 februari 1399   Int iaer ons heren m ccc xcix starf haer Willem vanden Moer 

ridder gheboren uut Vlaender ende wart in onser kerke oetmoedelyc begraven 

sonder scrien in een matte. 
scrien : schrijn, kist  

matte : uit biezen, riet, bast of stro (enz.) gevlochten kleed 
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6 februari 1400 .... starf Hildegont Wolbrants dochter. Tot haer memori staen 3,5 

stuver uten lande gecoft ieghen Claes Reynerszn tot Akersloet  uuten lande gecoft 

ieghen Clemeyns ende Beatrys opten hof. 

6 februari 1444 .... starf Gheertruut Willems dochter ... 

Op die selve tyt is memori Gherbrich Aernts dochter. Tot haer memori staen iii 

stuvers uten lande voirscreven.  

7 februari 1504 .... starf Gerijt Symonszn ....... 

 

8 februari 1412 .... starf ioncfrou Willem Jans wyf van Scoten  

8 februari 1468 .... starf Wouter Wouters dochter 

8 februari 1468 .... starf Agnies Comen Pieters weduwe ...  ende tot Machtelt Claes 

Willemszn dochter haer moeder memori ... 

En op dese tijt ist memori Steffany Pieters dochter ende Geertruut Pieters dochter 

Agnies voorscreven kinderen  

 

-/- foto  35 
 

9 februari 1411 ... starf Gheyl Willem Stugghen dochter... 

9 februari 1420 ... starf Oude Erkenraet ...  ende Claes Kaminc haer broeder .... 

 

10 februari 1521 Int iaer ons heren m ccccc ende xxi opten x dach in februarie sterf 

Katherijn Garbrants dochter meesterisse ende men sal hoer testament soecken after 

dat boeck naet ghetal gheteikent cxix 

En aldaar cxix foto 206 :   

CXIX  Int jaer ons heren m.ccccc ende xviii ( 1518 ) is den hof anghecomen van 

Katherijn Garbrants dochter meesterisse des hoefs ende Aecht Alferts dochter haer 

nicht tesamen een pacht brief op een stucke lants gheheten die Ijem gheleghen 

inden ban van Lymmen ende toebehoert Aecht Jan Ysbrantszn dochter ende 

ghebruyct nu Willem Janszn van Bosch voer drie rinsgulden siaers vrijghelts ende 

verschynt in die twalef nacht nae kersavont ( allicht is bedoeld driekoningen 6 februari ). 

Ende hier uut sullen die meesterissen des hoefs jaerlix uut reijcken in haer beijder 

jaerichtiden xviii st. tot grafganck ii st. tot presencij ( aanwezigheid)  voer den pastoer, 

x stuvers  siaers tot x missen in onse kerck, ii stuvers tot kaersen op onse graf ende 

noch acht stuvers siaers indien datter yet hier an ghebraecke. Item die twee platelen 

( platte of vlakke schotel of schaal, van metaal, hout, aardewerk enz. ) die van Katherijn 

Garbrants dochter ende Aecht Alferts dochter voerscreven ghecomen sijn sullen altijt 

bewaert sijn in die selver plaetse daer die drie platelen des hoefs bewaert worden 

anghecomen wesende vanden eersasimghe joncfrouwe Katherijn van Wiskercke 

ende die niet uut te leenen in gheene wijs. Ende dit sal Katherijn Garbrants dochter 

bescicken ende besorghen alsoe lang als sij in levende lijf is.  

Item dese platelen gecomen van Katherijn Garbrants dochter ende joncfrou Katherijn 

van Wiskercken te samen syn vercoft ende weder beleijt an die bloemen van dat root 

foewelen cleet voer hoeren altaer. 
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10 februari 1456   Int iaer ons heren m cccc lvi starf Aecht van Scoenhoven 

beghyn tot haer memori staen ende haer vader ende moeder, Dirc haer broeder 

ende twee susteren ende Heinric haer neve iiii rijns gulden uten lande van Dirc van 

Buten Ende die salmen aldus dielen een half vat biers in haer iarichtyt elc beghijn 

een duyt broot.  

Ende op onser vrouwen lichtmis wyn daer die miesterissen een [half] pint elc af 

hebben   

Ende die anden hof syn elc een stuver die cureit ii stuvers die coster costerissen elc 

een stuver.  

Ende iii missen Ende ii kaersen op haer graf, dat poerthuus ii stuvers, die after poert 

[een halve) stuver. 

10 februari 1410 starf Jan Bardents soen ende Yef sijn wijf  ... uuten lande dat gecoft 

is ieghen Clemeyns ende Beatrys opten hof .... 

 

11 februari   Op dese tijt ist memori van Katrijn van Bosch ende Pieternel hoer 

dochter  

 

11 of 12 februari 1531 ... sterf Geertruyt Jan Wijnen dochter ...   

Ende Anna Jans dochter her suster die starf  1509  ... bij t'getal xv   

 

12 februari 1456 Int iaer ons heren m cccc lvi  starf Bave Pieters dochter tot haer 

memori ende haer suster Claer staen vii stuvers uten huse anden nuwen hof gecoft 

iegen Katrijn Berwets. 

 

 

-/- foto  036 

 

13 februari 1532 ... starf Alyt Volcaerts dochter tot Berkenroed ... ene noch tot 

Dieuwer Jacops dochters ende Katherijn Symons dochters ende Lijsbet Baert 

Spikers wedue memori ... 

13 februari 1526 ... starf Aecht Henrics dochter ... 

 

14 februari 1460 ... starf Katrijn Pieters dochter ... Maritgen hoer suster 

14 februari 1526 Int iaer ons heren m ccccc xxvi ( 1526 ) starf Gheertruyt Sijmon 

Lepelaers dochter meesterisse Ende heeft beset tot hoer memorij tot hoer vaders 

ende moeders ende Margriet ende Zwaen hoer beijder susteren ende tot Baef 

Sijmon Lepelaers wedue memoiriën elcx iii en half stuvers siaers In dusdanige 

onderscheit Gheertruyt Sijmons dochter ende hoer vader mit hoer twee susteren uut 

dat lant ghecoft van Thamis Henric zoen Buijsman inde ban van Akersloot  Ende 

hoer moeders memorij sal gaen uut dat lant tot Uutgeest geheten Zebroecke Ende 

Baef Sijmon Leplaars wedue memorij sal gaen uut dat lant tot Lymmen ghecoft van 

Pieter Baertszoen Ende hoer ander testament salmen soecken after int boeck int 

ghetal van cxxxvi 
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15 of 16 februari 1532 ... starf Diewer Jan Pieterszn Borsten dochter ende heeft den 

hof gemaect tien rijnse gulden siaers uut een stucke lants gelegen in den Aerdenhout 

voer Jan Coggen huys an die Laen ende gebruyct nu ter tyt Claes Dyriczn Smalinc. 

Daer of sellen die meesterissen uutreycken een pont groot siaers tot twee missen ter 

weeck in onse kerc ende een rynsche gulden tot wyn ende tot waslicht ende xxv 

stuvers tot broot ende xv stuvers tot grafganck ende ii stuvers tot presenci den 

pastoir ende die capellanen elc een stuver.  

Ende x stuvers tot missen van buten ende die coster een grootgen, die costerissen 

elkx een blanck ende ii stuvers tot ii kaersen op hoer graf ende die ii meesteerissen 

anden hof elc een stuver.  

Ende dit gelt sellen uutreycken Joost Corneliszn ende Pieter Haviczn kinderen ende 

sel verschynen in die meye. Ende wanneer sy dit gelt voirgen niet ghelyc en betalen 

alst voerscreven is so mogen die meesterissen dat lant vorscreven aenvaerden. 

Ende waer t'sake dat dit lant vercoft worde soe heeft Joost Corneliszn belooft den 

hoff ander lant te besorgen ende dat inden ban van Uutgeest oft Akersloot daer den 

meesterissen believen sal. Ende haer memori ende haers vaders ende moeders 

memori ende die twee suvers vors die meesterissen anden hoff voerscreven als 

voirscreven is syn betaelt mit gereet gelt mer haer susters memori staet op dat broot. 

 

-/- foto  37  

 

18 februari 1552 ... starf Griet Ewouts dochter ...  soect by ghetal cxlxi 

Op dese tyt salmen doen Griet Ewouts suster memorie 

 

19 februari 1437  Int iaer ons heren m cccc lxxiii starf Claes Janszn suvelcoper .... 

Ende op dese tyt ist memori Baef sijn wijf ...  

Ende op dese tyt selmen doen Geertruut Claes dochter beghine hoer beider dochter   

Ende op dese tyt salmen doen meester Claes Claes priester sijn zoens memorij  

 

-/- foto  38 

 

21 februari 1538 ... starf Aeff Dirrics dochter ... 

21 februari 1541 ... starf Aeff Diercen dochter  

21 februari 1546 ... starf Griet Dierics dochter ... ... en dit gelt is besteet an dat 

groene fluweel. 

 

22 februari  Cathedra Petri 

 

22 februari  ( voor 1432 ...)  Des sonnendaechs na Sinte Pieters dach soe is memori 

Beatrijs Pouwels dochter ende die heeft beset xvi groet te memori op Gheertruden 

erve van Rollant in sinte Jans strate dat nu Belij van Hout beseten heeft, ende enen 

groten op dat huus daer Jan Wouters zoen in plach te wonen. 

22 februari 1432 ... starf Machtelt vander Does ende heeft beset tot haerre memori 

ende hoer soens heer Heynric van Hout [pyoer] ( vermoedelijk is 'prior' bedoeld ) 
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vi stuvers ende viii duiten hollants payment siaers op Yde vander Does Willem 

Wigghers zoens weduwe huus ende erve in sinte Jans straet.....   

 

23 februari 1488 ... starf Aelwaer Willem dochter ende heeft ghegeven drie crone 

voer haer memori die an die kerck vertymmert sijn ...  ... ende heer Jan Duven zoen 

haer broeder .... heer Gheryt Jan zoen ende Griet Dyrc dochter ende Gheertrut 

Willems dochter ende Gherbrich Aernts dochter ... 

 

23 februari 1498 .. starf Alijt Wouters dochter ... 

23 februari 1522 .. starf Griet Pieters dochter ... 

23 februari 1514 .. starf Henrick Pieter Busen dochter   

 

-/- foto  39 

 

24 februari 14 Mathie Apostoli 

 

24 februari 14-- starf Aecht Jan Symonszn wyf 

24 februari 1450 starf Lijsbeth haer dochter in die wech te roem ( ? Rome ) .. 

24 februari 1454 starf Katrijn Jacob Meynaertszn wyf 

24 februari 1531 ... sterf Geertruijt Sijmons dochter .... 

 

25 februari 1414 ... starf Ave Jans dochter een beghyn ende heeft beset tot hoerre 

memori ende haerre moeder dat deerndeel ( derde deel) vanden renten als men 

vinden sel in Jacop Ymmen camp. 

 

25 februari 1453   Int iaer ons heren m ccc ende liii starf Guertruut Jans dochter 

ende Bave Jans dochter haer suster ende Margriete Claes dochter haer dochter. 

Ende heeft beset tot haer memoriën dat men jaerlijc sellen schencken. 

Item Griete Claes dochter beghijn voerscreven heeft ghemaect ….   ….  

(in fine) ende noch ses stuvers siaers te boeren uuter lant tot Uutgeest geheten 

Reebroec als iii st. siaers tot drie singende misse op sinte Margrieten dach.  

Ende iii st. siaers tot die singende mis op sint Blasius dach ( 3 febr ).  

Ende noch x st. siaers tot die donredaechs singende misse vander heiligen 

Sacrament uut dat lant te Noertiger Hout.  ( in linkermarge : lxxxviii ) 

 

26 februari 1509 ... starf Belij Ijsbrants dochter ... 

 

-/- foto  40  

 

28 februari  

Des woensdaghes na grote Vastelavont ( vastenavond : vooravond van de vasten, d.i. 

dag van vreugde en ontspanning vóór de groote vasten, dag vóór Aswoensdag ) so ist 

memori Gherit Heyken zoen ende Katrine syn wyf Claes Diedaert syn soen Beertraet 

Griete ende Baert syn dochtern  …..ende dat ghelt sel men iaerlix legghen an 

haringhe totter armer susteren behoef. 
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Item op den selven woensdach na grote Vastelavont selmen doen Willem van 

Hoeyenvliets memorie daer staet toe ii en half burdregher dat sel men bueren uuten 

lande dat t’Alcmaer ghecoft is ieghen Willem Dircx zoen. Ende daer toe heeft hi onse 

kerc een casuffel gheven. 

casuffel : kazuifel, misgewaad zonder mouwen  

 

Int iaer mcccc ende lxx ( 28-02-1470 ) starf Celi Jordens dochter ende heeft beset tot 

haer ende Claes Jordens haers broeders memori ... 

 

Item int iaer m cccclxxiiii ( 1479 ) starf Lijsbet Jan Dirc Tymans zn wedue ...  

 

Int iaer mcccc ende xcix ( 28-02-1499 ) starf Clemeyns Gerijts dochter. Ende heeft 

beset tot haer memori ende Gerijt Janszn hoer vader ende Yde Aernts dochter hoer 

moeder ende Maritgen haer moeye [ grootmoeder ] ende Hillegont haers susters 

memori vi stuvers siaers ende een oert op Willem Rembrantszn houtzagers wijfs 

huus in Claes die Vriesen stege. Ende een rijns gulden siaers losrenten tot Scoerl die 

penning .xxii. m [ mijt : 1/24e van een groot ] nu op Garbrant Gerijt Snyerszn t'Scoerl ii 

rijns gulden elke penning ter lossing ( ter afkoop van de rente) mit elf des selmen een 

half vat hoppenbiers.  

Ende x stuvers siaers op Katrijn van Backers huus in die cleyne Houtstraet tot een 

singende misse vanden elfdusent maechden op hoir dach (a) in onse kerc. Van dese 

x stuvers selmen geven den die die misse sinct anderhalve stuvers ende die 

evangeliaer (b) een stuver ende die epistolaer (c) een leliaert ende ii stuvers  tot ii 

kaersen boven die gewoenlichen kaerse opt outaer daermen misse voerscreven 

singen zal.  

Ende t’overloep ( overschot ) dan van dese x stuvers selmen geven an gelt of koeken 

den ander sangers der misse voerscreven ende dan selmen die casse (d) vanden 

elfdusent maechden opt outaer setten welke cas Clemeyns Gerijts dochter 

voerscreven onse kerc  besproken heeft in een ewich testament.  

Ende noch iiii stuverxs [  ] onse iiii cappellanen tot iiii misse te doen in onse kerc elcs 

een stuver in hoer iarichtijt ende dan ii stuvers tot ii kaersen op haer graf.  

Dese ses stuvers siaers heeft Clemeyns Gerijts dochter beset uut dat lant te 

Lymmen gecoft van Haes Jacobs dochter. Ende oec een bort (e)  mit onse lieve 

vrouwe ende sinte Baernt nader doot van m. Jan Bouwenszn datmen hangen sel bi 

hoer graf ende inscriven tiaer ende dach dat Clemeyns Gerijtsdr starf. 
(a)  in het Getijdenboek op 21 oktober “ xim maechden “ d.i. de elfduizend maagden 
(b)  evangeliaer : hij/zij die het evangelie leest. ( zeer zeldzaam ) 
(c) epistolaer    : hij/zij die het epistel leest. ( zeer zeldzaam ) 
(d) casse    : een stuk huisraad, kist of kast, waarin iets kan bewaard of geborgen  

      worden. Voor reliquieën, in welke betekenis het woord ook aan  

      het noordfranse  câsse (naast châsse) kan zijn ontleend. 

(e) bort    : bort of bret : plank, schot, paneel, plaat 
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-/- foto  41 

 

MAART 
 

1 maart 1470 ...starf Alijt Symons Suutvoets dochter. Ende op dese tijt ist memorie 

Symon Zuutvoet ende Haes sijn dochter.   ... Ende Claes Symon Zuutvoetszn ende 

Baert sijn dochter.  Ende Katrijn Jan Tymanszn dochter beghijn ... Ende dese iii 

nagescreven memoriën, missen ende kaersen selmen boeren uuten lande bij 

Heyloer Dijc ende bi die Stermer gecoft yegen Clemeyns ende Beatris. 

 

1 maart 1483 ....starf Diewer Lamberts dochter ...     

Item noch heeft Baert Claes dochter voorscreven ons gegeven een scouten brief van 

[Schoerlo ? ] roerende van xxv stuvers siaaers op Reyer Gerijt Wissen huus te 

[Scoerl]. Dit is ghelost ende blijft den mynrebroeders in Haerlem ses stuvers siaers 

ende ons tot missen ii stuvers siaers. ... 

  

1 maart 1493    Item int iaer mccccxciii starf Haes Claes dochter ....  uut Baligen Oert 

inde Waert. 

 

3 maart 1435 starf Griete Willem Heynrics wyf  ..... uuten lande dat gecoft is ieghen 

Clemeyns ende Beatrys opten hof ....  

 

4 maart 1411  Int iaer ons heren .m.cccc. ende xi  starf Gheryt van Berkenrode 

tot synre memori staet ende Jan van Wormer ende Nelle syn wyf. ( vermoedelijk fout in 

zinsbouw ) 

4 maart 1438  Item int jaer ons heren m cccc.xxxviii starf Peternelle van 

Berkenrode beghyn ende tot memori van haer ende van Katryn van Berkenrode haer 

moeder ende van Eems Jans dochter van Berkenrode haer nift staet alst after int 

boec staet uten lande van Castercom.    

- En aldaar ( foto 241 Castricom : xxiiii Item dat gecoft is mit Peternellen gelt van 

Berkenrode ); zie ook 217 hoppe bier 

 

4 maart 1472  Int iaer ons heren m cccclxxii starf Jan van Berkenroed onse 

voecht ende heeft beset tot sijn memori iii en half st. siaers uit Jan Pieterszn van tot 

Akersloet. Ende noch heeft hi den hof gegeven een brief van een nobel siaers 

losrenten elke penninc mit viertien te Heyloe totten armen beghinen te geven in hoir 

hant in sijn iarichtijt. Item op des tijt ist memori van Gerijt van Berkenrode Janszn 

ende ioffer Aef uuten Broeck sijn huusvrou ende daer toe staen vii stuvers uuten lant 

te Lymmen gecoft van Pieter Baertszn ende v stuvers tot v missen oic uut dat lant 

voerscreven. 

 

-/- foto  42 
 

5 maart 1435 .... starf haer Walich priester ende heeft beset ... 

5 maart 1569 .... starf Maritgen Pieters dochter van Foreest .. 
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7 maart 1421  

 

 
 

Int iaer ons heren m.cccc ende xxi  ( 1421 ) starf onse eerwaerdige eerbaer vader 

haer Hughe Wouters soen die gout smit cuyereit van onser kerke opten sevenden 

dach in maerte die hier menighe doechden op desen hof ghedaen heeft als voer int 

boec ghescreven staet ende heeft beset tot synre memori die renten van twe 

morghen lants die gheleghen syn te Ryswyc. 

Int iaer ons heren m ccc lxviii ( 1368 ) starf Mabelie haer Hughe Wouters zn wyf die 

goutsmit. 

Int iaer ons heren m cccc lende xliii ( 1443 ) starf Alyt heer Hughe dochter ende heeft 

beset haer memorie als voer in dit boec staet. 

Int iaer ons heren m cccc ende xxxix ( 1439 ) starf Yde Jans dochter van Lokeren 

ende Katrijn Dirc Menghelens dochter ... 

 

7 maart 1419 ... starf Katyn Jans dochter van Purmer ... 

7 maart (1400) starf Agnies Mathys Dircszns wyf  ...  

  

Int iaer ons heren m cccc ende liii ( 1453 ) starf Mathijs Dircszn die zeepsieder  

Int iaer ons heren m cccc lviii ( 1458 ) starf Dirc Mathys dochter beghyn. 

Int iaer ons heren m cccc lxi (1461 ) starf Jutte Mathys dochter beghyn ... In dese 

memori salmen scencken iii vierendel vaet biers ende v missen laten doen ii kaersen 

setten een cleet legghen ... 

Item  memori Dirc Spiker Mathyszn 

 

8 maart 1471 ... starf Griet Lou Zeeuwen dochter beghijn. 

8 maart 1504  Item int jaer ons heren dusent vijfhondert ende iiii op sinte 

Katerinen avont starf heer Jacob Tymanszn priester. Ende heeft geg[even] onsen hof 

.xl. rijns gulden tot een vat hoppe biers te scencken tot sijn memori ende wi hebben 

bi ons die fundacie van syn capelrie. Ende waert dat van Dirc Tymanszn nyemant en 

bleef in de rechte linie soe sel onse cureit presentiren die capelrie voerscreven. 
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-/- foto  43 

 

9 maart 1495  Int iaer ons heren m cccc ende xcv ( 11 maart 1495 ) opten xi 

maert starf heer Claes Pieterzn Witte van Zyericzee priester. Ende heeft beset tot 

sijn memori iii en halve stuvers siaers. Ende noch v stuvers siaers tot v missen in sijn 

iaerichtiden te boeren uuten lande tot Uutgheest geheten Reebroec ende ii kaersen. 

9 maart 1514 ...starf Aecht Adriaans dochter .. 

 

10 maart 1446 .... starf Beatris Jans dochter. Tot haer memori staen 3,5 stuver uten 

lande tot Akersloet Jacob Meynsen Ven. Ende Clemens Jans dochter ende hoer 

moeder tot hoer memori staen vii stuvers uutten lande tot Spaerendam ghecoft 

ieghen Jacop van Assendelf. 

 

11 maart 1436  Int iaer ons heren m cccc xxxvi starf Willem Daenenzn van 

Riedwyc ende syn memori ende Aecht syn wyf die starf int iaer van xlix ( 1449 ) 

reyken uut die reguliers by Haerlem voer hem beyden een dorts gulden siaers ende 

noch een dorts gulden totten armen harinc ende bockinc te copen. 

Item op dese tyt ist memori Ysbrant van Spaernwoude die starf int iaer ons heren m 

cccc ende viii (1408 ) tot syne memori staen ii en half baddragher uuten lande gecoft 

ieghen Dirc Kintszn tot Alcmaer. 

 

11 maart 1551   Int iaer ons heeren m ccccc li sterf meester Lourys Pieterzoen onsen 

pastoer was ende heeft beset tot sijn ewiche memorie 3,5 stuvers siaers uut dat lant 

te Uutgeest dat ghecoft is van Willem Janzn. 

 

12 maart 1415  Int iaer ons heren m cccc ende xv starf haer Philips Aernt zoen 

priester een sonderlinghe vrient ons hoefs ende heeft beset ….. 

Op die selve tyt ist iarichtyt Katryn syn suster ... 

 

12 maart 1525 ... sterf Ijef Claes dochter ... 

 

-/- foto  44 

 

13 maart 1401  Int iaer ons heren C.cccc ende één starf Margriet van Benten 

ende heeft beset tot haerre memoriën .i. lb des iaers dat ghift Peternel Pieter 

Jonghen weduwe. Item haer ander testament selmen sueken after int boec totten 

lande Uutgheest dat gheheten is die Langhe Hem   

 

14 maart 1510  Int jaer ons heren m.ccccc ende x sterf Jacop Jans dochter 

meesterisse des hoefs ende heeft beset tot hoer memorie iiis (drie en half) stuvers  

siaers uut dat lant dt wij ghecoft hebben van Dierck Hellembrekers kinderen buten 

die houtpoort in die molen steech Hier sal uutgaen xxv stuvers an broot, xv stuvers 

tot grafganck, v stuvers tot missen voer den pastoer ende vier cappellanen, ii stuvers 

tot twee kaersen, ene dit ghelt is ghecomen van Jacop voirs[creven] huijs . Ende 

hoer vaders en moeders memorie is opt broot gheteijkent. 
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15 maart 1272  

Int iaer ons heren m.cc.lxxii starf haer Aernt van Sassenem die persoenre van 

Haerlem was die eerst begreep te fundieren dat beghyn hof te Haerlem ende die 

kerc dotierte.  

Ende heeft daer toe tot turfghelde ghemaect den ghemenen beghinen die 

ontfanghen sijn .vi. morghen lants ende drie hont ende sijn gheleghen in Haghes  

Camp. ( zie foto 250 onder “ Haechs camp” : “ Item dat lant beset van heer Arent parsoenre 

van Haerlem” )  

Ende doe hi dese voerscreven hof ghesticht had als voerscreven is doe begrep dese 

eersamighe persoenre eerst dat cloester ter Lede te funderen ende doe men screef 

.m.cc. ende lxii ( 1262 ) op sinte Agneten dach doe brochte hi .xii. nonnen van sinte 

Baernaerts oerden ( orde ) uutten cloester van sinte Mariëndael bi Utrecht ter hede 

voerscreven ende .x. iaer daer na doe starf hi ende wort begraven inder beghinen 

kerc voerscreven. Ende drie iaer na sijnre doot wort dat cloester ter Hede 

voerscreven anghenomen vander oerden voerscreven. 

Item dese eersamighe persoenre van Haerlem die haer Aernt van Sassenem  

ghenoemt was lach .x. iaer of daer omtrent inder beghinen kerc begraven 

voerscrevenen.  

Doe verwarf Wolwin van Sassenem sijn broeder mitten nonnen vanden biscop van 

Utrecht dat sien uutter beghinen kerc namen ende groeven ter Hede int cloester 

voert hoghe outaer.        ( in ander en later handschrift :  An. 1282 ) 

 

16 maart 1435 ... starf Gheertruut Florys dochter ... 

16 maart 1552 ... starf Hillichont Pieters dochter ..... 

Item Dirick Pieterszn Hillegonts broder. 

 

-/- foto  045  

 

17 maart  Gertrudis virginis   

 

17 maart 1404     Int iaer ons heren .m.cccc ende iiii starf Dirc Aelwijns soen. 

Ende des vridaghes na sinte Gheertruden dach sel men doen syn memorie. Ende 

Alyt syn wyf ende Ysenbeel ende Maritgen syn twe dochteren. Ende voer haer 

memori sel gaen .xiii.st. iiii [duiten] uut Vrancke Roelofs zoens erve die snider  

( maaier, kleermaker, snijder ) inder beghinen straet. 

17 maart 1498 .... Nanne Symon dochter  ende Gheertruut Jacob Grebers wedu hoe 

suster memori ...   uuten lande t'Akersloet gecoft van Geertruut van Aventuer. ..... 

Memori Claes Pieters dochter 

 

19 maart 1423 ... starf Gheurt Janszn ... Ende Rissent sijn wijjf  .... Ende Griet 

Harmans [Couers]  

19 maart 1440 ... starf Griet Nyenics dochter  
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19 maart 1441  Int iaer ons heren .m.cccc ende lxi starf Aecht Geurts dochter 

ende haer is memori ghe[ghe]ven want sy getymmert heeft an dat poerthuus daer sy 

in woende. 

Item op die selve tyt ist iarichtyt Griet Claes dochter int poerthuus tot haer memori 

staen iii en half st. goets gelts uten lande gecoft ieghen Claes van Yperen. 

getymmert : gebouwd of verbouwd  

 

20 maart 1485 .... starf Griet Symonts dochter ende [Wiven] hoer sustger ... 

Pieter Pietersdochter memori .... memorie Maritgen Pietersdochter haer suster ...  

Ende Aecht Sijmons dochter mit Gheertruijt haer suster ende Diewer haer suster 

dochter ...  .... 

Item Pieter Pieters dochter ander testament salmen soecken in Thaemis Henrics 

zoens lant gheteijkent bij getal   cxxxiii 

En aldaar :  cxxxiii  Int jaer ons heren m ccccc ende xxvi ( 1526 ) hebben die 

meesterissen des hoefs anghecoft een vierendeel van vijftalff gheers lants ghelegen 

binnen den ban van Akersloot ende is ghecomen van Thaemis Henricszn Buijzman 

in Akersloot. Welk lant hij weder van onsen hoff ghehuijrt heeft syn leven lang om xlv 

stuvers siaers. Ende hier sellen die meesterissen jaerlix of uut reijcken tot meester 

Steven Taij doctoer in medicinen iii stuvers siaers tot sijn memorij. Ende noch tot 

Gheertruijt Sijmon Lepelaers meesterisse ende hoer vader ende tot Margriet ende 

Zwaen hoer beyder susteren memoriën alse iii en half stuvers siaers. Ende noch vijf 

stuvers tot vijf missen van buijten in Margriet Frederics dochter jaerichtiden. 

Ende noch seven stuvers siaers tot Pieter Pieters dochters jaerichtiden als twee 

stuvers voir den pastoer ende die vier cappellanen elcx een stuver, ende die twee 

costerissen elx een halve stuver. Ende noch tot Aecht Henrics dochters memorij 

ende Maritgen hoer suster tsamen seven stuvers siaers. Ende noch van Aecht Jans 

dochter zoeijn voir den pastoer twee stuvers tot presencij ende die vier cappellanen 

elcx een stuver dat is in als ses stuvers siaers. 

 

-/- foto  46     

 

21 maart  

Item Aechte Dirx dochter een beghyn heeft den hof een vrancrycsese scilt 

ghegheven ende dat oude convents huus een coperen pot 

In linkermarge : " een beghyn " 

21 maart 1537 ... starf Brecht Jans dochter ...  geteykent bij tgetal cxliii 

22 maart 1408 ... starf Ysebrant van Spaernwoude berbier te Ludic ( Luik ) ... 

Op die selve tijt ist memori Griete Symon Heynrics zoens 

 

23 maart 1414 starf Hildegont Willems dochter .... 

 

23 maart 1494  Int iaer ons heren m cccc xciiii  starf Wendelmoet van Dam. Ende 

heeft gemaect den hof ewich durende xxx stuver siaers tot die sonnendaechs 

singende misse Ende xxv stuvers tot broet (brood ).   Ende xx stuvers tot wijn op 

onser vrouwen dach annunciatio ... .... viii memoriën als Henric van Dam Katryijn sijn 
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wijf, meester Jan priester, Katrijn, Machtelt, Wendelmoet ende Belie Henrics vs. 

kinderen ende Arijs van Dam hoer oem. 

 

-/- foto  47 

 

Item int jaer ons herne m vC ende lviii ( 1558 ) hebben die meesterisen an genomen 

om uut te reycken van Claes ende Cathryn ende Cornelis Huyge Helmbreechtsers 

drie dochters tot haer eewige memory ..... ... 

Noch twe stuvers van Cornelis Hugen dochter ende dat van caersen. 

 

-/- foto  48 

 

Wi meesterisse hebben onse cappelanen toe gheseit die ses wecken in die vasten 

elcke weeck een wyn [mynglen] hoep ende of het daer toe quaem datmen geen hoep 

en brouden soe en sellen sy niet hebben. 

Onderaan  : Ego Wolw[inus] [frater] Alberti presbyter approbo 

hoep  : ton, vat: een band van hout (gespleten wilgen of populierentwijg), ijzer enz., 

die om een vat, ton, kuip, tobbe enz. gelegd worden om de duigen bijeen te houden. 

mynglen : mingel :  vochtmaat, voorheen nagenoeg, thans precies een liter. 

NB : zeer vermoedelijk namen de Minderbroeders de taak van kapelaan in het Begijnhof op 

zich.  

 
-/- Foto  049 

25 maart   Annunciacio Beate Maria virg 

25 maart 1440  Int jaer ons heren m.cccc; ende xl starf meester Ghisebrecht 

vander Horst ende heeft die kerc besproken xxv nobel tot een kelc ende een missael 

25 maart 1444 starf Wouter Ghey  

25 maart 1448 starf Lijsbeth syn wyf, Bertolmeus en Baertout haer kinder 

....  memori Alyt Wouter Gheyen dochter ende Baertraet haer suster. 

... 

25 maart 1484   Int jaer ons heren mcccclxxiiii starf heer Symon vander Horst die 

in onse kerc fundiert heeft vier missen elkes wekes op onsen lieven vrouwen outaer 

als des manendages des donredages des vridages ende des saterdages. Ende heer 

Symon vooerscreven heeft oec gemaect den beghijnhof in Haerlem twee rins gulden 

siaers tot een vat Hamburger biers siaers te scenken in sijn iarichtijt opten hof  Ende 

tot dese iiii missen des weecs ende tot dat bier voorscreven heeft hi gemaect twee 

stucken lants dat één gelegen in Reynsburch ende tander in Oestgheest.   Ende die 

priester die dese iiii missen doen sel die wesen van heer Symons bloede. Ende die 

priester sel self die ii stucken lants verhueren ende die renten daer of inmanen ende 

ons vri gelts leveren ii rins gulden siaers tot bier te scencken voerscreven. Voert 

heeft heer Symon voerscreven gemaect den hof der beghinen in Haerlem 

voerscreven voir sijn begravinge memorie ende grafganc een stuk lants van ii rins 

gulden siaers gelegen te Catwijc gemeen mit Bertholomeus Jacobs Moeren zoens.  

….   
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Item Baertraet vander Horst beghijn heeft gemaect desen hof een stucke lants tot 

Wassenaer van seven rins gulden siaers des sellen die mesterissen uutreiken xx 

stuvers tot grafganc ende x stuvers tot missen in horer iarichtijt. Ende een nobel of 

alsoe veel als van node is tot een misse ter weeck  een bequaem priester van horen 

bloede of een of een ander in onse kerc. Item xx stuvers tot wijn te scencken in onse 

kerc. Item xxv stuvers an elke beghijn een deits blanc broet. Ende iiii stuvers tot ii 

kaersen op heer Symons ende hoer graf ende ii kaersen op Alijt hoer susters graf in 

hoer alre iarichtijt. 

Memorie van Jan Hughen dochter ... 

 

27 maart 1435 ... starf Lisabet Mathijs dochter ... 

27 maart 1451 ... starf Katrijn meester Henrics dochter ... 

28 maart 1404   Int jaer ons heren m.cccc ende iiii. starf Alveraet Aernt Jans ende 

gaf onse kerke een kelc ende een casuffel. Bid voer haer siel. 

 

-/- foto  50 

 

29 maart 1483 ... starf Pieter Janszn ende Alijt sijn wijf .... 

29 maart 1494 ... starf Lijsbet Pieters dochter .. 

29 maart 1507 ... starf Aeriaen Pieters dochter .. memori Aecht Pietersdr en Margriet 

Pieters dr 

 

30 maart 1460 ... starf Aecht Ijsbrants dochter  

 

31 maart 1427 ... starf Pieter Mat ... 

31 maart 1427 ... starf Katryn Reyvers ... 
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-/- foto  51 

 

APRIL 
 

1 april 1509 ... starf Ermghert Joesten dochter ... 

1 april 1521  Int jaer ons heren m.ccccc ende xxi sterf Joest Wouters dochter ende 

heeft beset tot hoer jaerlixe memori iii en half stuvers siaers uut dat lant tot Lymmen 

ghecoft van Symon Willemszn. Ende hoer ander testament salmen daer mede 

vinden opt lancste nae t’ghetal cxxvi. 

 

3 april 1396   Int jaer ons heren m.ccc.xcvi starf Griete Boeytgens ende tot 

hoer memorie ende Alyt haer dochter staet dat vierendeel van dat lant dat ghecoft 

wort ieghens Matheeus Gheryt Claes zoen zn. Mar daer sellen die arme uut hebben 

.v. stuvers des iaers. 

 

4 april 1409 ... starf Gheryt van Asendeelf .... 

Op die selve tyt ist iarichtyt Sasburch Claes Eylaertszn  

 

-/- foto  52  

 

5 april 1406 ... starf Ave van Alfen ... 

5 april 1425 ... starf Katryn van Bakenes Jan Jacobs zoen wyf 

5 april 1474 ... starf Lijsbeth Heynric Steffens dochter ... ( nb: zie volgende foto ) 

Item van Katryn Steffens dochter nagescreven ... 

 

6 april 1451 starf Alijt Steffens dochter     ( nb: zie volgende foto ) 

En inden iaer van lxxiii ( 1473 ) starf Katrijn haer suster ...   ( nb: zie volgende foto ) 

Op die selve tyt ist memory van Aecht Pieters Steffenszn dochter( nb: zie volg. foto ) 

 

7 april 1426 ... starf Mergriet meester Claes ... 

7april 14--    ... starf Ave Claes Heynrics soens .. 

Memori Gheryt Jans soens ende Hase syns wyfs 

 

8 april 1433 ... starf Claes Alffert zoen  

 

-/- foto  53    

 

6 april 1451  Int jaer ons heren m.cccc.li  sterf Alijt Steffens dochter. Ende inden jaer 

van lxxiii ( 1473 ) sterf Kathrijn hoer suster. Item dat vierendeel van t’lant dat ic gecoft 

heb teghen Dirck van Buten daer ic om gegeven heb lxx en half Wilhelmus scilden. 

Item dit selmen deijlen in dusdaniger manieren, item onse cureijt een Wilhelmus 

schilt siaer.  

Mer ist saec dat dit lant of slaet soe selmen hem een clinckert geven, ende een half 

vat hoppenbiers selmen in haere beijder jaerichtijt scencken. Een Wilhelmus scilt 
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siaers Alijt Sijmons dochter alsoe langhe als sij leeft ende nae hoer doot selment den 

rechten ( zeer, in hoge mate )  armen delen upten hoff. 

Item noch vii stuuvers tot hoer beijder memorij. Item wat van dese renthen overloopt 

daer selmen in onser beijder jaerichtijt missen over doen.  

Item sij hebben oec gegeven een van die beste kelcken die gecost hevet vier en 

dertich Wilhelmus schilden. 

Item van Katherijn Steffens dochter voerscreven is noch gecomen twee ackeren saet 

lants te Scoten ende ghelt nu ii rinsche gulden siaers. Mer die heer van Bredenrode 

heeft iii stuuvers siaers up ende uut dit lant voerscreven.  

Item noch ii beijersche gulden siaers te Velsen leggende mit onsen hoff gemeen. 

Item van hoer sijn noch gecomen v stuvers siaers te boerne uut Jan Pieterszn Ven 

tot Akersloet. Ende dit beloopt te samen iii en half rinsguldens siaers.  

Ende hier voer selmen doen  elkes weeckes in onse kerck een misse voir haer ende 

voir haer vrienden zielen. Ende oec wijn te scencken alst jaerichtijt is van haer.  

 

Int jaer ons heren m.cccc.lxxiiii ( 1474 ) starf Lijsbeth Henric Steffenszn dochter. 

Ende tot hoer memorij staen iii stuvers siaers t’ontfangen uut Jan Pieterszn Ven te 

Akersloet. Ende sij heeft beset xxv stuvers siaers tot elke beghijn een deuts broot in 

hoer jaerichtijt. Ende xv stuvers siaers tot hoer ewige grafganc te boeren van t’lant tot 

Akersloet gecoft van Cornelis Arijns dochters erfgenamen.  

Hier selmen doen memorij Steffen Henricszn ende heeft beset tot sijn memorij iii 

stuvers siaers ende ii stuvers tot ii kaersen te boeren uut Baligen Horn in de Waert.  

 

Int jaer ons heren m.ccccc ende x ( 1510 ) starf Aecht Pieter Steffenszn dochter ende 

op dese tijt salt wesen hoer memorij daer toe geset is ii en half stuvers siaers uut dat 

lant tot Akersloot gecoft van Cornelis Andries dochters erfgenamen ( vervolgt in ander 

handschrift : ) ende meester Steffen Pieterzn hoer broeder. 

 

-/- foto  54 blanco 

 

-/- foto  55 

 

9 april 1455  Int jaer ons heren m.cccc. ende lv. starf Katrijn Dircs dochter een 

beghijn ende heeft tot hare memori iii en half stuver siaers uten lande van Dirc van 

Buten. 

9 april 1402 Int jaer ons heren m.cccc ende  ii starf Heynric van Eden ende Trude 

sijn wijff ende heeft beset x st. des iaers tot haer beyder memori op Alijt Gherijt 

Dircszn dochters huse in die Grote Houtstraat. 

9 april 1495  Int iaer ons heren m cccc xiv starf Aechte Jans dochter ende 

heeft tot haer memori staen iii en half stuvers siaers gegaen van Gerijt van 

Berkenroe .c. rins gulden. Ende hier selmen doen Katrijn Alberts dochter ende heeft 

beset staen iii en half stuvers siaers uut Baligen Horn inde Waert. 
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10 april 1409 .... starf Engheltruut Gheryt Lassen dochter ... 

10 april 1460 .... starf Rissent Jans dochter begyn tot haer memori staen 3,5 stuver 

uten lande gecoft ieghens Claes van Yperen. 

10 april 1529 .... starf Lijsbeth Pouwels dochter ...  uut Pieter Sijmonszns lant inden 

ban van Uutgeest nae tgetal cxxxiiii 

 

11 april 1412 .... starf Reyner Martinus zoen .... 

11 april 1440   Int iaer ons heren m cccc ende xl ( 1440 ) starf Diewaer Reyners 

dochter beghijn. Ende heeft beset voer haer memori ende Bave haer zuster viii 

stuvers uut Oude Gheirt Willemnszn lant uut dat halve vierendel dat haer toehoerde. 

Ende daer gaen oec uut iiii stuvers voir Alyt Floris dochter die screven staet op sinte 

Agnieten dach. Ende watter dan overloept dat salmen dielen in driën die kerc dat 

outer ende den hof. 

 

12 april 1419   

 
 

Int iaer ons heren .m.cccc. ende xix starf Badeloghe Claes Hoflants dochter een 

beghijn ende heeft gemaect een morghen lants te Rijswijc die ghecoft waert ieghen 

haer Reynaer Dever ridder (zie foto 175 )  ende pleecht te ghelden omtrent .c. gf 

ende die selmen delen in dusdanigher manieren dat een derndel ( een derde deel ) 

onser kerc, dat ander derndel hoer memory ende hoerre moeder mede te doen, dat 

derde derndel selmen gheven den outaer half ende den armen half. ( volgt in ander 

handschrift :) Opt die selve tyt ist memori Gheertruut Jan Poersen haer suster tot haer 

memori staet .v. buddreghers siaers die selmen bueren uutten lande dat ghecoft is 

ieghen Dirc Kints zoen t’Alcmaer. 

 

-/- foto  56 

 

13 april 1387  Int jaer ons heren m.ccc.lxxxvii ( 1387 ) starf haer Heynric Scaep 

een eersamich priester ende tot synre memorie en staet niet. 

13 april 1422 .... starf joncfrou Mari vander Wateringhe ... 

 

 

14 april 1387  Int iaer ons heren .m.ccc.lxxxvii. starf ioncfruwe Hildegont vander 

Does een beghyn ende so sel men haer memorie doen. Ende si heeft beset 

besproken tot der maeltyt alse hoer iarichtyt is een lb des iaers. Ende dat sel men 

nemen tot dat lant dat die Pispot hiet. Item die kerke .v. st. , .xii.  st. tot den outaer 

ende .x. st. den ghemenen armen ende .v. st. ende .viii st. den huse staende mede 
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te houden dat van haer ghecomen is. Item der costerisse .ii. gl. ende elker 

meesterisse enen gl. ende die poernerster enen groten. 

( vervolgt in een ander handschrift : )  

Item dese xii st. die tot den outaer horen die ghift Dirc van die Smit in die Clene 

Houtstraet. Item .v. st. goets ghelts siaers gheven die susteren after sinte Jans (1) 

die in Duve Pieter Ballmes huus wonen. Item x st. siaers op dat Clene Heilighe Lant 

op Jan Gheryt zoens huus van Oudewater. Hier sellen die voerscreven renten 

uutghenomen warden ende datter dan blyft sellen die ghemeen arme hebben. 

( 1) Vermoedelijk klooster vlakbij achter St Janskerk http://janskerk-

haarlem700.nl/deel1/page.html?id=Kloosters 

 

Item Gheertruijt Jan Meijnsen dochter beghijne in Haerlem heeft ghegheven int jaer 

ons heren .m.cccc.lxxxiii ( 1483 ) omtrent heiligher misse Aechte Claes dochter ende 

Rikelant Stevens dochter meesterissen des groten beghijn hoeffs in Haerlem tot 

s’hoefs behoeff hondert rinsche gulden die die meesterissen voirscreven beleijt 

hebben an die landen tot Akersloot ghecoft van Aecht Rembrants dochter des soe 

sullen die meesterissen des hoefs voirscreven inder tijt regierende nader doot van 

Gheertruijt Jans dochter voirscreven voer hoer, voer hoer vader ende moeder ende 

voer hoer vrienden jaerlix uutreijcken vijftalve rinsche gulden siaers in deser 

manieren : Inden eersten tijen stuvers siaers tot die singhende sonnendaechs misse. 

Item een rinsche gulden siaers tot grafganck op hoir ende hoir ouders graff. Item 

twee stuvers siaers den cureijt der beghinen in Haerlem in hoer iaerichtijt. Ende dan 

vijf stuvers siaerxs tot vijf missen te doen inder beghinen kerck behalven die misse 

des cureijts. Item twee stuvers siaers tot twee kaersen op hoir graff. Item twintich 

stuvers tot wijn jaerlix te scencken omtrent hoir jaerichtijt inden beghinen kerck. 

Item vijf ende twintich stuvers tot elke beghijn een deuts broot in hoer jaerichtijt. Item 

die twee meesterissen des hoefs inder tijt regierende elcx een stuver siaers. Item die 

twee costerissen elcx een halve stuver ende die coster des ghelijcs. Item den 

portierster van die voerpoert een stuver siae[r]s. Ende die poertierster van die 

afterpoert ende zijdepoert elcx een halve stuver. Ende dat overloop den armen. Des 

soe salmen doen deser vier personen memoriën als Gheertruijt Jans dochter 

voirscreven Jan Jan Meijnsen hoer vader, Soete Claes Pieter Ballinczn dochter hoir 

moeder ende Rissen Jans dochter hoir moeije ( grootmoeder ). 

Item noch soe heeft Gheertruijt voirscreven ghegheven den hoff inden handen van 

vrou Jacops dochter ende Gheertruijt Sijmons dochter int jaer xvC iiii ( 1504 ) twaleff 

cronen t’stuck vanxxv stuvers voir hoir vier memoriën voirscreven. Ende oec een 

stoeps silveren canne.    c viii ende Aef Aernts dochter 

stoeps  : stoop (kruik, kan), ook naam van een inhoudsmaat  
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-/- foto  57 

 

Op dese tyt ist memori Louwe Aernts zoen ende syn wyf .... uutten lande dat ghecoft 

is ieghen ioncfrou Alyt Symon Baertout zoens wedue t'Alcmaer. 

17 april 1441 .... starf Katryn Lou Aernts dochter ..... 

Memori Aechte Louwen dochters haer suster ... 

 

18 april 1390 .... starf Margriete Florijs Boudyns zoens ende men sel haer memori 

doen ende Boudijn haers zoens  ende Florys voerscreven met . ix. Buddregehrs 

siaers uuten lande dat t'Alcmaer ghecoft is ieghen Willem Dircx zoen. 

 

( in linkermarge, zonder datum : ) Item ioncfrou Lijsbet van Ruven heeft ons gemaect 

een misse elkes wekes ende gaf dair voir lv rins gulden die beleit sijn an v geersen 

lants t'Akersloet als geteikent staet after int boec mit aldaer getal lxxxii 

( En aldaar : ) lxxxii  Int iaer ons heren m cccc ende lxxxii ( 1482 ) hebben wij 

meesterissen anghecoft tot thoefs behoef van Aechte Rembrants dochter vijf 

geersen lants ...  tot een misse des wekes in onse kerc welke misse ioncfrou 

Lijsbet van Haestricht Huge van Ruvens wijf ghesticht heeft ....   

 

 

18 april 1443 .... starf Hildegont Florys Boudyns soens dochter ... 

Item Griet Harmans dochter heeft beset ... Ende uut dit lant vs. sel gaen Margriete 

van Haestricht vs. memori. Ende te midvasten of daer omtrent selmen over Griet 

Hermans dochter ende Griete van Haestricht vs. wijn schencken in onse kerc ... 

Ende Lijsbet Huuch van Ruven wedu  

( in linkermarge : )  Item ioncfrouw Lijsbet van Ruven heeft ons gemaect een misse 

elkes wekes ende gaf dair voir lv rins gulden die beleit sijn an v geersen lants 

t'Akersloet als geteikent staet after int boec mit ald[ ] getal lxxxii 

 

18 ( of 19) april 1458  Int jaer ons heren m cccc lviii ( 1458 ) starf Gheertruut 

Tymans dochter tot haer memorie staet als ghescreven is op sinte Katrinen dach ( 25 

november) ....  ende sal wesen voer den armen nae Lysbeth Grote dochters doot.   

 

  Hier selmen doen Tymans Egbertzn ende Aecht sijn wijf, Alijt hoer dochter ende 

Alijt Jacobs dochter ende Maritgen Dirc Tymans dochter memoriën. 

 

-/- foto  58   

 

21 april 1476 ... starf Lisbet Andries dochter een beghijn ...      

23 april 1470 ... starf Aecht Mathijs dochter ... 

23 april 1508 ... starf Katherijn Bartholomeus dochter van Borsselen  
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-/- foto  59 

 

25 april 1404  Int jaer ons heren m.cccc. ende vier starf haer Pieter Claes zoen 

priester van Leiden ende hi besprac onser kerc een missael ... 

25 april 1430 ... starf Katryn Jan Dircs zoen te Crommenien .... 

25 april 1432 ... starf Griete haer dochter een beghijn ...  

25 april 1442 .. heeft beset tot hoer memori Katryn Jan dircs soens dochter  

25 april 1450 ... starf Lijsbet van Scoten en hier selmen doen Willem van Scoten 

ende Machtelt sijn wijf hoer ouders ende Agnies hoer suster memori als after int boec 

staet. 

 

26 april 1450  starf Katrijn Jans dochter int nye convent (  NB: was meesterisse ) Ende 

heeft beset tot haer memori ende hoer vader ende hoer broeder memoriën tesamen 

10,5 stuvers. Ende dit selmen boeren uut die [tiewer] van des convents deel. 

26 april 1485  starf Aechte Havics dochter...  

int jaer vs. starf Machtelt Wouters dochter beghijn  

 

26 april 1527  starf Cornelis Willems dochter Roeper ende heeft beset tot hoer 

memorij 3,5 stuvers uut dat lant tot Uutgheest ghecoft van Pieter van Akersloot. Ende 

noch tot hoer moeders memorij 3,5 stuvers siaers uut Pieter Baertszn lant tot 

Lymmen. Ende noch soe sellen die meesterissen jaerlix uut reijcken ewich broot voer 

den beghijnen, twee kaersen up haer graft, ende x missen mit onse pastoer ende 

cappellanen ingherekent daer mede. Soect nae tgetal cxxxix 

  

-/- foto  60  

 

29 april 1404 ... starf Griete Jacob Hughen soens ... 

29 april 1527 ... starf Maritgen Ijsbrants dochter ...  en haer moeder Moertgen 

Ysbrants dochter  Griet Dircs dochter    ende Ziburch hoer suster ende Maritgen Jans 

dochter hoer nicht ...  nae tgetal cxxxii 

 

30 april 1433 ... starf Gheertruut Sybrants dochter ... 

30 april 1514  Int jaer ons heren m ccccc ende xiiii starf meester Henrijck  

Aerntszn priester op meijen dach, menich jaer onse trouwe cappellaen van welken 

wij menighen gueden diensten ghehadt hebben. Ende beset tot sijn memorie ende 

Margariet sijns moeders, Machtelt Aernts dochter, sijns susters ende Baef Adriaens 

dochter sijns susters dochters memoriën elcx iii en half stuvers. Ende dit salmen 

reijcken uut Jan Dircszn lant van Heijloe. Item Baef Adriaens dochters testament  

soect after int boeck nae t’ghetal cxx. 

Item deser voirsnoemder personen jaerichtiden salmen houden opten sonnedach 

letare ( laetare ) inden vasten alsmen hoer vat hops scencken. 

meijen dach   : 1 mei, of hier blijkbaar de dag voor begin mei 

laetare  : de 4e zondag van de vasten 

 



46 
 

30 april 1493 ... starf Cornelijs Gheerijts dochter ...  ende noch tot Adriaen Gerrijts 

dochter hoer susters memori ... Ende noch tot Adriaens Reijers dochters memori  

30 april 1545 ... starf Alyt Gerryts dochter ...  op getal xlix 

30 april 14-- ... starf Russent Jan Wouterszn ...  bid voer hoer siel. 

 

-/- foto  061 
 

Los briefje ingebonden 

6 oktober 1530  Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende dertich upten sesten 

dach in octobri hebben die meesterissen des hofs mit hoer medesusteren die den 

hoff voerscreven plegen te regieren mit ghesamender hant ghesloten ende 

gheconsenteert als datmen nijemants memorie jaerlix binnen onsen hoff ghehouden 

sal worden dan alleen des ghene diese mit gherede penninghen betaelt heeft of 

andersins voldaen ende vernuecht heeft. 

vernuecht : vernoegen : betalen, vergelden, vergoeden. 

 
Los briefje ingebonden 

7 maart 1421  Int jaer ons heren m cccc ende xxi opten sevenden dach in 

maerte ( 7 maart 1421 ) sterff onse here eerwaerdige eerbaere vader heer Huijch 

Wouterszn die goutsmit cureit van dese onse kerck die god salichlic ghedenken 

moet. Dese eerbaere man heeft onsen hoff een sonderling vrient gheweest eer hi 

priester worde ende alle guet willige menschen in sijn leven een groot onderstant, hi 

was milt den armen ende alle die gheestelijcke luijden vrient hij maecte selve onse 

cijborij ende onse kelcken ende gaff sijn guet daer openlike toe. 

 

-/- foto  62  

 

Int jaer ons heeren m vC ende lvi ( 1556 ) starff Jannitgen Stevens dochter bagyn 

opten groten hoff ende heeft besproken den hoff voerscreven seekere landen die int 

voerscreven jaer tsamen gonden vier ende dertich carolus guldens hier voer sullen 

die meysterissen uutreycken alle jaers op haer jaerichtyt den pastoer ende elcke 

cappellaen een dubbelde st[uver] tot presentie, die coster ende costerissen elck een 

stuver, twie stuvers tot caersen. Elcke meysterisse twie stuvers, die twie leesters elck 

een st. Thien missen van buyten elcke misse drie groet. Item die meesterissen sullen 

noch uutreycken alle iaers op die bagyne kermisse dach een ton Homburghs om te 

scenken alle bagynen ende inwoenders vanden voerscreven hoff ende daertoe elck 

een wittebroot van een oertgen. Item op sinte Gregorius dach in die vasten een ton 

hops. Als tvoerscreven lant vercoft ende an renten beleyt sal wesen alle t’overloep 

boven die voerscreven costen sal inden armen bosse gaen. Noch salmen op dese 

tyt jarichtyt houden van haer vader ende moder ende haer drie susters. 

Homburchs : Hamburgs bier 

oertgen : (vermoedelijk) oort : vierde deel van een stuiver, ongeveer 1,25  cent  

    Nederlandse munt, of 2 duiten.  

armen bosse : armenbus, collectebus 

Gregorius  : op 23 april 
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-/- foto  63 

 

MEI 

 

1 mei  Philipi et Jacobi  

 

1 mei 1443 ... starf Griet Matheus dochter ... 

1 mei 1466   Int iaer ons heren m cccc lxvi starf Hillegunt Iacops dochter een 

beghijn ende heeft beset tot hore memori een half vat hoppen biers iaerlics te 

scenken ende ii kaersen te setten ende v stuvers tot v missen alst hoer jaergetijt is 

ende de huse te [versien] dierment scenct ende dit sal die kerc uutreiken want van 

hoer is ghecomen xxxvi rinsche gulden ende dit ghelt is an die kerc vertimmert. 

versien : (Het) aalmoezen uitdelen, (het) giften doen. 

Op dese tijt elmen doen memori Katrijn Jans dochter 

1 april 1560 starf Katryn Dirx dochter 

 

2 mei 1461 ... starf Beatris Dircs dochter  

 

2 mei 1530  … op meij avont sterff Margriet van Berkenroede ende heeft 

beset ….  Soect nae t’getal cxxxix  

 

3 mei   Invencio sancte crucis  

3 mei 1405 ... starf Oude Jans dochter costerisse .... 

Op die selve tijt ist memori Gheertruut Jan Meynssen soens  

En op dese tijt ist  memori Rissent Jans dochter 

3 mei 1455 ... starf Harman Pol ... 

3 mei [15]70 ... heeft Griet Pieters dochter gecoft tot haer memori drie stuivers  

 

4 mei 1405 … starf ioncfrou Margriet vanden Berghe een beghyn ende men sel 

iaerlix tot haer memori gheven 15,5 vlaemsche groten, hoer ander testament soect 

after int boec. 

4 mei 1532 ... sterf Reyer Wouters dochter .. soect nae t'getal  cxxxix 

4 mei 15-- ... starf Aef Jacops dochter ... ( NB : 20 november 1512 starf Aef Jacops 

dochter ) 

 

-/- foto  64 

 

5 mei 1417   Int iaer ons heren m cccc xvii starf Winen Willems dochter onse beghyn 

… 

5 mei 1470   Int iaer ons heren m cccc lxx starf Lijsbet Iacobs dochter van  

Poelenburch. Ende tot haer memori ende tot Ijde Iacobs dochter hoer susters 

memori hebben wi siaers x stuvers inde [Doel  ] nu betaelt Bertout Reyerszn die 

verwer ende noch viii leliaerts inde Lange Veerstraat op Jacob Claeszn die brouwers 

huus. 
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6 mei 1530  -  xiii g ii Joh[ann)is ante portam latinam  

Int jaer ons heren m.ccccc. ende xxx sterff Ijmme Ijsbrants dochter ende heeft beset 

tot hoer memorij ende tot Geertruyt hoer susters memorij ende tot hoer beijders 

moeders memorij tsamen x stuvers siaers uut dat lant te Alcmaer over Ije. Ende op 

des tyt selt jaerichtyt wesen van meester Jacop Olislager pastoer van dese kercke 

was 

 

7 mei 1405 ... starf Ludu Pouwels Grijt zoens wedu .... ende heer Gheryt Pouwels 

soen  

7 mei 1494  Int iaer ons heren dusent vierhondert ende vierentneghentich 

opten xxiiii dach in meij starf Cornelis Claes dochter van Bakenes ende heeft beset 

… 

Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende ses ( 1506 ) starf Katherijn Claes dochter 

van Bakenes ende Jan van Bakenes hoer broeder ende hebben te samen tot hoer 

memorie seven stuveren siaers op dat lant dat wij ghecoft hebben van Henrijc 

Scatter Janszn. 

 

8 mei 1406 ... starf Alyt Jans dochter tot haere memoriën staet xvi dubbelde 

buddraghers die selmen bueren uuten lande dat in Velser Bruec ghelghen is dat Alijt 

voerscreven den hove ghelaten heeft. 

Op die selve tyt selmen memori doen Jan Mathys soen ende Alide twie susteren  

8 mei 1462 ... starf Aecht Aernt Jans ... 

Ende op die selve memori Aernt Jan Jacobszn hoer man  

--- ende noch  Lijsbet Aerntezn dochter en Katrijn Aernts dochter  

 

-/- foto  65  
 

9 mei 1410  -  xiii c vii Tymothei   Int jaer ons heren m.cccc. ende x starf 

Margriet van Cleve vrouwe van Hollant van Henegouwen ene van Zeelant ende si 

verwarf ons an onsen lants heer die ghifte van onser kerc. 

 

10 mei 1438   … starf Margriet Iacob Yelbrechts wedu ende heeft beset tot haer 

memori .v. liewen uten lande te Heyloe ghemyen mit onse cureit.  

In iaer ons heren m cccc ende lxxvii ( 1477) starf Maritgen Iacob Yelberts dochter 

beghine ende heeft beset tot haer memori iii en half stuvers siaers uten lande van 

Dirc van Buten gecoft  

ende int iaer ons heren m cccc ende lxv ( 1465 ) starf Gherijt Jacop Yelbertszn ende 

heeft beset …..  

Ende oec heeft Maritgen Jacob Yelberts dochter voerscreven dese hof ghemaect 

drievirendel van xii geersen ende noch seven gheersen een verendel myn (min of 

minder)  Des soe selmen uut dese lande voerscreven uutreyken ix rijns gulden ende v 

en half stuvers siaers tot die sonendachs singende misse ende x missen in hoer 

iarichtijt tot ewigen grafgang, tot wijn in die kerc, tot broet ende hamburger bier ende 
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poertwaersters, coster ende costerissen item als after in dit boec geteikent is mit een 

getal aldus lxxx. 

10 mei 1410   … starf Claer Ghijsberts dochter ... 

 

11 mei 1411   … starf Katrijn Jacob Out Ghelts ... 

11 mei 1418   … starf ioncfrou Jan Symon van Zaenden Gheryt zoens wyf ende 

heeft beset tot haer memori .iii. oude buddreghers siaers die sel men bueren uut 

Loefs huus in die Beghinen steghe. 

11 mei 1537   … starf Geertruijt Pouwels dochter ... 

 
12 mei 1397  Int iaer ons heren .m.ccc.xcvii. starf ioncfrou Lijsbet van 

Cralinghe ende besprac xl. st. des iaers voer haer memori ende Dirc van Cralinc  

haers mans ende hares vaders ende moeders. Ende die .xl. st. selmen bueren uut 

een stucke lantgs dat gheleghen is buten der Syl Poert. Dese xl.st. voerscfreven syn 

andersins beleit daer selmen voer boeren .xxvii. buddreghers uutten lande dat mit 

Heyn Hillen ghemeen leit. 

12 mei 1449   … starf Amelburch Ghysberts dochter .. 

12 mei 1459   … starf Oetghijst Yelijs Meynaertszn wijf ... memori mit Ijlis Meijnaertzn 

omtrent sinte Michiels. 

 

-/- foto  066 

 

13 mei 1391    g iii Servatii epi[scopi)  

 
 

Int jaer ons heren m.ccc.xci op sinte Servaes dach ( 13 mei 1391 ) starf haer Dirc de 

Roeper heer van sinte Jans die de kerke ende den hove wonderlike minne bewijst 

heeft. Item dat lant dat ghecoft is t'Alcmer over dye daer sel een pont siaers uut gaen 

totten outaer ende dat vierendeel anden anderen renten sel gaen tot haer Dircs 

memori voer screven ende tot haer Pieter sijns broeder heer van sinte Jan soect int 

lant dat yeghen Ysebrant Oebelen ghecoft is. 

 

13 mei 1412 ... starf Alfert Claeszn... Aecht sijn wijf ende Claes sijn zoens memori  

1424 starf Aef Alferts dochter 

1475 ... starf Machtelt Alferts dochter .. 

1457 ... starf Griet Alferts dochter 

1478 ... starf Mergriet Dirc Pieterzns wedu hoer dochter  

1433 ... starf Claes Alfertszn  

Ende op dese tijt ist memori Geertruut sijn wijf ende Hiilegont Claes dochter ende 

Claes Claes dochter hoir beyden dochteren  

1437 ... starf Ijsbrant Alfertszn ... ende Katryn syn wyfs memori   
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1439 ... starf Katrijn Ijsbrant dochter  

1439 ... starf Griet Claes dochter  ... .... Item Claes Claes dochter  vs. heeft den hof 

gemaect een stucke lants gelegen inden ban van Heyloe bi die Warlen ende gelt 

siaers drie rijnssche gulden ende een stoter. Ende noch een stucke lants tot 

Sparendam ende is een vierendeel gemien mit drie vierendele ons cureits ende 

bruuct Havic om xxviii stuvers siaers. Ende die brieven hier of sijn in Claes Claes 

dochters does in s'hoefs kist. Des so sellen die meesterissen iaerlix uutreiken xxv 

stuvers tot broet, xx stuvers tot bier, xviii stuvers tot grafganc, ii stuvers den cureit vii 

missen, ii kaersen, de ii meesterissen elcs een stuver, den ii costerissen, de coster, 

den voer poert, den sidel poert, den after poert ende die ii die psalmen lesen elcs 

een groten ende den huse daermen scencken iii stuvers. Als oec after int boec lxxxvii 

 

15 mei 1447 starf Alfert Claeszn sijn memori ende Katrijn sijn wijf, Aecht haer dochter 

ende Garbrant Claeszns memori selmen nemen uut die xx stuvers die staen tot 

scenken t'bier  voerscreven ende Katrijn Garbrants dochters memori sel gaen uut die 

xxv stuvers siaers die staen tot broet voirscreven.  

Ende Griet Arijs Bennezns wedu memori is an die kerc vertimmert.  

Ende op dese tijt ist memori van Griet Garbrant Claes zoens wijf voerscreven ende 

heeft daer toe beset te boren uut 3,5 stuver uut Claes Vincken lant.   

 

15 mei 1518 hebben Katherijn Garbrants dochter meesterisse ende Aecht Alferts 

dochter hoer nicht ghegheven een scouten brief onsen beghijnhof ende is een pacht 

brief op een stucke lants gheheten die Yem ende is gheleghen inden ban van 

Lymmen ende toebehoeft Aecht Jan Ijsbrants dochter ende bruijct nu WilemJanszn 

van Bosch voer drie rinsgulden siaers vrijghelts ende verschijnt in de twalef nacht 

nae kersavont ... xx stuvers tot een half vat hoppen biers ende die te scencken 

voerden beghynen alst ghewoenlic is in Katherijn Garbrants dochters huys alsoe lang 

als sij leeft of alsoe lang als daer yemant int huys woent daer Claes Claes dochter 

moeije of oude moeije ( moeder of grootmoeder) of is.  ... 

Ende dat overloop salmen delen den armen beghinen in hoer hant also ( vervolg op 

volgende foto ) 

 

-/- foto  67 

 

( vervolg ) wel inden conventen als daer buijten ende dat alst onser beijder iaerichtijt 

is dit soect after int boec bij ghetal cxix. 

 

17 mei 1390 .... starf Claes Dirx soen    ... ende Rissent sijns wijfs  

17 mei 1483 .... starf Lijsbet Jacobs dochter van Bennenbroeck beghine ....   

 

18 mei 1409  Int jaer ons heren m cccc ix starf Alijt vander Schuer. Ende heeft 

beset tot hair memori ende tot Griet Jacobs dochters memori hair nicht xl st. iaers. 

Ende hoer ander besprec selmen vinden after int boec op ii. 

( en aldaar foto 152 : ) Dit syn die renten die Alijt vander Scuer plaghen te wesen. In 

den eersten .iii.st. siaers op twee huse ende erve in die Clene Houtstraet dat een 
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huus heeft Willem Aernts soen die coern coper beseten ende ghift .iii. st siaers dat 

huys daer bi ghift enen stuver. 

 

 

18 mei 1538 ... starf Geertruijt Claes dochter ... soect after nae t'getal cxlv 

 

20 mei ; geen jaartal    Fij Dircs dochter heeft beset memorie voer alle ghelovighe 

sielen daer heeft si toe beset iii oude buddreghers siaers die selmen bueren vanden 

lande tot Baccom. 

 

-/- foto  68 

 

21 mei 1509   Int jaer ons heren dusent vijfhondert ende ix starf Vrou Jacops 

dochter ende Diliaen hoer suster ende hebben den hoff gemaect een stucke lants  

gheleghen inden ban van Lymmen. Ende hoer memoriën ende hoer vader ende hoer 

moeder ende heer Boreyt hoer broeder ende Katherijn hoer suster sullen uyt dat 

lestte lijf gaen van hoer huijs nae Katheryn Ijsbrants dochters doot. Ende noch tyen 

st. siaers die susteren van Akersloet. Ende hoer ander testament salmen vinden after 

int boeck naet ghetal van c vi.  

Ende op dese tyt ist memori van hoer vader ende moeder mit hoer volck soect hier 

nae remigii bavonis ( 1 oktober ) 

( in linker marge : ) dit huys van Vrou Iacops is vercoft ende dat gelt is beleyt an die 

groene fluwelen ornamenten tot hoer memorie ende hoer vrienden memoriën. 

Memori van Alijt van Buten Jacop Hendricszn wedue  

( nog in linker marge : )  Item die barvoetsusters syn of ghelost. Noch is gesturven 

Duijjf Remen ende starff int iaer van lx heeft gemaect elcke bagyn een broot van een 

deut ende haer memori staet op broot ewich. 

 

21 mei 1451 ...starf Pieter ielijszn ... Ave syn wyf 

22 mei 1459 ... starf Eedsburch Pieters dochter 

22 mei 1469 ...starf Griet Pieter ielys dochter 

22 mei 1473 ...starf Yelis Meynaertszn 

22 mei 1483 ...starf Aef Yelis dochter ende Oetghift Yelis dochter beghinen   

23 mei 1506 starf Kathryn Yelys dochter  ... ende een vat hops te schencken in die 

vasten. Ende dat is betaelt mit gelt. Ende Kathryn Ielis dochter ende Eedburch hoer 

suster hoer beyder memoriën staen op dat broot ende op die hop. 

23 mei 1526 sterf Beatris Martyns dochter .... ende hoer ander testament salmen 

soecken after nae t'getal cxxxiiii  

 

-/- foto  69 

 

25 mei 1449 starf Griet Claes Janszn 

25 mei ( geen jaartal) 

Item opt dese tyt ist memori Jan Claes Daniëlszn ende Katryn syn wyf ende 

Gheertruut haer dochter tot haer memori salmen scencken wijn in die kerc pinxter 
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daghe des avonts ende dat sullen die meesterissen nemen vanden Heilighen Ghiest 

miesters.  

(vervolgt in ander handschrift : ) 

als twintich stuvers ende des sellen die ii meesterissen die scencken elcs een halve  

pinte wijns siaers hebben ende loepter over dit sel die kerc der beginen hebben. 

Voert heeft Gheertruut voerscreven besproken ende gemaect tien stuvers siaers den 

susteren van Akersloet in Haerlem (1)  op sint Franciscus dach mede ter marct te 

gaen, ende vijftien stuvers siaers tot grafganc ende vijf stuvers siaers tot was mede 

te lichten den gebonden Christus an onse trali in die kerc, ende vier stuvers siaers tot 

was opten heiligen sacraments dach opt hoge outaer in onse kerc, ende twee 

stuvers siaers den pastoer der beginen. Ende ii  meesterissen elcs een stuver siaers. 

Ende die costerissen, den coster ende twee leesters elcs een halve stuver siaers 

ende dat poerthuus een halve stuver siaers. Ende in hoer iarichtijt negen stuvers tot 

ix missen siaers. Dese voerscreven vierdalve rijnssche gulden siaers selmen boeren 

van de heilige geest meesters in Haerlem.  

(vervolgt in ander handschrift : )  

Ende noch iii en half stuvers siaers tot Katherijn Jacop Groots memorie.  

( in linker marge : ) Item noch soe heeft Katheryn Jacop Groots voerscreven 

besproken onsen hoff drie stuvers siaers welke sij betaelt heeft mit gereet gelt ende 

dat tot twee kaersen siaers up Geertruijt Jan Damelszn hoer nichten graff daer sij 

inne begeert te leggen. Ende noch een misse up hoer jaerichtide van buijten dat sijn 

iii als te samen ses minrebroers twee up die eersten dach, ende vier minrebroers 

upten anderden dach. Soect bi t’getal achter int boeck cxliii. 

 

-(1)- Die susteren van Akersloet achter 't gasthuis (1485) Bron: Monasticon Trajectense  

https://www2.fgw.vu.nl/oz/monasticon/detail.php?ID=077 

 

26 mei 1470 starf Griet heer Mouwerijns dochter   ... ende Jacob hoer suster oec iiii 

stuver uutten selven lande ende één vanden hoechtiden bi hoer iaerghetijt, xvi 

stuvers tot wijn te scencken in die kerc ende tot visitaci van hoer graf, ende een lb 

[pont] siaers tot ewighen dagen ... ende die poertierster voer ende after ende besiden 

elc vi penninc ... 

27 mei 1481 

Int iaer ons heren mcccc ende lxxxi starf Engel Jans dochter beghine ende tot sijn 

hoer memori staen iii en half stuvers siaers uuten lande tot Akersloet gecoft van 

Aecht Rembrants dochter. 

 

28 mei 1430 starf Katryn Jacobs dochter  

28 mei 1435 starf Diedwer Jacobs wyf vander Geest  

28 mei 1473 starf Beatris Gherijts dochter [toegenen crumen ] 

 

-/- foto  70 

 

29 mei 1419 Int iaer ons heren .m.ccc ende xix starf meester Andries Pieters zoen 

cuereit van Crommenie ende heeft beset tot synre memori ende syns vaders .ix. 

vlaemsche groten siaers dat selmen bueren t’Utgeest uut Beyers Ven. 
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30 mei 1414 starf Beatrys van Reynburch (een beghijn) ...  ende Dirc Kalle horen 

broeder 

 

-  Petronillae virginis  -   

31 mei  1463  Int iaer ons heren m cccc ende lxiii Cristijn Claes Walichszn dochter tot 

haer memorie staen iii en half s. gl gl uuten lande van Claes van Yperen ende van 

Cornelijs Andries dochter is onse kerc of gecomen vijff rijnssche gulden.  

 

31 mei 1439   Item int iaer ons heren m cccc ende xxxix  starf Maritgen Andries 

Dircszns ende Eedsburch hoer dochter ende tot deser tweër memoriën staen x 

liewen ( leeuwen; een munt ) siaers die selmen boeren uutten lande dat gecoft is van 

Jan Meynenzns zoon. 

 

31 mei 1483   Int iaer ons heren m cccc lxxxiii starf Cornelis Andries dochter  

beghijn voerscreven. Ende heeft beset xx stuvers siaers tot een half vat hops te 

scencken in hoer iarichtijt diemen boeren sal uut t’lant t’Akersleot gecoft van hoer 

erfgenamen. 

 

-/- foto  71 

 

4 juni 1440 starf Marijtgen Jacobs wedue  
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-/- foto  72 

 

JUNI 

 

5 juni 13 -- Int iaer ons heren .m.ccc. ende [blanco] starf heer Jan de Bloet …. 

5 juni 13 -- Int iaer ons heren .m.ccc. ende [blanco] starf Griete Gheien … 

5 juni 13--   starf ioncfrou Hildegont van Campen ...  memori Claes die Vriese haren 

swager  

5 juni 1484 starf Aernt Willems dochter beghine ende tot haer memori staen iii en half 

stuvers siaers uten lande gecoft van Aechtgen Rembrants dochter. Ende op dese 

selve tijt ist memori van Diliaen Willem Dircszns haer suster ende heeft beset iiis ( 

drie en half ) stuvers siaers uuten lande voerscreven. 

 

6 juni 1412 starf Katryn Jan Garbrants zoens dochter 

6 juni 1396 starf Ghisebrecht Jans zoen op sinte cecilen dach. Int iaer ons heren 

m.ccc.xxvi starf Gheertruut syn wyf  

 

7 juni 1519 starf Katherijn Jans dochter  ... als after int boeck gheteijkent staet opt 

lancste bij ghetal cxlii 

7 juni 1540 starf Alyt Jacops dochter .... noch Guiert Wolferts dochter hoer nichten 

memori  

 

8 juni 1447 starf Ave Claes Beren dochter van Purmer beghijn beghijn tot haer 

memori staen iiis [ drie en half ] stuver uut Remer Rembrantsz’ lant tot Akersloet. 

 

-/- foto  73  

 

9 juni 1422 starf Katryn Jans wyf van Heemskerc 

9 juni 1468 starf Fye Florys dochter ...  Claes haer broeder ... ende sijn vertymmert 

aen onse kerc 

9 juni 1494 - Int iaer ons heren m cccc ende xciii starf Jan Adam Diercs dochter 

beghine. Ende heeft gemaect een nobel siaers tot een misse des wekes in onse kerc 

vridages opt heilich cruus outaer. Ende xx stuvers siaers tot wijn te scencken in onse 

kerc  …. 

 

10 juni 1448 - Int iaer ons heren m cccc ende xlviii starf Floerijn Jans dochter beghijn 

ende Mijntgen hoer suster ende Jan Lude soen ende Hildegont ende Dillant syn twee 

dochters  . Tot hoer memoriën staet vijfftien st. siaers goets ghelts in rechten poert 

recht op Jan Ysebrants soens die scepemaker huus mitten erve legghen ende 

staende in Bakenes op die Spaern bi die Coude Horne also die scepen brief daer of 

in hout.  

 

12 juni 1445 starf Gheertruut Meynaerts dochter  

12 juni 1461 starf Alijt Symons dochter van Sciedam  
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-/- foto  74  

 

13 juni 1400 starf Gheertruut Willem Coptgens soens. Ende Aelwaer Dirc Camerlincs 

ende Duve hoer dochteren  

13 juni 1423  - Int jaer ons heren m cccc ende xxiii starf Haes Jacops dochter 

beghijn. Ende heeft beset tot hoer memorie tot haer moeder ende tot Katherijn hoer 

moeije memoriën t’samen elf talve stuvers siaers uut Arijs Zwerenszn lant een heel 

coeweijdt in Uutgheest. Ende hoer ander testament salmen soecken after int boeck 

bij t’getal van cxxxv 

( en los briefje op foto 79 )    “ Alst Haes Jacobs dochter iaerichtijt is soe selt mede 

Katrijn Bartolmeus dochter hoer vader iaerichtyt houden “ 

13 juni 1553 starf Cornelis Garbrants dochter 

 

14 juni 1482 starf Aef Claes dochter beghine ... Goburch hoir suster ende Dirc hoir 

broeder  ( testament : zie foto 190 ) 

 

14 juni   Item op deser tijt ist memori van Aecht Nanninx dochter beghijn ende heeft 

daer toe beset 3,5 stuvers te boeren te Heyloo uut Claes Vincken lant. 

 

15 juni 1421 

 
Int jaer ons heren m.cccc ende xxi ( 1421 ) starf Jan onse koster die menich iaer 

oetmoedelyc diende inde dienste gods heeft beset tot synre memorie iii oude 

buddreghers siaers die selmen bueren uutten lande dat ghecoft is ieghen oude 

Gheryt Willems zoen. 

NB: zijn memorie wordt vermeld op foto 155 onder xv :  Anno 1421  "Item drie oude 

buddreghers siaers tot Jans memori die onse koster was". 

 

15 juni 1426 starf heer Gheryt die Bloot    memori syn broeder ende Abraham 

Dircszn ende Jutte syn wyf ende ioncfrou Mari Dirc Maertens zoens wyf  

 

16 juni 1455 starf Machtelt Jan Koenen .... op die selfde tijt ist jarijchtijt Angnies Jan 

Koenen dochter  

 

-/- foto  75 blanco 

-/- foto  76 blanco 

 

-/- foto  77 ( en 79 ) 

( klein briefje : )  

alst Haes Jacops dochter iaerichtijt is soe selt mede Katryn Bartolmeus dochter mit 

hoer vader iaerrichtyt houden 
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-/- foto  80 blanco 

-/- foto  81 blanco  

-/- foto  82 blanco 

 

-/- foto  83  

 

17 juni 1416 ...  starf Symen Scout ...  tot synre memori .xii. groet siaers op Dirc Jans 

zoens huus die Water Voere in die Syl straet ende op Pieter Baernt zoens huus after 

nuwe gast huus neven deen Barch .x. lichte grote.  

Voert so heeft Symen Scout den ghemenen armen ghemaect en kampe lants ... daer 

sel men harinc of buckinc mede copen totter armer behoef opten hof. 

Item noch in Aeluwaer Symon Scouten dochters iarichtijt ... 

op die selve tijt salmen doen iarichtijt Symen Scouten twe dochteren Aelwer ende 

Alyt ende haerre beider moeder die Clemeijns hiet. 

 

18 juni 1437 starf Simon Hughenzn van Assendelf... ende Alyt syn wyf Simon 

Scouten dochter heeft beset ... 

( in linkermarge : ) Cornelis Simon Jan en dochter heeft ghemaect een acker lants tot 

Akersloot van xxx stuvers siaers ende dat sal men delen aen broot.  

 

Item hier selmen doen Lijsbeth Gale Claeszn wedue memorie   ... item noch 

Gheertruijt Galen dochters memorie. 

Ende noch van Cornelis Symon Jannen dochter ... ende noch tot Cornelis Symons 

dochters memorij  

 

19 juni  Gervasii et Protasii martyrum 

19 juni 1402 starf Willem van Goer  

19 juni 1473 starf Maritgen Mychiels dochter  

19 juni 1505 starf Lijsbeth Alfaerts dochter ende Maritgen haer suster 

19 juni 1476 starf Geertruut Pieter Taemszns wedu ... 

Ende op dese tijt selmen doen dese seven nagescreven personen memorie als Dirc 

Vrericszn end Brecht sijn wijf, Geertruut Dircs dochter beghijn hoer beider dochter, 

Wendelmoet Jan Willemszns wedu, Tiet Jans dochter, Jan Dircszn ende Lijsbet sijn 

wijf. Des doe heeft Geertruut Dircs dochter beghine vs. besproken .... Item iiii stuvers 

siaers tot sinte Anne mede te verlichten.  ...  Des soe sellen die meestissen iairlix te 

mey ontfangen van die heilige geest meesters vri gelt derdalve rijnssche gulden 

siaers   ...  Des soe loepter nu over twalef stuvers siaers die selmen geven iairlix 

sinte Lucieën convent.      Hier of hebben wi een scepenen brief van die heilige geest 

meysters in Haerlem. 

 

20 juni -   Op deze tijt ist memori van Brecht Jans dochter Getruijt Diricx dochters 

nicht. 
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-/- foto  84 

 

21 juni 1560 beslissing lof 3 x per jaar,  

Item int jaer xvC lx soe hebben die meesterissen angenomen ten eewige dagen alle 

jaers te laten doen driemael siaers t’loff van t’heilige sacrament ende die moder gods 

te samen voerthalende met die cap t’heilige sacrament een lof op sonnendach 

binnen de octave, t’ander lof op een ander heilige dach binnen d’octave of die eerste 

donderdach na de octave alser geen heilige dach binnen de octave comt, het derde 

lof op hemelvaerts dach. Maer oft gebeurde dat ymant op syne cost op hemelvaerts 

dach liet doen t’lof van t’heilige sacrament dan salmen het derde lof doen op die 

anderde donredach na de octave. Ende tot elcke van die drie loven salmen i st. tot 

waslicht, i st. tot den pastoer, die cappelaens elcx een halve st., die coster ende vier 

andere priesters oick een halve st., twee jongen elcx een oirken. 

 

22 juni 1412 starf Alfaert Claes soen   ... ende Aechte syns wyfs ende Claes syn 

soen  

22 juni 1550 - Int iaer duysent ende vijf hondert ende vijftich starf Aecht Harken 

dochter ende heeft besproken iii stuvers siaers van memori. 

22 juni 1552 - Int iaer ons heren duysent vijfhondert twe ende vijftich starf Guert 

Gerrits dochter ende heeft besproken iii stuvers siaers tot memori. 

 

Item noch hebben die meesterissen angenomen ii eewige sacraments loven dat één 

lof salmen doen op ons heeren hemelsvaerts dach, het ander lof opt heilige 

sacraments dach. In elck loff ii stuvers tot waslicht, die pastoer een stuver, elke 

cappellaen mit vier ander priesters een halve stuver, die coster een stuver, ii jongen 

elcx een oertgen. 

 

23 juni 1480 starf heer Symon Outgerszns priester ende Aef Outgers dochter sijn 

suster ende int iaer van 84 starf Katrijn Bertolomeus dochter .... 

 

24 juni   Nativitatis sancti Johannis Baptistae 

 

24 juni 1456 starf Katryn Claes Rue zoen 

24 juni 1439 starf Aef Garbrant Claeszn 

 

 

-/- foto  85 

 

25 juni - Op desen dach ist iarichtyt Harman Eeverts soen van Eertswoude ende 

Vrouwelin sijn wijf .... 

25 juni 1435 starf Katrijn Harmans dochter beghyn  

 

26 juni 1482 - Int iaer ons heren m cccc ende lxxxii starf Diewer Heynrics dochter 

beghine. Ende heeft beset  ….    
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Des soe selmen xv stuvers siaers hier of uutreyken tot wijn te scencken op ons heren 

hemelvaerts dach ….   

Memori Lambert Heynricszn ....  Ende daer of is gecomen iii cronen die vertimmert 

sijn an onde kerc .... tot een misse elkes wekes te laten doen voer hoer ende hoir 

vrienden in onse kerc. 

 

28 juni 14--  starf Griet Symon Pieters zoen  

28 juni 1481 starf Alijt Bertolomeus dochter  

28 juni 1509 starf Aecht Jan Wouters dochter beghijn  

 

-/- foto  86  

 

29 juni 1478   xi e iii Apostolorum petri et pauli   

29 juni 1478   Int jaer ons heren m.cccc ende lxxviii starf Dijrc Claes zoen onse 

coster die onse kerc lanc trouweliken ghedient heeft ende heeft ghebeden die 

meesterisse datmen hem die memori gheven wouden om gods willen ende onse 

meesterissen hebbense hem ghegeven.   

29 juni 1521 sterf Hillegont Claes dochter Zibrant Claeszn wedue   memori Cornelis 

Claes dochter hoer susters .... ende noch tot Maritgen Gerryts dochters memori  

 

30 juni 1514 sterf Jan Hughenszn ende Aecht sijn wijf ende Gheertruijt sijn dochter 

....   Ende datter overloopt salmen gheven den minrebroederen of andere 

gheestelicken mannen om missen daer voer te lesen hier inden beghijnen kerck of 

inder minrebroederen kerck nae goet duncken der meesterissen ...  bij ghetal cx  

 

30 juni 1557 

Int jaer ons heren mvC lvii hebben die meesterissen ontfangen een brief van ses 

rinse gulden ende vyf stuvers siaers losrenten staende op die v hooftsteden van 

Hollant mit meerder somme van gelde die penning xxv. Hier voer zullen zy 

uuytreycken alle jaers inde jarichtydt van Margriet Pieter Wissen dochter tgunt dat 

hier na staet.  

Item inde jarichtyt ses missen elcke misse drie groot die pastoer ii stuvers, die vier 

cappelaen elcx drie groot, die ii meesterissen elcx een stuver, die costerissen ende 

coster elcx een stuver, het poorthuys een stuver. Een stuver tot miswyn. Item xviii 

stuvers tot iiii sine vrouwe loven te weten onse vrou in die vasten, hemelvaert, 

geboorte ende onse live vrouw lichmisse. Item tot ii heilichcruys singende missen vi 

stuvers.  

Tot ii pont smeercaerssen iiii stuvers, voer ii caersen op t’graf ii stuvers. Elcke bagyn 

een oertges broet. Item ist saeck dat dese renten niet betaelt en worden soe sullen 

die meesterissen niet verbonden syn tot dese voerscreven lasten. Item Alydt Willems 

dochter memori staet op t’broot van Margriet Pieter Wissen. 
in de linker marge :  

Margriet Pieter Wissen haer vader ende moeder ende haer twe susterren ii stuver by 

dit getal cxxix. 

hooftsteden : hofstede, grond waarop een boerenwoning met bijgebouwen staat 

smeer   : vet, ihb. dierlijk vet 
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-/- foto  87 

 

 
 

Int iaer ons heeren duisent vijf hondert lxxi ( 1571 ) soe hebben die meesterissen aen 

ghenomen om uut te reijcken eewige memori van Katrijn Wouters ende Guert  

Willems dochter haer nicht, den pastoer twe stuvers tot presenci, die vier 

cappellanen elx een stuver, ende twe stuvers tot caersen, ende die meesterissen elx 

een stuver ende die coster ende costerissen elx een halve stuver ende elx inwoender 

van den hoff een broot van een oertgen op haer iarichtijden al eewich ende is betaelt 

met ghreet geld ende sal gaen uut een sticke kants ghelegen Schoten in die veen 

van vierdalf madt ende ghebruycken nu ter tijt Wouter Willems zoens kinderen. 

-/- foto  88 blanco 
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-/- foto  89   

 

JULI 

 

1 juli 1516 sterf Anna Claes dochter ende Maritgen Pieters dochter hoer moeye  ....  

 

2 juli Visitatio Mariae 

 

3 juli 1443 starf Katrijn Brusers  

Selve tijt is tmemori Ghuurtruut Pieter Janszn wedue 

3 juli 1468 - Int iaer ons heren m cccc ende lxviii starf Gheertruut Jacop Maertijn 

zoen dochter ende heeft ghegeven tot hoer memori drie cronen die sijn gheleit an dat 

nuwe siec huus. 

 

4 juli 1514 starf Belij Pieter's dochter  

 

-/- foto  90 

 

6 juli 1465 starf Gheertruut Jacop Claeszn dochter  

7 juli starf Diedwer Comen Aertns dochter  

 

-/- foto  91 

 

9 juli 14nn  -  Int iaer ons heren m cccc ende [blanco] starf Lijsbeth Claes dochter 

beghine. Ende heeft beset ….. 

Memori van Claes Gherijtszn haer ader ende Aecht haer moeder ende Symon Claes 

haer broeder ende Gheertruut haer moeye ...  Ende noch x stuvers siaers tot behoef 

vander minrebroeders om mede te merckt te gaen. …  bij tgetal cxlvi 

 

10 juli 1499 starf Ym Claes dochter ... Aecht hoer suster 

Item Willem Claes dochter  

 

11 juli 1468 - Int iaer ons heren m cccc ende lxviii starf ioncfrou Baertraet Jan van 

Foreests wijf ende heeft beset tot hoer memori 3,5 stuvers siaers tot die lande te 

Akersloet van heer Gheryt Janszn ghecoft geheten Jan Pieterszn Ven.  

Ende int iaer ons heren m cccc lxx ( 1470) starf Ijde van Foreest ende heeft beset tot 

hoer memori 4,5 stuvers siaers uten lande voirscreven.  

Ende hier selmen doen selmen doen memori Aecht vander Horst, Kersant van 

Aricom ende Jacob hoir dochter uten lant voirscreven.  

Ende mer dese ii leste memoriën selmen boeren uut Kersten Hermanszn huus 

staende op die Volvers Graft tien scelling siaers in poertrecht.  

 

12 juli 1573 

In iaer ons heeren m.ccccc. lxxiii de iiii maert starf heer Jan Jacobzn onse trouwe 

cappelaen dien in dese tijt mede zijn memorie gehouden zal worden. 



61 
 

 

12 juli 1465  -  Int iaer ons heren m cccc ende lxv starf meester Claes Voechtszn 

priester. Ende heeft beset ….. En oec heeft hi beset vis t. gl gl welc an die kerc 

vertymmert sijn. … 

12 juli 1480  -  Int iaer m cccc lxxx starf Gijsbrecht Bartolomeuszn ende Katrijn sijn 

wijf ende men sel in dancbaerheit laten doen eerlic hoer beider memorie want sij 

fundiert hebben die singende misse vanden heiligen sacrament in onse kerc.  

... memori van Maritgen Claes dochter Spaermans  

 

Omtrent lichtmisse salmen houden die iarichtyt van Clara Pieters dochter vander  

Delle mit dese voerscreven memoriën want dese van een geslachte zyn soect na het 

getal cxx  ( zie foto 208, waarin “ Item xxv stuvers tot broot. Item viii stuvers tot waslicht inde 

donderdaechs singende misse. “ ) 

Noch op dese tyt salmen die memori houden van Liesbeth Dorcx dochter die renten 

staen opt getal van cxx. 

Noch Maritgen Claes dochter memori op dese tijt. 

 

-/- foto  92 

 

13 juli 1421   Int iaer ons heren m.cccc.xxi starf Katryn Jans dochter vander 

Goude  ende heeft beset ….. 

13 juli 1486           Int iaer mccc ende lxxxvi starf Gertruut Brunen dochter ende tot 

haer memori staen …. 

 

14 juli 1414 -   Int iaer ons heren m cccc ende xiiii starf Willem van Scoten ende heeft 

beset …..  Item Willem voirscreven heeft ghegheven den armen opden hof een 

sestendel van vier nobel op een camp lants bijt Man Pat ende die hof van Hollant 

heeft xviii stuvers goet gelts uut die vier nobel ende hier hebben wij een brief of. 

 

Item Machtelt van Scoten heeft beset tot haer memorie ende tot Lisebet haere 

dochter …. Item Lijsbet van Scoten heeft die tafel mitter voet opt hoghe outaer laten 

snyden ende heeft haer ghecost omtrent C borgon[dse] scilde ende xxxv. Dese 

memorie doet men opten xxv dach in april op sinte Marcus dach.  

NB : en in getijdenboek op 25 april “ Int iaer ons heren m cccc ende l starf Lijsbet van Scoten 

ende hier selmen doen Willem van Scoten ende Machtelt sijn wijf hoer ouders ende Agnies 

hoer suster memori als int boec staet “ 

 

15 juli 1409 Int iaer ons heren m cccc ende neghen starf Oude Nelle een beghine. 

Ende men sel gheven tot hoere memori ende tot Beatrijs hoer suster memori selmen 

gheven die helft van die driedeel die si heeft t'Uutgheest uutten lande dat gheheten is 

die Langhe, Hem, die ander helft van die driedeel die kerc half ende die [   ] 

 

15 juli 1409 (?) Op den selfden dach starf Reymburch Jacobs dochter een beghijn  

ende heeft beset x buddreghers op een hof stede tot west Saenden. Die één helft tot 

haer memori. Ende die ander helft tot den ghemenen armen.  

15 juli 1497 starf Claer Bouwens dochter  
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15 juli 1432 sterf Geertruiijt Bruijnen dochter .... bij t'getal cxxxix 

 

16 juli 1561 starf Gerritgen Heynrix dochter ende sij heeft gemaect elke begijn een 

deuts broot ende dit staet op alle die losrenten die den hof heeft of crigen mach ende 

haer memori staet op het broot. Dit is ghecoft op sinte Pieter ende Paulus avont. 

Ende noch heeft Gerritgen vooerscreven gecoft ewige presenci uut te reijcken op 

haer iarichtijt, den pastoer twe stuvers, elcke cappellaen een stuver ende twe stuvers 

tot caersen, den coster ende elcke costerisse een halve stuver dit omtrent cersmis  

dit sellufde mede op die losrenten die sy hebben of hebben sallen. 

 

-/- foto  93 blanco 

-/- foto  94 

 

Int iaer ons heren m cccc ende xci hebben wi meesterissen ontfanghen van Grie  

Rycke Dircs Pieterszn wijf xl rins gulden ende die beleit an een verdel van een 

stucke lants gelegen tot Akersloet gemeen mit Dirc Claeszn van Scoerls kinderen. 

Welc verndel wi ghecoft hebben van Willem Pieterszn ende Delof die cupere Oude 

Pieters swaghers ende dit selmen uutreiken Aecht Aecht Alferts dochter ende Katrijn 

Garbrants dochter ende na hoer beider doot enige beginen vanden bloede van Griet 

voerscreven ende alser nijement van horen bloede is opten hof soe selment geven 

den armen beginen.  

 

-/- foto   95  

 

16  juli 1578 

In linkermarge : “ ter oorsaec van Religie “ 

 
Int jaer ons heeren m vC lxxviii ( 1578 ) overmits t’landurich oorlogh ter oorsaec van 

Religie ende dije groote vervolginge der geestelijke ende religioesse persoonen hier 

in Hollande, soe is int selfde jaer in den maent Julio Dije Eerwaerdige heere ende 

meester Jacob Claeszn Wij Licentiaet inder godheijt: pastor ende cureijt van dit 

Bagijnhoff  

getrocken tot Coelen ( Keulen) ende aldaer op S. Margrietten dach in ( 20 juli in 

linkermarge : @o lxxxii : 1582 ) den Heere gerust ende int Clooster der predijcheeren 

begraven Onssen Hoff mit een eerlijc Testament bedenkende :  
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Waerom de Meesterisse tot dancbaerheijt van dijen aengenomen hebben hem 

eewelijc nae te doen ende op sijn Jaergetijt uut te reycken zulx als hier nae vollicht:  

 Eerst eewyge memorie in onsse kerck te houwen tot troost van sijn ziel ende 

voor die zielen van sijn salige vader ende moeder mitsgaders sijn twe lieffene 

broeders: namentlijc broeder Jan Wij Minnebroeder dije mede ter selfder tijt ende 

oorsaeck tot Coelen ghevlucht gestorven ende aldaer bij hem in een graff begraven 

is ende Frans Claeszn Wij hier in onsse kerc begraven.  

Voirts in sijn Jaergetijt den pastor van grafgang xx stuvers 

Den zelfden voor sijn presentie iiii stuvers 

Vyer Cappellanen elx twee stuvers  

Tot zielmissen tyen stuvers 

Vyer stalkaerssen opt graff 

Den Meesterissen elx twe stuvers 

Den twe Leesters elx drije groot  

Den poortsusters tzamen vyer stuvers 

Den Coster ende Costerissen elx een stuver 

Dije den zijelpoort, den poort op Bakenesser graft desgelijcxs  

het waschhuijs sluijten ende ontsluijten elx een stuver 

Op sijn Jaergetijt elke Begijngen van den Hoff een broot van een stuver  

Ter selfder tijt alle maechden dije van den aellemisse des Hoffs leven elx een stuver 

eerlijc : fatsoenlijk; eerbiedwaardig; eervol; betamelijk 

 

-/- foto  96 

 

20 juli Margarete virginis 

 

21 juli 

Item Magdaleen Claes dochter beghyn heeft in die hoechtyt van sinte Marie 

Magdeleen laten singen beide vesperen ende missen alsmen vrouwen daghes doet 

ende gaf den voersangher een scellinc goets ghelts, den dienres ( dieners ? ) elc een 

halve ende sette ii kaersen van ii st. goets ghelts, den sanghers v stuvers tot borst 

cruut goets ghelts ende laet scencken wijn voer haer memori .... 

borst cruut : In 't algemeen. Kruid, gewas aangewend ter verzachting van het hoesten. 

 

21 juli 1540 starf Magriet Pieter Harmanszns dochter  

 

22 juli   Maria Magdalene   

 

22 juli 1400  -  Maria Magdalene  -   Int iaer ons heren .m.cccc. starf Katrijn 

Engheltgens des proestmoeder van Berghen ende heeft beset .v. st. siaers op Pieter 

Sappen erve in Appelaers Steghe. 

22 juli 1456 ... starf Lijsbet Gheryt Ysebrantszn wedu ... 

22 juli 1457 ... starf Ave Jans dochter  

Ende op dese tijt ist Katherijn Jans dochter haer susters memori .. 
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23 juli 1470 starf Beatris Jans dochter tot hoer memori ende Willem Reyer Jacobszn 

wijf haer dochters memori staen ... 

23 juli 1532 ... starf Gerbrecht Gerrijts dochter   ... tgetal cxxxix 

Int iaer ons heeren duijsent vijfhondert ende sestich heeft Gerritgen Heijnrix dochter 

haer memori gecoft.    

 

24 juli 1442  -  Int jaer ons heeren m cccc xlii starf Ave Baertouts dochter die cropel 

was tot haer memori staen iiiis ( vier en half ) liewe uut Reymbrants Reyner 

Rembrantszn lant t'Akersloet.  

 

24 juli 1408  -  Int jaer ons heeren m cccc ende viii starf Hildegont Baertouts dochter 

een beghine op den hof ende heeft beset tot hoer memori ende hoers vaders ende 

moeder x buddreghers siaers ende gheeft Baertout Baertouts soen hoer broeder 

uutter Wike. 

 

24 juli 1471  -  Int jaer ons heeren m cccc lxxi starf Diliaen Andries dochter ende tot 

haer memorie staen ii en half stuver siaers diemen ontfangen sel uut Jan Pieterszn 

Ven t’Akersloet. 

 

-/- foto  97 

 

25 juli  Jacobi Apostoli 

 

25 juli 1407  -  Int jaer ons heeren .m.cccc ende vii starf Ermegaert Dircx dochter. Tot 

haer memori ende haer twee broeders ende Ym Dircs dochter haer suster sel gaen 

die helft van iii en half pont na Ymmen doot dese rente voerscreven syn gheleghen 

t’Alcmaer op Venydsen op die husinghe ende erve die Baertout Reyners Iden nu 

beseten heeft. Dese voerscreven renten selmen dielen alle den ghenen die 

gheharbercht syn op de hof die te vigeli ende ter missen comen. Item daer toe 

hebben Ermegaert ende Ym voerscreven .v. nobel ghegheven daert bac huus mede 

begonnen wart. 

25 juli 1439 starf Engheltruut Simon Enghels dochter ... 

 

26 juli 1440  Int jaer ons heeren m cccc ende xl starf Gheryt Boon ende Lysbeth sijn 

wijf ende Machtelt ende Alijt beghinen haer dochteren ende hebben beset …..  daer 

Ghuurtruut Tymans dochter memoriën op staen.  

 

26 juli 1544 starf Maritgen Symons dochter .... soect after int boeck cxliii   ... ende 

Lijsbet Jans dochter hoer nichten memorij staet op dat broet. 

 

27 juli 1496 starf Maritgen Pieter Symons dochter ende Geertruut Pieter Symonszn  

dochter haer suster  

 

28 juli 1509 starf Katherijn Willems dochter ende hoer vader ende hoer moeder ende 

Alyt hoer suster ... 



65 
 

28 juli 1513 starf Agnies Jans dochter  ende Fij hoer dochter  

 

-/- foto  98 

 

31 juli 1409 starf Katryn Dirc Bennincs dochter een beghijn ... 

 

 -/- foto  99 

 

Int iaer ons heren m.ccccc. ende ix sterf Lubbrecht Barthouts dochter ende heeft den 

hoff gemaect een stucke lants ...  memori Gheertruijt Jans dochter hoer nichte .... 

Machtelt Jans dochter hoer nichte saligher ghedachten ... 

Item op dese tijt iarichtijt van Ghijsbert Barthoutszn   ... Lubbrecht Berthouts dochter 

hoer moeije saligher ghedachten ... 

 

-/- foto  100 blanco 
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-/- foto  101    

 

AUGUSTUS 

 

1 augustus  Ad vincula sancti Petri 

1 augustus 1397  -  Int jaer ons heren m.ccc.xcvii starf Gheertruut Bartouts dochter 

meesterisse ende van haer memori sel men gheven na in hout des lants t’Uutgheest 

ende ghecoft wort ieghens Gherijt Albout ende hier nae ghescreven staet. Ende .iiii. 

stuvers des iaers sel men den ghemenen armen gheven alsmen haer iarichtyt doet. 

Ende dat sal die kerc gheven. 

 

1 augustus 1527  -  Int jaer ons heren m.ccccc.xxvii ( 1527 ) starf Sofie Willems 

dochter ende heeft beset tot haer memorij iii en halve stuvers siaers uut dat lant tot 

Akersloot ghecoft van Jan Claes Wouterszn Ende die heilige geest meesters sijn 

jaerlix sculdich uut te reijcken nae uutwijsinge van hoer register omtrent sint Jacops 

Apostels dach inde soemer op Sophie Willems dochters jaerichtiden dat groote 

Begijnhoff binnen Haerlem die somme van neghen rinsche guldens siaers. 

NB : er wordt verwezen naar een voetnoot op dezelfde pagina :  

In deser maniere. Inden eersten den pastoer des hoffs tot presencij .ii. stuvers, den 

vier cappellanen elcx een braspenning, tot vijf missen van buijten .v. stuvers, tot twee 

kaersen upt graff .ii. stuvers, den meesterissen anden hoff elcx een stuver, den 

coster ende costerissen elcx een groetgen, tot een misse te weeck iii rinsche gulden 

te weten voir den priester, ende voir wijn ende waslicht t’samen v stuvers, sinte Lucie 

convent .iii. rinsgulden, Reijer Wouters dochter hoer dienst maecht indien sij beghijn 

blijft ii rinsguldens ende een stoter. Ende nae doot van Reijer soe sel men t'geven 

den armen beghinen des hofs voerscreven. Item die stoter die den armen hebben 

soude boven die twee rinse gulden sal hebben die kerck tot waslicht ende wijn.  

rinsche gulden : Rijnsgulden, Rijnse gulden benaming voor verschillende middeleeuwse 

muntsoorten. Werd verdeeld in 20 stuivers, de stuiver in 16 penningen. 

stoter : muntstuk, bekend als muntwaarde, nl. van 21/2 stuiver. 

 

2 augustus 1412  starf Aechte meester Engghebrechts  ... uuten lande dat ghecoft 

ieghens ioncfrou Alyt Symons Baertouts zoens wedue t'Alcmaer. 

 

4 augustus 1435 en 1439  -  Int iaer ons heren m cccc ende xxxv starf Gheertruut 

Iacob Janszn wijf ende heeft beset voer haer memori ende Beli Jan Symonszn 

dochter haer nift een stuver holl[ants] payments syaers op een huus in die Veerstraet 

dat Symon Vrankenzn was. Int iaer ons heren m cccc xxxix ( 1439 ) starf Bely 

voirscreven ende tot haer memori staet als voirs is. 
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-/- foto  102 

 

5 augustus 1435  -  Int iaer ons heren m cccc xxxv starf heer Mathijs van Tiel van 

hem syn gecomen iii borgon[sche] scilde ende een gulden tot die tafel in dat noerder 

poertael. 

tafel  : (mogelijk) plaat van een vaste stof met een inscriptie, waarop een tekst gegrift, 

geschreven is. (Bijbeltaal). 

 

6 augustus 1417  - Int iaer ons heren m cccc xvii starf  Beatrijs Symons dochter ... 

6 augustus 1574    … starf Ijde Jacobs dochter ende heeft gemaect tot 

onderhoudenisse vande statie van de verrisenisse op den heiligen Paesch dach int 

ende van de metten de cappellanen …..... Elcke bagyn van den aelmis levende 

oirtgens broot op haer jaergetijt ende is betaelt met gereden gelde. 

aelmis : aalmoes, aelmisbroot (“In der kercken, als men dair aelmisbroot deelt”; aelmisliede, -

luyden (“Huttekens, daer aelmisluyden inne wonen,”); aelmisprovende, een dagelijksche 

maaltijd ten behoeve van armen 

 

8 augustus 1401  -  Int iaer ons heren .m.cccc. ende één starf haer Symen die 

Woester priester ende cureyt der beghinen kerc tot Haerlem ende voer syn memori 

staet .viii. st. op Vrancke Roelofs zoens erve in die Beghinen straet. 

 

8 augustus 1409  starf Wolbrant Ghisebrechts zoen   ...  memori Grieten Wolbrants  

Ende op deser tijt salmen houden jaerichtijt van Gheertruijt Florijs Jacopszn wedu  

ende Reijmburch hoer dochter 

 

8 augustus 1518   Int iaer ons heren m ccccc ende xviii starf Griet Willems dochter 

beghijn ende heeft beset tot haer memoriën iii en half st. siaers ende is ghegheven 

om dat lant dat ghegheven is om dat siec huijs. Ende dese vier voirnoemde 

memoriën als te weten Wolbrant Ghisbrechtzn, sijn wijf, sijn dochter ende Griet 

Willems dochter salmen doen in die maert. 

 

-/- foto  103 

 

9 augustus 1504  starf Dirck Janzn Troest 

9 augustus 1519  starf Diewer Jans dochter ende Katherijn hoer suster  

9  augustus 1449  starf Alijt Symoens dochter vander Stuver ende Beiateris haer 

moey  

9  augustus 1449 starf Claer Roelefs dochter  

 

10 augustus Laurentii Martyris 

 

11 augustus 1449 staerf heer Vechter Pieterszn  

11 augustus 1484  -  Int jaer ons heren mcccclxxxiiii starf  onse eerwaerdige vader 

heer Bouwen Reyerszn priester die onse kerc doechdelic xx iaer regierde ende in 
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sijn ouderdoem bi consent der meesterissen die kerc overgaf meester Jacob 

Olijslager[s] voerscreven  Ende heer Bouwen voerscreven heeft beset tot sijn 

memorie ende sijn vader ende moeders ende Beatrijs Dircs dochter xiiii stuvers 

siaers te boeren uuten lande t'Akersloet gecoft van heer Gerijt. 

 

12 augustus 1449    

 
 

 Int jaer ons heren m cccc xlix starf Reymerich Claes Govertszn dochter 

 beghyn tot haer memori ende Guurtruut ende Lucy haer niften memori  

 staet dat die miesterissen sullen drincken scencken als after in dat boec  

 staet 

 nifte : nicht 

12 augustus  1484 starf Luci Gerijts dochter  .... ende Rissent Glorijs dochter xvi 

stuvers soe lanc si leeft ende dan xi stuvers tot scencken dat Reymburch vs. 

besproken heeft mede te vervollen ende te baet te comen dat ant scencken brect. 

 

-/- foto  104 

 

13 augustus 1493 starf Hilgont Pieters dochter  

14 augustus 1400 starf haer Jacob van Purmer  

14 augustus 1509 starf Amelburch Claes dochter  

Op dese tijt ist memori Maritgen Baertouts dochter 

 

15 augustus  Assumpcio sanctae Mariae 

 

15 augustus 1405 starf Lisebet Aernts dochter een beghijn  

15 augustus 1540 starf Ymme Zierics dochter 

15 augustus 1541 starf Alyt Jans dochter Pons  

16 augustus 1421 starf Katryn Bruynnincs dochter een beghijn ... ende Jan die 

Witten haers broeders ... 

 

-/- foto  105  

 

17 augustus 1420 starf Dirc Ghisebrechts soen die backer  

 



69 
 

18 augustus 1420 starf Alyt Jans dochter ende heeft beset tot hoer memori 3,5 

vlaemsche groten die selmen bueren uutten lande te Limmen dat ieghen Pieter 

Willems zoen ghecoft is. 

 

19 augustus 1422 starf Lisebet Willem Wolferts zoens  

 

20 augustus 1439 starf Aechte Pieter Jans zoen dochter ... 

Ende op die selve tijt starf Gheertruut Dirc Foyen dochter  

 

-/- foto  106 

 

21 augustus 1439 starf Agnies van Ruven  ... dese memori selmen doen mit Lijsbet 

van Scoten opten xxv dach in april.    

22 augustus 1422 starf Ave Claes Ghisebrechts dochter  

23 augustus 1429 starf Diedwer Pigghen  

23 augustus 1451 starf Aecht Pieter Matten dochter  

23 augustus 1485 starf Lijsbet Lourijs dochter beghine tot haer memori staen iiis st 

siaers die in her leven lanc voer doot betaelt heeft ende an die kerc vetymmert is. 

 

23 augustus 1513 starf Aecht Symonts dochter ende Gheertruijt Lourijs Jans zn 

wedeu hoer suster 

 

24 augustus Bertholomei Apostoli 

 

24 augustus 1508 starf Rissent Zibrants dochter  

24 augustus1458 starf Hillegont Claes Jan Baertzn dochter 

 

-/- foto  107 

 

25 augustus 1515  - Int iaer ons heren .m.ccccc. ende xv starf Zwaen Martyns 

dochter  

25 augustus 1518 starf Hillegont Gherijt Vrzanckenzn dochter 

25 augustus 1558 starf Syburch Jacops dochter  

 

26 augustus 1439 starf Griet van Naerden beghijn  

26 augustus 1523 starf Duijf Gheeryts dochter beghijne … 

26 augustus 1523 starf Alijt Symons dochter beghijne  

27 augustus 1420 starf Ermegaert Borwets  

27 augustus 1543 starf Lysbeth Jans dochter  

 

27 augustus 1554  -  Item int iaer ons heeren mvC ende liiii hebben die meesterissen 

angenomen um uuyt te reycken alle iaers van mr. Jacob Meyster Henricxzn onse 

pastoer dese nagescreven lasten. Inden eersten syn memori ende syn vader ende 

moeders memori, noch elcke persoen wonende op bagijnhoff een deuts broot, noch 

die pastoer ii st., elcke cappellaen een st., noch ses st. tot ùissen, noch ii st. die 
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voerpoert maechden, noch die coster ende costerissen elcx een halve stuver, noch 

die syde poort die graftpoort, t’wasch huys deur elcx een halve st. Dese lasten 

salmen vinden op een stucke lant up t’getal van cxl, noch achttien stuvers tot 

grafganc. 

En onder cxl ( foto 227 ) : “ Item noch sal uuyt dit lantgaen opten jaerichtyt kvan 

meester Jacob Henrickszn Meyster onse pastoer xli stuvers alst breder voer int 

boeck gescreven staet. “ 

 

-/- foto  108 

 

29 augustus  Decollatio sancti Johannis baptista 

 

29 augustus 13-- starf meester Suwe ende Gheertruut haer Symons maecht tot 

haerre beider memori staet .x. st siaers op Eylaert zoens huus ende erve in die Grote 

Houtstraet dat [aent] sinte Cornelys gasthuys is. 

 

29 augustus 1539 starf Machtelt Claes Jan Beren dochter  

29 augustus 1507 starf Elijzabeth Adam Ghereytzn dochter   ..... ende hoer ander 

testament salmen vinden after int bueck mit dusdanighe ghetal ciii  

 

30 augustus 1421 starf Lisebet Claes Brechten sones dochter onse beghijn was  ... 

ene Griete hoer suster  ... Item Brechte Machiels dochter ende Gheertruut Michiels 

dochter elc een verndel van een gouden scilt also langhe als si leve na haerre beider 

doot so selt tot haerre beider memori bliven ...  

31 augustus 1413 starf Diedweer Jan Sappen dochter  

31 augustus 1500 starf Claes Diercszn ende Int Jans dochter sijn wijf 

31 augustus 1531 sterf Katherijn Jans dochter van Uutgheest   ... bij tgetal cxxxix 

 

31 augustus 1410  -  Int iaer ons heren .m.cccc. ende x starf Claes van Ruven Dirc 

soen int cloester te Leider dorp ende heeft beset een croen siaers op twie achtendeel 

sadinghe t’Uutgheest dat ghecoft is ieghen Claes Heerman daer sellen uutgaen .v. 

vlaemsche grote tot Hildegont van Asendeelfs memori dat ander sel die een helft 

gaen tot syn memori ende die ander helft tot onser kerke als after int boec 

ghescreven staet. 
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-/- foto  109 

 

SEPTEMBER 

 

1 september 1409 starf Gheryt Pieters zoen ....  lande dat gecoft is teghens ioncfrou 

Alyt Symon Baertouts zoens wedue t'Alcmaer. 

1 september 1458 starf Baert Dirc Puighen dochter  

 

2 september 1422 starf Aechte Dirc Fasterts zoens  

2 september 1469  -  Int iaer ons heren .m.cccc. lxix  starf Griet Jacobs dochter ende 

heeft beset tot hoer memorie xxxvi stuvers op die kerc [tedam]. Ende daer voer 

selmen wijn scencken in onse kerc ende vijf missen tot hoer iarichtijt, datter overloept 

sel half die kerc hebben ende sinte Aechten convent die ander helfte. 

 

3 september 1420  -  Int iaer ons heren .m.cccc. ende xx. starf Kerstyn van Langhe 

Velt ende plach mede meesterisse te wesen ende heeft beset op dat lant te 

Noertegher Hout .ii. en half crone siaers dat selmen aldus deelen. Een quertier min  

dan een nobel tot haer Willem haers oems memori ende hoer en Diedwer die mit 

haer plach te wonen. Item noch een halve nobel die selmen elcx delen .x. st. totten 

outaer, .x. st. totten armen, .ii.en half st. die prochi paep, .ii. st. tot was karsen .vi. st. 

der beghinen kerke, .v. st. Griete ende Rissent dat huus mede staende te houden 

ende na hoerre beider doot selt die hof hebben. 

In linker marge “ dit lanct is vercoft wider an ander lanct beleyt ‘. 

 

4 september 1463  -  Int iaer ons heren .m cccc  lxiii op die tijt sondach wert  verlost 

vanden carker des vleysch Alyt Symon Raets dochter. In haer memori heeft die kerc 

een kelc ende van vier missalen dat  best want sy hadde misse in haer camer boven 

xx iaer lanc.  

Ende op dese tijt ist memori Diewaer Jans dochter nift ende daer staen toe iii en half 

st goets ghelts uuten lande van Claes van Yperen.  

Ende op die selve tijt ist memori Simoen Jacob Raetsszn ende sijn wijf ende Katrijn 

sijn dochter ende Jan Janzn hoer man ende Aechte Willems dochter ende hoer 

vader ende moeder ende Eedburch hoer suster. Tot hoer memori staet een vat  

hoppen biers ende een vierendel kouts alst Alijt suster ende Aecht Willems dochter 

iarichtijt is ende op Alijt Sijmoen dochter graf salmen setten int eerst iii kaersen op 

Alijt den graf .... 

kout : (?) kuitebier, benaming voor verschillende soorten van bier (veelal van mindere 

kwaliteit). 

NB : zie ook 16 september 

 

-/- foto  110 

 

5 september 1473 starf Gheertruut Jan Claeszn wedu ... 

Ende op dese tijt selmen doen Jonghe Claes ende Duve haer kinderen memori 
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5 september 1497 starf Baef Jans dochter hoer beider suster. Ende heeft onsen hof 

gegeven een stucke lants tot Akersloet bide kerc ende gelt een rijns gulden. Des 

sellen wi iaerlix uutreicken ses stuvers  tot ses missen in hoer iarichtide ende dan ii 

stuvers tot kaersen op hoer graf. Eén stuver den ii voerleesters in onse kerc. Ende 

3,5 stuvers tot haer memori. Ende t'overloep den armen.   

5 september1544 starf Aef Claes dochter  

 

6 september 1512 sterf Gheertruijt Hughen dochter  

6 september 1517 starf Guert Gherryts dochter Jan Harmans wedue  

 

6 september 1493  Griet Claes Maertyns zoen dochter ... 

6 september 1498   Ende int iaer ons heren m cccc  ende xcviii starf Griet Claes 

Maertynszn wedue ... 

 

7 september 1381   Int iaer ons heren .m.ccc. ende lxxxi starf Hase van 

Snellenberch een beghyn die beset heeft tot haer memori 26,5 stuvers des iaers 

payments den ghenen die ter memori comen,  der kerc .x. stuvers,  der costerissen  

3,5 stuvers, der poertierster 2,5 stuvers ende .viii. d[uit]. Dese renten selmen bueren 

van een huse ende erve dat Claes Jan zoen plecht te wesen dat gheleghen is 

twisschen ( tussen ) Ghise Hosen ende den Nuwer Steghe.  

 

7 september 15 ende  [  ] starf Cornelis Symon Jans dochter ende Geertruijt hoer 

suster ende Geertruijt Galen dochter ende hoer moeder ... Ende noch tot Cornelis 

Sijmons dochter hoers susters memorij 

 

8 september  Nativitas sanctae Maria 

 

8 september 1397 starf Reynelt Comen Gheryts tot Oudewater ende tot haer memori 

staet .x. g siaers op dat huus ende erve dat Gherit van Heemskerc plach te oeghen 

bi die Vischbregghe over die Spaern .v. gl op dat huus dat voer an die Spaern staet 

daer Dirc Jans zoen plach te wonen. Die ander .v. gl staen daer after op dat huus 

daer Claes Eylaerts die ketelmaker plach te wonen. 

 

8 september 1509 starf Cristijn Rembrants dochter  

8 september 1566 sterf Alijt Wijbrants dochter  

 

-/- foto  111 

 

9 september 1404   starf Hildegont Lutgens dochter ende heeft die kerc 

ghelaten 6 en half enghelse nobel ende als die kerc vermach so sel men hoer een 

redelike memori setten.  

9 september 1507 starf Maritgen Joest Danielszns dochter ... tot memorie als hoer,  

Joest hoer vader, Jan, Geertruut ende Oburch Joesten dochteren hoer susteren ... 

9 september 1552 starf Engels Daniels dochter 
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Item Maritgen Joosten Daniels dochter heeft beset .....  tot vyf memoriën als hier 

boven staet. Item noch hheft sy gemaect xx st. tot grafganc  

 

10 september 1453  starf Katryn Dirc Garbrantszn dochter beghyn .... ende hier 

toe heeft Maritgen Joosten dochter gemaect een lyf van hoer huys, die hof heeft dat 

huys vercoft ende dat gelt beset andie heilige geest van dat gelt salmen het 

uutreiken. 

 

11 september 1396 starf Gheertruut van Zerixee beghine ...   

11 september 1400 starf Gheertruut Claes Meynaerts zoen dochter  

11 september 1455 starf Elijzabet Willem Bartholomeuszn wedu ende Aef ende 

Clemeijns hoer dochteren  

11 september 1509 starf Wendelmoet Claes Wouterszn wedu ... Ende noch tot 

Lijsbet Claes dochters memorij ... 

 

12 september 1413 starf Wendelmoet Jacobs dochter van Schonehoven een beghyn 

opten hof  

Op die selve tyt selmen iarichtyt doen Katryn Dircs dochter haer Jacobs nift van 

Purmer  

 

-/- foto  112 

 

13 september 1416 starf Aechte Jan Claes zoens dochter ende heeft beset tot haer 

memori ende haers vaders enen halven nobel siaers  ende die selmen bueren tot 

Uutgeest uut Alben Mat ende wart ghecoft ieghen den regheleren om .xi. gouden 

nobel ende dit selmen in dusdanigher manieren delen. 

Item die twee deel tot haer memori ende hoers vaders ende si begheert datmen 

drincken sel scencken. Item dat derden deel sel onse kerc half hebben ende Griete 

Meynaerts dochter sel die ander helft hebben also langhe als si leeft ende na haerre 

doot den armen te bliven. 

13 september 1428 starf meester Pouwels  

13 september 1430 starf Griete Meynaerts dochter een beghyn ende heeft beset tot  

haer memorie een verndel van een aernemsche ghulden ende sel men bueren 

uutten lande t'Scoten byt Vlie Lant ende leit mitten meesterissen ghemeen. 

 

 

14 september Exaltatio sanctae crucis  

 

14 september 1411 starf Gheertruut Meynaerts dochter een beghyn 

14 september 1452 starff Katrijn Martens dochter bagyn 

 

15 september 1454 starf Vroutgen Reyners dochter tot haer memori salmen nemen 

een halven beyers gulden uten land dat wij hebben vanden barnarditen tot porta 

celi nae Alyt Jans dochters doot. Ende Alyt starf int iaer lxiiii ( 1464 ) tot haer memori 

staet die ander helft. 
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15 september 13 [blanco]  starf Herberi ende heeft beset voer haer ende voer haer 

Willem haren broeder .viii. st goets ghelts tot haer memori op Heynric die gruters 

erve.   

Op die selve tyt selmen doen memori Hilgonts Meynen nicht daer staet toe .viii. groet 

op Gheryt Stickels huus ende erve in die Cruus straet. 

15 september 1439 starf Griet Vechters dochter  

15 september 1505 starf Elijzabet Pieters dochter ende haer moeder  

15 september 1510 starf Maritgen Franssen dochter 

  

16 september 1421 starf Gheertruut Symon Jacobs zoens  

Op die selve tyt selmen iarichtyt doen Symon Jacob Raets soen Gheertruiten man 

voerscreven  

16 september 1455 starf Jan Janszn ende Katryn Symoen Raets dochter  ... Deser 

memoriën staen opten iiii dach in september mit Alyt Symons Raets. 

 

-/- foto  113  

 

17 september 1443 starf Comen Outgher  

Op die selve tyt ist memori van Hilgont Outghers dochter  

Item Maritgen Comen Jacobs  

17 september 1467 starf Gheertruut Outghers dochter vs. ... 

 

17 september 1413 starf Jan vander Laen ende heeft besproken xxi nuwe 

wilhelmische schilde ende eenen buddraghers daer is voer gheset tot sijne memori 

ende tot Baertraet syne dochter .x.  buddraghers syaers die selmen boeren uten 

lande t'Alcmaer dat mit Heyn Hillen ghemeyn leyt ende so veel als syn besprec beter 

is dat is omtrent .xi. schilde die syn beleit anden nuwen hof ende oec in aelmissen 

gegheven opten hof.  

Item Baertraet voirscreven heeft daer toe beset 2,5 buddraghers sijaers die selmen 

boeren uten lande voirscreven dat den outaer hoert.  

( in linkermarge : ) Wendelmoet vander Laen heeft gecoft het graf van Katryn Steffens 

dochter 

Item int iaer 1477 starf Symon vander Laen ende men sel syn memori doen ende 

Gheertrut syn dochter ... Item noch Hillegont vander Laen Symons vander Laens 

huijsvrou, Ziburch ende Katheryn syn twee dochteren  ... ende een stuver tot een 

borst caerse upt graff ende is mit gelt betaelt. Ende staet up die vier coeweiden tot 

Uutgeest bij die ceijffer nae tgetal  cxli. Item noch een borst kaerse ende v missen 

van buijten van Katherijn Verlaen mit reet gelt .. 

 

19 september 1411 starf Bely Andries Claes zoens  

Item Griet Frederics dochter heeft beset  ... 

19 september 1421 starf Aechte Pieter Vrederix zoens  

Item int iaer 1506 starf Geertruut Vrerick [ istel s ] wedu  

19 september 1420 starf Haestgen van Haerlem  
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20 september 1410 starf Alyt Dircs dochter een beghijn  

Op die selve tyt ist memori Lisebet Dircx dochter  

20 september 1450 starf Lysbeth Claes dochter   Pieter haer broeder ende Katryn 

haer susters memori ..  

20 september 1468 op sinte Maria Magdalenen dach starf Clemeyns Dircs dochter 

beghine Lysbets voirscreven suster  

20 september 1505 starf Katrijn Gerijts dochter begijn  

 

-/- foto  114 

 

21 september  Mathei apostoli et ewangelista 

 

21 september 1439 starf Ermghert Heinrijcs dochter  

21 september 1422 starf Lijsbeth Willem Wolfertszn wijf 

Int iaer 1439 starf Gheertruut haer dochter beghijn   

21 september 1507 starf Margariet Pieters dochter ende Katryn hoer suster ende op 

deser selver tyt salmen doen Guert Henrycs dochter   ...   Ende hoer ander testament 

soect after int bueck mit dusdanighe ghetal ci    

 

22 september  Mauricii cum sociorum s. 

 

22 september 1393 starf Claes van Ruwen  

22 september 1399 starf Hildegont van Assendelf 

22 september 1518 sterf Alijt Jans dochter  

 

23 september 1385   

 
 Int iaer ons heren m ccc lxxxv starf Alveraet Baerthouts van Asendelf tot  

haerre memori staet .iii. burdreghers siaers die selmen bueren uuten lande dat ghe- 

coft is t'Alcmaer ieghen Willem Dircx zoon. Item die aelmisse die Alveraet 

voerscreven den hove  ghelaten heeft is bi .xxx. nobels. 

 

23 september 1498    Int iaer ons heren m cccc ende xcviii op sinte Lamberts 

dach sterf Margriet van Assendelft Berthouts dochter onse gheminde suster ende 

hoer vader ende moeder. Ende soect hoer testament hier after int boecke nae 

t'ghetal cxxi.  

NB : zij was meesteres 

-/- foto  115  

 

25 september 1411 starf Loef ende syn wyf  ... dat selmen bueren uutten huse daer 

Loef uut starf in die Beghinensteghe. 



76 
 

Op die selve tyt ist memori Jacob Jans zoen ende Wybruch syn wyf  

Op die selve tyt ist memori Griet Jacob Janszn dochter  

 

26 september 1552 

Int iaer ons heren m ccccc lii starf Annitgen Gerrits dochter van Delft ende heeft 

beset tot haer memori siaers vier dall[ffe] stuver noch heeft sij gemaect den pastoer 

van den hoff twe stuvers ende den cappellanen drie groot, de coster ende ellicke 

costeris een halve stuver ende tot kaersen ii st. ende elcke bagyn een broot van één 

deut ewich. 

 

26 september 1573 op S. Franciscus dach ( NB : valt op 4 oktober, zoals ook vermeldt is 

in dit getijdenboek) starf Anna Emberts dochter meesterisse  ... Op haer jaergetijt 

eewig S. Agnieten convent x tsuvers. Op S. Pieter ende Paulus dach tot Loff te 

singen vijf stuvers zal die pastoor hyer uut hebben een stuver.   

Op S Margrieten dach tot sermoen te doen iiii stuvers. Op den zelfden dach tot Loff 

te singen vijf stuvers zal dije pastoor hyer uut hebben een stuver. 

 

28 september 1417 starf Diedwer Hughen dochter  

28 september 1465 starf Kerstyn Havics dochter  

 

-/- foto  116 

 

29 september  viii  f  iii  Michaelis archangeli 

 

29 september 1399 starf Claes Jans zoen 

29 september 1400 starf Lisebet Harman Gheryts zoens   

29 september 1438 starf Haestgen Michiels wyf  

29 september 1471 starf Beli Buys Wolfert Aelbertszns wedu ... Ende op dese tyt ist 

memori van Katrijn Wolfertsznd dochter ende tot haer memori staen iiis stuvers 

vertimmert ant siechuus. ....  

 

30 september 1411 starf Gheertruut Jan Claes zoens dochter  

30 september 1460 starf Katryn Dirc Zoyerszn dochter  

30 september 1497  starf Wendelmoet Heynrics dochter beghine   ... tot Alijt 

Jan die Vriesen dochter haer nichts memori .. tot iaerlix in die kerc te scencken op 

sinte Michiels dach     lxxviii 

30 september 1473  starf Yelis Meynaertszn ....   Ende oic heeft Oetgist sijn wijf 

beset ... 

Item int iaer ons heren m cccc lxxxiii ( 1483 ) storven Aef ielis dochter ende Oetgist 

ielis dochter.   ...     Item hier salmen doen dertien personen memoriën te weten 

Pieter Ijelis mit sijn wijf, mit sijn dochter ende noch ii dochteren ende dese sullen 

wesen Katherijn Yelis dochter ende Eerburch Yelis dochter haer suster en mit sijn 

nicht, Dircz Garbrantszn mit sijn wijf ende mit sijn dochter. 

 

 



77 
 

. 

-/- foto  117 

 

OKTOBER 

 

1 oktober Remigii Bavonis et aliorum 

 

1 oktober 1522 starf Jan Dirics dochter  

1 oktober 1411 starf Katryn van Naerden  

 

2 oktober 1411 starf Ym Jans dochter een beghijn  

2 oktober 1411 starf Machtelt van Tyele een beghijn 

2 oktober 1420 starf Meynaert Jacobs soen  

2 oktober 14[blanco] starf Jan van Berkenrode Meynaert Jacob zoens wyf  

 

3 oktober 1424 starf Alyt Meynaerts dochter   

3 oktober 1430 starf Gheertruut Meynaerts dochter  

3 oktober 1547 sterf meester Jacob Nanning zoen  

 

4 oktober 1411 starf Willem Symons dochter van Zaenden een beghijn ende heeft 

beset tot hoerre memori 3,5 vlaemsche grote die selmen bueren te Limmen uutten 

lande dat ghecoft is ieghen Pieter Willems zoen.   

4 oktober 1435 starf Jan die Voecht Claes zoen .... uuten lande t'Akersloet in die 

Hesen op die Kemelsloet. 

4 oktober 1439 starf Gheertruut Claes Janszn dochter ...  

4 oktober 1465 starf Kerstijn Havics dochter  

 

-/- foto  118 

 

5 oktober 1422 starf Katryn Heynen dochter  ...  ende Goudraet hoer suster ...  

ende sellen hebben alle die faly en draghen ende te kerken comen.  

Noch is van hoer gecomen een mat lants gheleghen inden ban van Akersloet daer 

die één helft of sel gaen den armen, die ander helft die kerc ende den outaer elc 

ghelyc te delen.   

5 oktober 1439 starf Fye Dircs dochter  

5 oktober 1502 starf Aed Pieters dochter  

 

6 oktober 1396 -  Int jaer ons heeren m.ccc xcvi starf ioncfrou Kerstyn vanden 

Berghe een beghijn  ende heeft beset voer haers vaders ende moeders ende haer 

memori twee wilhelmus Dordsche gulden te gheven alle den ghenen die op den 

beghyn hove wonen ende te vigheli comen ende te missen. Dese twee ghulden 

voerscreven selmen boeren t'Uutgheest uuten lande gheleghen an Vaernessen dijc. 

 

6 oktober 1439 starf Lisebet Pouwels Gosen dochter ende Alyt hoer dochter  

6 oktober 1517 starf Griet Jans dochter ... 
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6 oktober 1531 Ende op deze tijt selt memorij ende jaerichtijt wesen van Aecht Jans 

dochter mater was van sinte Lucie convent, ende starf 1531   cxxxix 

 

7 oktober 1545 starf Maritgen Claes dochter ende Fye Claes dochter hoer suster  

7 oktober 1548 starf Aeff Jan Scryvers dochter ... ende dit staet opt lant soect achter 

int getal van xxviii ....  ende noch tot Maritgen Jan Scryvers memorij. 

 

8 oktober 1395 starf Jan Aelbrecht zoen  

 

-/- foto  119 

 

9 oktober 1381  -  Int jaer ons heren .m.ccc.lxxxi. starf Machtelt Hughe Roepers 

meesterisse ende heeft beset voer haer memori ende Hughen voercreven .x. st. des 

iaers ende .iiii. st. die kerc ende .iiii. st. totter maeltyt die Gherberi beset heeft. Dese 

.xviii. st. voerscreven selmen boeren in Dirc van Bakenessen steghe.  

( NB: zie ook foto 148) 

 

9 oktober 1510 starf Hillegont Ghereijt Busen dochter ende hoer vader ende hoer 

moeder, Henrijck Pieters dochter ende Brecht Jans dochter   ... ander testamente  cv  

Op desen tijt ist memori van Symon Ghereijt Busen soen   after int boeck naet ghetal 

ende letteren te weten cv a b c    

 

10 oktober 

Int jaer ons heeren m.ccc xcix ( 1399 ) starf haer Willem vander Couster domproest 

tot Utrecht ende besprac tot synre memori na in hout des lants dat die Pispot hiet tot 

Uutgheest. 

( zie ook foto 174 boven §1 onder  nr. lv ) 

Memori Pieter Gerytszn van Bennebroec  

10 oktober 1482 starf Geertruut Claes dochter  

10 oktober 1510 starf Hillegont Gereijts dochter ende haer moeder  

 

11 oktober 1411  -  Int jaer ons heren m cccc ende xi starf Aechte Heynrics Matheus 

zoens dochter ( in rechtermarge : "een beghijn") ... 

 

11 oktober 1511  -  Int jaer ons heren m ccccc ende xi starf  Aechte Claes die 

Vriesen dochter ende hoer vader ende hoer moeder ende Katherijn ende Gheertruijt 

hoer susteren  ....    Item Lijsbet Lourijs dochter ende Diewer Lourijs dochter sullen 

hoer memoriën hier uut hebben ende dat hier over blijft salmen gheven die 

conventen daer die costerissen wesen sullen.  ...      Ende dit vs. Testament salmen 

vinden op sijn lancste after int boec gheteijkent bij ghetal cxii .... 

 

-/- foto  120  

 

13 oktober 1555  -  Item int jaer ons heeren m ccccc ende lv bekent die hoff 

ontfangen te hebben uut de handen van Lysbeth Dircx dochter die somme van lxxxii 
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rinse guldens tot behoef vande minrebroders om harinck te kopen in die eerste 

vasten na alle gods heiligen dach want dit gelt is gecomen van Katryn Verdel want 

die dat den minrebroders gemaect heeft ende den hof sal hier voer uuyt reicken drie 

rinse gulden ene seven st[uvers] siaers die penninck xxv. 

 

14 oktober 1399 starf Aechte Claes Aernts zoens dochter beghyn ende heeft beset 

tot haerre memori .vi. stuvers op Enghebrechts die backer huus ende erven neven 

Coman Claes in die Beghinen steghe ende iiii stuvers siaers in dat lant dat die Pispot 

hiet.  

14 oktober 1463 starf Katryn Jacobs dochter 

Ende op dese tijt salmen oec doen Jacob Claes Aerntszn zoens memori  

14 oktober 1449 starf Ymme Jacob Claes Aerntszn wijf 

 

15 oktober 1503 starf Katherijn Barthouts dochter Pieter Thomaszn wedu 

15 oktober 1525 starf Margriet Henrycs dochter meesterisse  

 

 
16 oktober 1393     starf Dirc van Bakenesse ende tot syn memori staet .x. stuvers.   

Item ioncfrou Lysbeth syn wyf ende Dirk van Bakenesse hoer beider zoen ende starf 

int iaer van xlii  ( 1442 ? ) Ende joncfrou Bartout Dircs wyf voerscreven tot haer 

memori is bewijst after in dat boec. 

16 oktober 1494   Int iaer ons heren dusent vierhondert ende vierentneghentich 

starf Aef Jans dochter van Bakenes ende hoer vader, tot haer memorie staen  

seven stuveren uut den lande van Heemskerck ghecoft van Henrijck  

Scatter Janszn. 

 

-/- foto  121 

 

17 oktober 1439 starf Hillegont Vijfiens dochter 

 

17 oktober 1509  -  Int jaer ons heren m.cccc ende ix starf heer Albert Albertszn 

priester menich jaer onse trouwe cappellaen van welken wij menighen trouwen ende 

sconen diensten ghehadt hebben. Ende heeft beset tot sijnre memoriën iii en halve 

stuvers siaers uut die rinshe gulden siaers die wij ghemeen hebben mit Griet Pieters 

dochter. Ende noch .v. stuvers siaers tot twee kaersen op sijn graf uut dat selfde lant. 

 

18 oktober 1428 starf Katryn Sibrants dochter   
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18 oktober 1449 starf Hilgont Sybrants dochter  

18 oktober 1518 starf Jacop Jacops dochter van Graft ende Gherbrecht hoer moeder  

19 oktober 1415 starf Aechte Aernt Jans zoens dochter  

 

20 oktober 1422 starf Alveraet Bertolmeus dochter een beghyn  

Item op sese tijt is memori Gheertruut Jacob Claeszn dochter 

Item Aechte Jans dochter Roeijn heeft beset tot haer memori  

20 oktober 1431 starf Pieter Dircs zoen  

20 oktober 1449 starf Aecht Rode beghyn Pieters dochter  

20 oktober 1480 starf Jan Pieterszn ende Aef zijn wijf ... ende noch tot Katheryn Jans 

dochter memori  

 

 

-/- foto  122 

 

21 oktober 1410 starf Lisbet Symon Douwen  

21 oktober 1453 starf Clemeyns van Assendelf Maerten Symonszn wyf 

Int iaer ons heren 1462 heeft Claes van Assendelf beset tot syn memori ... 

21 oktober 1452 starf Machtelt Symon Douwen  

 

22 oktober 1448 starf Alyt Willem Adamszn dochter beghijn ... ende Machtelt haer 

suster 

 

23 oktober 1475 starf Brecht Jacop Reynerszn wijf ende heeft beset tot haer memori 

drie en half st. siaers an die beste ornamenten ghebesicht. 

 

23 oktober 1465 starf Jan Jacop Reyerszn dochter .. 

Op dese tijt salmen doen Aecht Claes dochters int poerthuijs ... ende Clemeyns 

Claes dochter hoer susters memoriën   ... testament  cxxvii 

 

24 oktober 1433 starf Allaert Gheryt soen vander Goude  ... Opten selven tijt ist 

iarichtijt Katrijn Allert Gheurtszn wijf .... 

  

-/- foto  123 

 

25 oktober 1429 starf Soeyer Dircs soen  

25 oktober 1439 starf Beatrijs Jan Gheryts zoens dochter  

25 oktober 1532 starf Aecht Outgerts dochter    

 

26 oktober 1465 starf Duve Jans dochter  

26 oktober 1532 starf Jacop Dircs dochter  

 

27 oktober 1396  -  Int iaer ons heren .m.ccc.xcvi op sinte Symon avont starf Katryn 

Bartouts dochter van Assendelf ( in rechtermarge "een beghijn") die besprac tot haer 

memori een [lb] payments siaers te gheven den ghemenen menschen die op den hof 
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wonen ende te memori comen. Op jacop Moelaers zoens huse ende erve in die 

Scachen straet. 
 

 

27 oktober 1439 starf Griete Vessen  

27 oktober 1458 starf Aef Willems dochter ende Clemeyns haer suster    ist memori 

Lijsbet Willems hoer moeder  

27 oktober 1493 starf Griet Pieter Jans zoens dochter  

27 oktober 1518 sterf Vrou Engberts dochter 

27 oktober 14.. sterf Claes Janszn sceepmaker ende Maritgen sijn wijf ende Baert 

ende Gheertruyt hoer beyder dochteren  

 

 

-/- foto  124  

 

28 oktober   Symonis et Judae apostolorum 

 

28 oktober 1439 starf Gheertruut Claes Aerntszn dochter .... ende Aecht hoir suster 

ende niefte memori  

28 oktober 1420 starf Lijsbeth Claes dochter Lobbrichs moeder  

28 oktober 1425 starf Ave Dirc Valken soen  

28 oktober 1439 starf Griet Allerts dochter beghyn    

 

29 oktober 1363  -   

 
 

Int iaer ons heren m ccc lxiii starf Jan van Sassenem ende heeft beset tot syn 

memori x.stuivers goets ghelts [tt] ende dat sel men op boeren t’Spaerndam 

Op die selve titj ist Pieter Hoppenbiers memori  

29 oktober 1531 sterf Hillegont Jans dochter van Assendelft ende heeft beset tot 

hoer rmemorij 3,5 stuvers siaers uut dat lant te Alcmaer over ije. 

 

30 oktober 1378 

Int iaer ons heren m.ccc.lxxviii starf haer Florys Wiven soen cureyt van der beghinen 

kerke ende besprac den ioncfrouwen vanden beghyn hove tot synre memori .xxvii. 

buddreghers die selmen boeren inden Clenen Waert bi Koenen Horne. Ende hier of 
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en sel men niement gheven dan die gheen die teghenwoerdich comen totter memori 

ten waer dat si siec waren of dat si uut waren van des hoves weghen. 

 

30 oktober 1429 ...  starf heer Gheryt Siveem ende op die selve tyt ist memori  

Katryn van Meerburch 

30 oktober 1439 ... starf Brecht Michiels dochter beghijn  

Ende inden iaer ons heren 1432 ... starf Gheertruut haer suster 

30 oktober 14-- starf Dirc Michiels zn  

 

31 oktober 1433 starf Gheertruut Jacobs dochter een beghijn ende heeft beset tot 

hoer memori ende voer haer moeder ende Machtelt haer zuster als after in dit boec 

staet uten lande ghecoft ieghens Claes Reynerszn tot Akersloet. 

31 oktober 1451 starf Brecht Willems dochter ( meesteres ) ende heeft beset xl 

scellinc hollants payment op Albert Codden huus in die Veerstraet die xv voer haer 

ende haer susters memori. Ende v scellinc totten armen opten hof. Ende die ander 

xx to onse kerc ende daer van sullen die costerissen wijn scencken op die hoechtyt 

die haer iarichtyt naest is.  

 

31 oktober 1449 starf Ghuurtruut Dircs dochter van Dunen 

31 oktober 1464 starf Symon Aelberts 

Item Miester Huge Smier heeft ghegeven iii cronen ter tymmeringe ende wij gunnen 

hem memori int iaer ons heren lxvii ( 1467 ) 

31 oktober 1474     Int iaer ons heren m cccc ende lxxiiii starf meester Huge Smyer 

onse eerwaerdige cappellaen die xxvi st x [duit] goet ghelts den hof besproken heeft 

tot bier te scencken ende xv stuver vi (duit) holl[ants] tot ii kaersen ende v missen 

ende [een grafganc in syn iaerichtyt ]. 
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-/- foto  125 

 

NOVEMBER 

 

1 november   Festivitas omnium sanctorum 

 

1 november 1398 starf haer Dirc van Hoghendorp 

... memori Margriet Aernts wijf was van Uutgheest 

1 november 1458 starf Katryn Jan Ouwenzn dochter die miesterisse was vanden 

hove .... En noch heeft sy beset ..... en daer salmen wyn mede scencken in die kerc 

omtrint haer iarichtyt daer die brief over is in dat oude convent daer in sy moeder 

was. 

 

2 november   Commemoratio omnium fidelium defunctorum 

 

2 november 1411 starf Alyt Claes Jans zoens ende heeft beset tot haer memorie 3,5 

buddregers siaers. Die selmen bueren uutten lande dat ghecoft is ieghens inocfrou 

Alijt Symon Baertout zoens wedue t'Alcmaer.  

 

2 november 1475 starf Machtelt Symon Aelbrechts wedu meester Huge Smyers 

voerscreven moeder ...  tot haer memorie ende tot Machtelt Symons dochter beghijn 

en Brecht Symons dochter haer suster memori meester Huge voerscreven susteren  

.... Ende hoerre voerscreven ander testament selmen vinden after in die huus renten. 

Ende noch twee stuvers tot twee kaersen op hoer graf uut dat lant ghecoft van Jan 

Dierczn te Heijloo. 

 

3 november 1436 starf Brechte Claes dochter 

3 november 1485 starf Jan Jans dochter  ... ende Roelef Roelefszn hoer broeder 

ende Hillegont sijn wijf ende Gheertruyt Claes dochter hoer nichte 

 

4 november 1393  Int iaer ons heren m ccc ende xcii starf Dirc Janszn heer 

Jan Dirc zoens vader ende heeft beset onsen cureyt ende onse kerc ende den 

armen als achter in dit boec ghescreven staet. 

 

4 november 1493  Int iaer ons heren mcccc ende xciii storven Lijsbet 

Saskerts wede ende Baef hoir dochter. Ende des hebben ontfangen x [loet] silvers 

ende L stuvers tot een silveren fibel ende begeren hoir beider memoriën. 

fibel  : (?) mogelijk afgeleid van Lat. fibula : speld, broche 

loet : mogelijk 'lood', een gewicht "Eenen zilveren beker, weghende ontrent 22 loodt" 

 

-/- foto  126 

 

5 november 1412  -  Int iaer ons heren .m.cccc ende .xii. starf Gheertruut Boeydens 

dochter een beghin op de hof ende heeft beset tot haer memori .iii en half 
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buddregher siaers selmen bueren uutten lande dat ghecoft is ieghens ioncfrou Alyt 

Symon Baertouts zoens wedue t’Alcmaer. 

 

5 november 1498 starf meester Claes die Vries   .... memori Kerstijn sijn wijf ende 

Ymme hoer moeder ....  ende wi hebben daer of ontfangen ses cronen die wi weder 

uutgegeven hebben in die .c. rijns gulden die wi sculdich waren van t'huus dat Gerijt 

van Berkenroe timmerde op onsen hof.  Ende op dese tijt ist memorie van Jacob 

Claeszn ende Claer sijn suster Symon Gijsbertzns wijf .... 

 

6 november 1516 sterf Gheertruijt Pieters dochter van Aventuren ende heeft beset 

tot haer memorij iiis stuvers siaers uut een coeweijdt ghecoft van Adriaan Janszn 

ende gheleghen inden ban van Heijloo in Oesdom. Ende uut dit selfde lant salmen 

noch uut reijcken iii stuvers, ende noch .L. stuvers siaers uut dat lant te Akersloot 

ghecoft van Cornelis Dirczn van Peren  Ende dat salmen delen in deser manieren. In 

en eersten xxv stuvers an broot, xv stuvers tot grafganck, den pastoer twee stuvers 

tot presencij, ende noch ix stuvers tot ix missen, ende twee stuvers tot ii kaersen 

ende achtien stuvers van dat aelmisse lant voer den armen inden hant gheleghen tot 

Akersloot dat van den selfde Gheertruijt van Aventuren ghecomen is ende op dese 

tijt ist memorij van hoer vader ende moeder. 

 

7 november 1435  starf Aef ... 

7 november 1470 starf Dirc Jan ende Geertruut sijn wijf ende Diewer hoir dochter ...  

Ende op dese tijt selmen doen Aef Dircs dochter ende Duve Dircs dochter hoir bieder 

kinderen ... 

Ende Duijf Dircs dochter heeft ghemaect een camptgen lants gheleghen in 

[Cronnijerdijck] tot twee grafganghen ende tot .v. stuvers voir den pastoer ende sijn 

cappellanen presenciën  ...  

 

8 november 1495  starf Baert Pieters Jordenszns dochter  .. ende Clemeyns van 

Alcmaed hoir suster x st. goet ghelts op Katrijn Jan backers huus in die cleyne 

houtstraet ende vi stuver ende een oert op Willem Rembrantszns die houtsagers 

wijfs huus in die stege geheten Claes die Vriesen stege. Ende in dese stege op 

Baernt die appelcopers huus ....  

8 november 1556 starf Guiert Claes dochter Ooterlicx 

 

-/- foto  127 

 

9 november 1521 starf Lijsbeth Martjns dochter ... Ende noch ii stuvers siaers dat die 

kinderen in Aechte Nannincs huijs hebben sellen. 

 

9 november 1558  -  Int iaer ons heeren m ccccc acht ende vijftich starff heer 

Anthonis Pieterzn onse cappellaen ende heeft beset tot sijn ewige memorij iii stuver 

siaers. 
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10 november 1430  -  Int iaer ons heren m cccc ende xxx starf Heynric Buse sijn 

memorie ende Hildegont sijns wijfs ende Katrijn, Geertruut ende Heynric haer 

kinderen memoriën selmen nemen uut dat lant gecoft tegen Tyman Baernt 

Claeszoonszn ende v boddragers siaer uuten lande gecoft van ioncfrou Alijt Symon 

Baertszoens.  

Item int iaer ons heren m cccc ende lxiii ( 1463 ) starf Katrijn Heynric Busen dochter 

voerscreven beghine. Ende heeft beproken xlviii stuvers goets ghelts in rechten 

poertrecht op Evert van Os huus in sinte Jansstraet tot een misse te doen lesen in 

onse kerc elkes wekes. Ende v lb hollants siaers op Heynric van Alcmaden huus nu 

Heyl sijn dochter. Hier of selmen uutreiken een pont hollants siaers tot ewighe 

grafganc xxxv stuver siaer tot hoppen bier te scencken in hoer iarichtijt. Ende dan tot 

missen den cureyt ii stuvers ende iii capellaenen van onse kerc elcs een 

braspenninc, ii meesterissen die den hof regieren elcs een braspenninc, den coster 

ende ii costerissen elcs een braspenninc, ix stuvers siaers tot die singende misse op 

die xm martelaren dach, die die misse sinct een braspenninc, die dat ewangeli sinct 

een stuver, die die epistel sinct een stuver, die ander ii capellanen een grote elcs 

ende datter dan overloept van ix stuvers voerscreven an borst cruut de anderen 

sangers,  ende ii stuvers siaers tot ii kaersen ende dat overloep van v lb [pont] 

hollants siaers voerscreven die kerc. Op dese tijt ist memori Gerijt Heynric Busenzn 

tot sijn memori staen iii en hals stuver siaers uut heer Gerijt Janszn lant tot Akersloet. 

 xm martelaren dach : tienduizend martelaren  

 

11 november  Martini episcopi 

 

11 november 13 ende -- starf Lisebet haer Symons nifte  

11 november 1414 starf haer Claes Lou priester  

1376  -  Int iaer ons heren .m.ccc.lxxvi. starf Aechte Claes Gheryts soen haer Claes 

Louwen moeder. Ende heeft besproken enen vrancrycschen schilt  siaers die 

tweedeel vanden vrancrycschen schilt sel gaen totten outaer. Ende dat derdendeel 

sel gaan tot haerre memori. Ende desen vrancrycschen schilt voerscreven selmen in 

manen op haer Jacop Egbrechts soens huus ende erve in sinte Jans steghe. 

 

12 november 1458 starf Ymme Gherijts dochter  

12 november 1461 starf Wis Pieterszn  

12 november 1465 starf Griet Arijs Bennezn weduwe    iii cronen ende dat ghelt is 

vertimmert an die kerc. 

12 november 1518 heeft Claer Walichs dochter beset tot haer memori ... ende tot 

Walich hoer vader ende tot Rissent hoer moeders memoriën  

 

-/- foto  128 

 

13 november 1422  -  Int iaer ons heren .m.cccc.xxii starf Duve Lourys dochter een 

beghyn ende heeft beset tot haer memorie .iiii en half liewe siaers selmen bueren 

uutten lande te Heemste. 
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14 november 1430 starf Brecht van Ghervliet ende heeft beset tot haer memorie  

ende Symon haers mans een halve nobel siaers ende v stuvers die salmen boeren 

als after int boec staet, mer die pacht van Gravestien is vercoft watter bleef leggen 

voer die pacht ende mit die gelden weder gecoft twee rijnsche gulden siaers erflike 

ewige pacht te Barsingerhorn ende ii rins gulden siaers erflike lospacht te Nyendorp. 

 

d xvii  -  15 november 1414  -  Int iaer ons heren m cccc. ende xvii starf  Baertraet 

vander Horst een sonderlinghe vrient was ons hoefs ende heeft beset tot haerre 

memorie ende tot haer Jan haers soens ende Claer haerre dochter .xxx.ii en half 

stuvers siaers ende daer toe heeft si beset een pont  memori selmen bueren op 

Pieter Gelijs zoens huus ende erve over Spaern. 

Item int iaer xvC ende iiii ( 1504 ) starf heer Jan vander Horst priester Aerntszn ende 

sijn memori selmen boeren uut t’lant van H[aer] Jan vander Horst gecomen tot sijn 

bier. Item op dese tijt salmen houden Brecht van Gheervliets memori. 

 

NB 1  : Baertraet vander Horst zie ook foto 007 ( droeg anno 1375 bij tot rente om een 

priester mede te lonen )  en 128, dochter = Claer ( meesteres ? ) en zoon = Jan 

NB 2 :  https://www2.fgw.vu.nl/oz/monasticon/detail.php?ID=076 :  

Convent der oorden van penitencien sancti Francisci van sinte Katrinen huse staende binnen 

Haerlem opden Croft (1416).1 

Ligging : Het convent lag tussen de Grote Krocht of Nieuwe Groenmarkt, en de Zoetemelk-, 

Wittebrood- of Heer Tatingstraat (thans Zoetestraat).3 

2.1 Voorgeschiedenis vóór toetreding Derde Orde Zie 2.2. 

2.2 Stichting c.q. toetreding tot Derde Orde 

De gemeenschap werd vóór 1395 gesticht door Bartraat van der Horst en Brecht van 

Gheervliet.4 De twee vrouwen worden in het memorieboek van het convent genoemd. 

Bartraat van der Horst wordt beschreven als onse lieve moeder die dat eerste fondament 

was van onsen huse.5 Brecht van Gheervliet wordt evenzeer aangeduid als een eerste 

fondament van onsen huse.6 De gemeenschap was in 1416 reeds tot de derde orde van Sint 

Franciscus overgegaan en werd geleid door Hugo Goudsmid. Hugo wordt in 

het memorieboek van de gemeenschap aangeduid als onse gheminde vader.7 

http://janskerk-haarlem700.nl/deel1/page.html?id=Catharinaklooster Ca 

 http://janskerk-haarlem700.nl/deel1/haarlem1578.html?id=Haarlem1578 Catharinaklo 

 

15 november 1450  -  Int iaer ons heren m cccc. ende l  starf Margriet van Egmont 

beghijn ende Gheertruut haer dochter beghijn int iaer te voren tot haer memoriën 

staen vii stuvers uut Jacob Meynsen lant tot Akersloet. 

 

16 november 1509 starf Cristijn Lambrechts dochter  

 

-/- foto  129 

 

17 november  - Op dese tyt ist memori Aernt Heynrics soen van Asendeelf ende 

Gheertruut syns wyfs  ... Wiven haer beider dochter  
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18 november 1467  -  Int jaer ons heren m cccc ende lxvii  starf Mathys Claeszn die 

backer ende Gheertruut  syn wijf. Ende tot hoer memoriën staen vii stuvers siaers 

welc an die kerc vertymmert sijn. 

 

19 november 1420 starf Lisebet Matheus Jan zoens  

19 november 1512 starf Aef Jacops dochter  

Op dese tyt ist memori Claes Claeszn Aecht syn wyf, Jan Porsyn haer zoen ende 

Magdaleen haer dochter ende die sal voer hem allen scencken wyn of bier hoe dattet 

dient. 

19 november 1505 starf Gheertruijt Claes dochter van Heemskerck 

 

-/- foto  130 

 

21 november 1500 starf Dibbrich Claes dochter  

 

(21 november ? ) 1518  -  Int jaer ons heren m.ccccc ende xviii  heeft Aecht Ghereijts 

dochter mater van sinte Lucie convent beset tot hoer memorij iii stuvers siaers uut 

Haes Jacops dochters lant tot Lymmen. 

 

22 november  Cecilie virginis 

 

22 november 1399 starf Griet Dirc Jans zoen  

22 november 1399 starf Alveraet van Bloemenvende. Ende daer heeft onse kerc of 

.x. lb daer is voerset .iii. burdreghers siaers dat sel men bueren uuten lande dat 

ghecoft is t'Alcmaer ieghen Willem Dircx zoen. Ende daer toe heeft Alveraet 

voerscreven ghelaten .xl.  st. siaers totten outaer 

22 november 1480 starf Aef Willems dochter  

22 november 1509  -  Int jaer ons heren m.ccccc ende ix starf Machtelt Ghereijts 

dochter ende staet tot hoer memori iii stuvers siaers uut Jan Dircks dochters lant te 

Uutgheest. 

 

23 november  E   ix  Clemens pp 

 

23 november 1421 starf Aechte Willems dochter ... ende Eersbruch hoerre suster  

23 november 1514 sterf Margariet Pieters dochter ... Ende noc tot Diewer Sijmonts 

dochters memorij 

23 november 1518 starf Aecht Dircs dochter ...  Cornelis hoer suster ende tot Zuwe 

hoer nichte    Dirick Heertgenszn memorij  

 

24 november 1526  -  Int jaer ons heren m.ccccc ende xxvi  starf  Katherijn Jans 

Henricszn dochter meesterisse ende heeft beset tot haer ewighe memorij ii en half 

stuvers siaers uut dat lant over Ije. Ende noch tot ewich broot xxv stuvers siaers, x 

stuvers tot tien missen, xv stuvers tot grafganc, ii stuvers tot kaersen, die coster ende 

twee costerissen elcx een groetgen. Soect nae ghetal cxxxix 

En aldaar onder nr cxxxix : 
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....    ende hier of sellen die meesterissen jaerlix of uutreijcken in Katherijn Jans 

dochter jaerchtiden xxv stuvers an broot, xv stuvers tot grafganc, ii stuvers tot 

kaersen, x stuvers tot missen, die coster ende twee costerissen elcx een groetgen. 

NB aantal missen (10) wel en niet vermeld; dus 1 st per  mis ...? en volgorde licht 

verschillend  

 

24 november 1557  -  Int jaer ons heren m vC ende lvii starf Beli Jans dochter ende 

heeft gegeven onse kerck ses kussens op welcke cussens hoer memori ende Griet 

Jans dochter ende Stijn hoer dochter ende Sontgen Simons dochter memoriën 

staen. 

 

-/- foto  131 

 

25 november  Katerine virginis 

 

25 november 1424 starf Tyman Egbrecht soen ende Achte syn wyf ende Alyt ende 

Gheertruut syn twie dochteren  

25 november 1439 starf Alijt Jacobs dochter  

Op die selve tyt ist iarichtijt Marijtgen Dirc Tymans dochter 

25 november 1463 starf Haestgen Bertholomeus dochter  

Item op dese tyt salt memori wesen Huge vander Scoot ende Machtelt Jan Dircs 

zoen dochter 

 

26 november 1545  -  Int Jaer ons heren m ccccc ende xlv  starf Alydt Aelbrechts 

dochter van Assendelf meesterisse mit haer vader ende moeder ende suster ende 

dese vier memoryen staen op die vier engelen ant grote cruys. 

 

-/- foto  132  

 

xvi  d  iii  -  29 november 1401 starf Aechte Jans dochter  

29 november 1419  -  Int iaer ons heren .m.cccc. ende xix ( 29 nov 1419 ) starf 

Lisebet meester Jacobs dochter haer Jan van Scotens moeder ende heeft beset tot 

haer memori iiii vlaemsche groten die selmen bueren te Limmen uutten lande dat 

ghecoft is ieghen Pieter Willems zoen. 

 

30 november  Andree apostoli 

 

30 november 1441 staf Aechte Ysbrants dochter  

30 november 1525 starf Adriaen Dircs dochter Martijn Bertholomeus wedue  
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-/- foto  133    

 

DECEMBER 

 

1 december 1518 heeft Margariet Borreyts dochter beset tot haer memorij  

2 december 1518 starf Clemeyns Henrijcs dochter  

 

-/- foto  134 

 

4 december  Barbare virginis 

5 december 1440  -  Int iaer ons heren m cccc ende xl starf Joncfrou Baertraet 

Symons wedu vander Scuer ende heeft beset voer haer memori voor Symon haer 

man, voer haer vader ende moeder een pont hollants payments siaers op Pieter 

Janszn huus after Heinric die gruter in die Beghinen straet. 

 

6 december     Nycolai episcopi  

 

6 december 1386   

 
Int jaer ons heren .m.ccc.lxxxvi op sinte Nyclaes dach starf Margriete van Yperen, die 

die outaer taeffel opt groet outaer besprac. Des selmen memori doen ewelike 

durende haers mans ende haer twee susteren ende Margriete voerscreven. 

 

6 december 1483 starf Katrijn Hughen dochter. Ende heeft den hof  gemaect ende 

gegeven een pacht brief van drie rinssche gulden siaers ewige renten .... Des soe 

salmen hier of uutreiken vijf personen memoriën als Katrijn Hughen dochter, hoer 

vader ende moeder, Aecht ende Griet haer susteren   ... ... ende dat overloep sel 

hebben Alijt Jacobs dochter hoir leven lang ende na die doot die arme beghinen. 

Op dese tijt ist memori van heer Jan Gerijtszn prister ... 

( zie ook foto 190 ) 

 

7 december - memori Claes Florys soens ende Wiven syn wyf  tot hoerre memori sel 

gaen dat ghelt dat vanden halven huse comt daer Beatrys van Reynsburch uut starf 

tot haerre beider memori staet . ix. vlaemsche grote die selmen bueren te Limmen 

uutten lande dat ghecoft is ieghen Pieter Willems zoen. 
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8 december   Concepcio sanctae Marie 

 

-/- foto  135 

 

9 december 1493 starf Brecht Jans dochter  

 

10 december 1418 starf Claes Pieters zoen  

 

10 december   

Item op dese tijt ist memori Jan Allert zoen ende Aef sijn wijf, Steven Mathijszn ende 

Griet sijn wijf, Agnies ende Rikelant haer twee dochteren. Tot dese ses personen 

memori uut staen xx stuvers ene noch xx stuvers tot wijn te scencken den beghinen 

op onser vrouwen dach concepcio. Item drie lichte gulden tot elke beghin een deuts 

broet ende twee rynse gulden tot drie verdel hoppen biers. Item twee rijnse gulden 

siaers tot twee grafganghen die een op Mathijs onse vaders graf ende die ander op 

ons moeders graf. Item Duuf Dijrc dochter beghin sel hebben also lanc als si leeft 

twee rijnse gulden ende na haer doot sel daer of hebben sinte Gheertruut den 

convent tien stuvers ende sinte Achten convent elcx tien stuvers tot een maeltijt.   

Item onse pastoer ii stuvers ende vijf stuvers tot vijf missen ende vier stuvers tot iiii 

kaersen. Item die coster ende die ii costerissen elcx een halve stuver ende die twee 

meesterissen die anden hof sijn elcx een stuver ende die poertierster van die voer 

poert een stuiver ende die poertierster van die sijdel poert ende van die after poert 

ende die twee leester elcx een halve stuver. Item een nobel siaers tot een misse te 

week in die beghinen kerck. Item dese ghelden voerscreven sel men boren uutte dat 

lant inden ban van Uutgheest geheten die Hem dat meeste stic is ghecomen van [G] 

Agnies ende Rikelant Stevens dochteren ende nu ter tijt toe behoert den Magdalenen 

te saligher Dael in Haerlem ende si sellen dese ghelden jaerlix uut reiken tot die 

dinghen die al voerscreven sijn. Ende in wat dan van dese dertiendalve rijnse gulden 

die die Magdalenen voerscreven uutreiken sellen wat daer over blijft na Duven Dijrc 

dochters doot dat sellen die arme beghinen hebben in hant alse wel in die conventen 

als buten. Op die selve tijt memori Duuf Dijrc dochter ende haer vader ende haer 

moeder ende Aef ende Diewer haer susteren ende men sal gheven een nobel tot 

een mis te weeck. 

NB:  Rikelant Stevens dochter was meesteres in 1483  

 

-/- foto  136 

 

13 december  Luciae virginis 

 

13 december 1436 starf Ave Claes Hasert ... memori Claes Haesert 

13 december 1475  -  Int iaer ons heren m cccc lxxv starf Gheertruut Ghijsbrechts 

ende Aef hoer dochter ende hebben beset elc iii en halve stuver siaers. Ende op 

dese tijt ist memori Duve Claes Haserts dochter ende tot haer memori staen en halve 

stuver siaers. Ende dese iii leste memoriën sijn gegaen aen die beste ornamenten. 
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14 december 1416  -  Int iaer ons heren m.cccc ende xvi starf Duve Pieter Ballincs 

die half betaelde dat grote crucifix in onse kerke ende dat grote beelt also als onse 

heer wanderde ende daer te heeft si beset tot haere memori ii en half buddregher 

siaers die selmen bueren uutten lande t'Alcmaer dat int Heyn Hillmen Ghemeen leit. 

wanderde  : (vermoedelijk verwijzing naar Emmausgangers : ) Die ander openbaringhe 

was, doe die twee jongheren Cleophas ende Lucas ghingen in dat casteel Emaus ende 

spraken te samen van allen dinghen die doe bi hem ghesciet waren, doe Ihesus quam onder 

hem wanderen, mer si en kends niet, want hi voor hem ghinghe als een peregrijn. 

 

14 december 1450 starf Alyt Thaems dochter  

 

15 december 1436 starf heer Richaert  

15 december 1502 starf Sijmon uuten Haech ende Lijsbeth sijn wijf  

 

16 december 1404  -  Int jaer ons heeren m cccc ende vier  starf hertoeghe Aelbrecht 

van Beyeren. grave van Hollant van Heneg[ouwen] ende van Zeelant ende heer van 

Vreeslant ende heeft ons ghegheven die ghift van onser kerc.  Ende daer toe een 

harde goede hantvest 

16 december 1537 starf Katherijn Henrics dochter ... testament soect after int boec 

nae tgetal cxliiii ... tot Lijsbeth Claes dochter memori  ende Guiert Rembrants dochter 

hoer moye  

16 december 1555 starff Griet Willem Zuythavers dochter 

 

-/- foto  137  

 

17 december 1425 starf Griete Claes Ghisebrechts zoens 

17 december 1516 sterf Claes Claes dochter. Ende heeft beset tot haer memorie iii 

en half stuvers siaers uut dat lant van Heyloe van Adriaen Janszn in Akersloot.  

17 december 1537 sterf Katherijn Dircs dochter   bij tgetal cxliii  

 

18 december 1368 -  Int jaer ons heeren m ccc ende lxviii  ( 1368 ) starf Mabelye 

haer Hughe Wouters zoens wijf die gout smit. Ende op die selve tyt Lisebet Jan 

Claes zoens tot Bennen broec ende hoer moeder. Int iaer ons heren 1437 starf 

Hillegont haer dochter ...  en tot Alyt haer zuster memori 

18 december 1411 starf Aechte Florys  

 

19 december 1410  -  Int iaer ons heren m.cccc ende tien starf Gheertruut vander 

Vechte beghine ende op die selve tyt selmen doen Gheertruut van Abcoude beghine 

ende tot haerre beider memori staen .vii. buddregher siaers selmen nemen uutten 

lande dat ghecoft is ieghens ioncfrou Alyt Symon Baertout zones wedue t'Alcmaer.   

Item Gheertuut van Abcoude voerscreven heeft ghelaten een silveren scaelkyn 

twisschen .vii. loet ende .viii.  dat hebben die meesterissen te bewaren die gheen die 

te doen hebben opten hof die moghent beseghen. 

scaelkyn  : (vermoedelijk) schaaltje 

twisschen : tussen 

loet  : loot: gewicht 1/16e van de mark ( gewicht zilver twv 32 Parijse schellingen ) 
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beseghen : bezigen, gebruiken 

 

19 december 1419  -  Int iaer ons heren .m.cccc. ende xix starf ioncfrouwe Liesbet 

van Zandyc tot haere memori staet .iiii. vlaemsche groten die selmen bueren te 

Limmen uuten lande dat ghecoft is ieghen Pieter Willems soen. 

 

20 december 1419  -  Int iaer ons heren .m.cccc ende xix starf Alyt Claes Pieters 

soen ende heeft beset tot haer memori.iiii en half vlaemsche groten die selmen 

bueren te Limmen uuten lande dat ghecoft is ieghen Pieter Willems soen.  

 

20 december 1458 starf Haesgen Dirc Garbrantszn   ... memori Dirc Garbrantszn 

hoer man ... Item dese twee voirnoemde personen memoriën salmen houden mit 

Ijelis Meijnertszn omtrent sinte Michiels. 

 

-/- foto  138 

 

21 december  Thomee apostoli 

 

21 december 1438 starf Griet Claes Abben dochter  

Item op die selve tyt salmen memori doen Elsbien Burghers wedu ende Pieter 

Janszn haer zoen 

 

21 december 1482  -  Int jaer ons heeren mccclxxxii starf Haes van Rietvelt beghijn. 

Ende tot haer memori staen iii en half stuvers siaers die sijn vertimmert an die kerc. 

 

22 december 1440 - Int jaer ons heeren m ccc xl starf Syberich Wijgghers weduwe 

tot haer memorie staet v st. syaers dat selmen boeren van die husinghe die die 

kinderen van Heemskerc toe behoeren op die Cleyne Grift bi die Cleyne Houtstraet. 

22 december 1465 starf Katryn Jan Claes zoens dochter. Ende hoer moeder ende 

Griet Pieter Coppertszn ende Kerstyn Jacop Allertzn  

 

23 december 1465 starf Hillegunt Geerijtss dochter  

 

24 december ( >= 1482 )----   Int jaer ons heeren [  ] starf Aechte Claes dochter 

beghine ende heeft beset tot haer memori iii en half stuvers siaers diemen boeren sal 

uuten lande t'Akersloet gecoft van Aechte Rembrants dochter. 

----  zie foto 189 - 1482 - Aechte Rembrants dochter verkoopt 5 geersen lants aan het hof. 

... Uut dese lande selmen iairlix uut reyken een nobel siaers tot een misse des wekes 

in onse kerc welke misse ioncfrou Lijske van Haestricht Huge van Ruvens wijf 

ghesticht heeft. Ende daer toe gegeven heeft vijf ende vijftich rijnssche gulden die an 

dit lant beleit sijn.   ....   Ende Aechte Claes dochter memorie. .... 
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-/- foto  139 

 

25 december  Nativitas domini nostri Jhesu Christi  

 

25 december 1485  -  Int jaer ons heeren m cccclxxxv starf Lijsbet Lourys dochter 

beghijn. Ende tot haer memorie staen iii en half  stuvers siaers die si in haer leven 

lang voer hoer doot betaelt heeft ende is vertimmert an die kerc. 

 

25 december 1528   starf Margriet Claes Gerijtszn dochter beghijn  .... ende 

Willem Claeszn hoer broeders ende Claes Willems dochter haer nichte beijder 

memori ...  Item in Gheertruijt Claes dochters haers suster memori 

. .... Ende noch tot misse wijn ende waslicht drie groot tsamen. ... van dat overloop 

van t'lant sal den hof hebben tot profyte ende bate van die achttien rinsgulden siaers 

daermen die conventen mede loonen daer die costerissen in sijn 

 

26 december  Stephani protomartyrus 

 

27 december  Joannis ewangeliste 

 

-/- foto  140 

 

xvi   e v 28 december  Sanctorum Innocentium  

 

29 december 1546 starf Griet Jans dochter van Aekersloot  

 

31 december   Silvester papae   

 

31 december  1495  -  Silvester papae  -  Int jaer ons heeren mcccc ende xcv starf 

meester Jacob Meyster Henricxzn van Velsen pastoer van onse kerc der beginen in 

Haerlem. Ende heeft beset tot sijn memori ende sijn ouders vii en halve stuvers 

siaers mitten  co q nos pre (1). Ende tot iaersang xviii stuvers. Ende in sijn iaergetide 

v stuvers [ ] tot v missen ende dan ii stuvers tot ii kaersen. Dit selmen boeren uut een 

stucke lants bi Droncken huusgen ende gelt iaerlix xxx stuvers. Ende oec an gelt 

derdalf rins gulden [current ]. Ende in onse hoge outaer annunciationis ende 

visitationis Mariae. 

(1)  : (vermoedelijk) commemoratio defunctorum qui nos  precesserunt 

derdalf  : tweeënhalf  
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-/- foto  141   
 

Dit sijn die renten die den ghemenen armen op de hof begijnhof te 

Haerlem toe behoren also wel den menschen die gheherberghet sijn als 

die beghinen.  

 

Inden eersten te Hont lants binnen den ban van Assendeelf buten dijc inden Caghe 

dat mitter beghinen lant mien leit hier of sel hebben Alijt vander Scuer dat derdendeel 

vanden renten tot haren live na haerre doot den armen te bliven. 

mien: gemeenschappelijk, gezamenlijk, gemeen 

 

Item op Jan Oedziers huus ende erve in die Scutter straet een lb payments siaers. 

lb : pond ( geld) 

 

Item op Warner Enghebrechts zoens huus ende erve in die Scutter straet een pont 

payments siaers. Dese twee lb besprac Machtelt Symons van Assendeelf. Item dese 

scepen brief roert van Claes Gheryt.    

 

Item op Jan Asselijns zoens huus ende erve dat Maritgen Moermans plach te wesen 

dat nu Dirc Michyels zoen oech bider muer bider Clenre Hout poert v st. siaers. Dit  

besprac Beatrijs van Alcmaer.   

  

Item op Sybrant Louwe zoens huse ende erven, dat één in die Scachen straet, dat 

ander after waert streckende an Vrancken straet van Lueten. Op elc huys ende erve 

.viii st. ende iii d. Dese xvi st. ende vi d. besprac Gheertruud Stelres. 

 

Item op Gherbrant Dirce zoens huys ende erve in Fye Bollenstraet an die croft xvi st. 

siaers. Dit besprac Gheryt Vossel. 

croft : mogelijk onderaards gewelf, krocht,  

 

Item op Willem Scovaerts huys ende erve in Vrancken straet van Lueten .x. st. 

siaers. Dit besprac Nel Heynric Olouds. 

( in recenter handschrift : ) Dit is of ghelost ende den eeghernar heft den brief. 

 

Item op Symon Brouwers huys ende erve in die Grote Houtstraet dat nu Dirc Jans 

zoens  ( vervolg op volgende foto 142  ) 

 

-/- foto  142 

 

( vervolg ) zoen van Scoerl die timmerman beseten heeft x st. siaers. Desen scepen 

brief roert van Eylaert Eylaerts zoen. 

 

Item ant Sant op die Scoel steghe daer Comen Aernt plach te wonen op dat huus 

ende erve xxxviii st. siaers. Dese renten besprac Gheertruud Baertouts dochter. 

 



95 
 

Item noch .iiii. lb siaers heeft Gheertruud Baertouts dochter den ghemenen armen 

ghelaten die gheeft onser kerc alst haer iarichtyt is. 

 

Item op Gheryt Claes zoens huus ende erve biden nuwem gasthuse in die Houtstraet 

xii gl. Siaers. Dese renten besprac Machtelt Jan Lottijns zoens. 

 

Item Kerstyn Jans dochter ghift .xx. st. siaers. Ende dese renten heeft Gheertruud 

Baertouts dochter ghelaten. 

 

Item .xxxiii. st. op Gheryt die Wilden huys ende erve op Crayenhorst. Dese renten 

besprac Claes van Ruven den ghemenen armen. Item des renten syn vercort op xv 

st.  

 

Item op en huus ende erve [  onleesbaar  ] goets ghelts siaers ende heeft beset voer 

haer memori ende haer ouders Griet Claes dochter. 

 

Item op Pieter Mey[ens] zoens huys ende erve in die Scachenstraet .xliii. st siaers. 

Desen scepen brief roert van Pieter [Nannen] soen. 

 

Item xv st goets ghelts siaers in rechten poert recht op Wouter Valken soens huus 

ende erve [e] in Clercs steghe desen brief roert van  Willem Man dit sel Gheertruut 

Boeydens dochter hebbe, also langhe als si leeft. 

 

Item twee huse opt groteheilighe lant int één huus woent Pieter Eefsoen ende ghift 

xvi st hollants paments siaers die één helft der kerc ende die ander helft den hof 

mede staende te houden. Dat ander huus daer naest daer Pieter Reynaert soen 

inwoent xviii st ende viii d siaers hollants paments die selmen delen als hier na 

ghescreven staet onse cureyt onse coster ende die meesterrissen ende twie 

costerissen ende drie poertiersten elcs even veel.  

pament : vermoedelijk van "paeyement" : betaling  
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-/- foto  143  ( begin van lijst renten van het begijnhof ) 

 

Anno m° c°c°c°c° octavo in festo ephyphanie domini   

( 13 januari 1400; 1401 in  paasstijl ) 

 

Dit sijn die renten die den hof begijn hove van Haerlem toe behoeren. 

Inden eersten  

Item op Pieter Jacobs zoens huse ende erve dat nu Willem Helbreker beseten heeft 

after die Camp in die Steghe .xii. st. ende .viii.  d. ende sellen gaen tot Hase van 

Snellenburchs memori. 

Item dese brief  roert van Jacob Mester Nannigens zoen. 

 

Item op Claes Jans zoens huus ende erve dat gheleghen is twisken Ghise Hosen 

ende der Nuwer steghe after den camp bider stede muyen .xxxiiii. st. hollants 

paeyment siaers. Dese renten ghift nu Aechte Groete Pieters ende horen tot Hase 

van Snellenburchs memori. Item desen scepen brief roert van Jacob Meester 

Nannetgens soen. 

twisken : tussen  

 

Item op Bave Ysebrants Pieters zoens wedu huus ende erve in die Sylstraet biden 

susteren vanden Syl dat Willaem Meynssen was . iiii st ende ix d goet ghelts siaers. 

Dit hoert tot Grite Gheyen memori.    Dese renten zyn vercoft. 

 

Item op Willaem Bloeyaerts huus ende erve in die grote Houtstraet biden nuwen 

gasthuse dat nu Allaert Claes Heddincx swagher oech .iii. st goet ghelts siaers. 

 

Item Aelwyn Aernts zoen ter nuwer kerc ghift .x. st. goets ghelts siaers dat Jan 

Pawensden plach te gheven. Dese scepen brief roert van Jan Moelnaer vander 

nuwer kerc. Dese renten voerscreven ghift Willem Femmen zoen half die op dat erve 

woent.  

 

Item op Maertyn Jan Dircx soens kinder huus ende erve op die Graft oest waert 

neder vanden nuwen gasthuse .ii. st ende iiii d goet ghelts siaers. 

 

Item op Spiker Havicx zoens huus ende erve in die Clene Houtstraet bider camenade 

dat Jan Wittemaker plach te wesen ende nu Katryn Jan Claes zoens wedu beseten 

heeft  .iiii en half st goets ghelts siaers die Gheertruut Wigghers dochter ende 

Machtelt vander Spaern bespraken. Dese scepen brief roert van Machtelt Dircs 

suster vander Spaern. 

camenade : kemenade : verwarmd vertrek 
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Item op Dirc van Wouden huus ende erve in die Beghinensteghe x st siaers 

paeyments te caerssen ende te wijn dit besprac Matte Brouwers. Item desen scepen 

brief roert van Willaem Brouwer ende vanden hanghe ende vander poerte burch wal. 
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Item op een huus ende erve in die Beghinensteghe bider Quakel bregghe dat Jan 

Ysebrants zoen plach te wesen dat nu Reyner Andries soen die snider beseten heeft 

.xv. st goets ghelts siaers in rechten poert recht. Item desen scepen brief roert van 

Roetaert Gherijt soen. 

 

Item op Comen Claes huus ende erve in die Beghinensteghe .ix. st goets ghelts 

siaers in rechten poert recht. Item dese scepen brief roert van Willaem Jan Aechte 

zoens soen. 

 

Item op Jan Claes Stuyfs zoens huus ende erve in die Beghinensteghe .vii. st ende x 

d goets ghelts siaers in rechten poert recht. Item dese scepen brief roert van Gheryt 

Hillen soen.  

 

Item daer naest op Wouter die smits huus ende erve vii st ende x d goets ghelts 

siaers in rechten poert recht. Item dese scepen brief roert van Claes Moelre. 

Item noch ii lb siaers op Wouter die smits huus ende erve. Dat gaet tot Lude Pouwels 

memori een pont. Ende dat ander pont der beghinen kerc. 

 

Item op dat huus ende erve ander Beghinen muyer inder beghinen steghe dat Willem 

Gruters was ende nu Dirc Aernts soen half beseten heeft .xiiii. st in rechten poert 

recht. 

 

Item op Heynric die grue gruters huus ende erve inder Beghinenstraet op den hoec 

vander steghe xvi. g. siaers in rechten poert recht. Dit hoert tot Gherberiën maeltyt. 

 

NB : ???  dd; 1 juli 1322 (op die octave S. Johans Baptiste) -  Dirich, abt van Egmonde, 

oorkondt in leen te hebben gegeven aan Gherberie, vrouw van Heyn Busen, alle goederen, 

die heer Simon van Harlem, Willem van Harlem en Jan van Berghen achtereenvolgens in 

leen hadden, gelegen in Castrikem, Heemskerc en waar ook, met de bepaling dat Ghertruud 

vrouw van Claes Gruter een rente van 40 schellingen jaarlijks van de abdij "in rechten leen" 

zal hebben. 

bron : https://noord-

hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode

=356&minr=878872&miview=inv2&milang=nl  
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Item op haer Jacob Egghebrechts soens huus ende erve in sinte Johans steghe bi 

meester Reynaerts woninghe een vrancrycsxn ouden scilt daer sel die twee deel of 

gaen totten outaer ende dat derdendeel tot Aechte Claes Gheryts soens memori. 

Desen scilt heeft Aechte Claes Gheryts zoen besproken. 

 

Item die campe lants die leit inden waert die Rissent Jan Wouters zoen gaf daer sel 

die driedeel of gaen tot den outaer ende dat verndel tot der beghinen kerc. 
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Item op Jan Boudyns zoens die decker huus ende erve in Ghise Hosen straet .x. 

stuvers payments siaers dit hoert tot den outaer mar hier en comt niet of. 

 

Item op Alyt Gheryt Dircx zoen dochter huus ende erve in die grote Hout straet .xx. 

stuvers siaers payments. Des sellen die ghemien arme hebben .v. stuvers ende .x. 

stuvers gaen tot Heynric van Ederens memori. Ende .v. stuvers tot Jan Aelbrechts 

zoens memori. 

 

Item op Jan Slickers huus ende erve in die grote Hout straet dat nu Jan Havicx zoen 

beseten heeft .x. stuvers siaers payments. Die .x. gl sellen gaen voer Gheertruut 

memori van Sierixe ende die v st den hove. Dese scepen brief roert van Machtelt Jan 

Slickers dochter. 

 

Item op dat huus ende erve dat Albric Godevaerts soen plach te wesen op die Graft 

an onse muyer dat nu Jan die Witten soen beseten heeft.  I en half g siaers. 

 

Item op dat huus ende erve daer Jan Magnus soen woent op die Graft an onse 

muyer .i. g siaers. 

 

Item op dat huus ende erve dat Berwet Godevaerts zoen oech op die Graft an onse 

muyer dae Gheryt die cuper woent .i. g siaers. 

 

-/- foto  146 

 

Item .xv. st siaers bi sinte Cornelys gasthuus in die grote Houtstraet dat Eylaert 

Eylaert zoen was. Item die .x. s sellen gaen tot meester Siwen memori ende 

Gheertruut haer Symons maecht. Item .v. st den ghemenen armen. Die syn 

ghecomen van Hildegont vander Does. Item dese voerscreven renten plaghen te 

wesen .xlv. st dus syn si vercort overmids dat die husinge vervallen syn waren. 
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maecht  : volwassen of huwbaar meisje, maagd, jonkvrouw, ongehuwde vrouw. Ook in 

de zin van dienstjuffer, hofdame en dgl., in het algemeen als benaming voor een meisje van 

hogere stand, in een ondergeschikte betrekking werkzaam. 

 

Item  op dat huus ende erve over die Visch bregghe dat Dirc Jans zoens beseten 

heeft .v. st goets ghelts siaers. Item Claes Eylaert zoen die ketelboeter die woent 

over die Visch bregghe daer Brechtlant plach te wonen die ghift die ene helft Dirc 

Jans zoen voerscreven die ander helft dese .v. st gaen tot Reynelde memori van 

Oude Water ( overleden 8 september 1397) . Item desen scepen brief roert van Louwe 

Louwe Gheryts zoens soen. 

 

Item in Appelaers steghe op Pieter Sappen huus ende erve .xxv.st hollants payment 

siaers. Dese renten is al memori ghelt. 

 

Item in Haghen Scachen straet op dat huus ende erve dat Jacob Moelnaers soen 

plach te wesen .xx. st hollants payment siaers. Item dit gaet tot Katrijn Baertouts 

dochter memori. 

 

Item op Vranck Roelofs zoens huus ende erve die snider inder beghinen straet enen 

enghelsen nobel siaers dit is al memori ghelt. 

 

Item op dat huus ende erve in sinte Jans straet alder naest Jacob Crumen huus dat 

Gheertruud van Rollants was ende nu Mabeli van Hout beseten heeft .xvi. gl ende op 

den hoec daer Jan Wouters zoen plach te wonen enen gl.  Dese renten te samen 

besprac Beiatrijs Pouwels dochter tot haer memori. Item dese scepen brief roert van 

Pieter Hughen zoen ende van Dirc Winckelman. 

 

Item op dat huus ende erve dat Florys Bertelmeeus soen was in die clene Houtstraet 

dat nu Dirc Jan soen die smit beseten heeft .xii. st siaers. Dese renten horen tot 

Hildegont vander Does ( overleden 14 april 1387 ) memori die si totten outaer 

besproken heeft. 

 

Item op Jan Gheryts zoens huus huus ende erve van oude water opt clene heilighe 

lant .x. st. siaers Dese scepen brief roert van Iem van Cloetinghe. Dese .x. s horen 

tot Hildegont vander Does memori. 
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Item op Gheryt Stickels huus ende erve in die Cruusstraet .xv. st siaers ende die .v. 

st sellen hebben die arme beghinen ende .vii. gl tot Beatrys [Scuitgens] memori ende 

.viii. gl tot Hillegont Meynen niften maeltyt. Item desen brief roert van Hubrecht 

Jacobs zoen. 

 

Item in Reynaers coep .xl. st siaers die Lisebeth haer Symons nicht besprac tot 

haerre memori die man die dit ghift hiet Dirc Willemszn. 
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Item op Arijs Claeszns huus ende erve in die Zijlstraet bi die Zylbreg opten hoec an 

Crayerhorster graft liis stuvers siaers gecomen van Maritgen Pietersdochter. 

 

Item op Sachmons huus ende erve over die Spaern bider langher bregghe dat nu 

Claes Pieters soen beseten heeft .ii. st siaers die Jan Mathys zoen besprac te wijn. 

Item die s ( halve ) lieu die wij vercort waren is ons verbetert ende wy hebben dat 

beleit in Diewaer Reyners lant aldus houden wij een oude boddragher aldaer. 

 

Item .iiii. st goets ghelts siaers die horen tot Griete Gheyen memori op een huus 

ende erve dat Jan Poysen plach te wesen in die Scachen straet ende nu Dirc 

Lutgens zoen beseten heeft. 

 

Item twee pont siaers die ioncfrou Lisebet van Cralinghe besprac tot haer memori die 

Willaem van Assendelf uut reycket uut een sticke lants dat gheleghen is buten der 

Syl poert. 

 

Item op een huus ende erve in die Sylstraet neven den susteren vanden Syl dat 

Pieternelle Pieter Jonghen wedu was ende nu Griet Jan Kodden oech een lb hollants 

paeyments siaers dit hoert tot Maergriet van Bentens memori. 

 

Item .x. st ende .iiii. d siaers ter Goude in groenen dale als die scepen brief hout des 

sellen die arme .v. gl hebben ende die .x. gl selmen gheven alst Maergriete van 

Bentens iarichtyt is. Dese renten verscinen te sinte Ponstgen. Item dese renten syn 

vercoft.   

Ponstgen: in getijdenboek valt de feestdag van Ponciani op 14 januari  

 

Item .xliii st ende .viii. d siaers die Aluraet van Bloemeven ghemaket heeft tot den 

outaer op een huus ende erve dat Gheryt Nyesen zoens plach te wesen in die grote 

Hout straet ende nu Gheryt Jans soen beseten heeft. Item desen brief roert van 

Gheryt Nyesen soen. 
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Item op ioncfrou Clemeynsen uutter Wike huus ende erve die in sinte Jans straet  

enen ouden durtschen gulden siaers dit hoert den hove toe. 

 

Item op Ghisebrecht Claes soen vander Lane die pelser in die schutter straet .ii. lb 

siaers die Machtelt Symons van Assendelf besprac tot den outaer van desen erve en 

heb wi niet. 

 

Item op der susteren huse ende erve aftger sinte Jans dat Duve Pieter Ballincw was 

.v. s goets ghelts siaers in Dirc Gheryts zoen steghe dit hoert tot Hildegont vander 

Does memori. Dese scepen brief roert van Florys Bertelmeus zoen.    
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Item op dat huus ende erve inder beghinen steghe neven Comen Claes dat Gheryt 

Gheryts zoen plach te wesen ende nu Enghebrecht Heynrics zoen die backer oech 

.vi.s hollants payment siaers dit gaet tot Aechte Claes Aernts zoens dochter memori.  

 

Item .x. s siaes op Comen Hugehn huus ende erve in Dirk van Bakenessen steghe. 

Dese .x. s gaen tot Griete Jacob Hughen soens memori ende tot Ette vander Delle. 

Item desen scepen  brief roert van Jan Diden zoens soen. 

 

Item .xviii s. siaers die Machtelt Hughe Roepers ( overleden 9 oktober 1381 ) 

besproken heeft in Dirc van Bakenessen steghe op dat huus ende erve dat Tyman 

die pelsers kinder oech daer nu Luci Baertouds woent .x. st. ter memori .iiii. st. der 

beghinen kerc,  .iiii st. tot Gherberien maeltyt. 

 

Item .ii. s goets ghelts siaers op Matys die smits huus ende erve biden nuwen 

gasthuse dat Lisebet Florys Boudyns besproken heeft ende is gheset totten outaer. 

 

xxxii  Item dat lant te Spaerndam daer Jan van Sassenem .x. st. goets gelts 

siaers in besproken heeft den ghemienen beghinen syn memori mede te doen. Dat is 

.iiii. made ende hiet Over Hem.  Daer die één helft of oech Dirc Hierman Jan 

Matheeus Jacobs zoen bi scutters doel ende Dirc Ysebrants zoen syn swagher die 

ander helft. Item dese voerscreven .x. s dat ghift Willlem Claes Jans zoens zoen al. 

Ende die ander lude voerscreven syn daer uut.  
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Dese selve Jan Matheeus Jacobs zoen ghift den armen beghinen .vi. st goets ghelts 

siaers van syn huus ende van syn erve staende bi Scotters doel. 

 

Item .vijftich. st siaers die Katryn Aernts dochter besproken heeft  .xx. s siaers tot 

haer memori, .x. s siaers der beghinen kerc. Item .xx. s siaers Aliden huus vander 

Scuiyer. Dese voerscreven renten sel wi iaerlix boeren uut een stucke lants dat 

Claes Jans soen bruuct tot Spaernwoude. 

 

Item een lb hollants payments syaers op een huus ende erve in die Veerstraet ende 

plach toe behoren Symon Vranckenzn ende hoert nu toe Andries die snyder heeft 

beset Gheertruut Jacob Janszn wedu  ende Bely haer nift Jan Symon Zuutvoets 

dochter beghijn  

 

Item een lb hollants payments syaers besproken van Joncfrou Baertraet Symons wyf 

van der Scuer op Pieter Janszn huus ende erve die bontwerker in die Beghinestraet 

an onse muer daer een scepen brief of is. 

 

Item xii groet siaers op Dirc Jans zoens huus die Water voere in die Sylstraet ende is 

Symen Scouten memori. ( overleden 17 juni 1416 ) 
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Item op Pieter Baernt zoens huus after dat nuwe ghast huus neven den barch ..... is 

Symen Scouten memori desen scepen brief ruert van Alyt mitten Stoc. 

 

Item die selve Pieter Baernt zoen ghift dat sesten deel vanre koe weide ende hoert 

tot Beatrijs van Reymburchs memorie. 

 

Item 31,5 s siaers op Pieter [g  ] Yelis zoens huus ende erve over Spaern bi Willem 

van Wouden huus was dit heeft Baertraet vander Horst beset tot hoer memorie. 

( in linkerrmarge : ) Dit is ghelost. 

 

Item .ii. pont siaers die Hildegont Baertout Vijfviens zoen dochter besproken heeft ....  

Hier sel die kerc of hebben .x. st siaers, Alyt Florys dochter huus .x. st siaers dat 

ander sel gaen tot Hildegonden memori. 
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Item Ave Claes Ghisebrechts zoens dochter heeft beset tot haer memori .xlii. st. 

siaers die gheleghen syn opt nuwe lnt in Ysebrant Heyken zoens steghe als onse  

scepen brief daer of hout. Item noch .xiiii. st. siaers na haerre moeders doot die een 

helft tot memori, die ander helft die ghemen arme opten hof.  

 

Item op Lttyn Gheryt soens huus ende erve in sinte Jans straet ende is v stuvers 

ende ix d goets gheelts siaers ende die v stuver lichts ghelts is Diedwer Hughen 

dochter memori  

 

Int iaer ons heren .m.ccc. ende .xxv ( 1425 ) coft Jacob Scoemaker ieghen die 

meesterissen dat huus daer Loef in plach te wonen in die Beghinensteghe tot sinen 

live ende tot Beiatris sinen wive ende Dirc Boudijnszoen sijn neve also langhe alser 

enich leeft van hem driën. Ende na haerre driërs doot comtet weder ander hof als die 

scepen brief hout. Hier sellen si of gheven een gouden croen siaer also langhe alser 

enich van hem driën voerscreven leeft. 

 
Uut dese croen voerscreven sel gaen tot Loefs ende syns volcs memorie  1 en half. 

verndel van een nobel drie oude buddreghers siaers tot Dirc Ghisbrechts soens die 

backer syn memori, ende ii oude buddreghers siaers tot ioncfrou Jan van Zaendens 

memorie. Ende drie st. ende .viii. d. pament ende dese .iii.st.ende .viii. d. 

voerscreven sellen die meesterissen uutten croen voerscreven te pacht gheven die 

memori meesters vander groter kerc. 

 

Item viii stuver ende viii d hollants payment siaers op een huus ende erve in die 

Camp ende heeft heer Rychaert ghegheven tot syn memori  (15 december 1436 starf 

heer Richaert  ) 

 

Item x stuvers goet ghelts in Jordens steghe op Claes die Vriese huus tot wijn over 

Meynaert Jacobszn te scencken alre heilighen. 



103 
 

Int iaer ons heren  m cccc ende lxxiiii ( 1474 ) hebben wi ontfangen in testament van 

meester Hughe Smyer priester tot shoefs behoef sessentwintich scelling tien 

pennincs gegeven op Jan Rollen huus opt Sceepmakers Dijc tot bier te scencken in 

sijn iarichtijt. ( zie ook foto 217 ) 

Ende noch vijftien st. ses pennincs Hollants op Jan Claeszns huus die vleyschouwer 

staende opt Cleyn Heiligelant tot der beghinen kercs behoef des soe selmen in sijn 

iarichtijt twee waskaersen op steken ende vijff missen laten doen. 
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Item op Yde Willem Wigghers zoen weduwe huus ende erve legghen ende staende 

in sinte Jans straet 6 st. ende 8 [duit] hollants pament siaers ende heeft Machtelt 

vander Does ghegheven tot haer memori ende heer Heyric haers soens. 

 

Item twe enghelsche nobel siaers goet van goude ende swaer van ghewicht op dat 

huus ende erve daer Scraven Steen plach te staen twisschen Gheryt Symons  

( in rechtermarge : ) Item dese ii nobelen sijn vercoft ende vier rinsche gulden siaers 

daer om ghecoft.  

soen die draeyer aen deen side ende die Spaern aen dander side. Ende als die 

scepen brief daer of hout ende Brecht van Ghervliet beset heeft. (14 november 1430 

starf Brecht van Ghervliet  ende Symon haers mans )  

Den enen nobel een mis iaerlics mede te doen. Ende tot Brechten ende Symons 

haers mans memorie een halven nobel. Ende een halven nobel den armen harinc 

ende bockinc mede te comen.   Oec heft si besproken als hier na ghescreven staet. 

Inden eersten xx; s ende vi d siaers in rechten poert recht op Goeswijn Jans zoens 

huus ende erve legghende ende staende op Crayenhorst. Ende noch daer an op 

Claes Pieter Otten zoens huus ende erve .xxxiiii. st siaers in rechten poert recht als 

die scepen brief daer of hout. Dese renten selmen delen in dusdanigher manieren. 

Inden eersten den cureyt vander beghinen kerke .ii. st siaers.. Item .v. st siaers voer 

haer memori ende Symons. Item  den ghemenen beghinen opten heilighen paessche 

dach te scenken een stoep wyns als si ten heilighen sacrament gaen. Ende wes daer 

dan over blijft vanden renten voer gheroert dat sullen die meesterissen voerscreven 

iaerlics omme delen den susteren ende beghinen die opten voerscreven hof 

gheherbercht syn ende aelmissen ontfaen. 

 

Item op Dirc Naghels huus t'Alcmaer op die Lede ant Nuwe Lant streckende voer 

vander Lede sutwaerts an Walich Jans zoen. Dese schult hoert tot Jan die Kocs 

ende Diewer syns wyfs memori. ( in later handschrift:) Dit hebben wij vercoft ende 

beleit an dat  diel ghecoft ieghen Diewaer Reiners dochter in Oude Gheirt Willemszn 

lant. 

 

Item t'Alcmaer op twie huse ende erve dat Katryn Baertout Reynaers soen nu ter tyt 

beseten heeft ende gheeft daer of .liis. st siaers ende die .xxxv. st sel gaen  tot 

Ymme Dircs ende Ermgaert haer suster ende haer twie broeders memori.  
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... voir Myntgen Jan Ludenzn memori  

 

... ende is gheleghen inden ambacht van Reynsburch in die Koe straet ende heeft 

besproken Diedwer Jacobs wyf vander Geest    ( 28 mei 1435 starf Diedwer Jacobs wyf 

vander Geest ) 
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Dit syn die renten die Alyt vander Scuer plaghen te wesen.  Inden eersten .iiii. st 

siaers op twee huse ende erve in die clene Houtstraet dat één huus heeft Willem 

Aernts soen die coerncoper beseten ende ghift .iii. st siaers dat huys daer bi ghift 

enen st. 

 

Item opt grote heilighe lant .x. st siaers op dt huus ende erve dat Jacob Willaems 

zoens was ende nu Jan Hollander oech. 

 

Die scepen brief hout of dese xliiii st die op die twee naghescreven huse staen after 

ende voer op die hele husinghe stond het is ondersocht dat dus ghedeelt hoert alst 

ghedeelt is. 

 

Item indie straat an die suitside vanden ouden gasthuse .xliiii. st siaers op twee 

husen ende erven daer Vale Florys zoen dat voer huus op den hoec beseten heeft 

ende ghift .xxii. gl . Item die after husinghe daer ghift Jan Heyken zoen of die ant 

Sant woent .xliiii. gl. Item dese xliii gl voerscreven ghift nu Tielman die daer recht 

over woent. 

sant: alleen bekend als toponiem in Middelnederlands; zandplaat 

 

Item op dat huus ende erve ale naest Jannus den abteker ant Sant dat Jan Heyken 

soen nu beseten heeft twie vrancrycxse vrancken siaers. 

abteker : kruidenier, winkelier, apotheker 

 

Item viii lb ende vii siaers op Hughe Sybrants zoens husinghe ende erve in die 

Smeet straet ende voert in Dirc Gheryts zoens steghe. Dese renten syn vercoft om 

datmen se ducht te wesen te verliesen ende syn beleit bi Alcmaer in die nu poert 

ende syn ghecoft ieghen Oude Gheryt Willems zoen ende is wat bet dant verndel  

van dien lande ende het hele plach te ghelden .iiii. nobel. 

 

Item 1 en half morghen lants te Ryswyc die si mit Alyt haer Hughen dochter 

ghemeen heeft. 

 

Item iii hont lants tot Assendelf die si mitten beghinen ghemeen heeft die sellen die 

arme van hoer hebben. 

 

Item die hof is sculdich den heilighen gheest vanden huse dat an die Graft staet .xiii. 

st goets ghelts siaers. Item .xii. st goets ghelts siaers Tarmenaris vanden 
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minrebroers. Item onse pastoer .v. st siaers. Item onse pastoer .v. s siaers 

anderhalven groten voer den s te mey te betalen. 

 

Item die hof is sculdich den heilighen gheest .vi. d goets ghelts siaers vanden 

ganghe ter after poert. ( in ander en later handschrift : ) Die .xiii. st voirs ende dese vi. d 

hebben wij of ghecoft den heiligen geest. 

( NB : dit laatste verklaart de beide doorhalingen hier net boven )  

gang : doorgang 

Item Jan Jacobs soen .xiiii. st goets ghelts siaers vanden nuwen erve. 
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viii  Item mitten ghelde dat ontfanghen wordt van ioncfrou Margrieten testament 

vanden Berghe worden ghecoft een verndel van een camp lants ende is gheleghen 

Doergeester sluse inden ban van Limmen ende is gheheten Beyers Ven ende 

pleghet te ghelden 3,5 nobel den nobel gherekent voer .lx. vlaemsche groten. Hier of 

sel gaen tot haer memori 15,5 vlaemsche groten siaers.  

Item der kerc te timmerringhe .v. vlaemsche groten siaers.  

Item onser vrouwen outaer vijf vlaemschen groten. Item totten voerpoerthuus .v. 

vlaemsche groten ende enen halve siaers.  

Item Yden van Lokeren (1439  starf Yde Jans dochter van Lokeren ) vijf vlaemschen 

groten siaers ende na hoerre doot te bliven tot Alyt haer Hughen dochter huus. 

Item Badeloghen vijf vlaemsche groten siaers ende na hoerre doot te bliven den hof 

mede staende te houden.   

Item Katerinen haer Dirc Mengelijns dochter vijf vlaemschen groten siaers ende na 

hoerre doot den hof te bliven.  

Item Hildegont van Ruven (5 februari 1423 starf Hildegont van Ruven ) vijf vlaemschen  

groten siaers ende na haerre doot so sel elke meesterisse een verndel daer of 

hebben, die costerissen te samen een verndel.  

Die sluutster vander after poert ende die sluutster vander binnenster poert te samen 

een verndel.  

Ende des ghelts was dat die meesterissen van haer testament ontfenghen van haer 

Wouter van Mattenesse ende Kerstant vanden Berghe haer broeders .xxv. 

enghelsche nobel een qurtier min. Dese renten voerscreven selmen delen alst 

ioncfrou Margrieten iarichtijt is. 

4 mei 1405 … starf ioncfrou Margriet vanden Berghe een beghyn 

 

ix Item mitten ghelde dat ontfanghen wort van ioncfrou Kerstinen vanden 

Berghen testament ende was een summe van .xxxvi. enghelsche nobel wort ghecoft 

ieghens Ymme Jan Pieter tymmerman zoens dochter .ii. wilhelmus dordrichse gulden 

siaers op haer lant tot Uutgheest voer .x. nobel ende die sullen gaen tot haer 

memorie.  

Item so is dat ander ghelt aldus gheordineert [f] renten mede te copen .vi. nobel totter 

beghinen kerc behoef, ses nobel totten outaer, ses nobel tot des hoefs behoef,  ses 

nobel totten ghemenen armen op den hof. Drie nobel tot dat covents huus dat 
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Machtelt Hughe Roepers ghelaten heeft, ende ioncfrou Kerstijn voerscreven in 

ghestorven is.  

Item die ses nobel die der kerc an lopen die syn beleit int lant dat die Clene Waert 

hiet bi Koenen Horn ende beloept .xii. dubbelde buddraghers siaers. Item die vi nobel 

die totten hove souden gaen die syn gheleit ant huus dat ghecoft wart an die Graft. 

Item die .xii. nobel die den outaer ende den armen an loept die syn beleit an dat lant 

dat ieghen Dirc Kints zoen ghecoft is.  

( 6 oktober 1396 - Int jaer ons heeren m.ccc xcvi starf ioncfrou Kerstyn vanden Berghe ) 

 

14 november 1429 

X   In iaer ons heren .m.cccc.ende xxix opten viertienden dach in november  

wart gecoft twee maden lants luttel meer of min gheleghen inden ban van Akersloet 

teghen Dirc Gheryt soen die stylgancmaker ( ook vermeld foto 90, anno  1426 ) om 

xxxvi gouden cronen ende pleecht te ghelden twie gouden cronen siaers. 

Dese twie maden legghen onder Jan Meynen soens huus. Daer lenden of syn Jan 

Meynen soen aen deen side ende Willem van Saenden Claes van Weghen soen aen 

dander side. Hier syn dese memorie uutgheset die hier na ghetekent staen. Inden 

eerster meester Pouwels iii en half cromstaert siaers. Pieter Mat iii en half cromstaert 

siaers. Diedweer Comen Aernts dochter iii en half cromstaert siaers. Jan van Berken 

Rode Meynaert Jacob zoens wyf iii en half cromstaert siaers. Willem Aems soen 

ende syn wyf .vii. oude buddeghers siaers.  

lende  : naaste gebuur 

gecoft  : gekocht ( vgl. het Duitse woord 'kaufen' ) 

stylgancmaker : maker of vervaardiger van “stillegangen” : naam van een schoeisel, 

pantoffel, muil, van leer met een houten zool, dus een soort van klomp of holsblok, in Noord-

Holl. klikkertjes (Boekenoogen)  

lende  : naaste gebuur, eigenaar van aangrenzend land. 

cromstaert  : een kleine zilveren munt, ter waarde van twee groot; aldus genoemd naar de 

leeuw met een naar binnen krullenden staart.  

buddregher  : ( ook botdreger, boddreger, buddrager, botdrager ) benaming van een kleine 

munt, welke in de Middeleeuwen door verschillende N.- en Z.- Nederlandsche vorsten 

geslagen is. 

 

XI Item noch een sticke lants gheheten Noerken Werf dat groet is xxii voete luttel 

meer of min ende is omtrent .ii. achendel rog sadinghe daer lende of syn Comen Dirc 

ende Pieter Tonnemaker ende is ghecoft om xxxvi reynenische gulden ende ghelt .ii. 

gulden siaers. Dese ii  achendel sadinghe voerscreven is ghecoft mitten ghelde dat 

ghecomen is van Pieter Meynaerts soen. 

Die één helft sel hebben  die arm. Ende dat verndel tot Machtelt van Scotens memori 

ende Lisebet haer dochter.  

Ende dat ander verndel is ghecomen van Mergriet van Friest. Ende die helft daer of 

sel wesen tot haer memori ende die ander helft sel hebben onse kerke half ende dat 

ander tot wyn te Paesschen. 
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XI  Item die xl groet die Beatrys Scoutgen had op Symon Trappeniels huus ende 

nu Gheryt van Santvoert beseten heeft ende dat heeft hi of ghecoft om xviii klinckerts 

ende is weder beleit t'Akersloet ende dat lant dat onder Jan Meynen soens huus leit 

daer die helft een croen siaers of ghelt. Van desen crone sel si hebben xviii 

cromstaert ende dat ander blyft  den hof.  

 

-/- foto  154    

 

 
 

xii Int iaer ons heren .m.cccc. ende xvii ( 1417 ) wart ghecoft een sticke lants also 

veel min alst vyftendeel om 26,5 nobel ende is gheleghen t'Alcmaer over d'Ye ende  

leit mit Heyn Hillen ghemeen ende plecht te ghelden .v. wilhelmus dursche ghulden 

onse diel die hele weide. Dese renten selmen delen in dusdanigher manieren. In den 

eersten .vii. buddreghers siaers tot Willem van Scotens memorie. Item tot haer Claes 

Louwen memorie 4,5 buddreghers siaers. Item tot Jans vander Laenen ende 

Baertraet synre dochter memorie .x. buddreghers siaers.  Item so heeft Baertraet 

voescreven 2,5 buddreghers gheset totten outaer.  Item voer ioncfouwe Willem van 

Scotens memorie 3,5 buddreghers siaers. Item .x. buddreghers siaers voer 

Gheertruut Copriken dochter haers vader ende moeder. Item  voer Duve Pieter 

Ballincs memorie 2,5 buddreghers siaers. Item Wendelmoet Jacobs dochter 3,5 

buddreghers siaers. Item Aechte Aernt Jans zoens dochter iii buddreghers siaers.  

Item Hildegont Willems dochter  iii buddreghers siaers. Item Reyner Martens zoen 

4,5 buddreghers siaers. Item Griete Vessen drie buddreghers siaers. Item Beatrijs 

Symons dochter iii buddreghers siaers. Item Willem Symons dochter van Saenden iii 

buddreghers siaers. Dat hier overloept sel den hof hebben. 

Item ioncfrou Lisebet van Cralinc .xxvii. buddreghers siaers tot haer memori  haers  

vader ende haerre moeder ende haers mans. 

NB : 12 mei 1397 starf ioncfrou Lijsbet van Cralinghe 
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xiii Int iaer ons heren .m.cccc. ende xvii ( 1417 ) wart ghecoft een campe lants  

die gheheten is Jacob Ymmen camp ende is gheleghen t'Alcmaer an Bergher Meer  

ende plecht te gelden 2,5 gouden nobel siaers. 

Daer sel dat covents huus dat Machtelt Hughe Roepers ghelaten heeft ende nu Alyt 

Florys dochter ende Lisebet Jan Meeus zoens dochter mit haren susteren bewonen 

1,5 gouden nobel siaers of hebben.  

Ende den anderen nobel sel men dielen in dusdanigher manieren.  

Inden eersten .xi. buddreghers siaers  die Baertraet vande Horst beset heeft totten 

outaer.  

Item xxviii buddreghers siaers die Ave Jans dochter beset heeft die int poert huus 

starf. Dat een deerdeel ( derde deel ) sel gaen tot Aven memori ende haerre moeder, 

dat ander deerdeel sel gaen totten ghemenen armen opten hof ende dat derde 

deerndeel del gaen in dat voer poert huus daer Ave voerscreven in starf.  

Item voer Hildegout Willems dochter memori 4,5 buddreghers siaers.  

Item voer Griete Vessen memori 4,5 buddreghers siaers.  

Item Beatrijs  Symons dochter memori  iiii buddreghers siaers.  

Tot Hase van Snellenburchs memori [  ] siaers. Een buddregher gherekent voer .iii. 

lichte grote ghelt.  

Dat lant voerscreven min dat selmen ghelic ofslaen.  

Item so sel noch hier uut gaen 2,5 oude buddreghers siaers tot Beatrys van 

Reynsbruchs memori.  

Dese .v. buddreghers voerscreven sellen gaen uut die anderhalven nobel die int 

covents huus sullen gaen dat Machtelt Hughen ghelaten heeft . 

Item tot Ermgaert Borwets memori  4.5 liewe. Item tot Aluraert Bertolmeeus dochter 

4.5 liewe tot hoer memori.    

 

-/- foto  155 

 

xiiii Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxi ( 1431 ) wart ghecoft een sticke lants  ....  

ende ioncfrou Hildegont van Campen after ghelaten heeft, ende dat een vierendeel 

Claes die Vriese haer swagher memori  ... die papelike proven .... den terminaris 

vanden minre broeders die  te Haerlem bidden.  ... Ende uut die ander helft vanden 

lande sel gaen dese memoriën .....  Gheertruut Jan Snoeyen ...  Gheertruut Meynaert 

Jacobs zoen dochter  ... Katryn Sibrants dochter ...  Katryn van Naerden ...  Katryn 

Jan Dircs zoens ...  Jan die Voecht ...   Machtelt vander Does ...  Griete Gheyen . Die 

twiedeel van dese voirsreven lande hoert Magdaleen toe. 

 

xv Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxi ( 1421 ) wart ghecoft een campe lants  

 ....  ... Item drie oude buddreghers siaers tot Jans memorie die onse koster was.  Tot 

Katryn Dirx dochter memori die haer Jacobs nift was van Purmer ...  tot Lisebet 

Matheus Jans soens memori  ...  Jan die Coc ende Diewaer syn wyfs memori. 
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xvi Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxiii ( 1423 ) doe naem wi an een sticke 

saede lants  dat mit Vroutgen ghemeen leit inden ban van Heemstede daer een 

lenden of is Hughe Jacobs zone. Daer is om gheven .xiii. nobel. Dit lant voerscreven 

pleghet te ghelden omtrent twie aernemsche gulden siaers ons deel.   

Hier syn dese memoriën uutgheset .... haer Walich Aernt zoen priester ...  Dirc 

Vastert zoen ende Aecht syn wyf ...Katryn Bruynnincs dochter  ... Lubbruch Jans 

dochter ende Duve Lourys dochter Machtelt Bertolmeeus dochter ... Lisebet 

Symon Douwen ... Lisebet Willem Wolferts zoens 

( in linkermarge : ) Dit hoert den barnarditen nu toe voer ander lant geteikent mit lxxii 

 

-/- foto  156 

 

Item dit hoert nu tot porrta celi voer ander lant geteikent mit lxxii 

xvii Item noch een sticke lants in den ban van Heemstede dat belent heeft ant oest 

eynde Jan die Voecht als die brief daer of hout dat Vroutgen alleen toe behoert mit 

hoer covent hier in heeft Alyt Symons dochter vander Scuer onse beghyn .xii. liewen 

siaers. ...  uut desen lande voerscreven sel Vroutgen Reynaers dochter uutreiken xvi 

[tunen] tot memorie der gheene die hier na gheschreven syn. Inden eersten Jan die 

Witte Katryn Brunincs dochter broeder ende Lisebet Dircs dochter ende Jacob Jans 

zoen ende Wibruch syn wyf. 

 

Item xlst siaers te Hilgom dat sellen die regheliers half hebben ende is Ghisebrcht 

Jans soens memorie ende Gheertruut syn wyf. 

 

xviii Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxix ( 1439 ) hebben wy ghecoft een halve 

stucke lants  ....    Ende alle die memoriën die op Dirc Kintszn lant stonden 

gheleghen t'Alcmaer ieghen die middelste molen die sullen hier uutgaen want dit is  

vercoft ende hier an gheleit. Ende om dit lant hebben wy ghegheven C wilhelmus 

scilde ende xiiii ende ghelt vi wilhelmus scilde. 

 

xix Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxviii ( 1438 ) hebben wy ghecoft ieghen 

Grote Gheurt een mat lants  ....  Ende wy hebben daer om ghegheven xxxv 

wilhelmus scilde ende plach te ghelden ii wilhelmus scilde.  

Ende die helfte van desen ghelde is gecomen van heer Jan Dircszn proest van 

Remunde te deilen voer syn vader Dirc Janszn ...  een kaers van een vierendel ponts 

op dat graf, dat ander derdendeel sal hebben die kerc ter tymmeringhe, ... die arme 

beghinen ...  

Item dat vierendel van desen lande is ghecoft mit dat ghelt dat wy hadden van 

Brechte Claes (3 november 1436 starf Brechte Claes dochter ) dochter die int poert huus 

starf en sy heeftet den armen besproken. ....   tot Lysbeth  Claes dochters Lobbrichts 

memori 

 

xx Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxviii ( 1438 ) hebben wy ghecoft ... tot Dirc 

Michielszn Andries Claeszn ende Jan Snoey. 
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-/- foto  157 

 

xxi Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxix ( 1439 ) hebben wy ghecoft  

Ieghen Claes Vinc die helfte van een weide lants onderdeel uut Pieter Wouterszn 

ende is groot omtrent x gheers geleghen inden ban van Heyloe ende hebben daer 

om   ghegheven C wilhelmus scilde ende ghelt v wilhelmus scilde syaers. Ende dit 

lant is ghecoft mitten ghelde dat wij ontfinghen van de pachte te Velsen die Katrijn 

van Berkenrode gheordiniert heeft tot die sonnendaghes misse ende was iii wilhelm 

scilde ende wij ontfinghen daer of lx wilhelm scilde ende syn vercoft by consent 

Katrinen voirscreven.  

... die Diewaer Jacobs wyf vander Ghiest beset hadde  ... ...  in memoriën als Agnies 

van Ruven Griet Allerts dochter beghyn ende haer vader ende noch vier memori als 

Griet Garbrant Claes zoens ende Alyt Wouters dochter ende Alyt Naninck ende 

Heinrych .... Int iaer ons heren .m.cccc. ende lx ( 1460 ) hebben wy verroelt dit 

voerscreven lant ...  inden ban van Heyloe over die Dye genaemt di Waert  ...   ende 

die lasten hier boven int lant staen sullen nu op dit lant staen. 

 

xxii Item dat lant ghecoft ieghen Gheurt vanden Woude ....  ende syn twie ackeren 

xi en half sneeze ende twee scaften te samen ghemeten .... ende daer sal Alyt 

Simon Raets dochter iiii wilhelmus scilde of hebben ende die halve. 

scaft: vermoedelijk van scacht: een opppervlaktemaat 

 

xxiii Int iaer ons heren .m.cccc. ende xl ( 1440 ) hebben wy ghecoft ii gheers lants 

om xl wilhelmus scild ... gheleghen inden ban van Heilighe Loe ...... ende ghelt ii 

wilhelmus scilde syaers ende leit ghemien mit onse cureit ende mittet nu convents 

huus ...  voor memorie van : Margriet Jacob Ielbrichs wedue, Griet van Naerden, 

Aecht Pieter Janszn dochter, Katrijn Ijsbrants dochter Gheertruut Willems dochter, 

Katrijn Harmans dochter, Hillegont Jans dochter, Hillegont Vijfeens dochter, Lijsbeth 

Claes Meynsenzn wijf, Alyt Jacobs dochter, Griet [Nyeincs] dochter, Lijsbeth Dircs 

dochter in Bakenesse camer starf, Machtelt Symons wyf. 

 

-/- foto  158 

 

xxiiii Item dit syn die renten die ghecomen syn van die .cc. Wilhelmus scilde die 

men ontfinc van Pieternellen husinghe van Berkenrode. Inden eersten een enghels 

nobel ende een quartier siaers op een huus ende erve dat Jan Mathys Gheirt 

Brunnerszn plach te wesen over die Spern. Item noch die helfte van een wilhelmus 

scilde siaers. Item tot Akersloet uut Grote Reyners lant een wilhelmus scilt siaers.  

En desen renten salmen dielen in deser manieren. Men sal ter weke twee missen 

doen in ons ekerc. Ende men sal onse kerc een wilhelmus scilt siaers gheven ende 

die costerisse sal iii missen laten doen ende ii kaersen setten in haer iarichtride. 

Ende men sal  haer memori ende haer moeders ende Eemse Jans dochters haer 

nifte memori doen ende drincken scencken ende twee stuvers goets gelts sal die 

cureit hebben onser kerken en dat overloept salmen dielen den armen opten hof....  

( 4 maart 1438  starf Peternelle van Berkenrode beghyn) 
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xxv Int iaer ons heren m cccc xliiii ( 1444 ) wert ghecoft ..  een vierendel van drie 

coeweide ... Memori  Gheertruut Jacobs dochter,  Machtelt haer suster, Engheltruut 

Simons Enghels dochters, Gheertruut Willems dochter, Gherbrich Aernts dochters. 

 

xxvi Int iaer ons heren m cccc xxi ( 1421 ) wert ghecoft een stucke lants in Bergher 

meer op die Langhe Rijm ende plach te ghelden omtrent ii nobel siaers ende is 

gecomen van Ave Alpherts dochter. Ende hier van sullen gaen ii gouden vrancrijcs 

cronen tot een mis te weke op onser vrouwen outaer. Ende een vierendeel van een 

nobel voer haer memori ende Machtelt haer suster ende Griet Claes dochter haer 

nift, ende  datter dan over is sal Machtelt voirs[creven] hebben haer leven lanc ende 

daer nae salt comen in dat oude convents huus totten huse staende te houden daer 

sij plach te wonen. 

 

-/- foto  159 

 

xxvii ...  1445  ....  heeft betaelt Katryn Heynric Busen dochter beghijn  

... Alijt Symon Raets dochter een rijns gulden also lang als sij leeft syaers .. .   

Memori Heinric Buus hoer vader ende Heinric haer broeder,  Ghuurtruut haer suster 

....  Item sy heeft oec ghegheven Katryn voirs. xxx borgonsche scilde. Item oec mede 

viii wilhelmus scilde tot die ii glace bij dat cruus outaer [ en bijgeschreven : ]    tot dat 

beste casuffel. 

 

xxviii Int iaer ons heren m cccc xlviii ( 1448 ) starf Alyt Willems dochter beghyn ende 

heeft beset in testament  een camp lants in de ban van Catwijc ende daer sullen die 

miesterissen van besorghen alle vridaghe misse op dat heilighe cruus outaer inder 

beghinen kerc ...  Ende wes dan over die rente is salmen van drincken in dat nuwe 

convents huus.  ... 

 

-/- foto  160 

 

Dit syn die gheen die totter maeltyt beset hebben iaerlix. Inden eersten Hildegont 

van der Does een lb siaers. Item Gherberi xiii [gf] siaers. Item Machtelt Hughen.iiii. st 

siaers.  Item Alyt Jans dochter .v. buddreghers siaers. Item Hildegont Meynen nift  

.viii [gf] siaers. 

( 14 april 1387 starf ioncfruwe Hildegont vander Does een beghyn )  

 

xxix Int iaer ons heren m cccc xliii ( 1443 ) wert ghecoft twee gheers lants ... 

Memori Griet Willaem Zibrants dochter, Godelt Willem Ghierics , Margriet meester 

Claes , Fy Dircs dochter in bakenesse camer, Diewaer Pinghen, Alyt Meinaert 

Jacobszn dochter, Ave Dirc Valkenzn, Alyt van Utrecht,Katryn Brusers, Nan Symons 

dochter; 

 

Int jaer ons heeren m cccc ende iiii ( 1404 ) starf Alveraet Aernt Jans ende heeft  

der kerc ghegheven een kelc ende een kasuffel bid voer hoer siel. 

NB : idem foto 049 re 28 maart =  c v  
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Item Ian die kueper heeft die kerc ghegheven een kasuffel bid voer sijn siel 

 

Int jaer ons heren m cccc ende iiii ( 1404 ) starf Ian Meeus zoen opten adventen 

dach in maert ende hi heeft der kerc ghegheven dat lavoer datter is ende die 

boetscap van onser liever vrouwen bid voor sijn siel  

lavoer :wasbekken 

 

xxx    Doe men screef dusent vierhondert ende twalef ( 1412 ) doe halp ons haer 

Florijs van Alcmaed ridder van enen losen man ( vrije man ) daer wi an vergadert  

( mee in aanraking komen ) waren te  Scermer ende te Niedorp gheheten Gheryt 

Baerts zoen.  

Dese ridder voersc[reven] halp ons ende baet ons xxii gouden nobel dat hi ons over 

gaf puerlyc om gods willen tot onser kerc ende ons hoefs behoef daer hi ons groten 

hinder in had moghen doen had hi ghewilt ende anders heeft hi ons veel ghevordert 

in onsen recht ende veel doechten daer in ghedaen waer om dat wi hem gheloeften 

in onse memori boec te setten ende voer hem te bidden. 

Bid voor hem om gods willen ende voer Heynric van Alcmaed die daer een grote 

hulpe in was ende op die tijt syn rentemeester was. 

 

 

xxxi    Item die vier morghen lants te Rijswijc ghecomen van Alijt heer Hughe dochter 

salmen deylen in deser manieren: die twie morghen sullen gaen voer her vaders en 

moeders memoriën ende haer selfs, ende dat derde morghen sal gaen tot drincken 

in haer iarichtiden, dat vierde morghen sal haer husinghe staende houden. 

NB  : Int iaer ons heren m cccc lende xliii ( 1443 ) starf Alyt heer Hughe dochter ende heeft 

beset haer memorie als voer in dit boec staet. 

 

-/- foto  161 

 

Dit syn die renten die den artuen armen beghinen v toe behoren. Inden eersten 

op Dirce huus ende erve vanden Werve inder Beghinen straet .x. st. goets ghelts 

siaers ende dit besprac Hughe Baertraede zoen. 

 

Item die kercmeester vander groter kerc gheven .v. st. goets ghelts siaers ende dit 

besprac ioncfrou Claer. 

 

Item op een huus ende erve in die Veerstraet daer Heyn mitter Hose plach te wonen 

op den hoec neven die capel bider Vischbregghe, ende nu te samen oech meester 

Gheryt ende Symon Claes zoen Dirc Duunckerts swaghers .iii en half [gf] goets 

ghelts siaers te mey te betalen.  

hose  : beenbekleding, van het dijbeen af of ook van de knie af. Doch het woord nam ook 

de betekenis van kous aan, en zelfs die van laars. Deze laatste betekenis schijnt in het 

Middelnederlands de gewone geweest te zijn. 

 

Item daer naest op Willaem Galen huus ende erve .iiii. gf goets ghelts siaers te mey 

te betalen. 
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Item daer naest es op Comen Ghisebrechts huus ende erve dat Comen Gheerlofs 

was .iiii. gf. goets ghelts siaers te mey te betalen. 

 

Item op Jan van Matheeus Jacobs zoens huus ende erve dat Jacob Dirc Tielen  

soens plach te wesen .vi scutters wel .vi.st. goets ghelts siaers, hier sel die beghinen 

kerc of hebben  .xii. d. goets ghelts siaers. 

 

Item Ysebrant vander Scuer die gaf een lb siaers paments den armen beghinen, des 

is bewyst .xvi. gf. op Pieter Andries huus ende erve inder Beghinen Steghe becant 

neven Comen Claes ende plach Jan die Langhen de wesen, ende nu beseten heeft 

Gheryt Garbrants soen die scoemaker soen. Item dese .xvi. gl. ghift men te mey. 

Item op Jan Dircx zoens van Hilleghom huus ende erve in die Grote Houtstraet .v. st. 

goets ghelts siaers. Item op dat huus ende erve in die Grote Houtstraet dat Dirc 

Moenxs zoens plach te wesen ende daer na Grote Hagens was bider Bregghe .twee. 

st. goets ghelts siaers. 

 

-/- foto  162  

 

Item op Claes vanden Weghen huus ende erve in Patteiorys straet op den hoeke dat 

men gaet op den croft .vi. gf dat Gheertruud vander Beke besprac. 

 

Item op Aernt Jans zoens huus ende erve in lisen straet van velsen dat Williaem 

Lijten plach te wesen ende nu Yelis huse Hughe smids soen beseten heeft .v. s 

goets ghelts siaers. Desen brief roert van Jacob Lisen soen die snyder.  

 

Item Jan van Aelsmaer ende syn wyf hebben besproken een lb  goets ghelts siaers 

des is bewyst op Hughe  Ysebrants Wilaems zoen huus ende erve in die Smeetstraet 

.v. s goets ghelts siaers. Item daer naest op Hughe Heynrics zoens huus ende erve 

dat Eghebrecht Willaem Molen zoens plach te wesen.  

Item op Dirc Hovelincs huus ende erve op die Graft after dat nuwe gasthuus ende 

Merceli Pieter Moyten wedu oech 2,5 s goets ghelts siaers.  

Item op Tiece Comen Gherijts huus ende erve onder die vrouwen broeders ende 

daer na Jan Brawen was .v. s goets ghelts siaers.  

Item die 7,5 stuvers siaers guets ghelts sijn ghelost. 

 

Item op Aernt Aelwyns soen ter Nuwerkerc .v. s goets ghelts siaers dat haer Lyclaes 

van Mysen besprac te wyn ghelde.  

 

Item in Dircs steghe van Bakenesse op Lijsbeth Floriszn wedee huus ende Maertyn 

haer zoen ix stuvers hollant spayment siaers in poirtrechte.  

Item noch in die sleve steghe op Wouter Martijnszn huus xiiii stuvers hollant 

spayment siaers in portrecht.  
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Ende dese renten syn te samen bewyst in twee brieven voir Dircx van Bakenesse 

ende ioncfrou Lijsbeth syn wyf, ioncfrouw Ave van Alphen, Dirc van Bakenesse 

Dircszn, ioncfrou Bartout syn wyf ewige memori. 

( 16 oktober 1393     starf Dirc van Bakenesse ... Item ioncfrou Lysbeth syn wyf ende Dirk 

van Bakenesse hoer beider zoen ende starf int iaer van xlii   1442 ? //  5 april 1406 ... starf 

Ave van Alfen ) 

 

Item .v. st ende .vi. d goets ghelts siaers in rechten poert recht op twe huse ende 

erve die Jacob die Roden plaghen te wesen ende nu Kerstyn Jacob die Roden wedu 

dat één beseten heeft daer ghif si of .ii stuver ende vi duit goets ghelts siaers ende 

Pouwels Jans zoenn die sine voere heeft dat ander huys daer bi ende ghift .iii. st 

goets ghelts siaers.  

Dese husen staen op oude Haerlem als men vander Graft om die Horne draeit bider 

muuer. Item desen scepen brief roert van Gheryt van Spaernwoude. 

 

-/- foto  163  

 

Item op Verbout Vrederics zoens huus ende erve in die Scachenstraet dat Jacob 

Scepens plach te wesen ende nu Ghisebrecht Jacobs zoens oech .iiii. st ende 

besprac Weelmaer die gout smit. 

 

Item op Gheryt Lubbrants zoens huys ende erve tenden van Clercs steghe .ixs St 

goets ghelts siaers in rechten poert recht ende hier of ghift Reyner Eelcken zoen op 

Bakenesse .ix. gl dit besprac Ermegaert van Akersloet. Dese renten voerscreven sel 

Reyner Eelcken zoen alte mael gheven. 

 

Item een halve enghelsche nobel siaers besproken van heer Jan van Zaenden op 

Allert Wittmers huus opten hoec van Clerc steghe an die Spaern ende die scepen 

brief hout van heer Jan van Scoten om dat hij die renten wisselde ende hier 

bewijsde. 

Item noch een halve enghelsche nobel siaers op Jan Bennenzn huus after an Allert 

voirs ende is begrepen in enen brief mitten ander halve nobel voirs Ende dese nobel 

sal men gheven Lijsbeth Ghijsbert Jans dochter  te Diepenveen also lang als sij leeft 

Ende dan sullent die arme hebben. 

 

Item twie dordrechtze gulden van waerde als die scepen brief die daer of is uutwyst 

op een huus ende erve in Clercsteghe daer nu inwoent Symon van Hoern ende syn 

besproken van Gheertruut Claes Aerntszn dochter beghijn. In deser manieren dat die 

cureit vander beghinen kerc sal hebben die een dordrechts gulden voer haer ewige 

grafganc ende die kerc voirs een halve ende sal iaerlics twie missen laten lesen voer 

haer ende die arme een quartier ende dat hof een quartier. 

( 28 oktober 1439 starf Gheertruut Claes Aerntszn dochter ) 

 

xxxiii  Item Gheryt Rode Aernts soen belie dat ic vercoft hebbe den 

meesterisse vanden groten beghynhove binnen Haerlem tien voeten saets lants 

totter kerken behoef ende neghen voeten saets lants totter armer behoef ende die 
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tien voete die die kerc heeft die ghelt een wilhelmus siaers te huer ende daer is om 

ghegheven .xx. wilhelmus scilt, die neghen voete saets lants die die armen hebben 

die ghelt een postelaet te huer siaers ende daer wort om ghegheven .xvii. postelaten 

ende dit coft men doemen screef m cccc ende xl opten viertienden dach in aprille  

( 14 april 1440 ) 

 

postelaet : postulaatgulden, benaming van verschillende gouden munten. 

NB :  De Hullu, Bijdr. tot de gesch. v. h. Utrechts schisma,: ...  Wat in den oude tijd electio heet, “de 

keuze van een kandidaat-bisschop door de kanunniken” heet in de 15de eeuw ook postulatio. De 

gekozene, zolang hij nog niet door den paus bevestigd is, heet postulatus. Rudolf van Diepholt heeft 

die titel gedragen tot zijn bevestiging, van 9 Nov. 1423 tot 9 Dec. 1432, toen Eugenius IV hem 

bevestigde. De door hem in die tijd geslagen guldens heten postulaetguldens. Tegen over hem 

stond de niet gekozen, maar door den paus bevestigde, bisschop Zweder van Kuilenburg, die door 

Eugenius IV verplaatst werd naar Caesarea (in partibus). Later kozen diens aanhangers tegenover 

Rudolf weder een “postulaet”, Walraven van Meurs (1433-1439) toen hij door de conciliepaus Felix V 

werd bevestigd. In 1455 postuleerden de kanunniken, in plaats van de gestorven Rudolf van Diepholt, 

Gijsbrecht van Brederode, die evenwel op aandrang van Philips van Bourgondië door de paus werd 

verworpen en vervangen door diens zoon David, die in 1456 door Rome als bisschop werd 

aangewezen en Brederode tot afstand dwong (postulaat dus van 1455-56). Tegenover David stelden 

de stichtsche ridders van Utrecht en Amersfoort in 1481 als postulaet (natuurlijk onwettig) Engelbert 

van Kleef, die in 1483 zijn ambt moest opgeven. Hij is de laatste Utrechtsche postulaet geweest, die 

langer die titel heeft kunnen voeren dan den tijd, nodig tussen de keuze door de kanunniken en de 

bevestiging door den paus. 

 

xxxiiii  Int iaer ons heren m ccc ende xliii ( 1443 ) quam den hove an van 

Hildegont Florijs dochter een stuc lants ghelegen inden banne van Heemstede ende 

pleecht te ghelden een wilhelmus scilt ende v oude boddraghers siaers ende daer 

soude die kerc een burgonsche scilt of hebben ende vi stuvers tot haer memorie. 

Ende die v oude boddragers den armen. Ende ghelt dat lant meer of min dat sel hem 

allen gelijc an gaen  ( in linkermarge : )  dit hoert nu tot portaceli voer ander lant 

geteikent mit lxxii. 

Item noch is den hof een verendeel lants anghecomen daer men wyn over haer 

schencken sel in die kerc. Item noch sel hier of gaen Griet Harmans dochters memori 

op Voeghen huus ende erve in die Cleyn Houtstraet over die brug op een hoec van 

een steghe een enghels nobel siaers ende is ghegeven den armen van Griet Willem 

Zibrants dochter beghijn.  

Item op Albert Codden huus in die Veerstraet xl scellinc hollants payment ende is 

gecomen van Brecht Willems dochter hoe men die dielen sal staet op haer iarichtyt 

voer in dit boec. 

NB : 31 oktober 1451 starf Brecht Willems dochter ( foto 124 ) 

 

-/- foto  164  

 

xxxv   Item heer Jan van Scoten heeft besproken mit een Instrument daer wij 

oec een scepen brief of hebben dese naevolgende renten.  

(11 januari 1440 starf here Jan van Scoten ende heeft beset tot syn memori een vat biers te 

scenken ) 
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Item .xl. s goets ghelts syaers in poertrecht op Alijt Jan Claeszn weduen ende haer 

kinderen husinghe ende erve op bakenesser graft ende pleghen toe te hoeren Jan 

die Witte.    

( in linkermarge  : ) Dese xl s sijn ofgelost van Luyt die graefmaker. 

Item in heer Hughen steghe daer an op Jan Eestzoens wedwe ende sijns dochters 

huus ende erve xii s goets ghelts siaers in poertrecht.  

.... In deser manieren dat die meesterissen een mis te te weke sullen laten doen  

ende scenken een vat biers nae belope der tijt ...   En wat dan van den renten 

overblijft dat sal gaen tot tarwen broot ende dat dielen op dien dach den ghenen de 

aelmisse nemen opten hof.  ...   

Item noch is van hem ghecomen xx rijns gulden tot Bethleem.   

 

xxxvi  Int iaer ons heren m cccc xli ( 1441 ) wort ghecoft ... drie verndel van 

een mat lants ...  tot Nannen symons dochter ende Gheertruut hoer suster ... ende 

Gheertruut Dircs Foyen dochter ... Lisebet Pouwels Gosen dochter ende Alyt hoer 

dochter ... ende Maritgen Andries Dircszn ende Eesburch hoer dochter... 

 

xxxvii  Int iaer ons heren m cccc xli wort ghecoft opten xxv dach in april ( 25 

april 1441 )... een mat lants ... memori Katryn Jacob Crumen dochter ... tot Griete 

van Benten ende Oude Nelle ende Beatrys hoer susters besprec alst after in boec 

staet ... Katryn Lou Aernts soens dochter ... Gheertruut Jan Meynssen soens ... 

Beatrys Jan Gheryts soens dochter ... Aechte Ysbrants dochter  

 

xxxviii  Int iaer ons heren m cccc xlii ( 1442 ) wort ghecoft na iaers dach 

...  die helft van drie coe weide inden ban van Aeckersloet .... gelt .v. beyers gulden 

siaers te huer onse diel ende daer is om ghegeven .c. beyers gulden ...  ghecomen 

van Pieternelle van Berkenroede ... van Machtelt van Scoten  

Item cropel Ave .iiiis. leewen. Item Katryn Jan dircs soens dochter  Item Yde van 

Lokeren ende Katryn heer Dirc Menghelens dochter   Item Wiven Aernts dochter  

Item Aechte Louwen dochter   Item Wolfert Symonszn  Item Rissent Gheurt Janszn 

wyf  Item Zibrich Dirc Claeszn   Item Marijtgen Dirc Tymanszn dochter   Item Wouter 

Ghey   Item Ave van Purmer 

iaers dach : nieuwjaarsdag 

 

-/- foto  165  

 

i  Int jaer ons heren m cccc vi ( 1406 ) starf Alijt Jans dochter ende heeft 

ghelaten in rechten testament een campe lants die gheleghen is in Velser Buer 

Bruec ende plecht te gelden .iiii. wilhelmus Dursche gulden. Daer men die renten 

iaerlix of dielen sel in manieren als hier na ghescreven staet. Inden eersten .xvi. 

dubbelde buddragher haer memori mede te doen, haer twee susteren ende Jan 

Martins zoen. Item 8,5 buddregehrs siaers totten outaer.  Item Amelburch 

Ghisebrechts dochter 8,5 buddregehrs siaers tot haren live, na haerre doot den  

armen op den hof te bliven. Ende .v. buddreghers siaers tot Gherberien maeltyt. Item 

den hove .v. buddreghers siaers. Item elke meestersisse enen butdragher siaers. 
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Item elke costerisse een burtgen siaers. Item Ymme Jans dochter huus twe 

butdragher siaers.  Item int covents huus bider poerte twe butdraghers siaers. 

( in rechtermarge : ) Item Ymme Jans dochters huus is sinte Barbaren convente.  

Item int voert poert huus twe butdraghers siaers.  Item der pertierster ter after poert 

enen butdragher siaers. Item voer Amelburch vanden Hove so souden die 

voerscreven renten den armen bliven. Item gelt dat lant meer den desen voerscreven 

renten so sel men die kerc die één helft gheven, ende die ander helft den armen. 

Gheltet min dat selmen vanden renten ghelyc of slaen. 

 

ii   Int iaer ons heren m cccc ende viii  opten twintichsten dach in aprille  

( 20 april 1408 ) wort ghecoft  een campe lants die gheleghen is voer Doergeester 

sluse in den ban van Limmen ende [waert] ghecoft om .lxviii. gouden nobels ende 

ghelt 3,5 engelschen nobels siaers daer sel Hildegont van Bennenbroec ende Alyt 

hoer suster dat verndel of hebben also langhe als si leven ende na haerre beider 

doot so selt bliven int nuwe coventshuus daer si in wonen.  

Item dat ander verndel tot ioncfrou Margrieten vanden Berghen testament alst hier 

voer int selve boec ghescreven staet.  

Item die ander helft selmen dlen in dusdanigher manieren. Inden eersten onsen hof 

.xl. vlaemschen groten. Item tot  meester Andries Pieters zoen cureyt van 

Crommenye ende syns vaders memori staet .ix. vlaemschen groten selmen bueren 

t'Utgeest uut Beyers Ven. 

Item Diedewaer Jan Sappen dochter haer vader ende hoer moeder memori staet .vii. 

vlaemschen groten die selmen bueren uutten lande voerscreven.  

Item van Alfaert Claes zoen ende van Aechte syns wyfs ende van Claes Alverts zoen 

memori staet 8,5 vlaemschen groten die selmen bueren uutten lande voerscreven. 

Item Katryn Willems wyf van Riedwyc te Velsen memori staet 4,5 vlaemschen groten  

die selmen bueren uutten lande voerscreven. 

Item tot Claes Pieters zoen van Wermmer tot synre memorie staet .iiii. vlaemschen 

groten die selmen bueren uutten lande voerscreven. 

Item tot Wiven Willems dochter ende haerre moeder memori staet .viii. vlaemschen 

groten die selmen bueren uutten lande voerscreven. 

Item Aechte Florys van Bennenbroec tot hoerre memori staet .iii. vlaemschen groten 

die selmen bueren uutten lande voerscreven. 

Item Pieter Bruyn ende Griete syns wyfs ende syn vder ende moeder tot hoerre 

memori staet .viii. vlaemschen groten die selmen bueren uutten lande voerscreven. 

Item Aechte Pieters tot haer memori staet .iii. vlaemschen groten die selmen bueren 

uutten lande voerscreven. 

Item ghelt dat lant myn of datter onkost op staet quaem dat selmen ghelijc of slaen. 

 

iii  Int iaer ons heren m cccc xxviii ( 1428 ) coften die meesterissen een 

half mat lants gheleghen inden ban van Velsen inden camp Ter Buten onderdeelt mit 

Lisebet Gheryts wedue ende beleent an die vest side mit erve van Willem Veen ende 

an die oest side van Dirc Boem dit sel wesen tot Gheertruut Tymans dochter memori 

hoer vaders ende moeder ende hooer suster.  
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-/- foto  166   

 

iiii  Int iaer ons heren m cccc ende vi op sinte Lucas dach evangelist ( 18 

oktober 1406 ) wart ghecoft .... om xx gouden cronen of x nobels die also goet waren 

als elken nobel twe gouden cronen ende ghelt een gouden croen siaers ende syn 

ghecomen van Claes van Ruven Dircs zoen die te Leider dorp starf int regelier 

cloester.  ...   tot Hildegont van Assendelfs memorie. 

 

v   Int iaer ons heren m cccc ende xxi ( 1421 ) wart ghecoft een half campe 

lants ieghen Pieter Willemszn te Limmen ende ghelt een gouden nobel siaers ende 

wert gecoft om xix gouden nobel ende is altemael beset to memori als men vinden 

sel int boec daert gheteikent is. Item die ander helft van desen campe voorscreven 

heb wi mede ghecoft ende hoert onsen hof toe.  

NB op foto 240 onder 'Limmen' :  v  Item dat gecoft is ieghen Pieter Willemszn  

 

vi   Item  een campe lants die Lisebet Claes Brechten soens dochter 

ghecoft heeft int iaer ons heren m cccc xiiii ( 1414 ) teghen Allaert Pieters soen wilc 

lant wilc lant dat har vri  eighen was ende is gheleghen t'Alcmaer over den Gheest 

ende Lisebet  voerscreven heeft die helft van desen lande ghemaect tot haren 

testament also alst gescreven staet in dit selve boec alst hoer iarichtyt is. Die ander 

helft hebben wi ghecoft teghen haer erfnaem dat is een nobel siaers daer heb wi om 

ghegheven .xviii. nobel van desen nobel selmen die renten aldus delen. Inden 

eersten enen halven nobel siaers tot Katryn Heynen dochter memori hoers vaders 

ende moeder ende hoer suster. Item ....  Aechte Pieter Vredericx zoens, Katryn Jan 

dochter vander Goude, Gheertruut Symon Jacobs zoens, Dirc vander Voert, Bely 

Andries ende haer soens, Gheertruut Maerten Pieterszn wyf, Ionghe Claes ende 

Duve syn suster  

 

Int iaer ons heren m cccc ende xxix op sinte Margrieten dach ( 20 juli  1429 ) wart 

ghecoft een achentel sadinghe ...  ende is gecomen van Machtelt Symons van 

Assendelf ende is van die renten die si besproke had bi Scutters Doel. .... 

 

-/- foto  167 

 

Dese voerscreven renten die Alyt vander Scuer ghelaten heeft die selmen deelen in 

dusdanigher manieren als hier na ghescreven staet . Item inden eersten die kerc .x. f 

siaers.Item die papelijke proven .iii. f siaers.  ... Item xxv f siaers den ghemenen 

beginen te schenken drincken alst hoer iarictyt is. Item iii hont lants tot Asendelf die 

si mit den beghinen ghemeen heeft die sellen die arme hebben van hoer die op den 

voerscreven hof wonen. Item alle die ander renten die van hoer ghebleven syn die 

sellen inden huse bliven daer si in starf.  Item dat lant te Ryswyc dat van Alyt vander 

Schuer ghebleven is ghelt omtrent vijf lichte pond. Item waer dat sake dat Katryn 

Bruninx dochter uuten huse voer so sel die hebben een pont siaers maer na hoerre 

doot weder int huus te bliven. Ende Alijten Bedde in dier selver manieren.  
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Die viii lb end vii st van Alyt vander Scuyren renten die op Hughe Ysebrants soens 

huse ende erve stont die syn vercoft overmids datmen se ducht te verliesen ende 

syn weder beleit an lant renten also datter min of comt daer om so wart Aliten 

testament voerscreven verminnert. Item den outaer .v. oude buddregher siaers. Item 

den hof 12,5 oude buddregher siaers. Item tot hoerre memorie ende Griete Jacobs 

dochter hoer nichte 12,5 oude buddregher siaers. Item elke meesterisse 1,5 ouden 

buddregher siaers. Item elker costerisse een ouden buddregher siaers. Item elke 

slutster een oude buddregghers siaers.  

  

xix  Int iaer ons heren m.cccc. ende x ( 1410 ) des donredaghes na onser 

vrouwen nativitas ( valt op 8 september ) doe gaf ons Kerstyn van Langhevelt drie 

marghen lants tot Noertigher Hout mit een coep also die brief daer of hout ende ghelt 

omtrent .iii. cronen des iaers. Voert so selre altoes één van de meesterissen in de 

[hieren] voer ghenoemt wesen. Ende als die meesterisse vorscreven sterft so 

verschynt den here een voerheur ende dat is .iiii. stuvers 

Ende als die één meesterisse sterft so selmen daer altoes een ander in setten in de 

[hen] boec vorscreven ende die voerhuer binnen den iaer te betalen of dat lant waer 

verboert.  

Dese vorscreven renten selmen aldus delen  een quartier min dan een nobel tot haer 

Willem haers oems memori ende hoer ende Diedwer die mit hoer plach te wonen. 

Item noch een halven nobel die selmen aldus delen .x. stuvers totten outaer,  

ende .x. stuvers totten armen, 2,5 stuvers die prochipaep, 2,5 stuvers tot was 

kaersen, 6,5 stuvers der beghinen kerke, 10 stuvers Griet ende Rissent dat huus 

mede staende te houden na haere beider doot selt den hof hebben. 

voerheur : voorhuur : epaalde som die als recognitiegeld door de erfpachter aan de z.g. 

blote eigenaar betaald moet worden bij elke erfpachtoverdracht 

  

-/- foto  168 

 

xl   Int iaer ons heren m cccc ende liiii ( 1454 ) wart ghecoft een half campe 

lants geleghen in die Mersch in Brederoeder ban an Scoter beec ....   

Item uutten selven lande voerscreven sellen dese memoriën gaen. Ym Jans dochter, 

Alyt Dircx dochter, Katryn Wolbrants dochter, tot Vechten ende tot Gheertruut van 

Abwoude, Hildegont Heynric Busen, Alyt Claes Jan zoens, Engheltrudt Gheryt Lissen 

dochter, Machtelt van Tiel, Katryn haer Gheryts maecht, Gheryt Pieterszns, totten 

outaer, Aechte Heynrics dochter, Willem gheryts, Louwe Aernts zoen syb wyfs 

memori, Aechte Enghebrechts, Gheertruut Boeydens dochter, Dirk van Bakenes Jan 

Jacobs zoens zoen, Beatrys van Reynsburch.  

 

xli  Int iaer ons heren m.cccc. ende .vii. ( 1407 ) coft Symen Scout een 

kampe lants gheleghen inden ban van Graft ende is omtrent .ii en half madt luttel 

meer of min ende pleghet te ghelden vier durtsche ghulden siars dit voerscreven lant 

heeft symen Scout ghelaten den ghemenen armen opten hof harinc of buckinc me te 

copen ende hier is een scouten brief of. 
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-/- foto  169 

 

xlii   Item een campe lants ghecoft ieghen haer Philips Aernts zoen inden 

iaer van m cccc ende elve ( 1411 ) ....  

Item dit voerscreven lant daer sellen die renten aldus of ghedeelt warden. Inden  

eersten xx stuvers siaers tot Katryn Arents dochter memorie haers vader ende  

haer moeder.   Item x stuvers totter beghinen kerke. Item xx stuvers totten huse daer 

Vroutgen woent ende Katryn voerscreven ( Katryn Aernts dochter) uut gestorven is.   

Item Katryn haer Dirc Menghelyns dochter sel hebben uuten selven lande 

voerscreven een croen siaers ende als Katryn haer Dircx dochter sterft sterft so sel 

Alyt haer Hughen dochter die croen  oerdenieren also als si wil ... ende datter over 

blijft van den voerscreven renten dat sel  haer Philips Aernts zoen hebben also 

langhe als hi leeft, na synre doot so selt bliven tot haer Philips memori. 

 

xliii   Item noch een sticke lants bicanc van eenre groet ghecoft ieghens Dirc 

Kints zoen t'Alcmaer gheleghen binnen der vrihede van Alcmaer dat een stic is 

gheleghen neffen der middelster molen. Item dit voirscreen stic hebben wij vercoft  

ende beleit tot Akersloet.  

Item dat ander stic is gheleghen over d'Ye neffen den Galghe Busche ende plegen te 

samen te ghelden omtrent 4,5 nobel siaers ende wart ghecoft int iaer ons heren 

.m.cccc. ende elve ( 1411). 

Item uut desen voerscreven lande van Alcmaer so sel dat rechte verndel gaen die 

één helft tot onser kerke behoef behalven die renten die hier na ghescreven staen. 

Die ander helft tot ons hoefs behoef. Die scepen brief en hout niet vander kerke 

voerscreven dat wart versumt ( verzuimt ) dit verndel van desen lande voerscreven 

wart om ghegheven .xx. gouden nobel ende syn ghecomen vanden lande van 

Nyedorp.  

Item als dit voerscreven lant ghelt te huyer 4,5 nobel so sel onse kercke iaerlix daer 

uut hebben xxx buddreghers gheltet iiii nobel te huyer so sel die kerke daer uut 

hebben xxv buddreghers dese voerscreven renten syn ghecomen vanden ghelde dat 

van Alyt haer [Huden, allicht is Hughen bedoeld ] dochter ontfangen wart.  

So bliven die renten onser kerke uut gheset x buddregehrs siaers die sellen tot  

Ioncfrou Marien van der Wateringhe memori ende haer moeder gaen.  

Item noch xxx buddreghers siaers uutten selven lande voerscreven ende syn  

gecomen van ioncfrou Kerstinen vanden Berghe daer die één helft of gaen sel totten 

outaer een priester mede te lonen die die beghinen daer toe nemen. 

Item die ander helft sel gaen totten ghemenen armen op de hof.  

Item uut desen voerscreven lande noch sellen  noch iaerlix gaen dese na 

ghescreven memoriën. 

Inden eersten haer Jacop van Purmer ... Ysebrant van Spaernwoude berbier ...  

Gheryt van Assendelft ende Sasburch Claes Eylaert ... Katryn Dirc bannyncs dochter 

.... Gheertruut Claes Hoflants dochter ...  Aernt Heynric zoen ende Gheertruut syn 

wyf ... Griet Symon Heynricx zoens 3,5 buddreghers ende een [iantgen] ... Harman 

Everts zoen van Ederts Woude ende Vrouwelyn syn wyf ...  Oude Erkenraet onse 



121 
 

suster mit haren broeder .... Wolbrant van Spaerndam ... Gheyle Willam Stugghen  

dochter mit haer moeder  Clemeyns Jan Ouen  

( vervolgt op volgend folio foto 170  )  

Katryn Jacob Out Ghelts ... Gheertruut Meynaerts dochter beghyn ... 

 

-/- foto  170  

 

xliiii    Int iaer ons heren m.cccc. ende xxxv ( 1435 ) wart ghecoft op sinte Jan 

Baptisten avont die driedeel van die helft van Vermeynen camp ende is ghecoft 

ieghen Dirc Janskinder voer xxxvi wilhelmus schilde ende x en half witte penninghe, 

ende wanneer dese hele camp ghielt te huer v wilhelmus schilde so sellen ende dat 

achtendeel van dese v schilde oeck Florijs Van Aricom ende dese na ghescreven 

memoriën sellen uut desen lande gaen. 

Item inden eersten Gheryt Jans zoen ende Haes syn wyf .viii. cromstaerten 

Ave Claes Heynrics zoens .iiii. cromstaerten  

Gheertruut Florys dochter ende hoer moeder  .viii. cromstaerten  

Griete Jan Dirczoens dochter van Crommenien  .iiii. cromstaerten  

heer Gheryt [Stucem] ende Katryn van Meerburch  .viii. cromstaerten  

Allaert Gheryt soen, vander Goude  .iiii. cromstaerten  

Claes Alfaert soen  .iiii. cromstaerten  

Gheertruut Pieter Dircs soen  .iiii. cromstaerten  

[Miese] Coenen  .iiii. cromstaerten  

 

xlv  Item enen halven camp lants ghecoft ieghen den kertuseren ende is 

gheleghen doer den hout an die Spaern side ende hier Vermeynen Camp ende wart 

ghecoft int iaer ons heren m ccc ende xi ( 1411 ) ende plecht te gelden omtrent 5,5 

Bersche ponde ons diel daer Claes Florys zoen erfnaem die ander helft vanden 

camp of ooghen dit rechte verendel van Vermeynen Camp hoecht onse kerc.  

 

xlvi  Item noch ghecoft inden selven iaer voerscreven ( 1411 ) ieghen den 

selve kertusers eerst die driedeel van twie made lants  

enen halven camp lants ghecoft ieghen den kertuseren ... int iaer ons heren m ccc 

ende xi ( 1411 ) .... ende Griete Meynaerts dochter ghecoft heeft ... ende ghelt een 

postulaets gulden siaers ... 

 

xlvii   Item noch een verndel van enen camp lants ende is gheheten 

golengerscamp t'scoten gheleghen by t'vlielant ghecoft ieghen die selve kertusers 

voerscreven inden zelven iaer ( 1437 ? ) ende plecht te ghelten ii durtsche ghulden 

siaers onse diel ende ghemenen leit mit katrijn Iacob Kerstants zoens. 

 

Item alle dit voerscreven lant dat ieghen die kertusers ghecoft is daer sel Alyt haer 

Hughen dochter die renten of bueren also langhe als si leeft ende als Alyt 

voerscreven sterft so sellen dese voerscreven renten vanden kertuseren die een helft 

comen op de beghinen kerc ende die ander helft totten hove. 
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-/- foto  171 blanco ( verso van volgende) 

-/- foto  172 

 

( Los briefje ingebonden : )  als Alyt Andries maecht sterft so sel Vroutgen Reynaerts 

dochter die renten hebben tot horen wil. Item als Alyt ende Vroutgen voir beide 

oflivich gheworden syn so sellen die renten voerscreven tot hoeren beider memori 

gaen. 

15 september 1454 starf Vroutgen Reyners 

 

-/- foto  173  

 

Dit is der beghinen lant van Haerlem dat den hove toe behoert 

 

xlviii  Inden eersten .vi. made lants gheleghen t'Asendelf des sel die hof hebben .iiii. 

made een hont min ende ii made ende een hont seleln die ghemien arme die 

tweedeel of hebben. Ende Alyt vander Scuer dat derndel also langhe als si leeft ende 

na haerre doot den armen al heel bliven. 

hont  : landmaat van 100 vierkante roeden ( Holland-West) 

 

XLIX  Item vyf gheerse lants gheleghen in Barnessen dijc inden ban van Uut 

gheest ende ghecoft syn ieghens Ymme Jans dochter ... ioncfrou Kerstyn vanden 

Berghe haer memori mede te doen ende wat daer meer of min comt vanden lande 

dat comt van Ymme Jan Pieters zoen dochter convents huus ende alle onkost 

vanden voerscreven lande sellen die gheen betalen die inde voerscreven huse 

wonen.   .... Alyt Gheryts dochter  Aef Jans Scruiers dochter 

Zie ook ix wort ghecoft ieghens Ymme Jan Pieter tymmerman zoens dochter 

 

XL   Int iaer ons heren .m.cc.lxxii. ( 1272 ) starf haer Aernt die persoenre van 

Haerlem die eerst begreep te fundieren dat beghijnenhof te Haerlem ende die kerc 

dotierte. Ende heeft daer toe ghemaect .vi. morghe lants ende drie hont die 

gheleghen is in Haecscampe tot turfghelde den ghemenen ioncfrouwen die 

ontfanghen beghinen syn. 

begreep  : van 'begripen' : ondernemen, beslissen 

turfghelde : ... ??? 

persoenre : In de kerkelijke betekenis van het woord is persone nu eens de naam van 

    een aanzienlijk provenier, die zijn prebende of zijn kerk door een vicaris 

    tegen betaling van een deel van zijn inkomsten laat bedienen, dan weer van 

  de  priester die aan het hoofd staat van een parochie, de pastoor.  

NB : foto 250 onder Haechs camp : L Item dat lant beset van heer Arent parsoenre van 

Haerlem. 

 

XLI   Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxvi ( 1436 ) ghecoft ieghen Haestgen 

Jans dochter covent een sticke lants om hondert ende .xxiii. Bregonsche scilde ende 

ghelt .viii. Borgonsche scilde uuit die twie die wij te voren in dat lant hadden: -  dit lant 

leit t'Uutgeest ende dat ghelt is weder vertimmert an dat selve covents huus. 
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XLII   Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxvii ( 1437 ) ghecoft een acker saet 

lants ...   tot Coman Outghers memori....   .... Dit lant is vercoft .... nemen uut dat lant 

dat ghecoft is teghen Haesgen Jans dochter convent. 

 

XLIII   Item een camp lants ... sal hebben die helft Alyt haer Andries maecht 

(zie foto 172 ) so langhe als si leeft die ander helft sellen hebben die arme half van 

Gheertruuds weghen vander Nuwerpoert ende dat vierde verndeel sel gaen voer 

Griete Boeytgens ende hoerre dochter memorie ....  Item dat verndeel dat Gheertruut 

vander Nuwerpoert an loept den armen te gheven voerscreven daer sellen die arme 

broeders of hebben. Vii groet siaers. 

 

XLIIII   Item die campe lants inde Waert die Rissent Jan Wouters zoens wyf gaf 

daer die driedeel of gaen sal totten outaer ende dat vierdendeel tot der beghinen 

kerc. 

 

-/- foto  174 

 

LV     Item een campe lants ghecoft   ...ende wart ghecoft int 

iaer van .m.cccc. ( 1400 ) ende van desen voerscreven guldenen sal een pont gen 

tot Hildegont vander Does maeltyt ....  voer Henric Lambrecht zoen syn wyf ende 

haer kinder ... voer Claes die backer memori ...  Aechte Claes Aernts zoens dochter 

memori ...   

Item dat hier dan overloept dat selmen gheven voer haer Willem vander Couster 

domproest t'Utrecht, haer Dirc van Hoghendorp ende voer Gheertruut Baertouts 

dochter memori. 

( 1399  starf haer Willem vander Couster domproest tot Utrecht ) 

 

LVI     Item een weide lants ghecoft binnen der vryheit van 

Alcmaer gheleghen over d'Ye bi Stollerts Wael ende is ghecoft inden iaer van 

m.cccc.viii ( 1408 ) ende ghelt drie enghelsche nobels siaers ende sel haer Hughe 

Wouters zoen hebben ende Alyt syn dochter also langhe alser eenich van hem 

beiden leeft ende na haerre beider doot selment delen in manieren als hier na 

ghescreven staet.  

Inden eersten so sel gaen een lb  siaers van desen voerscreven renten ter priester 

behoeft misse om te doen. Ende voert datter dan blyft dat selmen dielen an vierten. 

Inden eersten der beghinene kercke dat vierdendeel.  

Item den armen beghinen ende alle die gheen die daer voer arme kinderen 

gheharbarghet sijn een vierdendeel.  

Item totter memori een vierdendeel.  

Item den huse dat Machtelt daer ghelaten heeft mede staende te houden een 

vierdendeel. Dese weide is ghecoft ieghen Ysebrant Oebelen.  

( in later handschrift : )  

Dit lant is die reguliers vercoft ende wes hier op staet dit salmen nemen uut dien 

lande tot Uurgheest dit teghen Haesgen Jans dochter gecoft is ieghen Ysebrant 

Oebelen. 
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LVII   Int iaer ons heren .m.ccc. ende xcix ( 1399 ) starf Gheryt Heyken soen. 

Ende heeft beset voer hem ende voer syn wyf ende voer syn kinder die helft van ses 

made lats gheleghen inden ban vander nuwer kerc an Scalcwiker dijc. Daer lenden 

of is Zuker Pawen zoen ende plecht te ghelten .iiii. lb ende v. s. daer men jaerlix 

mede copen sel een vat harincs totter ghemeenre armer ioncfrouwen behoef opt 

beghijn hof.  

 

LVIII   Int iaer ons heren .m.cccc. xiii. ( 1413 ) starf haer Jan Aernt zoen ende 

heeft beset tot synre memori enen halven Ghenschen nobel die selmen ontfanghen 

t'Uutgheest uitten lande dat gheheten is Abbemat. Item die ander helft hebben die 

beghinen ghecoft ieghen die regheleren ( regulieren ) om .xi. nobel ende dat mat is 

vyf hont groet ende is ghecomen van Aechte Jan Claes zoens dochter. 

Ghenschen nobel : vermoedelijk Gentse nobel 

( 31 januari 1413 starf haer Jan Aernt zoen priester ) 

 

-/- foto  175 

 

LIX  Int iaer ons heren .m.cccc. ende neghen ( 1409 ) wart ghecoft en 

campe lants ... so sel die beghinen kerke altoes hebben dat vijftendeel vander 

voerscreven renten. Item tot Gheertruut Dircx memori , Claes Dircx zoen ende syns 

wyfs memori, Maergriet Florys Boudijns zones ende Boudyn haers zoens dochter 

memori,  Gheertruut Claes Meynaerts zoen dochter .... Item tot Aluraden memorie 

Bloemeven, item die arme beghinen, Willaems van Hoeyvliets memori, Willaem 

Ghoren memori, Aluraet Bartouds van Assendelfs memori, Lysbet Aernts dochter,  

.......  

 

 
 

LX  Int iaer ons heren .m.ccc.vier ende neghentich ( 1394 ) wart ghecoft 

ieghen haer Reynaer Dever ridder die helft van xiii marghen lants; vijf hont ende 

viertich gaerten luttel meer of min na inhout ons briefs ende is gheleghen inden ban 

van Ryswyc gheheten die Stien Putten daer die een helft of oech onder dielt Eemse 

Jacob Hughe zoens van dier ander helft sel Alyt haer Hughen dochter hebben tot 

haren live die renten van vier marghen lants. Item Alyt vander Scuuer die renten van 

i en half marghen lants. Item Badeloghe die renten van eene marghen datter dan 
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over blyft dat sel die hof hebben. Ende is van Maergriete van Benten ghecomen 

Ende dit voerscreven lant hebben si den hove ghegheven om gods willen. Ende 

elken marghen coste om .liii. wilhelmus dortsche gulden.  

( 1443  starf Alyt heer Hughe dochter ) 

 

LXI  Item vii hout lants ghelghen inde Clenen Waert bi Koenen Horn ende 

leit ghemeen mit Jan vander Mersche daer wi om ghegheven hebben .xxx. 

enghelsche nobels ende ghelt 1,5 nobel. Hier of sel iaerlix gaen .xxvii. buddreghers 

tot haer Florys Winen zoens memori die cuyereyt vander beghinen kerc was. 

 Item .xii. buddregehrs sel der beghinen kerc hebben ende syn ghecomen van 

ioncfrou Kerstyn vanden Berghe .....  tot Lisebet Aents dochter memori ... tot Lisebet 

Jan Pouwels zoens dochter memori haerre moeder ...  Hildegont Egghebrechts haer 

nift ...  

Dit lant is vercoft ende an die kerc vertymmert. 

 

-/- Foto  176   

 

De boeken van Lisebet Jan Pouwelszoens dochter  

 

Dit sijn de boeke die Lisebet Jan Pouwels zoens dochter opten hof ghelaten  

heeft. ende heeft begheert datse Hildegont Gherijts dochter ende Griete haer suster  

bewaren sellen also langhe als si leven ende sellen se goedertierliken lienen  

diese bidden. En als dese twee susteren voerscreven sterven so sellen sise enen  

anderen gheven te bewaren inder selver manieren. Ende na des menschen doot  

sellense die meesterissen bewaren inder selver manieren als voerschreven is  

Inden eersten isser een epistel boec mitten prophecien ende een evangeli boec.  

Item een oefeninghe. Ende sinte augustijns hant boec. Ende spieghel der moniken  

sinte baernaerts. Ende van sinte baernaerts consiencie. Item dese vier voerscreven 

sijn in een ghebonden. Item een deel legenden in pappier ghescreven  

Item een sticke vander vader leven ende die hondert artikelen ende een ghetide 

boec. 

lienen : lenen, uitlenen, aan iemand voor een tijd ten gebruike afstaan 

( 16 januari 1413 starf Lisebet Jan Pouwels zoens dochter een beghin op den hof ) 

 

 

LXII Int iaer ons heren .m.cccc. ende xxxvi ( 1436 ) wart ghecoft drie deel van een 

sticke lants gheleghen t'Alcmaer bi Heyloer Dijc ende plecht te gelden .iii. wilhelmus 

schilde siaers ende een quertier van enen wilhelmus schild ende is ghecoft ieghens 

Clemeyns ende Beatrys opten hof des dinsdaghes na onse vrouwendach te lichtmis  

( valt op 2 februari ) uut desen lande voerscreven sollen dese naghescreven memorie 

gaen: 
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Item Lysebet heer Symon Taervinch nift dat si beset had tot Bosscop tot haer 

memori dat is vercoft ende is an dit lant weder beleit ende haer memori staet uut 

desn lande voerscreven t'Alcmaer .x. cromstaerten.   

Uut desen lande voerscreven sellen dese naghescreven memorie gaen ... Gheertruut 

Sybrants dochter hoer vader ende moeder, Pieter Yelys zoen ende Aven zyn wyf, 

Griet Heynrics zoen, Pieter Dircs zoen, Brechte Claes dochter, Katryn van Bakenes, 

Agnies Mathys Dircsoen, Lysebet Mathys dochter, Grite Symons,  [ 13 december 1436 

starf ] Ave Claes Hasert , Hildegont Wolbrants, Bertolmeeus Boudenszn ende Fy sijn 

wijf ende Haestgen haer dochter ... 

 

Dit sijn die boeken die den hove toe behoren totter ghemeenre menschen behoef die 

hier wonachtich sien ende die meesterissen alle iaer te rekeninghe brenghen sellen 

als si haren dienst opgheven sellen. Inden eersten een boec in pappier gescreven 

dat meester gherijt die groet hier ghelaten heeft dat veel roert vander symony. Item 

een evangeli boec dat van Aechte Hughen dochter hier ghebleven is die hier een 

beghijn was. Item haer Jan vanden Gronde heeft besproken een boec dat heet sinte 

Augustinus regel. Item Hillegont vander Does heeft besproken een boec dat heet  

vanden heiligher sprake.   

NB : ioncfrouw Hildegont vander Does, meesters, overleden 14 april 1387 zi foto 56 ) 

Dit sien die boeken die Griete Willems dochter ghelaten heeft. Inden eerste sinte 

Baernaerts boec dat men hiet spieghel der moniken. ende een exempel boec in een 

cappeltorys ende die vier oefeninghe  Ende die openbaringhe van sinte pouwels. 

Ende dese boeken sel Katryn Jacobs dochter bewaren also langhe als si leeft.  

NB : 28 mei 1430 starf Katryn Jacobs dochter  

 

-/- foto  177  ( NB : recto van ingebonden losse bladzijde ) 

 

Item dese renten horen den beghinen van Haerlem toe. Inden eersten .xlv. s siaers 

in die hofstraaet op een huus ende erve dat Katryn Gouderaer wede mit haren 

kinderen beseten heeft te mey te betalen.  

Desen brief roert van Dankaert Ments zoen. 

 

Item een pont siaers op die corte goude op een huys ende erve dat Claes Yelys zoen 

nu beseten heeft te pinxter te betalen. 

 

Item een pont siaers in Comyns steghe dat Gheertruut Pieter Croece verhuyert te 

mey te betalen desen breif roert van Mourijns steghe. 

 

Item xxviii groet siaers in Comyns steghe dat Mathys die bier dragher nu beseten 

heeft te mey te betalen. Dese brief roert van Mouryns steghe. 

 

Item een pont siaers op een huys ende erve after die kerc in die Papen steghe dat 

ghift haer Pieter Meeus zoen priester te kersavont te betalen. 
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Item xx st siaers op een huys ende erve op die den Thiend wech dat Godevaert Dirc 

zoen ende synre moeder te samen oech te kersavont te betalen. 

 

Dese voerscreven renten horen Aechte Willems dochter toe. 

( 23 november 1421 starf Aechte Willems dochter ... ende Eersbruch hoerre suster  ) 

 

Item als Aechte Willems dochter sterft so sellen beide die renten die hier voer 

ghescreven staen in Comyns steghe tot Aechte Willems dochter memori gaen hoers 

vader ende moeder ende Eersburch hoerre suster tot elcs menschen memorie sel 

men gheven .v. liewen datter blyft sel men bier mede copen tot hoer iarichtyt te 

schenken. 

 

Item die renten die van Aechte Willems dochter ghecomen syn sellen ende na haers 

broeders doot ende Alyt Symon Jacobs zoens doot dochter doot so sel men die .v. 

pont ende die ii st an viven delen,  een deel er kerc, een deel totten outaer, een deel 

totten hove, een deel totten armen. Ende datter dan blyft daer sel men haer memori 

voerscreven mede verbeteren. 

23 november 1421 starf Aechte Willems dochter ... ende Eersbruch hoerre suster  

 

-/- foto  178  177  NB : verso van losse ingebonden bladzijde  

 

Item dit is Kerstyn van Langhe Velts begheren van haren renten die si vercoft heeft 

die meesterissen tot Noerticherhout ende is vyf licht ponde des iaers. 

Item een pont siaers tot haer Willem haers oems memorij inder beghinen kerc 

Item inder selver kerc ii pont siaers tot haer selfs memorij ende voer Diedwaer. 

Item x st. siaers totten heilighen cruus outaer. 

Item den ghemenen armen opten voerscreven hof x st. 

Item twie st. siaers den prochipaep. 

Item twie st. siaers tot was kaersen alst haer iarichtyt is. 

Item vi st. siaers der beghinen kerc ter tymmeringhe. 

Item x st. siaers den huse daer si in woent ende na hoerre beider doot selt den hof 

hebben. 

Kerstyn van Langhe Velt begheert ende wil dat Griet ende Gheertruut Meynaerts 

dochteren wonen sullen haer leven lanc inden huse daer si in nu ter tyt woent. Ende 

wanneer Kerstyn oflivich gheworden is so sullen sie een mit hem nemen bi den 

meesterissen die hem vredelic is ende wanneer dat enich van hem driën sterft so 

sullen die meesterissen den twiën een derden tot hem setten. Also datter altoes drie 

arme kinderen inden voerscreven huse wonen sullen. 

( 3 september 1420  starf Kerstyn van Langhe Velt ende plach mede meesterisse te wesen ) 

 

Item Kerstyn ende Baloghe begheren dat Griete Meynaerts dochter ende Ryssent 

Claes dochter hoer husinghe bewonen sellen also langhe alser enich van hem 

beiden leeft ende als si beide oflivich gheworden syn so sel men dat huus vercopen 

ende dat ghelt an renten belegghen, die renten an driën delen, een deerndel totten 

outaer een priester mede te lonen, dat ander deerndel den hof mede staende te 

houden, dat derde deerndel den ghemenen armen. 
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 NB 1  :    Dat huus daer Kerstijn ende Baloech ende Alyt Symons dochter in wonen daer sijn  

scepen brieve of.  

NB 2  :  13 september 1430 starf Griete Meynaerts dochter een beghyn  

 

Item dat huus dat Alyt Symons Zuutvoets dochter getimmert heeft daer soeckt die 

scepen brief of als si sterft.  ( 1 maart 1470 ...starf Alijt Symons Suutvoets dochter ) 

 

 

 

-/- foto  179  

 

LXIII   Int jaer ons heren m ccc ende l ( 1450 ) hebben wij ghenomen dat lant 

te Lymmen van Griet Mourijns dochter mit een cope brief ghesteken doer onse brief 

ende ghelt ghemeinlic iii wilhelmus scilde welc lant ons staet voer lxxi wilhelmus 

scilde ende die l syn gecomen van Aechte Pieters dochters huus ... ende die xxi 

scilde syn gecomen van Kerstinen huus van Langhevelt ...  Item die nobel tot die mis  

voirscren salmen nu voert an nemen vanden huus in die steghe van Aecht Havics 

dochter.  Ende hier uut sel mede gaen Griet [heer] Mourijns dochters memori.. 

NB :  (6 februari 1404 .... starf Aechte Pieters )   .... ende die xxi scilde syn gecomen van 

Kerstine huus van Langevelt ( overleden1420, vermeld 1375, zie ook foto 178 ) 

(6 februari 1404 .... starf Aechte Pieters )  

 

LXIIII   Item in gheerse lant inden ban van Lymmen heeft beset Aechte Pieters 

dochter ... daer sel men mede drincken, scencken ende kaersen setten ende een 

cliet legghen ende dat daer dan over is den armen gheven. 

(6 februari 1404 .... starf Aechte Pieters ) 

 

LXV   Int iaer ons heren m cccc ende l ( 1450 ) wert ghecoft een acker lants ...  

voer heer Vechters ende Lobbrich Jans dochters memoriën ... voer Claer Roelefs 

dochter , voer Griet Harmans Costers , voer Hillegont Sibrants dochters, voer 

Maerten Pieterszn ... 

 

LXVI   Int iaer ons heren m cccc ende l ( 1450 ) wert ghecoft .... een halve ven 

lants ... ... om C ( 100 ) ende xx  wilhelmus scilde ende plach te ghelden xi wilhelmus 

scilde ende die C syn gecomen van Reymerich Claes dochters huus anden nuwen 

hof ende die xx  vanden hof. Ende aldus sal den hof hebben dat sestendeel van den 

renten ende dat ander salmen aldus dielen ... tot een mis te weke ende men sal 

drincen scenken in haer iarichtijt bier ... memori voer haer ende voer Gheertruut ende 

Luci haer niften .... ende een wilhelmus scilt siaers sal Luci voirs. hebben alsoe 

langhe al sy opten hof blyft .....de poertiersters van voer poert, van after poert, van 

besiden ende die trali ontsluut ende van dat wasch huus ontsluutster elc  .i. al goet 

ghelt....   dat datterover is dat sal wesen inden ouden convent tot een maeltyt alst 

haer iarichtyt is.  ... memori Lysbeth Claes dochter, haer broeder, haer suster ende 

Katryn Martyns dochter elc 3 en half stuver.  



129 
 

( 12 augustus 1449  ... starf Reymerich Claes Govertszn dochter beghyn tot haer memori 

ende Guurtruut ende Lucy haer niften memori staet dat die miesterissen sullen drincken 

scencken als after in dat boec staet ) 

 

-/- foto  180  

 

LXVII  Int iaer ons heren m cccc ende l ( 1450 ) wert ghecoft in gheers lant tot 

Akersloet ...  voer miester Claes Voechtszn memori, Margriet van Egmont, Beatris 

Jans dochter ende voer Beatris Gheirts dochter, lysbeth Jans Claeszoen dochter ... 

ende die helfte vanden ghelde heeft gheven Alyt Simon Scouten dochter ... ende 

heeft den hof van Kerstinen ymboedel van Langhevelt .... Claer Walichs dochters 

memorije, meester Jacob Nannigzoen syn memorie. 

ymboedel : inboedel, huisraad, meubelen, de roerende goederen in huis 

 

LXVIII  Int iaer ons heren m cccc ende lvi ( 1456 ) op sinte Jans baptisten avont 

weert ghecoft ieghen Margriet Claes dochter onse mede suster een acker lants ... 

memori Guertruut Jans dochter ende Bave Jans dochter haer suster ende Margriet 

Claes dochter haer dochter ...  tot Katryn Wolbrants dochter memori ende hier sel 

men iaerlix wijn over scencken alle iaers op heilich kers dach.... Haestgen Vrancken 

dochter ... 

Item int iaer ons heeren m cccc lxxxii ( 1482 ) gaf Griet Claes dochter voorscreven 

den meesterissen een scouten brief van die delvinge tot Akersloet ende gelt vier 

rijnssche gulden siaers myn een quartier... 

delvinge : delven : graven, ihb een gracht graven; mogelijk hier ivm turf 

 

LXIX  Int iaer ons heren m cccc ende lviii ( 1458 ) is den hof anghecomen een 

stycke lants van Diewer Heynrics dochter gheleghen over Ye in Spaerwouwer Ven 

ende is gheheten Ymmen Camp. Uut dese voers lande selmen reyken twee cronen 

siaers tot een misse des sonnendaghes. Ende dit daer overloept selmen wijn over 

schencken tot Diewer Heynric dochter ende haer vader ende moeders memori. 

( 26 juni 1482  starf Diewer Heynrics dochter ) 

 

-/- foto  181   

 

LXX Int jaer ons heren m cccc lvi ( 1456 ) hebben wy gecoft tots hoefs behoefs een 

sticke lants van viii koe weiden een verendel min teghen Dirc van Buten op sinte 

Nicolais avont ghegheven hier om twee hondert ende lxxxi ( 281 ) wilhelmus schild 

dat verendel van desen lande heeft Katrijn Steffens dochter betaelt voer lxx en half  

wilhelmus scild i en halve stuver min,  xx stuvers voer die wilhelmus schild. 

Item van Aecht van Scoenhoven syn gecomen lxxx rijns gulden ende syn hier mede 

beleit .... 

Item wij ontfinghen van Gheertruut Tymans dochter vanden huse lx rijns gulden an 

ghelde ende die syn hier mede beleit. 

Item van Gaven van Hoofs gelt 18,5 rjns gulden xx stuvers voer die gulden.  

Item xl ryns gulden syn hier mede beleit die comen syn van memoriën Machtelt van 

Coenen, Katryn Claes Yenen, Amelburch Ghijsbrechts dochter, Maritgen Yelbrechts 
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dochter, Katryn DIrcs dochter, Aecht Pieter Matten, Lysbet Wouters Gheyen mit haer 

vier kinderen, Katryn meester Heinrics dochter, Katryn Jacob Meynaerts, Gheertruut 

Danels dochter, Gheertruut Pieter Janszn, Jan Janszn ende Katryn syn wyf, 

Clemeyns van Assendelf. 

Ende hie syn om ghegheven C ende xxv ( 125 ) clinckerts. 

sticke  : stuk 

verendel : vierendeel, één vierde deel 

 

 

 

LXXI Int jaer ons heren m cccc lvii ( 1457 ) hebben wy gecoft van Claes van Yperen 

tots hoefs behoef die een helft van drie made lants .. 

 

LXXII Int jaer ons heren m cccc lix ( 1459 ) gaven wij over onse lant gelegen te 

Hemsteden die Barnarditen van Porta Celi ende hebben van hem genomen een 

camp gelegen alsmen doer den Hout is westwaert op in di Coern Veen bij Geryt 

Steffenszn lant  

.....  ende alle die memoriën. 

Inden eersten van Vroutgens wegen den armen s [een halve) beyers gulden ende 

haer convent dat nu sinte Aechte hiet i beyers gulden.   ... voer Alyt vander Scuer 

ende haer moey Lysbeth memori ...  een pieterman die den hof heeft van Hilgont 

Floris dochter ... Item een ryns gulden Aecht Aernt Jans mit haer dochter tot haren 

live ... ... van Hillegont Floris dochter geteikent mit xxxiiii. 

  

Item dese memoriën sullen gaen uten lande voirs gecoft van  Claes van Yperen .... 

Margriet Claes dochter memori ....   Ave Garbrant Claeszn memori ....  

Eefburch Pieters dochter memori ....  Oetghift Yelis Meynaertszn wyfs memori ....  

Ave Willems dochter memori ....   Griet int poerthuus memori ....  

Aecht Ysbrants dochter memori .. Katryn Dirc Zoyersen dochter memori ....  

Wis Pieterszn memori ....    memori Beatris ...  

Claes van Assendelfs memori ....  Gheertruut Syon Gavees memori ....  

Alyt Bertholomeus dochter memori ....  Griet Dirc [Prelzns] memori ....  

 

  -/- foto  182  

 

Item wy hebben ghecoft ii en half rijnsche gulden siaers int lant dat wy ghemeen 

hebben mit Lijsbet Claes Brechtszn uut dese lande sel xii stuvers den armen hebben 

en dit was die pacht die op heer Tatijch huus was in Fye Bollen straet ....  

gecomen is van Jan Meynaert Jacopszn weduwe men selre wijn over schencken op 

sinte Michiels dach ..... 

Item noch uut die selve lande sel gaen 13,5 stuvers die men schencken sel alle an 

bier [over floerien] ende dit was die pacht van Jacopzn die sceepmakers huus. 

 

LXXII Int jaer ons heren m cccc vijf ende tsestich op sinte pieters dach ad kathedram 

wort ghecoft  ( 29 juni 1465 )   ... ende die helfte heeft betaelt sinte Barbaren convent 
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ende die ander helft den hof   ...    vijf stuvers siaers den armen die of ghecoft syn 

van Jan Vlamyncs huus. Item dese drie memorië als heer Gherijt die Bloet,  Abraham 

Dircszn ende Jut syn wyf ...  

Clemeyns Jans dochters ende haer moeders memori ...  

Item die kerc ende die armen ...van Gheertruyt Tymans dochter ... 

Item ii clickers die syn ghecomen van t'lant van Barkom ... 

Item een gouden rijnsche gulden rider die is ghecomen van Katherijn Baert Reyerszn 

husinge t'Alcmaer die heb wi vercoft ende hebbense weder beleit an dit lant.  

Item memori ... Katryn Jan Claeszn dochter   ende Griet Pieter Coppertszn ende 

Kerstyn Jacop Allertszn .. 

Item 3,5 stuver van Jan Jacop Reyerszn dochter  

Item oec 3,5 stuver van Simon Aelbertszn memori ...  

Item Kerstyn Havics dochter memori .... 

Item oec iii stuver vans tot Hillegunt Geeriits dochter memori  

Ende alle dese memoriën die op dit lant staen sijn niet dan iii stuiver om dat dit lant 

kostelic ghecoft is. 

 

-/- foto  183  

 

LXXIII  Int iaer ons heren m cccc ende achtendetsestich opten twintichsten 

dach in ianuario ( 20 januari 1468 ) heeft Ghijsbert Bartholomeuszn ghegheven mit 

vasticheit van een coepbrief den meesterissen totter beghijnen kerc behoef bynnen 

Hairlem een stucke lants gheleghen inden ban van Lymmen ende is dat 

drievierendeel van Oetghers Ven ende ghelt nu ter tijt vijf wilhelmus schild ende een 

stoter siaers.  

Ende daer voer sellen wi  laten doen ten ewighe daghen eens ter weke inden selven 

kerc voerscreven alles donredages  een singhende misse vanden heilighen 

sacrament. Ten waer dit op enighen donredagen heylich dach of alsulc heilich avont 

of hoechtijt waer. In welken om der hoechtijt willen niet en soud boeren moghen te 

singhen die misse voerscreven dan selmen moghen singhen vanden daghe mit een 

collect vanden heylighen sacrament of dan selmen moghen voer die misse 

voerscreven op een ander dach singhen op welc men niet en plach te singhen ende 

lesen dan des donredages opt outaer voert heylich sacrament.   

Item Ghijsbert Bartholomeuszn voerscreven heeft tot dese vierendeel van Oetgers 

ven voerscreven ghecoft noch een vierendeel in Oetgers ven voerscreven ende de 

meesterissen ghegheven des soe selmen te mynsten een [diente] hebben die singen 

sel die epistel ende ewangeli in die misse vanden heilgen sacramente voerscreven 

ende ald[us] soe toebehoert ons Oetgers Ven alheel nae uutwisinge eens briefs 

bezegelt van Phillips van Dam ende Jan Uutten Haech leenmannen der graeflicheit 

van Hollant ende van Willem Soyerszn scout inden ban van Lymmen. Inden iare ons 

heren m cccc ende vierentseventich opten twintichsten dach in februario ( 20 februari 

1474 ). Ende des soe selmen bidden voer Ghijsbrecht voerscreven ende Katrijn sijn 

wijff ten ewigen daghen in hoer leven ende na haer doot, van welken t'lant 

voerscreven off ghecomen is. Ende noch vijf stuvers siaers tot dese mis voerscreven 

ende die selmen uut des kercs bosse iaerlix nemen. 
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coepbrief : koopakte 

vasticheit  : zekerheid,versterkte of vermeerderde bewijskracht, bekrachtiging 

diente  : lezing is vrij zeker maar mogelijk schrijffout; en wordt bedoeld "dierne" : maagd, jong 

   meisje  

drievierendeel : drievierden 

collect : gebed dat over de verzamelde gemeente wordt uitgesproken. Een kort gebed, dat aan de 

  mis voorafgaat, of ook het gebed waarmee de dienst wordt besloten. 

diente   : (vermoedelijk) dienst 

bosse  : van 'busse': geldbus 

 

 

-/- foto  184 zelfde als foto 182 

-/- foto  185 zelfde als foto 183 

-/- foto  186 

 

LXXIIII Int iaer ons heren m cccc ende lxx ( 1470 ) hebben wi anghecoft tot 

s'hoefs behoef een stucke lants van vijf koe ven leggende inden ban van Assendelf 

Akersloet ende hiet Jan Pietersz Ven leggende after Sterting  ....       om 180 rijnsche 

gulden ende ghelt 9 rijnsche gulden ... 

Ende tot die coep van desen lande heeft Alyt Wouter Gheyen dochter ghegheven 70 

rijnsche gulden ... daer voer selmen uutreyken ende laten doen een misse siaers des 

wekes ende scencken wyn alst hoer iarichtyt is.  

Ende tot desen lande selmen uutryken xxxi stuvers siaers tot Alijt Symon Raets 

dochter ende hoer vrienden memoriën als voer gheteyknet staet opten vierden dach 

in septembri.  ... 

 

tot memori Aechte Mathys dochter ende Duyf Mathys dochter  ... 

tot Lijsbeth Bruinyncs dochter beghijn memori  

Ende noch iii en half stuvers siaers tot ioncfrou Baertraet Jan van Foreest wijf 

memorie. Ende oec uut desen lande selmen uutreyken iii en half stuvers siaers tot 

Yde van Foreest beghyn memori.  ... 

Item tot die coep van desen landen hebben wi ontfanghen van Griet Jacops dochter 

bewaerster van sinte Aechten convent ses ende dertich rynsssche gulden ende daer 

voer selmen uutreyken uut desen lande ses ende dertich stuvers siaers ende daer 

voer laten doen alst hoer iarichtyt is vijff missen ende wijn te scencken in die kerc 

ende datter over blijft sel hebben half ende half die kerc ende convent voerscreven.  

Tot Lijsbeth Claes dochter memori ... Symon Claeeszn hoe broeder ende Gheertruut 

hoer moey ...  

... ...  tot memori heer Bouwen Reyerszn onse pastoer was  ... ende Beatris Dircs 

dochter ende Jan van Berkenroede onse voecht ... ende Gheertruut Outgers dochter 

... ende Beatris Jans dochter ende Willem Reyer Jacobszn wijff hoer dochter ...  

.... Liesbeth Andries dochter van Yperen ende Gherijt Buse ... Ende Aechte Havics 

dochter  

( in rechtermarge : ) Ende hier uuyt sullen hebben die armen vijftich stuvers ende is 

ghecomen van Lijsbeth van Scotens huijs ende huijsraet ende syn sullent hebben in 

haer  hant. 
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LXXV  Int iaer ons heren m cccc ende lxx ( 1470 ) hebben die meesterissen 

vercoft  ende daer voer weder ghecoft .... dit lant is vercoft 

 

-/- foto  187 

 

LXXVI  Int iaer ons heren m cccc ende lxx ( 1470 ) hebben wi meesterissen 

anghecoft thoeffs behoeff ii ackeren saetlants  

Hoer off sullen die meesterissen siaers uutrecken  xii stuvers voer die memori van 

Maritgen Claes dochter ende Fye hoer suster  ... voer Margrit Jacops dochter van 

Enchusens memori.....  Cornelis Harmants dochter memorie. 

Hier uit sal noch gaen vier dallufe stuvers van Cornelis Harmants dochter memorie.  

 

LXXVII     tekst onleesbaar ( gemaakt ? )   

 

LXXVIII Int iaer ons heren m cccc ende lxxiiii ( 1474 ) heeft Wendelmoet 

Heynrics dochter ghegheven mit een coep brief den meesterissen tot thoefs behoef 

een koe ven    ....  Alijt haer nichts memori  

Ende dat schencken in die kerc op sinte Michiels dach. Ende vijff missen iaerlix in 

haer iarichtijt diemen doen sal omtrent sinte Michiels dach. Ende ii stuvers tot sang 

wijn. Ende  ii stuvers den meesterissen. Ende datter over loept sellen die 

meesterissen an broet den armen gheven iaerlix. 

 

 een tekst onleesbaar ( gemaakt ? )   

 

-/- foto  188 

 

LXXX  Int iaer ons heren m cccc ende lxxvii ( 1476 ) starf Maritgen Jacob 

Yelberts zoens dochter en si heeft desen hof ghemaect in testament drievierendel 

van twalef geersen lants in Castrichem.  

Ende noch seven geersen een vierendel myn in die Oude Ven oec inden ban van 

Castrichem ende gelt te huer elf rijnsssche gulden siaers ende sestalve stuver.  

Des soe heeft Maritgen voerscreven oerdineert een offici van een sonnendaechs 

singende misse ende daer toe drie rijnssche gulden siaers te gaen uutten lande 

voerscreven diemen singen sel in onse kerc.  

Ende xvi stuvers siaers tot wijn te scencken in die kerc voerscreven opten heiligen  

drie coningen dach. 

Ende een rijnssche gulden siaers tot ewige grafganc. 

Item een croen of xxx stuvers tot elke beghine een deits broet te delen in hoer 

iarichtijt.  

Item den coster ende twee costerissen elcs een stuver siaers in hoer iarichtijt.   

Item tien ewige missen in hoer iarichtijt. 

Item tot ii waskaersen op hoer graf te setten iaerlix in hoer iarichtijt ii stuvers siaers. 

Item die voerpoertbewaersters twee leliaerts siaers. 
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Item den bewaersters van die zijde poerten ende van die after poert tesamen twee 

leliaerts siaers. 

Item twee rijnssche gulden siaers tot een vat Hamburgher biers iaerlix te scencken 

omtrent Maritgens voerscreven iarichtijt. 

 

Item uut dese landen voerscreven selmen uutreyken een rijnssche gulden siaers die 

Diewer Heynrics dochter gecoft heeft in dese landen voerscreven in deser manieren 

als xv stuvers siaers tot wijn te scencken op ons hemelvaerts dach ende v stuvers 

siaers tot v missen siaers in Diewers iarichtijt voerscreven. 

Item noch uut dese landen voerscreven sel daer Gijsberts dochter beghine hebben 

een rijnssche gulden siaers die sy in dese landen voerscreven gecoft heeft. 

( vervolg in ander en later handschrift )  

Ende uut dese rijnssche gulden sal hebben onse pastoer xv stuvers voer grafganck 

ende v stuvers voer memori. 

Item noch hier angecoft een gherecht derendeel outgeers lants welck [scil]  

gebruijcken sal voir xxv stuvers siaers.  

geers  : gras, over gras in de bet. land van eene zekere afmeting, eene landmaat, 

( 26 juni 1482 starf Diewer Heynrics dochter beghine ) 

 

-/- foto  189 

 

lxxxi   Int iaer ons heren m cccc ende lxxvii ( 1476 ) hebben wi angecoft van 

Maritgen Jacob dochter een geerse lants tot Akersloet in Wiven Ven welc wi hier 

voertijts gecoft hebben van Geryt Allertszn daer den hof een scouten brief of heeft.  

 

Int iaer ons heren m ccccc ende xlv( 1545 ) hebben wi angecoft ... voer den armen 

om tgelt van Griet Dyrric Pieterszn begyne opten hof 

 

lxxxii  Int iaer ons heren m cccc ende lxxxii ( 1482 ) hebben wij meesterissen 

anghecoft tot thoefs behoef van Aechte Rembrants dochter vijf geersen lants ...   

tot een misse des wekes in onse kerc welke misse ioncfrou Lijsbet van Haestricht 

Huge van Ruvens wijf ghesticht heeft ....   

... tot memori heer Claes Robbertszn priester , Jacop Claeszn, Engeltruut Jans 

dochter, Lisjbet Galen ende Geertruut Claes dochter. Ende Aecht  Claes dochter 

memori ..  

tot Diewer Heynrics dochter memori ende testament want hoer renten tot hoer 

testament te cort waren.  

 

Ende tot Brecht van Geervliets testament een stoter siaers want hoer pacht op een 

huus bi des Gravestein brug vercoft is ende weder beleit ....   

... tot Lijsbeth Jacobs dochter van Bennenbreock memori ...  

.... tot Pieter Janszn ende Alyt syn wijfs memori ...  

... tot Hillegont Wouters dochter memori ...  

... memorie heer Symon Outgerszn priester Aef Outgers dochter beghine sijn suster 

... Katrijn Bertholomeus dochter beghijn, Aernt Willems dochter beghijn ende Dyliaen 

Willen Dircszn hoir suster.. Aef Yelis dochter, Oetghist Yelis dochter ... 
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.. Aef Willems dochter  Claer Symon Ghijsbertszn wijf, Dirck Jan ende Geertruut sijn 

wijf ende Diewer hoir beoder dochter, Maritgen Pieters Symonszns dochter ende 

Geertruut Jan Gherytszns wyf haer suster.   

( in later handschrift toegevoegd : ) 

Memori Aecht Harken.  Guert Gerrits dochter ( mogelijk Anno 1633 febr de 19 starf 

Geertje Gerre meesteris; Gonnet nr 64: ze maakte haar testament in 1630 ) 

-/- foto  190 

 

lxxxiii   Int iaer ons heren m cccc ende lxxviii (14 juni 1482 ) starf Aef 

Claes dochter beghine. Ende heeft den hof gemaect een halven gouden engelschen 

nobel siaers vri ghelt pacht op twee stucken lants gelegen inden ban van Lymmen bi 

die papelike proeven daer den hof een scouten brief of heeft. Des sellen die 

meesterissen iairlix uitreiken xx stuvers siaers an wijn te scencken in hoer iarichtijt 

ende ii stuvers siaers den pastoer der beghinen ende v stuvers siaers de capellanen 

de beghinen tot vijf missen. Des selmen doen vijf personen memoriën als Aef Claes 

dochter vs., hoer vader, hoer moeder, Goburch haer suster ende Dirc haer broeder 

ende ii kaersen op hoer graf. 

 

lxxxiiii   Int iaer ons heren m cccc lxxxiii ( 6 december 1483 ) starf Katrijn 

Hughen dochter. Ende heeft den hof gemaect drie rijnssche gulden siaers op Ijsbrant 

Janszns iii geersen lants inden ban van Uutghiest daer wi of hebben een scouten 

brief.  

Des sellen wi iairlix hier of uutreiken vijf personen memorie als Katrijn Hughen 

dochter hoer vader, hoir moeder, Aecht en Griete hoir susteren.  Ende den cureit ii  

stuvers siaers ende den vier capellanen elcs een stuver siaers in hoer iarichtijt tot v 

missen. Ende vijftien stuvers siaers tot grafganc. Ende een stoter siaers dat 

poerthuus mede ter marct te gaen. Ende dat overloep sel hebben Alijt Jacobs 

dochter hoir leven lanc. Ende na hoer doot den arme beghinen. 

( in ander handschrift : ) Dit lant hebben wi vri ende alheel gecoft ende gelt iiii rins 

gulden  vs. een oert myn. Hier uut selmen reiken in Alijt Tymans dochter iarichtijt v 

stuvers  tot v missen. 

 

lxxxv  Int iaer ons heren m cccc lxxxiiii (1484 ) starfheer Symon vander Horst. Ende 

heeft den hof gemaect mit een notairen brief een stucke lants gelegen tot Catwyc 

gemeen mit Bertolomeus Jacobs Moeren zoenszn te Delf van ii rijns gulden siaers. 

Ende wi sellen hier of uutreyken een rins gulden [current] siaers den cureit der 

beghinen als voer geteikent staet op ons vrouwen dach annunciatio. 

( zie ook 25 maart 1484  )  

 

-/- foto  191   

 

lxxxvi  Int iaer ons heren m cccc lxxxvi (1486 ) hebben die meesterissen 

angecoft een stucke lants om tachtich rins gulden daer den hof of betaelt heeft xx 

rins gulden den erfgenamen van Cornelis Andries dochter ende Lijsbet Heynrics 

dochter xl rins gulden. Ende van ese xl rins gulden vs. sel den hof iaerlix uutreiken 

xxv stuvers siaers tot elke beghijn in haer iarichtijt een deuts broet ende xv stuvers 
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siaers tot Lijsbet vs. ewige gragganc. Ende Cornelis Andries dochter heeft tot dit lant 

gegeven xx rins gulden tot een half vat hops siaers in hoer iarichtijt.Ende dit lant vs. 

is een ven van iii koeweyde ghelegen tot Akersloet an noerde bi vierhusen. Ende 

belent hebben Claes Lambertsz an dat noerteynd Rem Lambertszn ant suyteynde 

die Kercmeer an die westsijde ende die Scoudijc an die oestsijd. Ende uut dit lant 

selmen uutreiken .... tot memoriën  ...... Machtelt Wouters dochter, Geertruut Claes 

dochter en Diewer Lamberts dochter. 

Ende van dit lant hebben wi een brief van sheren mannen der graeflicheyt van 

Hollant. ..... 

.... noch uutreiken van meester Claes Claeszn memori .... van Aechte Pieter 

Steffenszn dochters ... van Alijt Wibrants dochters memori. 

 

lxxxvii  Int iaer ons heren m cccc lxxxvii (1487 ) heeft Claes Claes dochter 

beghijn den hof gegeven een stucke lants gelegen inden ban van Heyloe bi die 

Warlen ende gelt siaers iii rijnssche gulden ende een stoter. Ende noch een stucke 

lants tot Sparendam ende is een viernedeel gemien mit iii vierndelen ons cureits 

ende bruuct Havic t'Sparendam voir xxvii stuvers siaers. Ende hier of heeft den hof ii 

scouten brieven in Claes Claes dochters does in s'hoefs kist. ...  uutreiken .. tot broet 

... tot bier ... tot grafganc ...  memorie Geertruut hoir moeder Hillegont Claes dochter 

ende Katryn Garbrants dochter  ... memori Alfert Claes Katryn syn wyf  Aecht hair 

beyder dochteren ende Garbrant Claeszn.  

 

 

-/- foto  192 

 

lxxxviii  Int iaer ons heren m cccc ende xciii (1493 ) in april hebben 

meesterissen angecoft een madlants geheten Reebroec ... uutreiken tot ...  

die singende mis van sint margriet ...   tot sint Blasius singende mis ....   

Ontfangen van Griet Claes dochters testamentoers ses rins gulden .... tot Swaen 

Sijmoen Lepelaers memori ....Griet Heynrickh Baert zoen memori ...  tot Jan 

Aemendochter memori ... tot Cornelis Gheerijts dochters memori ...  Claes Martijns 

dochter memori  ... Jans dochter memori  ...  Griet Bol Pieters dochter memori  ... 

Hillegont Pieters dochter memori ... Lijsbeth  Pieters dochter memori  ... tot heer 

Claes Pieterszn van Ziericzee priester memori ... Aef Jan Pieterszn wedues memori 

... Cornelis van Bakenes memori. 

 

lxxxix  Int iaer ons heren m cccc ende xci (1491 ) hebben wi meesterissen 

ontfangen van Griet Rijcke Dircs Pieterszns wijf  .... Aecht Alferts dochter ende 

Katryn Garbrants dochter ende na hoer beider doot enige beginen vanden bloede 

van Griet voerscreven. Ende alser nyemant van horen bloede is opten hof soe 

selment geven den armen beginen. 

 

Int iaer ons heren m cccc xcviii (1498 ) heeft den hof angecregen een stucke lants 

onderdeel gelegen t'Akersloet voer Lamoer ende ghelt iaerlix onse deel ii rins gulden 

ende ii stuvers van Geertruut van Aventuer gecoft en is gecomen van een  
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[helft] inden huise daer Alijt Hermans dochter in storve. Hier of sellen wi uutreiken 

inden iarichtijt van  Alijt Hermans dochter xxv stuvers siaers tot broet, xx stuvers 

siaers tot grafgang. Ende die ander helft anghecoft van Claes Pieters dochter  Vlaeck 

erfghenaems groot wesende tsamen twee maed ende ghelt [in] als vijf rins gulden 

siaers. Ende noch sestien voets lants gecomen van heer Rembrant Janszn en is 

betaelt int jaer van xvC ende xxxi ( 1531 )  

(6 november 1516 sterf Gheertruijt Pieters dochter van Aventuren ) 

 

-/- foto  193 

 

lxxxxii  Int iaer ons heren m cccc xcviii ( 1498 ) hebben wi ontfangen van 

Wendelmoet van Dams huus lxxxii rins gulden die hebben we beleit an een stucke 

lants dat derdedeel van Baligen Oert in Haerlemlie. Hier of sellen wi uutreiken alst  

Wendelmoet van Dams iarichtijt is   xxx stuvers tot die sonnedages singende misse, 

en xxv stuvers tot broet en xx stuvers tot  wijn op annunciationis marie .... tot misse 

... memori Steffen Henricszn  ....  Griet Claes Maertijns wedu ... Katrijn Aelberts 

dochter ende Haes Claes Zuutvoets  ...  Lijsbet Henrics Steffenszn dochter  

 

 

lxxxxiii  Int iaer ons heren m ccccxcviii  ( 1498 ) hebben wi angecoft van 

Jacob Claeszn ende Jan sijn zoen van Akersloet ii ackeren lants gelegen bij noerden 

van Akersloter kerc .....  hier of selmen uutreiken in Wendelmoet int poerthuus 

iarichtijt ... tot broet. Ende noch vi stuvers siaers tot Aecht Claes dochter int 

poerthuus leven  ... ... Item dese ses stuvers sullen gaen nu tot Aecht Claes dochter 

ende Clemeyns hoer suster beijder memoriën. 

 

 

lxxxxiiii Int iaer ons heren m ccccxcviii  ( 1498 ) hebben wi angecoft van Jan 

Claes Heynen t'Akersloet een stucke lants ende is gecomen van Wendelmoet int 

poerthuus. Hier of selmen uutreiken ... ... 

 

lxxxxv  Int iaer ons heren dusent vierhondert xcviii ( 1498 ) hebben wi 

angecoft van Haes Jacobs dochter een stuck lants tot Lymmen ... tot Diewer Martijns 

dochter memori .... tot Dibbrich Heyn Jacob Hugen wijfs memori ... Clemeyns Gerijts 

dochter , Claer Bouwens, meester Claes Diercszn en Jutte sijn wijfs memori ... ... ...  

Aecht Adriaens dochter .... Ermgaert Claes dochter ende Griet hoer suster ende 

Dirck Janszn, Pieter Symonszn ende Eemgart syn wyf, Geertruut Hughen dochter,  

 

lxxxxvi  Int iaer vijfdusent ( jawel, er staat : vijfdusent ) hebben wi angecoft 

van van Loutijns Gerijtszns erfnamen als Goesen Lourijszn een half stucke lants 

geheten die Oeterdijc inden ban van Lymmen ende bruuct nu Goesen voerscreven 

om ii rijns gulden.  

Hier uut selmen scencken een vat hoppenbiers welc heer Jacob Tymanszn priester  

( NB : overleden in 1504) onsen hof besproken heeft ende daer om ons gegeven heeft 

viertich rijns gulden. 
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Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende xvii ( 1517 ) starf Gheertruijt Jan 

Harmzanszn wedue .... 

... Griet Borryns dochters .... Clemeyns Henrycs dochter ... 

Item noch soe heeft Aecht Gheerijts dochter beset .... 

 

-/- foto  194 

 

lxxxxvii Int iaer ons heren xvC ende vier ( 1504 ) hebben wi angecoft ...  ...  lant 

gecomen van Magdaleen Claes dochter welc vercoft is ....  ontfangen van Baef 

Luutgens ..  selmen doen Gerijt van Berkenroede ende ioffer Aef sijn wijfs memori ...  

Geertruut Willems dochter ... tot Gerijt de Bloots memori.   

Item den armen selmen geven xx stuvers siaers gecomen van Geertruut [Bartouts] 

dochter pacht opten hoec vande stoelsteech welc gelost is.   

Item Lijsbet Roepers ende Katrijn Gerijts dochters memori ... tot Lijsbet Alferts 

dochter ende Maritgen Alferts memori  ... 

tot Jan [a  ] dochter ... ende tot Wendelmoet int poerthuis ... totten armen ... memori 

Brecht Symons dochter  

 

 

 

lxxxxviii Int iaer ons heren xvC ende iiii ( 1504 ) hebben wi angecoft .... een 

acker zaetlants ... tot Geertruut Jans dochter Jan Meynse hoer voeder Suet hoer 

moeder ende Rissent hoer moeyes memori ... tot heer Jan Geryts memori ... 

Hillegont Wolferts dochter memori ...Bave Symon Lepelaers wedu memori ... Gerijt 

Symonszn memori ... Katryn Jans dochter memori ... 

 

Int iaer vs. ( 1504 ) hebben wi angecoft een koe weide van Pieter Gerijt Arnszn ende 

Katryn sijn moeder gelegen te Woesdoen inden ban van Heiloe Ende gelt xlv stuvers 

Tot dese coepe hebben wi ontfangen van Jan van Berkenroeds pacht ...   

... selmen den armen geven xxxvi stuvers siaers in hoer hant ende ix stuvers siaers 

inden armen bosse. 

 

Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende tijen ( 1510 )  anghecoft .....  ...  Aef Jans 

dochter van Bakenes  Katherijn Claes dochter van Bakenes ende Jan hoer broeder 

ende Aed Pieters dochter Katherijn Bartholomeus dochter Elizabeth Adam Ghereijts 

dochter   Bely Ysbrants dochter Katherijn Willems dochter ...  ... Aecht Jan Wouters 

dochter ende Crystyn Lambrechts dochter, Aef Jacops dochter , Crystyn Rembrants 

dochter, Symon uten Haech, Elijzabeth syn wyf, Pieter Pieters dochter, Gheertruut 

Henrijcs dochter.  

 

-/- foto  195 

 

Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende ses ( 1506 ) ...  anghecoft .....  ...  tot een 

misse elkes wekes in onse kerc gecomen van Katrijn Buse. 
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Int iaer ons heren dusent vijfhondertses ( 1506 ) ...  anghecoft een ryns gulden 

losrente elke penninc sestien op Jan Heynrics koeven inden ban van Uutgeest. 

 

 

ci  Int jaer ons heren dusent vijfhondert ende seven ( 1507 ) heeft 

Margariet Pieters dochter beghijn des hoofs ghegheven een stucke lants  ... ende 

noch een stucke lants  ... ende noch een stucke lants  ... ende noch een halve geers  

Hier sijnts heren mannen brieven of ... 

... .. te samen siaers seven dalve rinssche gulden ...  dese vier stuveren sal sinte 

Agniete convent uutreijken ...  memori Margariet Pieters dochter  ende Katherijn hoer 

suster, ende heer Albert Albertzn priester ... Belij Ysbrants dochter ... Katherijn 

Willems dochter 

 

-/- foto  196 

 

cii  Int jaer ons heren dusent vijfhondert ende tijen ( 1510 )   anghecoft een 

stucke lants van Jan Dircs dochter beghijn ... ... memori Elyzabeth Pieters dochter  

Maritgen Franssen dochter, Wendelmoet Claes Wouterszn wedu ende Amelburch 

Claes dochter ... tot Gheertruyt Jacops dochter testamente  ... Bely Ysbrants dochter  

... Machtelt Gherryts dochter memori.  

 

ciii  Int jaer ons heren dusent vijfhondert ende seven ( 1507 )   opten derden 

dach in septembri starf Elijzabeth Adam Gherrijtszn dochter beghine ende heeft den 

hof ghegheven drie rinsche gulden siaers erfpacht ..  Hier of hebben wij een scouten 

brief van Assendelf van Garbrant Claeszn ...   

tot memori Adam Gherryts hoer vader ende Brecht Henrycs dochter hoers moeder ... 

 

[a b c]ciiii Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende tijen ( 1510 ) ...  anghecoft  ... 

Hier sullen die meesterissen of uutreijken Hillegont Wolfarts dochter .....  ... an broot  

... an hoppen bier   .... tien missen ... 

 

-/- foto  197 

 

cv Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende tijen ( 1510 ) soe heeft Hillegont 

Gherrijt Busen dochter een stucke lants ghegheven ....  memori mede uutgaen 

Hillegont Gherrijt Busen dochter, Henryc Pieters dochter, Katheryn Wolfarts dochter 

ende Brecht Jans dochter ... 

( 9 oktober 1510 starf Hillegont Ghereijt Busen ) 

 

cvi Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende ix ( 1509 ) soe heeft Vrou Jacops 

dochter ende Diliaen hoer suster ghemaeket een stucke lants den hoff ..   

... Ende tijen st siaers tot die wyn van alre heilighen dach des ochtens. 

( 21 mei 1509 starf Vrou Jacops, meesteres in 1504 ) 
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cvii Int iaer ons heren m ccccc ende xiiii ( 1514 ) soe hebben wi meesterissen 

anghecoft een stucke lants van Margriet Pieter Scoemakers dochter beghijn ...  

...  ende is ghecomen van Gheertruijt Tijmans dochter van Osterop dat gelost is ende 

nochxi stuvers siaers die ghecomen sijn van Ludu Pouwels Gherrijtzn wedue die ons 

ghelost sijn vant pont siaers dat wij hadden in de Neerstraat op Wouter Smits huijs.  

... memoriën ....Agnies Jans dochter ende Fij hoe dochter ... Maritgen Pietersdochter 

... Margariet Borrijts dochter .... Aecht Symonts dochter ende Gheertrujt Symonts 

dochter hoer suster  ... Belij Pieters dochter ende Wouter Claes  

 

 

-/- foto  198 

 

Item die anderen vijf missen van buijten van Margriet Boreijts dochters testament 

ende van haer twee kaersen salmen vinden op Haes Jacops dochters lant.  

 

cviii  Int iaer ons heren m ccccc ende xv ( 1515 ) starff Gheertruyt Jan Meijnzn 

dochter beghijn ende meesterisse op sinte Marcus ewangeliste dach ( 25 april ) . 

Ende heeft den hoff ghegheven dat lant dat Walich Pouwelszn ghebruyct tot 

Akersloot voer vijftalve rinsche gulden siaers dat die meesterissen gecoft hebben van 

Aecht Rembrants dochter ende Gheertruyt Jan Meijnsen dochter dat betaelt heeft. 

 

cix  Int iaer ons heren m ccccc ende xvi ( 1516 )  anghecoft een stucke lants ...tot 

memorie van meester Henrijck Aerntzn priester , ...  Margriet sijn moeder, Machtelt 

Aernts dochter syn susters ende Baef Adriaens dochter sijn susters dochter ...   

Geertruijt Florijs Jacopszn wedue ende Reijmburch hoer dochter  ... Ende noch tot 

Zwaen Martijns dochter memorie ...  Margariet Pieters dochters int nuwe convente ... 

 

cx Int Jaer ons heeren m ccccc ende xiiii ( 1514) heeft Gheertruyt Jan 

Hughenszn dochter ghegheven den meesterissen des hoefs een madt lants ... 

ghemeen mit dat gasthuys  ... memori ...  Ende dat daer of overloopt salmen gheven 

den minrebroederen of andere gheestelicke mannen tot missen te lesen in hoer 

cloester of inden beghijnen kerck nae goet duncken der meesterissen des hoefs 

voirscreven. Ende hier of hebben die meesterissen voirscreven een s'heren mannen 

brief.  

 

-/- foto  199 

 

cxi Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende viertien ( 1514 ) soe hebben die 

meesterissen des hoefs vercoft Lysbeth van Scotens huys tot behoeff vanden armen 

ende tot elker tyt dattet of sterft soe salment weder vercopen totten armen behoeff. 

Ende hier hebben die voirs. meesterissen of volcomen consent ende macht  van 

onse eerwaerdighe heer den biscop van Utrecht doer zeghelde brieve daer of 

ghegheven.   [ 25 april 1450 ... starf Lijsbet van Scoten] 

Ende desen renten van dit vs. huijs jaerlix comende salmen legghen in Lijsbeth van 

Scotens busse ende uutreijcken op hoer iarichtijt alle armen beghijnen in hoeren 
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handen. Item inden eersten soe is daer van den selfde Lijsbeth ghecomen drie 

rinsche gulden siaers legghende tot Akersloot, ende noch inden selfde ban X stuvers 

siaers ende ghebruyct Cornelis Dirczn van Peren tot Akersloot. Item noch vijftich 

stuvers uut Jan Pieterszn ven tot Akersloot. Item noch een enkele gulden of 

achtentwintich stuvers daer voer buten sinte Jans poort. 

 

-/- foto  200 blanco 

 

-/- foto  201 

 

NB: eerste lijst van degenen die een vat bier schenken ; op foto 217 een gelijkaardige lijst 

mbt de vastentijd, en met dezelfde namen zij het enkele meer, en dus vermoedeijk later 

opgemaakt dan de eerste ) 

 

heer Jan van Scoten een vat     

heer Symon vander  Horst een vat 

[.. men die hoep brenghe tot meister frans] 

[.. heeft hi twe rinsch gl ]    

heer Jan vander  Horst een vat 

heer Jacop Tymans zoen een vat   ( NB : overleden in 1504) 

meester Hughe Smijer een vat      

Alijt vander Scuer een vat 

Alijt Sijmon Raets dochter een vat     ( NB : overleden in 1463) 

Rikelant Stevens dochter drie verdel vats  

[J]ut en Dirc Mathijs dochter drie verdel vats 

Alijt heer Hyughen dochter ende Katrijn Stevens dochter een vat te samen 

Aecht van Scoenhoven ende Hilgont van Graeft een vat te samen 

Cornelijs Andries dochter en Rembruch Claes dochter een te samen 

Pieternel van Berkenrod ende Alijt Willem dochter een vat te samen 

Katrijn Bussen ende Clemeijns Gerijts dochter een vat te samen ende Hilghont 

Wolvert dochter 

Aecht [ ]rod ende Katrijn Jan dochter een vat te samen 

Claes Claes dochter 

Katrijn Stevens dochter een half vat 

Maritgen Raet Ijelberts dochter een vat 

Ende Katrijn Ielis dochter een vat hoeppen bier 

Item een vat hoep te mit vasten van Baef Arjans dochter 

 

-/- foto  202 ( is verso van vorige foto) 

 

... Jacop dochter een half vat [hoppe  ] 

[ rinsch gl aen die kerk vertimmert] 
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-/- foto  203 

 

cxii  Int iaer ons heren m ccccc ende xi ( 1511 ) sterf Aecht Claes die Vriesen 

dochter ende heeft den hoff ghemaect een stucke lants gheleghen in Lymmen ban 

.... ....  ende noch een stucke lants ... uut dese v rinsgulden sal meester Claes die 

Vries onse broeder hebben in sijn jaerichtijt ....  

ende vi st gaet daer uut tot myn heer van Breroed ende hier staet int boeck 

Gheertruyt Symons dochter vanden hoefs wegen, ende als sij sterft soe moetmen 

daer voer hoer een ander meesterisse in setten of men soude dat lant verliesen ende 

dit lant te Lymmen ende t'lant inden Hanger beloopt samen onse deels xi rinsche 

gulden siaers. 

Hier sullen die meesterissen of uut reijcken    ...  tot Aecht Claes die Vriesen dochter 

voirscreven memorie ....   memori Katheryn ende Gheertruyt hoerer susteren, 

Lysbeth Lourijs dochter ende Diewer hoer suster. Ende dat hier over blyft sal gaen 

tot die conventen daer die costerissen in wesen sullen. Item  noch salmen gheven 

jerlix twee st tot misse wijn. 

Item dat lant gelegen inden Hanger in Breroes gecomen van meester Claes die Vries 

is vercoft ... weder beleit an drie maden lants in Uutgeester Woude gecoft van Henric 

Gereytszn. Soect by getal  cxl  

( en aldaar foto 243: ) cxl ---  Item drie maden lants gecoft van Henric Geryt zoen in 

Uutgeester Wout over die Stirip over. 

 

-/- foto  204 

 

cxiii  Int iaer ons heren m ccccc ende xvi ( 1516 ) hebben die meesterissen des 

hoefs anghecoft twee ackeren saet lants .....  ende hier of salmen jaerlix uut reycken 

xxxv stuvers tot ewich broot, ende xv stuvers tot ewich grafganc. Ende hier of 

hebben die meesterissen des hoefs een sheren mannen brieff ende dat van Zwaen 

Martijns dochter. 

 

cxiiii  Int iaer ons heren m ccccc ende xvii ( 1517 ) hebben die meesterissen des 

hoefs anghecoft een stucke lants ... uut reijcken van Jacop Jans dochter testament   

... an broot .... grafganc... missen ... kaersen ... ..... 

Ende noch xxx stuvers van Willem van Scoten voer den armen.  Ende dese 

voerscreven xxx stuvers siaers pacht sijn ghelost ende hier an dit lant beleijt. Ende 

dese penninghen vs. sijn ghecomen van Jacop Jans dochter huys. 

(  14 maart 1510 x sterf Jacop Jans dochter meesterisse )  

 

cxv  Int iaer ons heren m ccccc ende xvi ( 1516 ) hebben die meesterissen des 

hoefs ghecoft een madt lants gheleghen bij die Cromme Sloot binnen den ban van 

Akersloot ende hebben beleit mit eijghen ende mit erve Claes van Hillegoms 

kinderen wonachtich te Haerlem an dat zuijdt eijnde streckende anden ghemeen 

meedt ende Willem Buyrman te Lymmen an die west sijde, van Cornelis Buyrman 

van Peren ghecoft ende hij selt bruycken voer .L. stuvers siaers vrijghelts.  
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Ende hier uut salmen jaerlix reijcken tot Gheertruijt Pieters dochter van Aventuren 

broot xxv stuvers, xv stuvers tot grafganc, xi stuvers tot missen, ende twee stuvers 

tot twee kaersen.  

Ende die pastoer sal hebben van die xi stuvers tot missen [ ] twee  stuvers voer sijn 

presencij.  

Ende noch 3,5 stuvers tot hoer memorie ende hoers vaders ende moeders memorie 

opt broot.  

Ende noch achtien stuvers siaers van aelmisse lant gheleghen tot Akersloot voer den 

armen beghijnen ghecomen van Gheertruijt Pieters dochter van Aventuren. Ende dit 

sellen die armen hebben in hoer hant. 

( 6 november 1516 sterf Gheertruijt Pieters dochter van Aventuren ) 

Item Jan Claes Heijniszn bruijct dit aelmisse lant dan van Gheertruijt Pieters dochter van 

Aventuren ghecomen is voir xviii stuvers siaers.  

-/- foto  205 

 

cxvi  Int iaer ons heren m ccccc ende xvii ( 1517 ) ... anghecoft ... een coe weijdt 

vrijlant   ...   Hier uut sullen gaen Guert Pieters dochters van Aventuren memorie als 

3,5 stuvers siaers ende iii stuvers dat an hoer testamente  te cort was. ....  tot Claer 

Claes dochter memorij ende tot Maritgen Pieters dochters ende Anna Claes dochter 

hoer nichte memorij ... Aef Aernts dochter memorij ...  Anna Jan Ghereijtzn Wijen 

dochter ... Ende noch x stuvers van Vouers Broeck dat vercoft ende hier an beleit is. 

Ende noch sellen hier uutgaen ses stuvers  tot Zwaen Martijns dochters ses missen.  

 

cxvii Int iaer ons heren m ccccc ende xvii ( 1517 ) is den of anghecomen een acker 

lants  ...  ghecomen van meester Claes Claeszn priester pater van de Akersloot 

susteren in Haerlem  ...  vijftien stuvers tot vijftien missen ende elcke beghijn des 

hoefs een deuts broot. 

 

cxviii  Int iaer ons heren m ccccc ende xviii in meye ( 18 mei 1518 ) ... anghecoft ... 

een stucke lants ....  tot Aecht Nannincs dochter huys xx stuvers siaers. Ende noch iii 

en half stuvers siaers tot Symon Scouten memory die ons ghelost syn van t'huys in 

die Zyl straet  ...  tot Griet Jans dochters memori .... Aecht Jan Rocijn dochter, 

Diewer Jans dochter ende Kathedrijn hoer suster. Ende noch tot drie memoriën als 

Vrouw Engberts dochter, Alyt Jans dochter  ....  Clemeijns Heynrics dochters ... Alijt 

Volcaerts dochter memori ... Ermgert Joesten dochters memorij Aechte Dircs dochter 

mit hoer suster ende Zuwe hoer nichte memoriën. 

 

-/- foto  206 

 

cxix Int jaer ons heren m.ccccc ende xviii ( 1518 ) is den hof anghecomen van 

Katherijn Garbrants dochter meesterisse des hoefs ende Aecht Alferts dochter haer 

nicht tesamen een pacht brief op een stucke lants gheheten die Ijem gheleghen 

inden ban van Lymmen ende toebehoert Aecht Jan Ysbrantszn dochter ende 

ghebruyct nu Willem Janszn van Bosch voer drie rinsgulden siaers vrijghelts ende 

verschynt in die twalef nacht nae kersavont (allicht is bedoeld driekoningen 6 februari ). 

Ende hier uut sullen die meesterissen des hoefs jaerlix uut reijcken in haer beijder 
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jaerichtiden xviii st. tot grafganck ii st. tot presencij voer den pastoer, x stuvers  siaers 

tot x missen in onse kerck, ii stuvers tot kaersen op onse graf ende noch acht stuvers 

siaers indien datter yet hier an ghebraecke. Item die twee platelen die van Katherijn 

Garbrants dochter ende Aecht Alferts dochter voerscreven ghecomen sijn sullen altijt 

bewaert sijn in die selver plaetse daer die drie platelen des hoefs bewaert 

worden anghecomen wesende vanden eersasimghe joncfrouwe Katherijn van 

Wiskercke ende die niet uut te leenen in gheene wijs. Ende dit sal Katherijn 

Garbrants dochter bescicken ende besorghen alsoe lang als sij in levende lijf is.  

( in ander handschrift : )  

Item dese platelen gecomen van Katherijn Garbrants dochter ende joncfrou Katherijn 

van Wiskercken te samen syn vercoft ende weder beleijt an die bloemen van dat root 

foewelen cleet voer hoeren altaer.  

platelen : platte of vlakke schotel of schaal, van metaal, hout, aardewerk enz., schotel om 

boter door te werken, mogelijk ook wierookvat. Hier vermoedelijk pateen of misschaaltje (het 

platte schaaltje waarop het H. Sacrament rust in de mis). 

 

cxx Int iaer ons heren m ccccc ende xviii ( 1518 ) is den hof anghecomen van Baef 

Adriaens dochter een stucke lants ghenoemt die ijefkemade ghelegen ghemeen mit 

Gheertruijt Pieters dochter van Aventuren erfghenamen ... tot een misse ter weecke   

... tot wijn ....   vier stuvers tot vier kaersen als te weten op myn heer oems graf twee 

ende op myn graf twee ....  tot een tonne hops te scencken inden vasten op een 

dinghes dach of op een nader dach alsmen van ghewoenten niet en scenct  ...   

 

-/- foto  207 

 

Int Jaer ons heeren duysent vyfhondert ende xxi ( 1521 ) heeft Alyt Aelberts dochter 

van Assendelf ghegeven een stucke lants gelegen inden ban van Heemskerck groot 

wesende by drye koeweyde ende ghelt siaers negen rinsgulden ende twalef pont 

butters ende dit lant sal den hoff hebben.  

Ende die meesterissen sellen daer of iaerlix uutreyken voer Margriet van Berkenroo 

tweentwintich stuvers an broot. Ende voer Diewer Jans dochter drieëntwintich 

stuvers tot hoer iarichtijt.  

Ende ic Alyt van Assendelff bespreeck mede tot dit lant voirs[creven] vyf en twintich 

stuvers an broot ende twe stuvers tot ii kaerssen op myn graff. Item den pastoer een 

stoter, die vier cappellanen elc ii stuvers, die coster ende die costerissen elc een 

halve stuver, die twe meesterissen elck een stuver ende dertich stuvers tot waslicht 

op die tralie voer onse lieve vrouwen beelde in de sonne. Ende noch negen stuvers 

tot die octave vanden eerwaerdigen sacrament. Ende noch negen stuvers tot die 

gulden misse.  

Ende vyftich stuvers tot was voer sint Anna daer myn moey Margriet van Assendelff 

xv stuvers toe gemaect heeft ende tien stuvers tot die singende misse en s’avonts tot 

dat loff op sint Genofeven dach ende ii stuvers den preker alst kermisse is inde 

capelle in sint Jans strate. Summa acht rinsgulden. . 

Noch sal uut dit lant gaen ewige grafganck achtien stuvers daer voer. Noch een 

acker lants gelegen tot Uutgeest ende die renten salmen geven iaerlix die 
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minrebroeders op sinte Anna dach ende op sinte Genofeven dach. ( resp. 26 juni en 

3 januari ) 

butter : boter   

Gulden Mis wordt in de Tridentijnse liturgie de Votiefmis aangeduid die wordt opgedragen 

op de Quatertemper-woensdag na de derde zondag van de Advent (Gaudete). De Mis 

begint met het Rorate (Dauwt hemelen der rechtvaardigen) en is de Mistekst van "de Mis 

van Onze Lieve Vrouw op zaterdag in de Advent" ("Missa de Sancta Maria in sabbato, 

tempore adventus"). Tijdens de mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde 

verwachting van Maria. 

( 23 september 1498  sterf Margriet van Assendelft Berthouts dochter) 

 

-/- foto  208  

 

cxx Int jaer ons heeren m vC ende liii ( 1553 ) starf Claer Pieters dochter vander 

Del  ende heeft besproken den hof een stucke lants    ewige grafganc .... Item viii st 

tot waslicht inde donderdaechs singende misse ... 

Int jaer ons heeren m vC ende lvi ( 1556 ) hebben de meesterissen angenomen 

vanden hofs wegen die memori van Liesbeth Diricx dochter ende begeert dat die hof 

ewich uuyteicken sal elke bagyn een deuts broot ....  .... ende sy heeftet betaelt mit 

reet gelt ende is geset opten losrenten die den hof nu heeft of namaels crigen mach. 

 

-/- foto  209 ( en vervolg tekst foto 210) 

 

cxx  Int jaer ons heeren m vC ende liii ( 1553 ) hebben de meesterissen 

angenomen van wegen meester Jacob Pieterszoen vander Del uuyt te reyken dese 

nae gescreven aelmissen den ses arme vrouwen in sinte Jansgasthuys binnen 

Haerlem op zeekere dagen hier na gescreven.  

Item een ygelick van haer zessen een pont nyewe graesde butter te geven voer 

pinxter. graesde butter : grasboter ( ?) 

Item op die kermisse van het voerscreven gasthuys elcke vrou een blanck broot van 

een oertgen ende daertoe elcke vrou een halve pinte romanie.  

Item op die vier vridagen vande vier quatertemperen elcke vrou een blanck broot van 

een oertgen ende daertoe twee ende twee te samen een mengelen dubbelt bier van 

een halve stuver. ( mengel : een vochtmaat)  

Item inden Lucas marrict ix stuvers an koeyen kasen tsamen te delen. (marrict: markt)  

Item op jaersavont elcke vrou een blanck broot van een oertgen.  

Item in syn jaergetyden ii stuvers tot ii arme baginen die van syn bloede zyn of ander 

vande alder scamelste.  

Hier voer sullen zy na die eerste vyf jaergetyden s’avonts ende s’morgens op zyn 

graf sitten tertyttoe het cruys daer geweest heeft alsmen die jaergetyt hout.  

Item die meesterissen elcx een stuver voer haer moeyten hier voer heeft die hoff 

ontfangen van meister Jacob Verdel voerscreven vyftich carolus guldens achttien 

stuvers een blanck.  

Ende dit voers gelt mit meer ander gelt is weder beleit op het heilige geesthuijs ende 

beloopt alle jaers twee pont groot eewige renten.  
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Item uuyt dese twee pont groot sullen uuyt gaen Katryn ende Anna ende Cornelis 

Jacob van Griekens drie dochteren hoer eewige memorie ende al ( foto 210 )  dat 

geen datmen uutreycken sel op hoer jaergetyde als voer int bouck staet.  

Dese voerscreven twee pont groot syn gecoft int jaer ons heeren m vC ende liii ende 

sy verscynen sinte Katrynen dach. 

romanie : benaming van een zoete Griekse  wijn, genoemd naar de stad Napoli di 

Romania op Morea (evenals de malvezei, waarmede deze wijnsoort herhaaldelijk verbonden 

voorkomt, naar Napoli di Malvasia). Door de verspreiding van de wijnstok over Zuid-Europa 

zal het gekomen zijn, dat deze wijn ook uit Spanje werd aangevoerd, en als een Spaanse 

wijn wordt vermeld. Kil. roomenye, vinum Hispaniense, vulga Romania. 

jaersavont : de kerkelijke viering op de dag voor nieuwjaar (= mnl. jaersdach), of op  

oudejaarsavond. 

 

-/- foto  210 

 

( los briefje ) 

Item Mergriet van Assendelf lant in die waert ghelt siaers vrie ghelt acht rins gulden 

ende twe groene kaesen. Item soe mach men wel drie rins g(ulden] gheven van die 

mis te week daer dat te voerren sevendaelve rins g[ulden] ghelde die hade die 

priester mer vifticht stu[ver]. 

 

-/- foto  211 

 

cxxi   Int jaer ons heeren dusent vierhondert ende achten t’negentich op sinte 

Lamberts avont [ 1498 ) sterf Margriet van Assendelft Barthouts dochter onse 

gheminde suster.  

Ende heeft onsen hof ghemaect een stucke lants gheleghen inden Waert inden ban 

van Haerlemerlije ende ghelt siaers sevendalve rinsgulden mit een brief van ii sheren 

mannen des sellen die meesterissen des hofs hier of uut reijcken jaerlix vijftich 

stuvers tot een misse elkes weecks ende xii stuvers tot een singhende misse siaers 

op sinte Annen dach van hoer op hoer altaer in onse kerck ende xv stuvers tot 

waslicht op dat selve altaer ende een rinsgulden tot wijn te scencken in onse kerck 

op sinte Pieters ende Pouwels dach ende xviiii stuvers siaers tot daghelixe 

grafganck, ende vi stuvers tot presencie in die vigilie voir den pastoer ende sijn 

cappellanen ende vii stuvers tot missen in hoer jaerichtijt in onse kerck ende ii 

stuvers siaers tot ii kaersen te setten dan op hoer graf ewich ghedurende ende dat 

overloop den armen beghijnen an broot opten hof voirscreven.  

Ende waert dat dit lant an renten niet strecken en mocht dese puncten voirscreven 

soe salment matighen ende gheven alsoe veer alst strecken mach ende alst best 

dient.  

Ende dit voirs lant is groot sestalve maed. 

sheren mannen : mannen (leden) van een feodaal hof met beperkte rechtsbevoegdheid  

overloop  : overschot, rest  

salment : zal men het 

sestalve : zes en half 

maed : oppervlaktemaat 
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-/- foto  212  

 

cxxii   Int iaer ons heren m ccccc ende xix ( 1519 ) hebben die meesterissen 

anghecoft van Willem Claes docher beghijn drie ackeren saed lants ...     

Ende hier sellen noch uut hebben die armen twee stuvers siaers ende is ghecomen 

van Katheryn Alberts dochters bedde.  ...  Memori Hillegont Gherryts dochter , 

Maritgen Claes dochter ,Jacop Jacops dochter ende Gherbrecht hoer moeder, 

Maritgen Pieters dochter ende Anna Claes dochter hoer nicht, .... Katherijn Jans 

dochter. 

Item Ymme Claes dochter heeft ghemaect den hof een acker lants gheleghen inden  

ban van Uutgheest  ...   Cornelis Claes dochters hoer susters memori.  

 

cxxiii  Int iaer ons heren m ccccc ende xix ( 1519 ) starf Katheryn Jans dochter  

( in linkermarge : ) dit lant vercoft dat is weder [   ] lanct  

Ende heeft ghemaect den hof twee maed lants gheleghen inden ban van Scoten. 

Ende hier sal uut hebben den heer van Bredenroed alle jaers vi stuvers.  

Ende noch sellen die meesterissen hier of uutreycken  ... tot broot... ... een stuver tot 

misse wijn ... overloop hier of salmen gheven Alijt Jacops dochter .... Item Katherijn 

Jans dochters memori.  

 

-/- foto  213  

 

( NB inkt verbleekt, slechts deels leesbaar ) 

cxxiiii  Int iaer ons heren dusent vijfhondert ende twintich ( 1520 ) heeft Alyt 

Alberts dochter van Assendelft den hof ghegheven een stucke lants tot Heemskerk ... 

uutreiken   tot een misse te weeck  ter eeren dat heilige graf [int] heilige cruys altaer 

... tot waslicht voir sinte An altaer .... den pastoer in onser lieve vrouw gasthuijs int 

sinte jans straet ....  tot die metten te singen op heilig sacramentsavont ...  ... 

Item noch soe ghift Alyt van Assendelft [vois] een hout [    ]  lants .....  ende een 

sestendeel van een hout  [          ] in Bredenroeden boeck  .....  

Ende als Alyt vs. sterf soe gaet hier een ander meesterisse ingeset wesen of men sal 

tlant verboeren.   ... tot waslicht opt die [tralie voir onse liefe vrouwe .. inder sonne 

].... onse lieve vrouwen loff op sinte Gen[oveven] dach ....  tot smeer caersen op die 

croon voert beelt [vant]  heilich cruijs .... tot misse ende love in die [         ] van dat 

heilige sacrament. 

 

-/- foto  214 

 

cxxv  Int jaer ons heeren m ccccc ende xviii  ( 1518 ) hebben Margriet ende 

Henrick Pieter Wissen dochteren tsamen besproken ende ghegheven onse beghijne 

kerck in Haerlem om ewelic daer te bliven een silveren cruijs van tsestich rijnsche 

gulden in welke besloten is een fijn gouden cruijsgen binnen versiert met 

waerachtige reliquien van dat hout des heilghen cruijs int vier gheproeft op 

dusdanighe condiciën ofte voirwaerden begherende datmen dit cruijs in allen 

hoechtiden alsmen die altaren cijeren opt hoech altaer sal doen setten. 
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Ende op heilich cruijs dach inventio en exaltatio soe salment eerwaerdelic mit sange 

ende lichte draghen van dat hoech altaer opt heilich cruijs altaer daer die 

hoechmisse nae ouder ghewoente ghesonghen sal worden in welke beijde feesten 

ofte statiën onse pastoer mit sijn vier cappellanen tellicken hebben sellen een halve 

stuver tot presencij  

Ende oft om lancheit van tiden gheboerde dat god voirhoeden wil als dat die 

regenten ofte meesterissen des hoefs dit selfde cruijs souden vercopen, 

vervreemden of andersints ontbruijckx maken soe besprekent sij alsdan sinte Baven 

kercke noch soe sijnt voirwaerden datmen jaerlix voir dese ghifte op sijn behoerlike 

tijt houden sal ses ewige memoriën als te weten van meester Steven Pieterzn 

officiael van Utrecht was, Pieter Pieterszn Wis sijn broeder ende Fije Henrijcs 

dochter sijn huijsvrou Margriet, Henrick, ende Anna Pieter Wissen drie dochteren. 

cijeren    : sieren 

heilich cruijs dach inventio  : 3 mei 

vier    : vuur 

Item dat lant in den Morsh daer Clemens Claes dochter een halluf mad in hadden 

ende dat land is vercoft ende hoer testaent sal gaen uuyt het land buijten den grote 

houd poert .... 

 

-/- foto  215 

 

cxxvi  Int jaer ons heeren m ccccc ende xxi ( 1521 ) hebben den meesterissen 

anghecoft twee ackeren lants ..... tot Joest Wouters dochters jaerichtiden  .... in Griet 

Frederics dochters jaerichtiden  ....  Ende noch vijf stuver tot die hoechtijt van onder 

liever vrouwe presentaci. ... 

 

cxxvii  Int jaer ons heeren m ccccc ende xviii ( 1518 ) sterf Clemeyns Claes 

dochter ende heeft den hof ghegheven een half mat lants ghemeen mit Alyt van 

Assendelft ....  Des soe heeft daer die heer van Brederoed uut twee stuvers siaers an 

erfhuijr, Alyt van Assendelft staet int boeck als meesterisse ende als sy sterft soe 

moet daer een ander meesterisse ingeset worden ....  tot Clemeyns Claes dochters 

grafganck   ....  

Item noch soe heeft Clemeyns den hof ghegheven een brief van een half koeweid   

..... Clemeyns Claes dochters broot xxv stuvers ende tot Margriet van Berkenroed 

broot ... 

 

-/- foto  216 

 

cxxviii  Int jaer ons heeren m ccccc ende xxii ( 1522 ) hebben die 

meesterissen anghecoft een stucke lants ghelegen over Ye ghemeen mit Hillegont 

Gherrit Busen dochter van Kerstijn Willem Hughenszn wedue ...  ... ses stuvers tot 

die hoechtijt van onder liever vrouwe presentaci. ... ...   

Item noch ii stuvers van Lijsbeth Martijns dochter sallen iaerlix hebben die kinderen 

van Aechte Nannincs huijs. Item noch tot Lijsbeth Martijns dochter memorij .... .... . ... 

Item noch iiis stuvers siaers tot Agnies meester Steven Taijen dochters memorij. 

( 9 november 1521 starf Lijsbeth Martjns dochter ) 
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cxxviiii  Int jaer ons heeren m ccccc ende xxii ( 1522 ) hebben die 

meesterissen des hoefs anghecoft een stucke lants ... tot Alyt van Buten Jacop 

Henriczn wedue memorij   ... tot Gheertruijt Galen dochters memorij ... 

 

 

 

-/- foto  217 ( zie ook foto 201 ) 

 

Dyt syn die ghene daermen dat hoppen bier over sceijnt in die vasten  

 

Item heer Jan van Scoten een vat    ( NB : overleden in 1440) 

Item heer Jan vander  Horst een vat 

Item heer Symon vander  Horst een vat 

Item meester Hughe Smijer een vat    ( NB : overleden in 1474) 

Item heer Jacop Tymans zn een vat 

Item Alijt Sijmon Raets dochter een vat  

Item Alijt vander Scuijer een vat   

Item Rikelant Stevens dochter een vat  

Item Jutte ende Diricke Mathijs dochter drie verndel ( vierendeel ) vaets 

Item Alijt heer Huijgen dochter en Katrijn Jans dochter een vat te samen 

Item Pieternel van Berkenroed ende Alijt Willem Adams dochter een vat te samen 

Item Aecht van Scoenhoven ene Cornelis Andries dochter een vat te samen 

Item Katrijn Stevens dochter ende Hillegond Jacops dochter van Graft een vat te 

samen 

Item Aecht Roed ende Reymburch Claes dochter een vat te samen 

Item Katrijn Buijsen en Hillegont Wolferts dochter haer nicht een vat te samen  

Item Baef Adriaens dochter een vat hops te scenken op sonnedach mit vasten 

Item Claes Claes dochter ende Katrijn Garbrants dochter een vat te samen 

Item Geertrut Dircs dochter een vat  

Item Van Brecht Aernts dochter een ton hop te scenken op palmendach  

Item te scencken als [ashen] dach en is van Katrin Yelis dochter 

( vervolg lijst zie foto 220 ) 

 

-/- foto  2018 - blanco  

 

-/- Foto  219 ( titel van lijst op foto 220 ) 

 

Datering van deze lijst : vermoedelijk 1496 of later, alleszins na het overlijden van Maritgen 

Pieter Symons dochter op 27 juli 1496.  

NB : Wendelmoet van Dam overleed in 1494.  

Vermoedelijk is de titel van deze lijst genoteerd op de andere zijde van dit blad :  

 

Item hier staen die gheen in daer memoriën wijn over schenken in onse kerck    

 

Item op die paes dach van Brecht van Gheervliet ende Margriet van Freest  

op den derde sonnendach na paeschen van Gheertruut Tijmans dochter 
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op ons heren hemelwaerts dach van Diewer Heijnric dochter  ( overleden 1482) 

op pinster dach van Griet heer Mouwerijs dochter  

ende des savent van Gheertrut Jans dochter  

op heilich sacraments dach van Aef Claes dochter  

op sinte pieter ende sinte pouwels dach van Margriet van Assendelf (overleden 1498) 

op sinte Maria Madelene dach van Madelene Claes dochter  

op onser vrouwen dach te hemel waerts van Griet Claes dochter  

ende des savents van Lijsbet Aernts dochter 

op onser vrouwen dach hoer gheboert van Brecht Willems dochter  

ende des savents van Griet Jacop dochter  

op sinte michiels dach van Wendelmoet Heijnric dochter    (overleden 1427) 

op alre heilichen dach van Meijnert Jacop zoen en van vrou Jacops dochter  

ende des savents van Machtelt Jan Hollen dochter  

op onser vrouwen dach presentaci van Haestgen Bertolomeus dochter (overl.  1463 ) 

op onser vrouwen dach concepcio van Rikelant Stevens dochter  

op de kers dach van Katrijn Wolbrants dochter  

op dertienen dach ( drie koningen ) van Maritgen Jacop Ielbert dochter  

op sinte angnieten dach van Baertraet vanden Horst  

op onser vrouwen dach lichtmis van Aecht van Scoenhoven  

op den eersten sonnendach in die vasten van Alijt Wouter Gheijen dochter (overl.1498) 

op die mit vasten van Wendelmoet van Dam  

op onser vrouwen dach van Katrijn Stevens dochter  

op de witten dondredach van Maritgen Pieter Symens zoen dochter en Jan Adams 

dochter en Gheertrut Jan Meijnsen dochter 

 

-/- foto  220 

 

Item hier staen die gheen in daer memoriën wijn over schenken in onse kerck    

( verwijst vermoedelijk naar lijst van foto 219 ) 

 

-/- foto  221 

 

cxxx  Int jaer ons heeren m ccccc ende xxiii opten sestiende dach in februario 

( 16 februari 1523 ) hebben die meesterissen des hoefs anghecoft  .... een stucke 

lants ... ghenoemt dat Calver Gers 

 

Item dat Sparendam lant dat wij ghecoft hebben van Jacop van Assendelft dat 

vierendeel voir drie rinsguldens siaers te huijr ende is ghecoft voir lxxv rinsguldens. 

 

Item tot Uutgeest in Arijs Zwerenszn lant een hele coeweijdt in een stucke lants dat 

ses coeweijde groot is    

... voir iii rinsguldens siaers te huijr vrijsgelts, dit lant ende is ghecoft voir lxxv 

rinsguldens. ...   

Tot memori  Haes Jacops dochter ... Katherijn hoer moeye ... Duijf Gherijt dochter ... 

Alijt Sijmons dochter ... Gheertruijt Sijmons Jannen dochter ... Jan Dircs dochter ... 
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Item dese voiren perceelen sal uutgaen Baertraert vander Horst beghijne testament. 

Ende tlant tot Wassenaer is vercoft ende dat ghelt daer of ghecomen is hier weder 

an beleijt. ....  

 

-/- foto 222  

 

cxxxi  Int jaer ons heeren m ccccc ende xxiiii (1524 ) hebben die meesterissen 

des hoefs anghecoft  een stucke lants  ghenoemt dat Zijl ghelegen inden ban van 

Uutgheest ende is ghecomen van Martijn Willemszn Buijrman welk lant hij weder van 

onse hoff ghehuijrt heeft  uut reijcken tot Gheertruijt Dirics dochter grafganc ... den 

pastoer tot presencij    .  missen ... ...  vier stuvers voir sinte Anna mede te verlichten, 

ende twaleff stuvers sinte Lucie convent.  

Ende noch soe sal uutgaen twee stuvers siaers inden armen busse ende is 

ghecomen van Hillegont vander Dues ... tot Gheertruyt Claes Aerntszn dochter een 

beghyn .... tot Ijef Claes dochters memori ...   tot Katherijn Willems dochter  ... 

Adriaen Dircs dochter Martijn  Bertholomeuszn wedue ... tot Margariet Henrics 

dochter meesterisse begheerten ende testament. Inden eersten ... broot ... missen ... 

kaersen ...  

 

6 april 1516  Int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende sestien opten 

anderden sonnendach na paesen den sesten dach in april is ghehouden ende 

ghecelebreert een generael capittel vande minrebroeders in Haerlem tot welker 

behoeff ende profijt die meesterissen des groten beghynhoefs inder voirghenoemde 

stat alsdoe inder tyt wesende als Margariet Henrycs dochter ende Ymme Ysbrants 

dochter hebben vergadert ende gheprocureert onder den ghemeen beghynen es 

hoefs vier ende veertich rinsgulden guets ghelts van welken god sij inder ewigheit 

ghelooft, ghebenedijt ende gheëert. Amen 

 

-/- foto  223 

 

cxxxii  Int iaer ons heren m ccccc ende xxv ( 1525 ) hebben .... anghcoft .... 

....  x stuvers tot wijn in Haesgen Bertholomees dochter  ( overleden 25 nov. 1463 ) .... 

Katherijn Jacop Groots memori ... Beatris Martijns dochters memori ... Maritgen 

Ysbrants dochters memorij ende hor vader ende moeder Moertgen Ijsbrants dochter 

... Griet Dircs   ende Ziburch hoer suster ende Maritgen Jans dochter hoe nicht ...   

Sofie Willems dochters memori ...  

....  Ende noch drie stuvers siaers tot dat sermoen nae die gulden misse inden 

advent gecomen van Margriet Claes Velsermans dochter. Ende noch iii en half  

stuvers siaers tot hoer memorij.  

gulden mis  : de Votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op de Quatertemper-

woensdag na de derde zondag van de Advent. Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds 

de vijftiende eeuw in Nederland en België. 
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cxxxiii Int jaer ons heren m ccccc ende xxvi ( 1526 ) hebben die meesterissen 

des hoefs anghecoft een vierendeel van vijftalff gheers lants ghelegen binnen den 

ban van Akersloot ende is ghecomen van Thaemis Henricszn Buijzman in Akersloot. 

Welke lant hij weder van onsen hoff ghehuijrt heeft syn leven lang om xlv stuvers 

siaers. Ende hier sellen die meesterissen jaerlix of uut reijcken tot meester Steven 

Taij doctoer in medicinen iii stuvers siaers tot sijn memorij. Ende noch tot Gheertruijt 

Sijmon Lepelaers meesterisse ende hoer vader ende tot Margriet ende Zwaen hoer 

beyder susteren memoriën alse iii en half stuvers siaers. Ende noch vijf stuvers tot 

vijf missen van buijten in Margriet Frederics dochter jaerichtiden. 

Ende noch seven stuvers siaers tot Pieter Pieters dochters jaerichtiden als twee 

stuvers voir den pastoer ende die vier cappellanen elcx een stuver, ende die twee 

costerissen elx een halve stuver.  

Ende noch tot Aecht Henrics dochters memorij ende Maritgen hoer suster tsamen 

seven stuvers siaers.  

Ende noch van Aecht Jans dochter zoeijn voir den pastoer twee stuvers tot presencij 

ende die vier cappellanen elcx een stuver dat is in als ses stuvers siaers. 

 

-/- foto  224  

 

cxxxiiii Int iaer ons heren m ccccc xxvi ( 1526 )  ... anghecoft  een madt lants ...  

Ende heeft dit selve lant ghehuijrt Jan Gereijtszn tot Akersloot voir vier rins gulden 

ende vijf stuvers siaers vijf ende twintich jaeren lang xxvii ( 1527 ) is sijn eerste jaer.  

... Ende hier uut sal hebben Aecht Nannincs dochters huijs xviii en half stuvers siaers 

.. Beatris Martijns dochter jaerichtide ...  

.... tot Cornelis Willems dochters Roepers memorij ... Aecht Stevens dochters 

memorij .... 

Alijt Henrics dochters memorij ....  

Lijsbet Pouwels dochters memorij ....  

Cornelis Sijmons Jans dochters ende Geertruyt hoer suster, ende Geertruijt Galen 

dochter ....  

 

cxxxv  Int iaer ons heren m ccccc xxiii ( 1523 ) starf Haes Jacops dochter ende 

heeft den beghijnhoff ghegheven een stucke lants ghenoemt die Poel Acker inden 

ban van Velsen ghelegen ...   Katherijn hoer moeye ..... 

Item noch soe heeft sij ghegeven die renthen die ghecomen sijn van t'Froen x 

stuvers sinte Barbaren convent om mede te marct te gaen, ende dat overloop den 

armen van t'selve convent.   

Ende die ander helft van t'Froen sal hebben Aecht Harcken dochter haer maecht was 

ende nae haer doot soe salment gheven den ghemeen armen die buijten sinte 

Barbaren convent wonen binnen onsen hoff. 

NB :  22 juni 1550 starf Aecht Harken dochter  
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-/- foto  225  

 

cxxxvi  Int iaer ons heren m ccccc xxix ( 1529 ) is den hoff  angecomen 

van Gheertruyt Sijmon Lepelaers dochter twee maedt lants ghelegen in Uutgeester 

woudt ghemeen mit Claes Ham diet nutertyt selven ghebruyct voir sestalve 

rinsgulden Ende hier of sullen die meesterissen des hofs jaerlix uut reijcken ten 

ewigen daghen den pastoer tot grafganc xviii stuvers ende twee stuvers tot sijn 

presencij, die vier capellanen elcx een braspenning, vijf missen noch van buijten, xxv 

stuvers tot ewich broot, ii stuvers tot kaersen, ii stuvers tot mise wijn, ii stuvers voir 

den meesterissen aen den hoff, ii stuvers voir die voirpoort, die coster een halve 

stuver, die twee costerissen elcx een blanck.  

Ende alle dat overloop sal hebben Lijsbeth Lourijns dochter alsoe lange als sij leeft 

ende beghijn blijft.  

Ende nae hoer doot salment gheven den armen inde hant. 

braspenning :  zilveren muntstuk ter waarde van 2-2,5 groot. Deze munt werd voor het eerst 

in 1409 geslagen door Jan zonder Vrees. 

  

cxxxvii  Int iaer ons heren m ccccc xxviii ( 1528 ) starff Margriet Claes 

Gereijtszns dochter beghijn ende heeft beset een stucke lants ... voir haer drie 

moeijen tot een misse te weecks in onse kerck. Ende noch een stucke lants   ... Ende 

hier sal men of uut reijcken alst mit lancste ghteijkent staet up haer jaerichtijt omtrent 

kersmisse.    

NB : 25 december 1528 starf Margriet Claes Gerijtszn dochter beghijn 

 

cxxxvii  Int iaer ons heren m ccccc xxxi ( 1530 ) starff Margriet Claes 

Velsermans dochter ende heeft den hof gemaect een acker saet lants ....  

tot grafganc ... den pastoer ... ... ... ende tot dat sermoen inde advent naeden gulde 

misse iii stuvers siaers.  

 

-/- foto  226 

 

cxxxix    Int iaer ons heren m ccccc ende xxx ( 1530 ) hebben die 

meesterissen des hoefs anghecoft  een stucke lants gelegen inden ban van Alcmaer 

groot wesende vier coe weijde over die dijc int lant genoemt over ije daer lendens of 

sien Cornelis Sammelaer an de oest sijde ende die siecken van Alcmaer an die west 

sijde daer voer ghegeven is vier hondert rinsche guldens ende driën veertich stalve 

rinsguldens. Ende dat lant voerscreven gelt siaers te huijr xvii rinsguldens. Ende hier 

of sellen die meesterissen jaerlix of uut reijcken in Katherijn Jans dochters 

jaerichtiden xxv stuvers an broot, xv stuvers tot graffgang, ii stuvers tot kaersen, x 

stuvers tot missen, ende die coster ende costerissen elcx een groetgen.  

Item noch tot Maritgen Gereyts dochter memorij 3,5 stuvers siaers,  

Item noch tot Cornelis Willems dochter Roepers ewich broot xxv stuvers., x stuvers 

tot missen, ii stuvers tot twee kaersen,  

Item noch in Margriet van Berkenroeds jaerichtijt ii stuvers den pastoor tot presencij, 

ende die vier cappellanen elcx een stuver, ii stuvers tot twee kaersen, die coster een 

groetgen ende die twe costerissen elcx een blanck. Item noch tot Ymme Ysbrants 
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dochters ende Gheertruijt Ysbrants dochters ende hoer beijder moeders memoriën te 

samen 10,5 stuvers siaers.  

Item noch tot Gheertruijt Jan Wijen dochters memorij 3,5 stuvers siaers. Item noch 

tot Guert Sijmons dochters memorij 3,5 stuvers siaers. Item noch tot Reyer Wouters 

dochters mit hoer moeder ende Aeff Jacops dochters hoere driën memoriën tsamen 

10,5 stuver siaers.  

Item noch tot Gerbrecht Gereijts dochters memorij 3,5  stuver siaers. 

Item noch tot Aecht Jans dochteres memorij 3,5 stuver siaers, item noch tot 

Geertruijts Bruijnen dochters memorij 3.5  stuver siaers.  

Item noch tot Aecht Outgers dochters memorij 3.5  stuver siaers. Ende noch 3.5  

stuver siaers tot Katherijn Jans dochters van Uutgeeste memorij. Noch soe sellen die 

meesterissen uut reijcken in Maritgen uuten Hagen iarichtijt xxv stuvers an broot 

ende ii stuvers an presencie den pastoer, die capellanen elc een stuver ende vyf 

stuver tot missen van buten ende 2,5 stuver tot kaerssen, die coster ende die 

costerissen elx een halve stuver ende noch vii stuver tot Marijtgen uuten Hage ende 

Marytgen Lucas dochters memoriën.  

Ende noch totten memori van Lysbeth Jans dochter die nichte van Marijtgen uuten 

Hage voerscreven die staet op dat broot. Ende noch  3.5  stuver siaers tot Lysbeth 

Jans dochters memori. 

 

-/- foto  227  

 

cxl    Int iaer ons heren m ccccc ende xxxiii ( 1533 ) hebben die meesterissen 

des hofs anghecoft  drie maden lants in Uutgeester Woudt over die Stiripe huysinge 

over daer lendens van sijn als die brieff van 't lant uuytwyst. Ende voor dat lant is 

gegeven hondert ende tachtich rinsche gulden ende seven rinsche gulden ende tien 

stuvers.    Ende dat lant voirscreven gelt siaers te huyr achthalve rinsche gulden. 

Ende hier of sellen die meesterissen  jaerlix uut reijcken in meester Claes die Vriesen 

jaerichtyt xxiiii stuvers, xv stuvers tot grafganck ende ix stuvers tot missen.  

Item noch 3,5 stuvers siaers tot Jacop Dircs dochters memorij.  

Item noch 3,5 stuvers siaers tot Maritgen Jan Struics dochters memorij.  

stiripe : mogelijk is bedoeld 'stripe': strook of streep 

Item noch sal uuyt dit lant gaen opten jaerichtyt van meester Jacob Henrickzn 

Meister onse pastoer xli stuvers alst breder voer int boek gescreven staet.  

( zie 27 augustus 1554 ) 

 

 

cxli   Int iaer ons heren m ccccc ende xxxiiii ( 1534 ) hebben die meesterissen des 

hofs anghecoft  derdalve coe weijd in een stucke lants van sesse coeweyd daer den 

hof nu of toebehoert vier coeweijd ...  gecoft voor 200 rinsche gulden en 45 rinsche 

gulden ...   is verhuyrt elke coeweyd voir 3 rinsche gulden ....  tot Ziburch Symons 

dochters vander Laens ende hoer moeders ende Katherijn hoer suster memori ...  

Item noch is hier an ghecoft van Arijs Zweren[  ] in dit selfde lant een vierendeel van 

een koe weyde ... Ende noch een stuver tot een borst kaers upt graff ....    

... tot Alijt Jacops dochters memorie ...  
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Maritgen Pieters dochters ...  

tot Aef Dircs dochters memori ...  

tot Margriet Pieter Harmans dochters memorie ...  

tot Duyf Dircs dochter ende Aeff hoer suster jarichtijt. 

 

 

-/- foto  228  

 

cxlii    Int iaer ons heren m ccccc ende xxxiiii ( 1534 )  ... anghecoft  een 

campe lants inden ban van Castricom genoemt die Hoerne van sinte Barbaren 

convent voir 200 rinsche gulden ... gelt te huijr 8 rinsche gulden siaers...   voir 

Kathryn Jans dochter ...  Annitgen Gerrits dochter van Delft memorij ... Hillegont 

Pieters dochter ...    

Noch sul hier memori uut gaen alle iaers xiii stuver voer die capellanen ende een 

halluve stuver voer die coster besproken van Fytgen Pieters dochter om dat die 

capellanen sullen alle donderdaechs onder die mis tonen het heylichs sacrament 

ende dit salmen heylich sacraments dach geven. 

 

cxliii    Int iaer ons heren m ccccc ende xxxvi ( 1536 )  ... anghecoft  een stucke 

lants .... xx stuvers voor de armen  ... Geertruijt Henrics dochters memorij ... Vrou 

Ghijsbrechts dochters memorij ... Brecht Jan dochters memorij... Geertruit Pouwels 

dochters memorij   

 ....    tot ses toertsen te barnen voer dat heilige ende eerwaerdige sacrament up die 

hoechtijt van theilich sacrament vande eerste vesper of tot alle die ganse octave 

doer.  

Ende dit heeft gemaect Katherijn Sijmons dochter vander Laen ende betaelt mit 75 

rijnsche gulden eens. ...  

Ende noch tot Kateryn ( tekst vervolgt op foto 229 ) 

 

( in linkermarge : ) Item noch heeft Katherijn Sijmons dochter vander Laen gemaect 

een vat Hamburchs ende elke beghijn een deuts broot ewelic in hoer jaerichtiden 

ende is betaelt mit 100 rijnsche gulden guets gelts ende is mede geteijkent up it 

selve lant.  

 

-/- foto  229 

 

(vervolg )  

Dircs dochter memori ...  ... tot Katherijn Jacopgroots twee kaersen ...tot Adriaen 

Reijers dochter memori ...  Katherijn Symons dochter vander Laen gemaect een 

borst kaerse ende vijf missen siaers van buijten ende heeft dit betaelt mot gereet 

gelt. ...    

tot Lijsbeth Claes dochters memori   ...  

tot Katherijn Claes Roelofszns dochter van Assendelft memori... 

 



156 
 

cxliiii    Int iaer ons heren m ccccc ende xxxviii ( 1538 )  starf Katherijn Henrycs 

dochter ende heeft gemaect onse beghijnhoff een acker lants  ... 

 uutreiken tot missen .... kaersen ...   

... tot Katherijn Henrics dochter ende hoer moeders beijder memori ende Geertruijt 

Rembrants dochter memori ...   

Item hier sal noch iaerlix of uutgaen een nobel van vijftich stuvers siaers tot Lijsbeth 

Claes dochter ende Griet Willems dochters beijder liven ende niet langer.  

Ende wanneer sij beijden oflivich geworden sijn soe salt t'lant vrij den hoff 

voerscreven toebehoeren.  

Noch sal hier uutgaen in Kathryn Heynrics dochter iarichtyt vyf stuvers tot missen 

van buyten ende drie stuvers die kinderen in hoer huys daer sy in plach te wonen 

ende ii stuvers die twe meesterissen anden hoff ende dese x stuvers syn betaelt mit 

gereet gelt. 

 

cxlv    Int iaer ons heren m ccccc ende xxxviii 1538)  starf Geertruijt Claes 

dochter ende heeft gemaect onse beghijnhoff twee ackeren lants ...  

.... Ende dat overloop hier van tot behuef vande minrebroers. 

 

-/- foto  230 

 

cxlvi    Int iaer ons heren m ccccc ende xxxviii 1538)  hebben die meesterissen 

des hofs angecoft twee ackeren saedts lants groot wesende tijen snees gelegen 

inden ban van Uutgeest by die kerck en is ghecoft van Willem Janszn voir 100 

rinsche guldens ende 50 .... gelt siaers te huijr 6 rinsgulden  ...  

.... in Aecht Pieters dochters ende Griet Pieters dochters jaerichtiden .... in Aecht 

Pieters dochters ende Margriet Pieters dochters beijder memoriën. Ende dit is betaelt 

mit gereet gelt ....Griet Lottyns ...  

tot Baertraet vander Horst ende Claer vander Horst memoriën  

tot Griet Lottijns Guert dochter ...   

tot Baertraet Verhorst ende Claer Verhorste memoriën ... tot Ymme Zierics dochters 

ewige memorij ....  

Margriet Jans dochter meester Steven Tayen wedue .  Aef Claes dochter... tot 

meester Louris Pieters zoen onse pastoers memorij ...  van Griet Ewouts dochter ... 

van Griet Ewout susters memori .. 

 

Die hof heeft gecoft van Clemeyns Outgers dochter mater van sinte Barbaren 

convent een scuijer staende twisken Katryn Wouters dochter an deen zyde ende die 

scuyer van sinte Aechten convent om twee rynse gulden alle jaer eewich gedurende, 

van welck jaer t'ierste wezen sal int jaer xvC vyf ende vyftich den xix dach in 

februario. 

scuijer : schuur 

1576 februari starf Cleme[y]ns Outgers   

 

-/- foto  231 blanco  
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-/- foto  232  

 

Int iaer ons heren m ccccc ende ix (1509 )  starf Lubburch Bartouts dochter  

( meesteres ) heeft den hof gemaect een stucke lants gelegen tot Uutgeest van ii ryns 

gulden siaers. Hier sellen die meeserissen des hofs uutreycken ewich alle iaers in 

hoer iarichtyt den pastoer .... ....   

ende tot Gertruyt Jans dochter hoer nicht ... ... dat overloop den armen begynen 

opten hof. 

 

Int iaer ons heren m cccc ende xciii (1493 )  starf Machtelt Jan Hollen dochter begyn 

opten hof ende heeft gegeven ende besproken een stucke lants geheten dat Sylvelt 

gelegen in den ban van Akersloot. Daer uut sal gaen een misse ter weeck in onse 

kerc ende een rinsgulden tot wyn te schencken op alre heyligen dach  .... grafganc 

....   

In dit lant heft Lubburch Bartouts dochter hoer man ii rinschgulden siaers  ...  

noch sel uut Machtelt Jans dochters landt gaen vier memorijals Machtelt Jans 

dochter ende hoer vader ende moeder ende meester Willem hoer oem, op dese tyt 

ist memory Ghysbarts Barttouts zoen hoer oem. 

 

Int jaer ons heeren duysent vyfhondert acht ende vyftich ( 1558 ) den derden 

sonnendach na paesen te weten die doe quam op meye dach is gehouden ende  

gecelebreert een generael capittel vande minrebroeders in Haerlem tot welcker 

behoef ende profyt die meesterissen des groten bagynhofs inder voergenoemde stat 

alsdoe inder tyt wesende als Margriet Ewouts dochter ende Cathryn Wouters dochter 

hebben vergadert onder den gemene begynen des hofs xxxvii en halve rinse guldens 

ende hebben die meesterissen voert vervolt ( aangevuld) tot xlii rinse gulden ende 

noch x pont tot bagine koucken die stonden voer drie rinse guldens ende vijf stuvers 

van welck god sy inder ewicheit geloeft ende gebenedyt. Amen 

NB : Pasen 1558 viel op 10 april; de derde zondag daarna is dan de 1e mei. 

 

-/- foto  233 tot 238  blanco 
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-/- foto  239 

 

Delser broeck  

i Item een camp ende is van Alyt Jans dochters testament 

cx Item noch een made lants in Belser ban gecomen van Geertruyt Jan 

Hugenszn dochter  

iii Item een half madt inden camp ter buten 

 

Heemskerck 

c Item gecoft en stucke lants van Henrick Scatter Janszn  

cxxiiii Item drie coeweyde gecomen van Alyt van Assendelf 

 

 

 

-/- foto  240  

 

Limmen 
cxx -   Item een campe lants gecomen van Baef Adriaens dochter gecoft van 

  meester Reyer Symonzn 

ii -  Item voer Doergeester sluys een camp 

cxxvi -  Item twee ackeren gecoft van Symon Willemz tot Lymmen 

viii -   Item Beyers Ven Margrieten vanden Berge testament  

lxxxiii - Item een halve engelsche nobel siaers pacht op ii stucken lants van Aef 

  Claes dochter  

v -  Item dat gecoft is tegen Pieter Willemsz 

lxiii -   Item dat lant van Griet Mourins dochter 

xiiii -   Item iii geers lants beset van Aechte Pieters dochter 

[c]xiii -  Item dat vierendeel van Oetgers Ven  Item noch een vierendeel int lant 

  voorscreven ende is ons nu alheel.  

  Item noch iiii rinse gulden van Haes Jacobs dochter gecoft 

xii -   Item een stucke lants gecomen van Aechte Claes de Vriesen dochter  

 

-/- foto  241  Castercom - Heylo  

 

Castercom 

cvii  Item omtrent iii en halfgeers lants gecoft van Griet Pieterzn dochter 

  beg[ijn] gemeen mit die huierman 

xxiiii  Item dat gecoft is mit Pieternellen gelt van Berckenroe 

lxxx  Item drie verendel lants van twalef geers dat is onse deel ix geersen  

  Item noch seven geersen een verndel min in die oude ven  

cxlii  Item noch een campe lants genoemt die Hoerne++++ 
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cxliii  Item noch drie geersen lants upten braken 

  Item noch angecoft een gerecht derdendel out geerse lant welck sy 

  gebruken sal voerr xxv st[uver] 

Heylo 

 

xxi   Item dat gecoft is tegens Claes Vinc gemeen mit Pieter Wouterzoen 

xxiii  Item dat sestendeel vande Fieweer gemeen mit onse cureit 

lxxxvii  Item een stucke lants by die Warlen iii rins gulden siaers ende een 

  stoter van Claes Claes dochter 

ciiii  Item een stucke lants gecoft van Claes Diertszn 

cix  Item een stucke lants gecoft van Jan Dirckzn 

 

 

-/- foto  242   

 

Uuthgeest 

 

xxii  Item dei drie ackeren gecoft van Willem Claes dochter. Ende een acket lants 

 gecomen van Ym Claes dochter hoer moeye. 

cxxiiii  Item een madt lants gecoft van Pieter Symonzn Buyrman.   

[ ]iiii  Item dat gecoft is tegen Claes Heerman ii achtendeel sadinge.  

cvi   Item twee maedt lants in Uutguste Woudt gemeen mit Claes Han ende is 

 gecomen van Geertruyt Symon Lepelaers dochter.  

 NB : 1526 starf Gheertruyt Sijmon Lepelaers dochter meesterisse 

[c]vii  Item dat gecoft is tegen Bruijn Jan Pieterzn een acker sadinge 

cxviii  Item een acker lants genoemt die Lange Acker gecomen van Margriet Claes 

 Velsermans dochter.  

 NB : 1530 starff Margriet Claes Velsermans dochter 

cxii Item dat gecoft is tegen Gheirt van Woude 

[]xxi Item een stuck lants gecomen ende gecoft van Marten Wilemzn Buyrman. 

[]ix Item dat gelegen is an Barnessen Dyc gecoft tegen Ym Jans dochter 

[]xvii Item een half koeweid van Clemeins Claes dochter gecomen 

[]li  Item noch dardalve coeweyd 

[  ] Item dat gecomen ende gecoft is tegen Gheirt Claeszn cuper 

[ ]viii Item een vierendeel van elf geersen lants geheten dat Calver Gars 

[ ] Item dat gecoft is tegen Geryt Albout ende hiet die Pispot 

[ ]   Item gecoft van Jan Dircx dochter iii geers lant. 

[]iii  Item Abbe mat 

 

-/- foto  243  Uuthgeest ( vervolg ) 

 

cxiii Item gecoft van Pouwels Simonszn twee acken saer lants 

ix Item dat gecoft is tegen Ym Jan Pieterzn [ ] Mermanszn  

cxlv  Item ii ackeren saet lants gecoft van Willem Jans ende is groot x snees  

xx  Item dat gecoft is tegen Geryt Jacobzn 
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xxxiii  Item dat gecoft is tegen Geryt Roede Arentzn of Geryt Claeszn cuper 

lii Item dat lant van Geryt Rode Arentzn die kerc ende die arme  

lxv Item dat lant gecoft van Diric Allertszn  

lxvi  Item een halve ven gecoft tegen Claes Heinriczn of Claes de Wit  

 ende noch xxv stuvers siaers in Claes de Witte lant x stuvers 

li Item dat lant gecoft tegens Haesgen Jans dochter convent 

lxxxviii Item een madt lants geheeten Reebroeck 

cxvii Item een acker lants van vyf snees gecomen van Meester Claes Claes 

 priester. 

cxl Item drei maden lants gecoft van Henric Geryt zoen in Uuteeser Wout over die 

 Stirip over 

 

-/- foto  244    

 

Akersloet  

cxxxvii  Item een stucke lants gecomen van Margriet Claes Gerytszn   

 dochter 

x Item dat gecoft is tegen Diric Gerytszn stilleganckmaker. 

xi  Item dat geheten is Noten Werf  

xi Item dat beleit is onser Jan Meynenzn huys dat van Geryt van Santvoerts 

 huys quam.  

xiiii Item dat gecoft is van Reyner Rembrant zoen.  

cxxxii Item drie geersen lants gecoft van Jan Claes Wouterszn Buyrman 

xviii Item Jacob Reynoutszn ven 

cxxxiii Item vyftalve gers lants gecoft van Thamis Henricxzn Buyrman 

xix Item dat gecoft is tegen Grote Geryt gemien mit Lotthyn Jan Arentzn 

xxv Item dat gecoft is tegen Claes Reynerszn 

xxvii Item tegen Tyman Baernt Claeszn 

xxxvii Item dat gecoft is tegen Jan Meynenzn 

cxv Item gecoft een madt lants tot Akersloot by die Cromme Sloot van Cornelis 

 Dirczn van Peren 

cxv Item Jan Claes Heymszn bruyct dat aelmisse lant dat van Guert Pieters  

 dochter van Aventuren gecomen is  

xxxvii Item dat gecoft is tegen Jacob Reyenrszn 

xxxviii Item dat gecoft is tegen Reyner Rembrantzn 

lxvii Item dat lant dat gecoft is van Luytgen Claeszn 

lxiii Item dat gecoft is tegen Jan Claes Padincs zoen 

 

-/- foto  245   Akersloet  ( vervolg ) 

 

lvi Item uut Grote Reyners lant een schilt 

lxxiiii Item een stucke lants van vyf koewey gecoft van heer Geryt Janzn priester 

 geheten Jan Pieters Ven 

lxxvi Itel twee ackeren saetlatns tegen Jacob Claes Eylke 

lxxxi Item een geerse lants gecoft van Geryt Allertszn in Winen Ven 
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lxxxii Item vyf geersen lants gelegen t'Akersloot after Jacob Groots huys op 

 Hondegeest gecoft van Aecht Rembrants dochter  

 Item eenen dartich voete saetlants voer Hondegeest gecomen van 

 Diewer Heynricx dochter tot een misse te wekes (26 juni 1482 starf   

 Diewer Heynrics dochter beghine ) 

xciii Item twee ackeren gecoft van Jacob Claes Haeuwen ende van Jan Jacobszn 

 syn zoen 

xciiii Item een acker van Jan Claes Heynen gecoft 

xc Item een stucke lants onderdeel gelegen voer Lamoer gecoft van   

 Geertruyt van Aventuer 

xc Item die ander helft heeft angecoft den hof van Claes Vlaeken erfgenaems. 

 Ende noch sesthien voet lants van heer Rembrant 

cxxix Item een acker lants tot Akerlsoot gecoft van Lambert Janszn 

cxliii Item een stucke lants gecoft van Jacob Henriczn Buyrman 

cxliii Item een ackerlants gelegen in Akersloot bynoorden Hoernigerlaen  

cxliiii Item een acker lants groot wesende xxxi voet gecomen van Katryn  

 Heynricx dochter  (?- 27 maart 1451  starf Katrijn meester Henrics dochter) 

 

-/- foto  246   Akersloot - Bergen  

 

Akersloot  

Item gecoft van Jacob Heinrickzn gemeen mit die kerck van Akersloot 

Item een stuck lants gecomen van Cornelis Symon Jans dochter  

 

 

Bergen 

xxvi  Item een stucke op die Lange Rijm gecomen van Ave Alpherts dochter. 

 

-/- foto  247  Alckmaer en Assendelf 

 

Alckmaer 

vi Item dat lant gecoft tegen Allert Pieterszn van Lysbet Claes Brechten. 

xii Item dat gelegen is over die gemien mit Hein Hille 

xiii Item dat gelegen is in Berger Meer  

xv Item dat lant in die nuwe poert tegen Oude Geit Willemzn gecoft  

lvi Item een weide over d'ie by Stollerts Wael  

lix item een camp over d'ije  

xliii Item dat lant gecoft tegen Diric Kintszn tot Alcmaer over d'ie 

lxii  Item een stucke lants gelegene by Heyloer Dych  

cxxxix een stucke lants van vier koeweijde over Ye 

 Item een stuck lants over Ye gevcoft van Kerstyn Willems Hughenzn wedue 

 

 

 

 



162 
 

 

 

Assendelf 

xlviii  Item dat lant dat den armen toe hoort 

lxxviii  Item een koe ven in Talincx Weer. 

ciii  Item drie rinse gulden siaers pacht van Liesbet Adams dochter  

  gecomen  

xlii   Iem Baven Ven gecoft tegen heer Philips Arents zoen. 

xxxii  Item dat lant daer Jan van Sassen syn memori uut maecte. 

 

-/- foto  248   
 

Baligen horn in die waert 

xcii  Item een stucke lants dat derden deel in Baligen oert. 

 

Spaerwoudt 

xxxvii  Item een stucke lants van Griet Claes Geryts dochter gecomen  

 

Nuwerkerck 

lvii  Item dat lant dat beset heeft Gheirt Heyken zoen. 

 

-/- foto  249   

 

In Breroders ban 

xl    Item dat gecoft is tegen Kuner Claeszn die vleyshouwer in die mers an 

  stoter beeck in Breroeders ban. 

cxii  Item een stucke lants gecomen van Aechte Claes de Vriesen dochter  

  (  1511 sterf Aecht Claes die Vriesen dochter) 

 

Op Vlielant tot Schoten 

lxxi   Item dat latn gecoft tegen Claes van Yperen ende Pieter Claeszn 

xlvi ende xlvii   Item dat gecoft is tegen die catusers Golen [geirscamp] 

cxxiii   Item twee madt lants gecomen van Katrin Jans dochter  

xl   Item an Schoter Beeck dat lant gecoft van Cunner. 

 

-/- foto  250  Tot Haerlemerlye inde Waert - Catwijck - Haechs camp - Rieswick 

 

Tot Haerlemerlye inde Waert 

cxxi  Item die hof angecomen een stucke lants van sestalve madt gelegen 

  inden waert van Griet van Assendelf 

liiii  Item een camp in die Waert van Rissen Jan Wouters. 

xl  Item inden cleynen waert by Koen Hoern 

 

Catwijck 

xxvii  Item dat lant dat gecomen is van Alyt Willems dochter. 
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Haechs camp 

l  Item dat lant beset van heer Arent parsoenre van Haerlem. 

 

Rieswick 

xxi  Item dat lant mit Jan Jacobszn gemien. 

 

-/- foto  251  Tot Sparendam - Buten die houtpoort 

 

Tot Sparendam 

lxxxii  Item dat lant gecoft tegen Jacob van Assendelf 

lxxxvii  Item een vierendel gemien mit onse cureit van Claes dochter gecoft van 

  Havick xxvii st. siaers  

 

Item tot Nyendorp Jacob Amelszn vyf rins gulden pacht 

 

Buten die houtpoort  

cxiiii  Item een stucke lants in die Molen Steech groot wesende vier hont 

  gecoft van Dirick Hellembrekers kinderen. 

   Item een erfpacht van vyf rins gulden ende xvi stuvers siaers op Dirick 

  Hellebrekers lant bute die Grote Houtpoort gemien mit meester Pieter 

  Balleincx gecomen van Jan Adams dochter beghyn anno xciii dit lant 

  hoer die hof toe.    

  ( 9 juni 1494 starf Jan Adam Diercs dochter beghine) 

 

-/- foto  252   

 

Inden Mersch 

cxxiiii  Item een morgen lants ende een sestendeel van een hont gecomen 

  van Alyt van Assendelf 

cxxvii  Item een half madt van Clemeyns Claes dochter dit is 

 

Item die hof heeft van meester Jacob Nanning zoen een hanteyken van hondert 

gulden tot een misse te weeck 

 

-/- foto  253 tot 258 blanco 
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-/- foto  259 

 

NB: volgen hier de beschikkingen van begijnen over hun woning  

 

Item Margriet Huyghen dochter ende Gheertruut haer dochter ende noch een 

mensche die si daer toe neemt sellen die husinghe bruken daer Mergriet 

voerscreven nu ter tyt in woent na haerre drierer doot selt gheheellyc anden hof 

comen als die scepen brief daer of hout. 

bruken  : gebruiken, genot hebben van; in pacht hebben 

 

Item dat huus daer Hildegont daer Hildegont Florys dochter in woent dat mach si twe 

menschen bespreken ende na haerre driër doot comtet gheheellyc anden hof daer 

die scepen brief of hout. 

bespreken : bij testament toewijzen, vermaken, beraadslagen, overleggen. 

( 18 april 1443 .... starf Hildegont Florys Boudyns soens dochter )  

 

Item dat huus daer Ave van Purmer in woent als si sterft so blyftet den hove als die 

scepen brief daer of hout. 

( Ave van Purmer overleed in of voor 1442 ) 

 

Item dat huus daer Magdalene ende Alyt Willems dochter in woent ende na haerre 

beider doot so blyft dat huus den hove als die scepen brief daer of hout. 

 ( xxviii 1448  starf Alyt Willems dochter beghyn ) 

 

Item dat huus daer Ym Jan Pieters zoens dochter uut ghestorven is dat heeft si beset 

een covents huus te bliven daer toe .vi. durtsche ghulden siaers mede staende te 

houden. 

besetten  : bij testament toewijzen, vastleggen  

covent  : convent; het samenkomen ontwikkelt zich op een eigenaardige wijze tot die 

   van het samenkomen of samenwonen met een godsdienstig doel of ten einde 

   zijne geestelijke belangen te bevorderen. 

 

Item dat huus daer Katrijn Dircx dochter in woent dat heeft ioncfrou Hildegont vander 

Does ghelaten arme menschen in te harberghen die gode leven willen.  

gode : goed 

 

-/- foto  260 

 

Item dat huus dat Katryn Sibrants dochter ende Hildegont Sibrants dochter ende 

Gheertruut Jans dochter in wonen na haerre driër doot so comtet huus voerscreven 

anden hove als die scepen brieve daer of houden. 

(18 oktober 1428 starf Katryn Sibrants dochter  - 18 oktober 1449 starf Hilgont Sybrants 

dochter ) 
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Item dat huus daer Lisebet Mathijs dochter in woent dat sel Lisebet voerscreven 

bruken also langhe als si leeft ende na haerre doot comtet den hove als die scepen 

brief daer of hout. 

 

Item dat poerthuus hoert den hove toe. 

 

Item dat huus daer Gheertruut vander Vecht plach te bewonen dat sel Ym Dirx 

dochter hebben also langhe als si leeft ende Clemeyns ende Beatrijs haer niften also 

langhe alser enich van hem driën leeft, ende na haerre driër doot  blyftet den hove. 

Dit heft Katryn Jacob Crumen dochter gecoft na ons hoefs recht. 

NB : 19 december 1410  starf Gheertruut vander Vechte beghine 

Katryn Jacob Crumem overleed in of voor 1441  

 

Item dat huus dat Lisebet van Scoten heeft mit Aemmelburch dat mach si een 

mensche vercopen of bespreken. Ende na haerre beider doot so blyftet den hove mit 

al syn toe behoren dat Lisebet daer an heeft als die scepen brief daer of hout.  

NB: dit huis werd in 1514 ( foto 199) verkocht "tot behoeff van den armen". -  

25 april 1450 ... starf Lijsbet van Scoten 

 

Item Lisebet voerscreven heeft dit halve huus weder vercoft Karyn Walbrants 

dochter tot horen live ende voert als hoer scepen brief daer of hout.  

tot horen live : voor zo lang ze leeft, haar leven lang  

 

Item Oude Erkenraeden huus oech den hove dat heft nu Griete Willems dochter tot 

haren live ende tot noch eens menschen live. 

9 februari 1420 ... starf Oude Erkenraet 

NB: Griet Willems liet boeken na aan het hof, en dit vóór 1430 

 

-/- foto  261  

 

Item dat halve huus dat Florijn ieghen Aechte Willems dochter ghecoft heeft dat sel 

na Florinen doot ende na een die syt besprect ende na Aechte Willems dochter doot 

den hof bliven. 

NB : 23 november 1421 starf Aechte Willems dochter 

 

Dat huus daer Katryn Heynen dochter in woent daer soect die scepen brief of als si 

sterft  

( en vervolgt in ander handschrift : ) Den scepen brief heft Katrin weder die huys 

voirscreven woent Lysbet van Zaenden in [fec ] soect die brief. 

 

Dat huus daer Aechte ende Nelle in wonen als si sterven dat blyft en hof. 

 

Dat huus daer Kerstijn ende Baloech ende Alyt Symons dochter in wonen daer sijn  

scepen brieve of.  

 

Item van Marien huys soeket die brief. 
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Item uut alden lande dat Vroutgen mitten hof ghemeen heeft te Heemstede daer 

sellen hoer die meesterissen of uutreiken 1,5 beyersche gulden siaers also ver als 

die twie sticken saets lants 7,5 beyersche gulden siaers ghelt.  

Hier mede scelt si quit alle toe segghen dat si daer toe heeft als Vroutgen 

voerscreven sterft so selmen den armen die halve gulden uutreiken ende den gulden 

den huse daer si in woent. Ghelt dat lant min so selmen dat gelyc of staen.  

Item dat lant voerscreven selmen Alyt vander Scuer uutreiken .xii. halven.  

 

-/- foto  262 

 

Item dit is die bewisinghe van sulken ghelde als die meesterissen ontfanghen 

hebben van Mariën huus ende van Griete Willems Sibrants zoens dochter husinghe 

mit dat si oec had van Oude Erkenraet.  

( 9 februari 1420 ... starf Oude Erkenraet ) 

 
Inden eersten ontfanghen van Alyt Willems dochter ende Maddalenen .xxvi. nobel 

ende twie deel van een nobel want Alyt voerscreven hoerde dat derndeel toe vanden 

huse dat Mari rumde mitter doot aldus comtet toe datter niet meer ghelts ghecomen 

en is van Mariën huus dan voerscreven en is. 

rumen  : ontruimen, verlaten, achterlaten 

 

Item noch ontfanghen vander husinge die Griete Willems dochter voorscreven 

gheruimt heeft mitten doot .xxix. nobel daer heeft onse kerke die één helft of 

ontfanghen daer is een missael om ghekoft. 

 
Item des wi weder van desen ghelde voerscreven uut ghegheven .xvi~. ( 16 en half) 

nobel om dat halve lant dat wi ieghen Pieter Willems zoen ghecoft hebben daer wi 

die weder helft of hadden te voren ende is te Limmen gheleghen ende hoert onsen 

hof toe ende is een nobel siaers. 

 

Item van dese voerscreven ghelde gaven die meesterissen xxv nobel om Katrijn 

Heynen dochter halve huus. Item doe Lisebet van Zaenden dat halve huus coft wart 

dat ghelt weder gheleit daert hoerde. 

5 oktober 1422 starf Katryn Heynen dochter 

 

-/- foto  263 

 

Wi Lisebet Jans dochter ende Hildegont Florijs dochter meesterissen vanden beghin  

hove tot Haerlem doen kond allen luden dat wi ghehoert hebben dat Ymme Dircx 

dochter hoer begheven ( nalaten als erfenis ) gheweest heeft van haer husinghe 

staende opten beghijnhove voerscreven ende Ymme gheruimt [leeg maken, ontruimen]  

heeft mitter doot dat Clemeynse Jans dochter ende Engheltruut Symons dochter 

ende Beiatrijs Jans dochter haer niften ( nichten ), alle drie voerscreven, die 

husinghe ghebruken ende besitten sellen mit alle horen toebehoren also langhe alser 
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enich van hem driën leeft also varre als si hem regieren ( zich gedragen ) als goede 

gheestelike magheden schuldich sijn te doen.  

Ende als Katryn Heynric Busen dochter dat huus ruimt mitter doot daer sy nu ter tyt 

in woent sel comen andie husinghe  voerscreven also dat si dat huus dat Katryn nu 

besit vercopen moghen tot horen notorst ( dringende behoefte; nootdorft ) , op eens 

menschen lyf ( leven, wat einde neemt bij overlijden van de koper) of selve bewonen 

ende ter laetster doot weder ant grote huus te comen als voerscreven is ende weder 

an die husinghe voerscreven te comen.   

Ende of Katryn so langhe leffe ( zou leven ) dats die kinder voerscreven noot hadden 

so moghen si een stede ( kamer ) int huus vercopen daer si nu ter tyt in wonen op 

eens menschen  lyf ende wat si vercopen dat sel wesen bi goedduncken der 

meesterrissen.  

Ende als lest Clemeyns ende Engheltruut ende Beatrijs alle drie oflivich ( aflijvig ) 

gheworden sijn so heeft dat Ymmen voerscreven hoer begheren gheweest dat die 

husinghe alle te samen voerscreven comen sellen anden hof voerscreven in 

dusdanigher manieren dat die meesterissen goede magheden daer in harberghen 

sullen die arm sijn of die gheen stede en hebben noch copen moghen ende die 

onsen heer god trouwelic dienen willen.  

Ende so wie dese husinghe besitten sullen die sellense staende houden in rake ende 

in dake ( in raak en daak: in goede toestand, goed onderhoud  ) buten des hoefs kost 

voersc[reven]. 

In kennesse ende in ghetughe der waerheit so hebben wi meesterissen  voerscreven 

desen brief bezeghelt mit ons ghemeens hoefs zeghel. Int jaer ons heren m.cccc. 

ende xxii   ( 1422 ) 

NB : 10 maart 1446 .... starf Beatris Jans dochter ... 

 

-/- foto  264 

 

Dat huus daer Katryn Heynen dochter uut ghestorven is daer sel die één helft alsdus 

ghedeelt warden als Goude oflivich wort so sel dat deerndeel vanden halven huse tot 

memori gaen voer Katryn Heynen dochter ende hoer volc ende datter dan blijft dat 

selmen an driën delen een deel onser kerc ende een deel onsen hove, een deel den 

armen op den hof. 

oflivich  : aflijvig, overleden 

5 oktober 1422 starf Katryn Heynen dochter   

 

Die ander helft van Katrijn Heynen huus hoert den hof toe ende is ghecoft metten 

ghelde dat van Marien huys gecomen is ende Maddelen. 

Maddelen : vermoedelijk Maddalenen 

 

-/- foto  265  

 

Int jaer ons heren m cccc ende x ( 1410 ) doe gaven onse susteren die ontfanghen 

waren alzulc ghelt oernament mede te copenen als hier naghescreven staet.  

Inden eersten v gouden scilde ende en peterman. 
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Item een gouden croen. Item eens halven gouden nobel: ende die meesterissen 

hebben dit voerscreven ghelt onse kerc gheleent die zuitside vanden koer mede te 

verdecken ende dit ghelt zel onse kerc uutreyken als men oernament copen zel ende 

van Maddelenen Pieter Kocs dochter quam een aernems gulden ende twe scilde van 

een halven [riem]. 

riem  : gordel, (?) eertijds ook als bewaarplaats van geld gebruikt 

oernament : sieraad, bepaaldelijk kerkelijke sieraden 

verdecken : bedekken ( bestraten ? ) 

aernems : van Arnhem  

 

Item dit syn die gheen die hoer memori beset hebben den ghemenen menschen om 

te gheven.  

Inden eersten haer Jan Aernts zoen enen halven nobel.  

Item ioncfrou Kerstijn vanden Bergh twe dorsche gulden.  

Item Ymme Dircx dochter omtrent enen halven nobel.  

Item Katryn Baertouts dochter xx. s[tuvers].   

Item Clemeyns Jan Ouen  v oude buddreghers bicant.  

Dese renten selmen delen alst Ym Dircx dochter iarichtyt is onser vrouwen lichtmis. 

 

NB :  

- Kerstijn vanden Bergh ( overleden 6 oktober 1396 )  

- Jan Aernts zoen ( priester, overleden 31 januari 1413 )  

- Clemeyns Jan Ouen ( overleden 17 januari 1439 ) 

- 27 oktober 1396  starf Katryn Bartouts dochter van Assendelf  een beghijn die besprac tot   

 haer memori een [ ] payments siaers te gheven den ghemenen menschen die op den 

 hof wonen 
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-/- foto  266 

 

Dit syn die gheen die tot wyn besproken hebben heer Claes van Mysen .v. s[tuvers] 

goet ghelts siaers.  

Brecht van Gherveliet een stoep wyns.  

Margriet van Friest  .ii. s[tuver] een noert min.  

Jan Mathijs zoen .ii. s[tuver].  

Matte Brouwer .x. s[tuver] die een helf te wijn ende ander helft tot caersen. 

stoep  : stoop : vaatwerk vor natte waren, vochtmaat 

noert   : (vermoedelijk) oert ( klein geldstuk) 

- 14 november 1430 starf Brecht van Ghervliet   ende Symon haers mans  

- 4 januari 1423   starf Mergriet van Freest ende heeft beset tot haer memori ... ende 

dander helft tot wyn ghelt tot Paesschen ende dit selmen bueren uutten lande t'Akersloot 

ende is gheheten Notenwerf. 

 

 

 

 

-/- foto  267 en volgende: blanco , en einde fundatieboek 
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Bijlage 1 

 

Lijst van de Meesteressen van het Begijnhof van Haarlem 
zoals deze blijkt uit het 
Fundatieboek 

1 ioncfrouw Hildegont vander Does  vermeld  foto 16 en 146 : rente , overleden 14 april 1387 foto 56  
2 Gheertruut Baertouts dochter   overleden 1-08-1397 foto 101  
3 Alijt Jans dochter    foto 64 overleden 8 mei 1406 / vermeld 1375 f 007) 
4 Aechte Hughen dochter bezat een "evangeli boec" zie foto  176 
5 Lisebet Pieters dochter 

6 Mergriet van Benten  overleden 13-03-1401 f 44  
7 Katrijn Baertouts dochter  foto 123 overleden op 27-10-1396  
8 Aechte Louwen dochter een begijn met deze naam is vermeld in 1348 foto 21, in 1442 

memori 
9 Gheertruut Boeydens dochter   zie foto 126 : overleden 5-11-1412  
10 Alijt vander Scuer   foto 67 overleden 18 mei 1409 / vermeld in 1375 f 007 
11 Kerstijn Jacobs  

12 Machtelt Hughe Roepers  overleden 9-10-1381 foto 119, liet conventshuis 
13 Beatrijs van Alcmaer 

14 Kerstyn van Langhe Velt   foto 109 overleden 3-09-1420 / vermeld 1375 f 007 
15 Ymme Dirc dochter foto 263 f° 126 r : soort testament/regeling ; zus Ermegaert 

overleed 25-07-1407 f 97  
16 Ave Alaerts dochter  meesteres in 1417; ook Alphorts genaamd foto 13, overleed in 

of voor 1421 foto 158 
17 Alyt Florijs dochter  f 30 overleden 21-01-1429 
18 Lisebet Jan Meeus soens dochter   schepenbrief foto 13 dd 1417 Ste Aechtendag , f 30 overleden 

21-01-1433, vermeld foto 263 anno 1422 ) 
19 Gheertruut Jacobs dochter overleden  31-10-1433  foto 124 
20 Alyt heer Hughe dochter overleden maart 1433, foto 42 
21 Hildegont Florijs dochter  vermeld foto 163 1443, foto 263 1422  
22 Flory Jans dochter 

23 Haestgen Jans dochter verkocht land in 1436 foto 173, stichtte een convent 
24 Brecht Willems dochter foto 124 overleden 31 oktober 1451  
25 Lysbet Willems dochter van Scoten   overleden 25 april 1450, dochter v Willem foto 59  
26 Guertrut Tymans dochter  overleden 18 of 19 april 1458, zie foto 57, , vermeld als dochter 

van Tyman foto 131 
27 Katryn Jans dochter overleden 1-11-1458 foto 125131 
28 Alewaer Symons dochter 

29 Claer vander Horst mogelijk dochter van Baertraet vande Horst en zus van Jan, foto 
128 

30 Wouter Woutersdochter overleden 8 februari 1468 foto 34 
31 Aecht van Scoenhoven overleden 10 februari 1456 foto 35 
32 Cely Jordens dochter  overleden 28 februari 1470 foto 40 
33 Katherijn Steffens dochter zie foto 181 lxx - anno 1456, overleden 1473 foto 53  
34 Magdaleen Claes dochter  zie 21 juli foto 96  
35 Machtelt Alferts dochter overleden mei 1475 foto 66 
36 Machtelt Symons dochter  foto 122 overleden 1452 - onzeker 
37 Katherijn van Dam Heynrics dochter  onzeker : foto 49 : 27 maart 1451 ... starf Katrijn meester 

Henrics dochter ... 
38 Ave Claes dochter  

39 Geertruut Jans dochter  foto 39    25 februari 1453  starf Guertruut Jans dochter  
40 Rikelant Stevens dochter  vermeld : foto 136 A° 1483 



171 
 

41 Griet Claes dochter vermeld : foto 136 A° 1483, en foto 180 1482 
42 Cornelis Andries dochter  overleden 31 mei 1483 foto 70  
43 Claes Claes dochter  foto 191  Int iaer 1487 heeft Claes Claes dochter beghijn den 

hof gegeven een stucke lants 
44 Margriet van Assendelf Bartouts 

dochter  cxxi anno 1498 overleden op 23 september foto 114  
45 Ymme Claes dochter  foto 91  10 juli 1499 starf Ym Claes dochter ... Aecht hoer suster 
46 Vrou Jacops dochter   zie cvi – anno 1509 - overleden 21 mei 1509 F 68, vermeld 

1504 foto 56, zus van Diliaen 
47 Lubbrich Barthouts dochter zie foto 99 ingebonden : sterf Lubbrecht Barthouts 1509 zie ook 

foto 232] 
48 Jacop Jans dochter   zie cxv – anno 1517, overleden 14 maart 1510 foto 44  
49 Hillegont Ghereijts dochter  foto 1199  10 oktober 1510 starf Hillegont Gereijts dochter  
50 Aecht Claes die Vriesch dochter foto 203   cxii   1511 sterf Aecht Claes die Vriesen  
51 Gheertruijt Jan Meyenszn dochter  foto 198  cviii  1515 starff Gheertruyt Jan Meijnzn dochter 

beghijn ende meesterisse op sinte Marcus ewangeliste dach ( 
25 april ) .  

52 Katherijn Garbrants dochter  zie cxix anno 1518, overleden 10-02-1521  f 35, zie ook foto 206 
dd 1518 

53 Margriet Henrijcs dochter  zie foto 222, vermeld op 6 april  1516 , foto 120 overl. 15-10-
1525 

54 Gheertruyt Symon Lepelaers dochter   zie cxxxvi anno 1529, overleden 14-02-1526 foto 36 
55 Katherijn Jans dochter  foto 108  31 augustus 1531 sterf Katherijn Jans dochter van 

Uutgheest   ... bij tgetal cxxxix 
56 Alijt Henrics dochter foto 30  21 januari 1529 starff Alyt Henrics dochter meesterisse. 
57 Ymme Ysbrants Olijslagers dochter  foto 64  6 mei 1530  -  xiii g ii Joh[ann)is ante portam latinam  

 sterff Ijmme Ijsbrants dochter,  vermeld 1516 foto 222 
58 Syburch Symons dochter vander Laen  foto 113 vermeld als dochter van Symon vander Laen en zus 

van Katrijn 
59 Margriet Pieter Wissen dochter  foto 86 vermelding anno 1557 en (onzeker ) ook foto 214 anno 

1518 
60 Margriet Pieter Harmans zoens 

dochter  foto 227 vermeld haar memori in 1534 
61 Alydt Aelbrechts dochter van 

Assendelf  
vermeld in cxxvii ; foto 131 26-11-1545, foto 131  26 november 
1545  starf Alydt Aelbrechts dochter van Assendelf meesterisse 

62 Margriet Pieters dochter  onzeker foto 195   ci   1507  heeft Margariet Pieters dochter 
beghijn des hoofs ghegheven  

63 Clara Pieters dochter onzeker, foto 208 cxx  1553  starf Claer Pieters dochter vander 
Del  

64 Verdel Tyte Harmis dochter  

65 Cornelis Jacobs dochter van Grieken vermeld foto 29 A° 1554 en anno 1560, zus van Katryn en Anna 
66 Margriet Ewouts dochter  foto 37 18 februari 1552 ... starf Griet Ewouts dochter ...  soect 

by ghetal cxlxi,  foto 232 vermeld anno 1558  
67 Cathrijn Wouters dochter  vermeld in 1569 foto 22 en anno 1558 foto 232 
68 Anna Emberts dochter   

foto 115 26 september 1573 op S. Franciscus dach ( NB : valt 
op 4 oktober, zoals ook vermeldt is in dit getijdenboek) starf 
Anna Emberts dochter meesterisse  

69 Elijzabet Dierrijcx dochter  

70 Hillegont Dierrijcx dochter  starff Anno xvC lxxxv den laetsten meije [ 31 mei 1585 ]  
71 Machteltgen Dierrijcx dochter van 

Rollen  starff Anno xvC lxxxvii den xvi Junij [ 16 juni 1587 ] 
72 Annietgen van Sparwouw  

overleden 14 maart 1598 : de Eersame Annietgen van 
Sparwouw welk onssen hoff lange jaeren godtlik ende 
vredtsamelik geregeert heeft 

73 Ghertruijt van Rollant Dircs dochter  starf Anno xviC ende één den xxix may  
74 Cornelis Jans [Nannincks] dochter  overleden 29 mei 1601  
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75 Neelegen Claes dochter van Scooten. 

76 Hilligont Jacobs dochter  starf  den lesten dach van Julius [ 31 juli 1620 ]   
77 Agniesien Claes dochter  Anno xviC en achtentwintich  [ 1628 ] starf Agniesien Claes 

dochter ... en is begraven op heijlich Cruys Verheffing avont. 
78 Marijtge Claes van [Teel]  starf Anno xviC acht en twintich ... en is begraven sondachs 

voor de Cruijsdagen 
79 Geertje Gerre meesteris   starf Anno 1633 febr de 19e ( Gonnet nr 64: ze maakte haar 

testament in 1630 ; zie ook 137 1625 opdracht huis op 
Begijnhof) 

80 Maritje Barens  starf Anno 1634 den 10 Juli  

 

 

Bijlage 2 

Lijst ( tentatief en onvolledig ) van de pastoors van het Begijnhof van Haarlem 
zoals deze blijkt uit het Fundatieboek en uit "Het Archief van het Beggijnhof te Haarlem" door C.J. Gonnet 

in "Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem - 10 deel", Haarlem, W. Küppers, 1882.  

circa naam korte toelichting 

1272 Arnoldus van Sassenheijm  

1348 Jan Martijns zoen  
Foto 21 - 1348: consent ende hengenis [ toelating ] te permuteren 
die voerscreven kerc om een capelrye gheleghen in sinte Jans 
cloester  

1372 Walterus Ponsgen 1348-1372 overleden feria quinta post festum Simonis et Judae 
1378 Florys Wiven soen  Ende hier of en sel men mement gheven; ( bron: Gonnet : )   

begraven in de Begijnhofkerk, hij was nederig, kuis, gul voor de 
armen en devoot.  

1401 Symon die Woester opgevolgd door Hughe Wouters soen, 1378 benoemd ( bron C.J. 
Gonnet ) 

1401 Symon die Woester Gonnet : was 23 jaar pastoor 
1421 Hughe Wouters soen die goutsmit  Lic. Th., overleed in 87e jaar ( was 29 jaar pastoor -foto 20) , 1e 

mis 1382 
1450 Jan Hughen zoen van Wormer, 

meester 
was omtrent 29 jaar pastoor, lic. Th. Parijs, werd door Hughe 
Wouters gekozen als zijn opvolger 

1483 Jacob Pieterszn Olijslager, meester lic. Th., was 13 jaar pastoor, schonk "casse" en "bort" 
1484 Bouwen Reyerszn  was 20 jaar pastoor, nam ontslag wegens ouderdom, opgevolgd 

door Jacob Olijslagers 
1484 Jacob Pieterszn Olijslager  Lic. Th. 13 jaar pastoor, overleden 29-01-1484 
1495 Jacob Hendrikszn van Velsen, 

meester meester 
1527 Jan Boudewynszoen  32 jaar pastoor ( bron C.J.Gonnet ) 
1550 Jacob Meyster Henricxzn Jacobus Henrici Meestrius 
1551 Lourys Pieterzoen, meester foto 43  - 11 maart 1551   sterf meester Lourys Pieterzoen onsen 

pastoer was 
1554 Jacob Meyster Henricxzn 

foto 140 - 31 december  1495  -  Silvester papae  -  starf meester 
Jacob Meyster Henricxzn van Velsen pastoer van onse kerc der 
beginen in Haerlem. 

1582 Jacob Claeszn Wije , meester Lic. Th. , gevlucht juli 1578 wegens"groote vervolginge" en 
overleden te Keulen, dokter in de geneeskunde 

1601 Jasper Pieterszn Stolwijck opvolger van Jacob Claeszn Wij 
1605 Willem Corneliszn Ban bron C.J.Gonnet  
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1615 Gerijt Adriaenss De Witte maakte testament op 16-01-1629 met als universeel erfgenaam 
Jan Albert Ban 

1616 Willem Jacobszn van Assendelft bron C.J.Gonnet  
1630 Gerard Adr. De Witte lic. Th., was 15 jaar pastoor 
1630 Joan Albert Ban 

doctor in de beide rechten, overleden 1644 ( bron C.J. Gonnet ) 
1662 Josephus Cousebant bron C.J.Gonnet  

 

 

 

 

o   

-  o  O  o  - 

o   

o   

 

 

 

 

 


