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 Binnen de stad Leiden gelegen huizen en erven      
 
 
Sint Aagtenstraat, pand den Leggende Leeuw 
 
Stratenindex bonboeken.  

 St. Aagtenstraat noordzijde: Hogemors folio 355-364v en zuidzijde Hogemors folio 365-378. 
 
Uit: Weeskamerboedels nr 1189, zie verder onder: Langegracht. 
Bonboek Hogemorsch folio 355-378 is St. Aagtenstraat.  
De oudste meldingen van verkopingen zijn van 1616, geen melding van Anthonis. 
Eerft feker huijs en erve staende en gelegen binnen de vergrotinge der voorf stede aende noort-
zijde van die strate van de Nijenwe Beeftenmarckt, met een stallinge inganck en poorte tot in Sint 
Aechten straet daer jegenwoordich vuijt steeckt den Leggende Leeuw, belegen hebbende aende 
eene zijde en ooften Frans Adriaensf van Leeuwen, ende aende andere zijde ten weften Jan de la 
Soubs streckende voor van de straet Nieuwe Beestemarct voorf tot achter aenden boedel van 
den voornomden Focker met zeecker huijs ende erff staende in Sint Aechten straet voorf ront-
fomme met gemeene muijren, en loode gooten met voorwaerden alfoe het fecreet ende water-
loofinge der voors huijfing jegenwoordich haer loop, ende looffinge hadde door die secrete goote 
van de gemeene gebuyren tot in t water van de Oude Vestwallen, dat den coper bij verftoppinge 
der zelver goote de coften van dien neffens de gebueren voors. zoude moeten helpen draegen 
portie porties gelijck, ende alfoo verscheijden andere huijfen en erven zoo in Sint Aechten, als 
Nelleboochs straten mede haer secreeten waterlooffingen door de voors. gemeene goote tot in-
de oude Vest waren hebbende dat de voors. cooper bij verstoppinge voor het innecomen van de 
voorf goote de coften vandien mede portie porties gelijck neffens de voors huijfen in St Aechten 
en Nelleboochs straten, fouden moeten helpen draegen. Gedogende een ijder de openinge en 
reparatie ter plaetfe daer t gebreck zoude mogen voorvallen. 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3332/1627/002. 
Datum decreet 1627-02-12. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Meester Jan Willemsz Werckijn, door het gerecht van de stad Leiden 
gesteld als curator over de boedel van Anthonis Jorisz Focker op en jegens de burgemeesters en 
de regeerders der zelfde stad. 
Namen opposanten Jacob Cornelisz de Haas; Adriaen Cornelisz van Valckenberg als rentmeester 
van het St. Elisabeth gasthuis te Leiden. Jan Maten c.s. als pachters van de impost van de turf. 
Gerrit Evertsz Roos. 
Namen kopers voor part 1 / Ewout Schilperoord, secretaris van het hoge heemraadschap en 
baljuwschap van Rijnland. 
Voor part 2 / Wouter Lambrechtsz Fries. 
Voor part 3 / Pieter Dircxsz van Leeuwen, secretaris van Leiderdorp. 
Voor part 4 / Huijbrecht Ewoutsz van Vinkenveen. 
Onroerend- en roerend goed het gaat hier om een groot aantal huizen, gelegen binnen de 
uitbreiding van Leiden maar vooral gelegen aan de Lange Gracht en de Singel. 
part 1/ een huis met erf gelegen binnen de uitbreiding van Leiden met aan de voorzijde de straat 
van de Nieuwe Beestenmarkt en met een stalling met uitgang in de poort van de St. Aechten 
straat waar tegenwoordig uitsteekt "den Leggende Lecu". nog 6 huizen met erf aan de Lange 
gracht 4 daarvan aan de westzijde en twee aan de oostzijde van de gang. 
Een stuk hooiland van omtrent 2 morgen 2 hont 50 roeden liggend aan 2 kampen in de hoge 
waard, nog 4 veenakkers gelegen in Boxhol, belent ten zuiden de Grote Braeck, nog 2 percelen 
veenland eveneens gelegen in Boxhol strekkend van de Kleine Braek tot de Grote Braek, nog 6 
huizen aan de Lange Gracht, 4 huizen aan de Singel en 6 ledige onbetimmerde erven aan de 
zuidzijde van de Lange Gracht. 
part 2 / een huis met erf in de St. Aechtenstraat met gezamelijke muren en loden goten met 
voorwaarden betreffende het secreet en waterlozingen, hun loop langs de secreten der buren tot 
aan het water van de oude vestingwallen, dat bij verstoppingen de kosten gezamelijk worden 
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gedragen. 30 huizen ten zijden van de andere huizen inkomende aan de zuidzijde van de Lange 
Gracht, 6 andere huizen aan de Lange Gracht bij de West Werfstraat; 
voor part 3 / 11 huizen aan de Lange Gracht en 12 huizen achter de voornoemde huizen gelegen; 
voor part 4 / een huis met erf gelegen aan de Boxholsedijk in Boxhol en nog een turfschuur met 
grond van onbekende maat gelegen in Boxhol. 
 
Zie ook onder: Fockerstraat II (tussen Oude Singel en Langegracht). 
Zie ook onder: Kromme Elleboogsteeg. 
Zie ook onder: Langegracht. 
 
Boomgaardsteeg 
 
Waarboeken 1617 – 1618, AJF, iij Cxij vso (312v). 
Wij Willem Corneliszn Tybault ende Jacob Paedts Corneliszn schepenen in Leijden oirconden dat 
voor ons gecomen ende verschenen es Anthonis Joriszn Focker. Ende bekende voor hem ende 
zijnen erve vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgen mitfdefen aen ende ten behouve van 
Jan de Bont Jacobszn ende Jacob Janszn van Affendelft een huijf ende erve staende ende gelegen 
binnen dezer stede inde Boomgaertsteege*. Belegen hebbende aen d’een zijde de Boomgaert-
stege daer onder gaende ende aen d’ander zijde d’erffgenamen van za: Cornelis Merceliszn. 
Strecken voor uijt de voorfchreven stege tot achter met een gemeene gevel aen voorn. 
erffgenamen van Cornelis Merchelis zn . Al ende zulcx tvoorf huijs jegenwoordich getimmert ende 
gemaeckt staet mitfgaders gebruijckt ende bewoont wert. ... en dat met een fomme van zeven 
hondert carolus guldens van xl grooten t stuck in gereden gelde. ... oirconde negentienden febru-
arij des jaers xvj C ende Achtien. 
* Gelegen tussen de Plaatsteeg en Steenschuur in uitkomend op de Breestraat en Langebrug. 
 
Breestraat op de hoek van de Oude Lombard- of Varkenssteeg 
 
RA 48, buurtkwestieboek C, folio 66v. 
Op ten vierden meij anno xvj C ende twaelff zijn Amelis van Hogeven ende Jacob Paets Corneliszn. 
schepen ten verfoucke van Cornelis Stevenszn van Zuijlen timmerman geweeft in deffelffs huij-
finge staende ende gelegen binnen defe stede op te Brede straet mitfgaders opt erve toebe-
hooren Anthonis Focker. Alwaer tusfchen de voorz. Cornelis Stevenszn ende Jan Henricxzn 
hoijckemaecker zijn naest gehuijfde buyrman questie ende oneenfheijt was, ter zaecke van 
zeeckere schoorsteen staende in t fomerhuijs van voors. Jan Henricx zn, als sustineren de voorn. 
Corn. Stevenszn dat dezelve schoorsteen bij de voorz. Jan Henricxzn in prejudicie van feecker 
accordt tuffchen Jan Henricxzn ter eenre ende de wedue van Jeroen Gerijtszn steenhouwer 
gemaect, hoger hadde opgetrocken dan hij volgens tfelue accord vermochte te doen. Ende fulcx 
daer deur grootelicx des requirants lichten staende jn fijne keucken hadde gekrenct ende beleth. 
... 
 
Vonnisboek R, folio 352, AJF. Zie ook ORA 129a, stuk 10.  
Anthonis Joriszn Focker impt van willich decreet [Dingboek] KK folio xxxviij vso, contra alle 
d’oppofanten. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierschaere van Schout ende schepenen der stadt 
Leijden Euwout Schilperoort gemachticht van Anthonis Joris Focker jmpetrant van willich decreet. 
De welcke door Jan Dircxs van Noortfant, bode mitte roede defer stede bij openbare proclama-
tien op saturfdagen den xv en ende xxij en februarij, mitfgaders ij en martij xvj C veertien van t 
Raethuijf morgens nae tien uijren nae voorgaende clockegeflach ende op sondagen den xvj en 
ende xxiij en februarij mitfgaders ij en martij anno voorfeijt in de St Pieters kercke defer stede nae 
de predicatie van negen uijren volgende de keuren ende ordonnantien defer stede hadde doen 
roepen ende verdagen alle de genen die eenich vorder recht toe off aenfeggen dan hier naer wert 
gementioneert vermeijnde te hebben eerft op een huijf ende erve staende ende gelegen binnen 
defer stadt Leijden aende fuijtfijde van de Breestraet op den houck van de Oude Lombaert ofte 
Varckensteeche. Ende noch een cleijn huijfken ende fijnen erve staende achter de voorf huijfinge 
in de felve Varckensteech. Belegen hebbende int geheel aen d’een fijnde ten ooften de voorf 
stege daer onder henen gaende ende aen d’ander fijde ten weften Mr Adriaen van Tethrode 
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schilder mit een gemene fcheijtmuijr ende een gemenen loden gote daer op gelegen. Die partijen 
tfamen toecomen ende fulcx bij haer tot gemene coften onderhouden werden fouden. 
Streckende voor uijt de voorf Bredestrate tot achter mit t voorf cleijne huijfken aen de voorf van 
Tetroede. Welcke voorf huijfen des voorn impetrant van decreet uijtter hant ende fulcx bij 
inbreng vercofft hadde aen Jaecques Vierendeel couffewewer al ende fulcx felve getimmert ende 
gemaeckt stonde, mitfgaders gebruijct ende bewoont werden mitte belastinge, eerft van een 
lofrente van twaelff guldens te xl groten t stuck ende thien stuuers vrijs gelts fjaers competerende 
d’erfgenamen van Harman Burchgraef ende Maritgen Jansdr deffelffs huijfvrouwe, lofbaer jegens 
den penning zestien, ende noch van verscheijden pachten mit den houde bedragende tfamen 
dertich stuuers tfjaers. Welcke voorf rente ende pachte tot last van den coper fouden beginnen 
te lopen op meijdage eerftcomende defes jaers xvj C veertien beneffens de aenvaerdinge van de 
voorf huijfen ende erven ende voorts vrij fonder lasten meer dan foude den coper moeten gedo-
gen dat de voorf huijfingen ende erven specialicken fouden blijven verbonden voor alle fodanige 
custingpenningen als den vercoper uijt voorgaende cope van dien noch fchuldig was die den ver-
coper aen hem behielt om felffs te voldoen, mit belofte van den coper ende allen anderen dien-
aengaende daer van als naer behoren te indemneren ende schaedeloof te houden. Sijnde de 
vercopinge in vougen voorf gedaen boven de voorf lasten voor een fomme van drie duijfent ende 
drie hondert guldens te xl groten t stuck, de welcke den coper belooft hadde te betalen vrijs gelts 
van als ende fulcx oock van den impost van den xl en penn. mitfgaders van trecht twelck de 
Pieters kercke competeerde, ter faecke mit defe huijfen binnen fjaers een openbaren fitdach was 
gehouden, in defer vougen, te weten mit feven hondert der voorf guldens beneffens de voorf 
aenvaerdinge op meije dage toecomende gereet ende voors mit drie hondert ende vijftich 
gelijcke guldens tfjaers, meijdage anno xvj C ende vijfftien t’eerfte, geduijrende fulcx van jaere te 
jaere ter volre betalinge toe van de voorf fomme van iij M iij C gls.  
Wel verstaende dat alle de voorf cooppenningen foo wel t’gerede gelt als de cuftingpenningen 
verstrect fouden werden bij den coper tot affdoeninge van alle de penningen die de vercoper foo 
uijt cope van de voorf huijfen als anderfins fchuldig was, ende fulcx ten behouve van de gene die 
daer toe bevonden fouden werden gerechticht te fijn. Ten eijnde de felve off die aen den voorn 
vercoper ten achteren was fodanich hun recht bekent maecken ende fulcx aen de bode de voorf 
proclamatien doende fouden comen verclaren ten langsten voor feeckeren geprefigeerden recht-
dage de welcke op maendage den tienden martij voorleden geleijt ende ouermits ten felven dage 
geen recht dach gehouden werde op huijden dienende was. Op pene dat elck aengaende de reële 
lasten dienstbaerheijden ende befwaerniffen opt voorf vercofte staende ende spreeckende ver-
steecken, ende ouerfulcx een eeuwich stilfwijgen opgeleijt foude werden. Behoudens nochtans 
een ijgelick, fijn recht ende aenfeggen opte preferentie van de beloofde penningen om opt felve 
in t’vonniffe van voorgang daer van te wijfen fodanige inficht genomen te werden als behouren 
foude. Ende naedien hem niemant en openbaerde die tegens t’verfochte decreet oppofeerde, 
verfochte de voorn. Schilperoort tegens de ne comparanten deffault tot fodanigen prouffijte als 
nae rechten. De voorf schepenen gefien de voorf proclamatien, ende mede gehoort dat de 
gedaechde perfonen ter vierfchare defer stede geciteert ende uijt ende opgeroupen fijnde niet en 
fijn gecompareert noch procureur van heuren wegen, verlenen den impetrant van decreet tegens 
de achterblijvende perfonen deffault tot fodanigen proffijte als nae rechten ende bevelen niette-
min amptfhalven alfnoch ende uijt ouervloed een vierde marctdaeche ende kerckgebodt gedaen 
te werden. Aldus gedaen op ten xxj en martij des jaers xvj C ende veertien. 
 
Aflezingenboek G235v. 17 april 1614. 
Men laet eenen ijegelijcken mitfdefen weten, dat alle degene die enich recht ofte actie preten-
deren ofte vermeijnen te hebben tfij op te penningen geprocedeert van de vercofte huijfinge en 
erve des boedels van Jan Janszn Doncker voerlaeckenreder ftaen en gelegen aen de ooftzijde van 
de Middelfte grafte alhier op te vordere goederen defelven boedels, ofte op de penne geproce-
deert van de huijfingen en erven ftaen en gelegen aen zuijtzijde van Brede fraet op ten houc van 
de oude Lombaert ofte Varckenfteech en in de felve fteech bij Anthonis Joriszn Focker vercoft aen 
Jaques Vierendeel Couffewever, de zelve fchuldich en gehouden zijn, zodanich hun recht ende 
aenzeggen bij eijfch van preferentie of concurrentie bekent te maecken, ende daer van ter griffe 
defer stede aenteijckeninge te laten doen ten langften voor woonfdage den xxxen Aprilis xvj C 
veertien eerftcomende, als zijnde een rechtdach daer toe fpecialicken geordonneert, op pene dat 
schepenen tegens d’onbekende gedaechde ende achtergebleven perfonen, ende elcx van hen 
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verlenen zullen deffault tot zodanigen profite als naer rechten ende voorts recht dien op ’t gene 
bevonden zal werden overgelevert te zijn, bij den genen die hen tijtlijc bekent gemaeckt en 
behoorlicken gedaen aenfeijckenen zullen hebben.././ 
 
Vonnisboek R, folio 352 e.v.  
Betreft “Anthonis Joriszn Focker impt van willig decreet contra alle de oppofanten ... een huijf 
ende erve staende ende gelegen binnen defer stadt Leijden aende fuijtfijde van de Bredestraet op 
den houck van de Oude Lombaert ofte Varckensteech ende noch een cleijn huijfken ende zijnen 
erve staende achter aen de voorf huijfinge in de felve Varckensteeg ...  
Akte 30-04-1614, deze steeg ligt vlakbij het Rapenburg. 
 
ORA Decreten 1612-1620 AJF folio 19 verso (1614). 
Wij Sijmons Willemszn van Kerchem ende Willem van Moerbergen schepenen in Leijden oor-
conden dat voor ons gecomen ende verschenen es Anthonis Joriszn Focker. Ende verclaerde dat 
hij uijter hant ende fulcx bij inbreng vercoft hadde, ende dat hij dienvolgende opdrouch mitf-
defen aen Jacques Vierendeel couffeverwer, eerft een huijf ende erve staende ende gelegen 
binnen defer stadt Leijden aende fuijtzijde van de Bredestraet op de houc van de Oude Lombaert 
ofte Varckensteech, ende noch een cleijn huijfken ende fijnen erve staende achter aende voorf 
huijfinge in de felve Varckensteech. Belegen hebbende streckende en voorts op alfulcke conditien 
als de voorf inbreng de welcke ter fecretarie alhier int inbrengbouck geteijckent litera M 
geregistreert, ende aldaer fo ij C liiij staende es, tfelve medebrengt, bij welcken inbreng alfo hij 
comparant belooft heeft gehadt d’voorf huijfen ende erven te leveren bij willich decreet van de 
vierfchare defer stede, zo hadde hij comparant omme daer toe te geraecken door Jan Dircx zn 
van Noortfant bode mitte roede alhier op zaturdagen den xv en ende xxij en februarij mitfgaders 
j en martij des jaers xvj C veertien van t Raethuijf fmorgens naer tien uijren naer voorgaende 
clockegeslach. Ende op sondagen den xvj en ende xxiij en februarij mitfgaders ij en martij anno 
voorfeijt in de St Pieter kercke defer stede naer de predicatie van negen uijren doen doen de 
proclamatien ende uijtroupingen alhier van woorde te woorde geinfereert. 
Men laet eenen ijegelijcken mitfdefen weten &c ziet t vervolch in de acte hangende aen de 
coppel van de proclamatien Acten en anderfsins nopende de willige en onwillige decretatien. 
Ende dat op te voorf derde marctdaechsche ende kercgeboden daer telkens bij was gevoucht de 
volgen claufule. 
Als dat t felve cracht hebben zoude van de laefste ende peremptoire uijtroupinge ende verda-
ging. Mit inthimatie tot alfulcken eijnde dat indien men binnen den voorf voorgestelden tijt de 
voorf dienstbaerheijden renten ende andere lasten te kennen gave dan nijet. Dat schepenen 
nochtans tot interpofitie van den decrete zouden voorts varen naer behooren. 
Verclaerende vorder hij comparant dat ten dage dienende in de voorf zaecke gehandelt ende 
gevordert es achter volgende d’acte hier inne gelijft. 
Op ten dach van huijden &c. Ziet in t vonniff b. R fo iij C Lij. 
Noch foo verclaerde hij comparant dat hij achter volgen de voorf last van schepenen door den 
voorn. Jan Dircxzn van Noortfant bode mitte roede ten overvloet op ten v en ende vj en aprilis xvj 
C veertien van t Raedthuijf ende in de Ste Pieters kercke refpective hadde doen doen den vierde 
marctdaechsche ende kerckgeboden, gelijck ons schepenen voorf bij vertooch van de felve 
geboden ende proclamatien mitfgaders de relatie bij de felven bode onderteijckent ten genougen 
es gebleecken. Ende dat eijntelick es gedaen gehandelt ende geweefen gelijc het vonniffe hier 
geinfereert dat medebrengt. 
Gefien bij schepenen der stadt Leijden &c. Ziet in t vonnisbouck R fo iij C Liiij. 
Ten laetsten verclaerde hij comparant dat mit bij de voorn. coper de penningen bij hem voor 
voorf huijf ende erve als vooren belooft, dien volgende opbrengende ende betalende, ende den 
vorderen jnnehouden van de naercomende volbrengende ende voldoende, hij compt hem ter 
faecke van de voorf vercopinge voor nu alfdan ende dan alfnu hielt voor vernoucht ende voldaen 
den leften penningh mitten eerften. Ende dit alles ter goeder trouwen ende zonder arch offe lift. 
Des ten oirconden foo hebben wij schepenen hier vooren opt verlijden van de voorf comparant 
mitfgaders t vertooch ende vergelijckinge van de originele proclamatien, acte ende vonniffe in de 
jegenwoordige geinferreert met onfe uijtgangen zegelen bevesticht. Op ten tweeentwintichsten 
januarij des jaers festienhondert ende eenentwintich, ende was onderth. J. van Banchen ende 
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voorts befegelt met twee groene wassche zegelen aen een double franchijne staerte 
uijthangende. 
 
Fockersplein 
 
Stadswandeling 2015. Naambordjes in Leiden nabij molen de Valk: Fokkestraat (steegje bij Iboe 
Tjilik) en Fokkeplein (links daarvan) met onderschrift: Anthonis Jorisz. Focker, eigenaar 1622. 
 
Buurtkwestieboeken.  
Een poort genaamd Fockersplein = Lammermarkt, achter de Lakenhal, uitkomende op de Lange-
gracht. Dit is in de buurt van een huis van Jan Harmens van Aerdenstof (zie index boek Van Wijk-
tak) op de Oude Singel tegenover de bierkaai. 
 
Fockerspoort 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Fockerspoort Nieuwmare fol. 61v-67v Gang van de Langegracht naar het zuiden, tussen Korte 
Mare en Volmolengracht. 

 
Bonboek Nieuwmaren folio 61v-67v Fockerspoort, geen melding van Anthonis; notaris Pieter 
Dircx van Leeuwen bezit de meeste pandjes.  
 
Fockersrijk 
 
Zie Langegracht. http://www.janvanhout.nl Buurthouden, vermelding met kaarten.  
 
Fockerstraat I (bij Beestenmarkt en Steenstraat) 
 
http://www.janvanhout.nl Buurthouden, vermelding met kaarten.  
Nummer 176 Stenenveld.  
Ligging: begint op de westzijde van de Wersdwersgraft opten houck van de Sint Aechtenstraet 
met de huysinge van Gerryt Jonasz. timmerman / loopende zuytwaerts aen tot aen de Nieuwe 
Beestemarct / d'selve langs ende begrijpende de huyskens staende in het Fockersstraetgen 
tot aen de Steenstrate / ende voorts noortwaerts langs de selve Steenstrate tot aen 
suythouck van de Sint Aechtenstraet. 
(SA II inv. nr. 1216 fol. 64, 27-07-1623) 
Geschiedenis: Op 27-07-1623 ontstaan als afsplitsing van de gebuurte St. Aagtenstraat. 
(Idem) 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Fockerstraatje Hogemors fol. 387v-393 (zijstraat van de Beestemarkt noordzijde) niet te 
verwarren met de gelijknamige straat tussen Oude Singel en Lammermarkt, thans Fokke-
straatje geheten. 

 
Fockerstraat II (tussen Oude Singel en Langegracht) 
 
Stadswandeling 2015. Naambordjes in Leiden nabij molen de Valk: Fokkestraat (steegje bij Iboe 
Tjilik) en Fokkeplein (links daarvan) met onderschrift: Anthonis Jorisz. Focker, eigenaar 1622. 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Fokkestraat Nieuwmare fol. 125. 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Fockerstraatje Nieuwmare fol. 125-132 (oostzijde) en 132v-129v (westzijde) (tussen Lange-
gracht en Oude Singel, niet te verwarren met de gelijknamige straat aan de Beestenmarkt; 
thans Fokkestraat) Fokkesteeg (1850), Fokkestraatje (1871). 
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Bonboek Nieuwmaren folio 125-132 is het Fockerstraatje. Anthonis staat niet als eerste eigenaar. 
Heeft hij wel de huizen gebouwd en direct na oplevering aan anderen verkocht? De oudste 
verkoopdata gaan terug tot 1644. Wouter Lambrechts de Vries bezit hier een groot deel van. 
 
Bonboek Hogemorsch folio 124 = 386v. 

 Kopregel: T pleijn van de Beeftemarct Noortfijde. Anthonis Jorisz Focker. 

 26.10.1620 T voorfte van dit en de twee volgende erven ter lengte elcx van omtrent xlviiij 
voeten ende breden omtrent cij voeten fijn bij Anthonis Focker vercoft aen Cornelis Gerritsz 
Delfgen timmerman vrij etc, ende noch vj C lxxv gl v st te betalen mit een vijffde paert fjiaers 
Alreheijligen 1620 tje als tot laste van elck erve een derdepaert der voorf custinge. 

 
Bonboek Hogemorsch folio 387. 

 Kopregel Cornelis Gerritsz Delfgen fiet van de lasten op het voorgaende. 
 
Bonboek Hogemorsch folio 387v-393 is het “Fockersstraetgen”. De oudste inschrijvingen dateren 
van 1636 en ook hier wordt Anthonis niet genoemd als eigenaar. Wel komt notaris D.J. van 
Vesanevelt als een van de vroegste eigenaars voor. 
 
Notaris F.G. van Sijp, 1623, nr 161, AJF 195. 
Op huijden den eerften december anno zestienhondert ende drieentwintich compeerde voor mij 
notario publ. ende voor den ondergefchr. getuijgen Anthonis Joriszn Focker burger binnen 
Leijden. Ende bekende bij defen voor hem ende zijnen erven wel ende deuchdelijk fchuldich te 
wefen Dirck Zegers zn van Campen ofte den wettige thoonder defer die fomme van seuen 
hondert ende veerthich guldens te xl groon t stuck. Spruijtende ter zaecke van goede geleende 
ende verstreckte penningen t’zijnen compts contentement gedaen. ... [Betaalwijze:] So heeft hij 
compt specialijk geaucthorifeert Mr Jan Willemszn Werchijn omme weeckelijcx te ontfangen 
ende inne te manen de huijrpenningen van de navolgende huijfen. Als namentlijck dertich huijfen 
staende in een straet jegens ouer de Bierkaeij, streckende van de Chingel tot op de Langegraft. 
Item noch ses huijfen t’eijnde inde zelven straet op de voorf graft. Noch zestien huijfen staende in 
een flopge op de voorf Langegraft naest de gemelde ses huijfen. Item noch twaelff huijfen staen-
de inde Cromenelleboochsteeg uijtcomende op de Nieuwe Beestemarckt. Noch acht huijfkens 
staende inde Sint Aechte straet, ende ten leften noch van’t huijf van Leggende Leeu aende 
Nieuwe Beestenmarct voorf. Beginnen ende jnnegaen zal op sondage den derden defer. Onder 
conditie dat den zelven Mr Jan Werchijn all werc uijtte voorf huijrpen. aende voorn. Dirc Pieterff 
van Campen in minderinge van zijn voorf achterwefen zal aentellen en fomme van twintich 
gulden zonder minder ende daer en boven alle weeck vijftien ftuvers voor zijn intref. [Meester 
Werchijn belooft de taken van een huiseigenaar goed uit te voeren, zie andere soortgelijke over-
eenkomsten.] Aldus gedaen binnen der voorf stadt Leijden inde herberge van Witte Swan, ten 
dage ende jare alfboven. Ter prtie van Gerrit Jansf van Keffel waert inde voorf herberge ende 
Huijch Segers van Campen, biersteecker. ... 
 
Notaris F.G. van Sijp, 1623, nr 161, AJF 197. 
Betreft het bovenstaande, opgesteld voor Anthonis en Jan Willem zn Werchijn. 
 
ONA notaris A.C. Paets, nr 185, jaar 1625, akte ijClxxxiij (283). 
Op huijden den vij en Augustj ano xvj C ende vijffentwintig compareerden voor mij Adriaen 
Claeszn. Paets nots publijcq mitfgaders voor den getuijgen naergenompt Huijch Adriaenszn van 
der Maes mr timerman out omtrent Lvj jaeren, Cornelis Jeroenszn van der Vogel mr metfelaer out 
omtrent L jaeren, Thonis Janszn Chimeij, mr glafemaecker out omtrent xxxvij jaeren en Andries 
Andrieszn mr smith, out omtrent xlix jaeren, alle vier wonende binnen defer stede. Ende hebben 
bij haere refpective manne waerheijt in plaetfe van ede ten verfoucke ende inftantie van mr Jan 
Willemszn Werchijn als gestelde curateur over de bodel ende goederen van Anthonis Jorisf 
Focker getuijcht ende verclaert warachtich te wefen dat zij getuijgen tot diverfche maelen wel 
gehoort ende verstaen hebben, dat Wouter Lambertsz de Vries die mede toefiender ende adfi-
stent was van requirant in voorf qualite aan de zelve requirant inde voorf qualite ten overstaen 
van E heren schepenen in zijne vaders toefienders in coope gecomen ende aengeftaen heeft 
zesfendertich huijfen ende erven staende ende gelegen inde vergrotinge defer stede te weten 
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dertich stucx van dien in zeckere strate, die genaempt wert Fockers straet beginnende van Oude 
Chingel tot ten uijtcomen opte Langegrafte, en de andere zes wijnder der straet aende zuijtzijde 
van de Langegrafte. ... 
[Zij verklaren de huisjes voor de verkoop bezichtigd te hebben op verzoek van Wouter L. de Vries 
en na de koop verschillende noodzakelijke reparaties gedaan te hebben. Zij vertrouwden erop dat 
Wouter het werk zou betalen. Dit heeft verder niet met Anthonis te maken. Verkoop/veiling  
01-09-1625. Zie ook weeskamerboedels 1627!] 
 
Zie ook onder: Langegracht. 
 
http://www.janvanhout.nl Buurthouden, vermelding met kaarten.  
Nummer 180 Hertogdom van Orleans. 
Ligging: opte zuytzijde van de Langegraft / beginnende op den houck van de westzijde van de 
lange Scheystraet / lopende de Langegraft langs westwaerts aen tot aen de oostzijde van de 
Westdwersgraft / begrijpende in hem het Fockerstraetgen ten wederzijden / ende de slopgens 
daeronder behoorende. 
(SA II inv. nr. 1216 fol. 68 vso - 69, 29-08-1624) 
Geschiedenis: Op 29-08-1624 gesticht op verzoek van de geburen. Feitelijk is de bebouwing ont-
trokken aan de vier jaar eerder gestichte buurt Weidenburg, hoewel dit niet als zodanig wordt 
vermeld. De reden zal zijn geweest dat inmiddels het Fockerstraatje en enkele slopjes binnen het 
taerling waren gebouwd, zodat de oorspronkelijke buurt te groot werd. 
(SA II inv. nr. 1216 fol. 48 vso - 49, 06-08-1620) 
 
Heerenstraet 
 
Waarboeken 1596 – 1597, Maria Gerritsdr weduwe van Claes Pouwelszn, folio 72 vso.  
Wij Pieter Pieter Joris zn ende Franq van Thorenvliet Corneliszn schepenen in Leijden oorconden 
dat voor ons gecomen en gecompareert zijn Marija Gerijts dr weduwe van Claes Pouwels zn in 
defen geholpen bij Mees Jans zn als haer gecozen voocht voor vier zeste paerten, Gerijt Joriszn 
Focker voor hem zelven, Willem van Oijen ende Pieter Janszoon van Outfhoorn als provifioneele 
geordonneerde voochden over Margareta, out xxij, Catherijna, oud xx ende Marija, out xviij 
jaeren, naegelaeten weefkinderen van Jorijs Claes zoon Focker gewonnen bij Marija Gerijts dr 
tfamen voor vier vijffde delen van een zestepaert en Gerijt Heijnricx zn van Zwoll wener als man 
ende voocht van Burchgen Claes dochter voor een gerecht zefte paert, erffgenamen van voorf 
Claes Pouls zn heurlieder vader ende grootvader refpective. Ende verclaerden dat zij alcx voor 
gelijcke gedeelten als voren op ten xxix decembries xv C ... int openbaer achtervolgende zeeckere 
befchreven voorwaerden aen de voor zoo veel de ommondigen kinderen gebiet omt voorgaende 
confent van die van den gerechte ende weefmeesteren defer stedet ten ouerstaen van Pieter 
Pieter Joriszn van Cortevelt ende Foij van Brouchoven schepenenmeesteren dier tijt, volgende 
acte jn date den vij en decembris anno voorf, ons schepenen voorf geexhibeert ende gethoont, 
vercoft hadden ende dat zij alfnoch vercoften mitfdefen Anthonis Jorijszn Focker een nieuwt 
gebout huijf ende erve staende ende gelegen binnen dezer stede aende westzijde van de Heeren-
straet. Daer van dezelve Anthonis Focker als mede erfgenaem van de voorf Claes Pouwelszn zijn 
grootvader t’vulserende vijfdendael van een zestepaert zelfs competeert. Belent ende belegen 
hebbend int geheel aen d’een zijde ten noorden Egbert Janszn timmerman ende aen d’ander 
zijde ten zuijden Jan Janszn lindewever, streckende voor uijt den voorf Heerenstraet tot achter 
aen den Hoff vande Commandurije. Ende hier toe al t gunt jn ende aen t voorf huijf ende erve 
aert ende nagelvast es. Mitfgaders de glaeframen daer inne bezonder. Mitte belastinge over t 
geheel van een rente van drie guldens achtien stuivers ende twaelff penningen tfjrs. Lofbaer 
teffens off aen twee termijnen jegens den peninck vierentwintich daer van toe ofte jaer tot laste 
van den coper al behouft heeft te lopen meije dage ano xv sesentnegentich voorleden, ende is 
dezelve rente aencomende Burgemeesteren dezer stede nu’t verlijt zo wanneert voorf huijf ende 
erve van eijgenaer tzij bij cope, vesterfte of anderffins comt t vervremden dat alfdan telcken daer 
van aen dezer stede verfouck ende verfouckinge moet werden gedaen, mit opleg van een halff 
jaer renten ende mit eenen van Burgermeesteren inder tijt een naer toup aengeboren. Vorder 
mit alfulcke fervituijten ende vrijeheijden als de twee oude waerbrieven opte welcke datze 
jegenwoordige es getranftipeert. Dat refpective jnnehouden en medebrengen dat zij den coper 
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overgaven mit alle recht ende aenfeggen van dien. Ende zij comparanten jn qualite voorf geloue-
den daer beneffens ende zulcx mit en onder de voorf laste ende voorwaerden tvoorf huijs ende 
erve te vrijen ende waren van allen vorder commer ende opstal daer mede tfelve zedert date van 
de leste der voorf twee overgegevene waerbrieven zoude mogen zijn befwaert. Hier onder ver-
bindende de voorf voochden alle der voorf weefkinderen goederen ende de vordere comparan-
ten alle heurlieder eijgen goederen, roeren, onroeren, jegenwoordige en toecomen, gerech-
ticheijden ende jnnefchulden dezelve ende de vruchten en keure van dien t verbant ende 
bedwang van allen t f’heeren rechten ende rechteren onder werpen mitfdefen. Voorts zo beken-
den zij comparanten hem ter faecke van voorf vercopinge alwel ende ten vollen vernoucht 
voldaen ende betaelt te zijn den leften peninck mitten eerften. Ende dat mit een schultbrieff 
jnnehoudende en fomme van negenhondert achtien guldens te xl groten t stuck zes stuivers 
twaelff penningen en op zeeckere termijnen te betalen staende. Alles ter goeder trouwen ende 
zonder argelift. In oirconden dezen mit onzen zegelen bevesticht op ten xxiij decembris @o xv C 
zessentnegentich. Onder de plijcke stont J van Hout ende was bezegelt met twee uijthangende 
groene waffen zegelen aen dubbelde franchijne staerten. 
 
Waarboeken 1596 – 1597, AJF, folio 73 vso. 
In deze waarbrief staat het bovenstaande, gezien door Anthonis Joris Focker als koper. 
 
Waarboeken 1597 – 1601, AJF, folio 17 vso. 
Wij IJfaac Nicolaij ende Claes Corneliszn van Noordt schepenen in Leijden, oirconden dat voor ons 
gecomen es Anthonis Joris zn Foecker, ende bekende vercoft te hebben ende vercofte midtf-
dezen Jacob van Noord gommers zn ende Pieter Janszn van Outfhoren boden mitter roede der 
voorf stede, een huijf ende erve staende ende gelegen binnen dezer stede aende westzijde van 
de Heeren ftraet belegen hebbende aen d’een zijde ten noorden Egbert Jans zn timmerman ende 
aen d’ander zijde ten zuijden Jan Janszn lindewever streckende voor uijte Heeren straet voorf tot 
achter aenden Hof van den Commandurije al ende zulcx voorf huijs jegenwoordich getimmert 
ende gemaect staet mite belastinge van een rente van drie guls te xl grooten t stuck achtien 
stuyvers ende twaelff penningen sjrs lofbaer jegens den penning vierentwintich daer van t eerfte 
jaer tot laste van de coper zal beginnen te lopen meije dage anno xv C xcix. [standaardtekst] ... 
ende hij comparandt midtfgaders Maria Gerrijts dr wedue wilen Joris Focker zijn moeder in dezen 
geholpen bij Jan Hout zecretaris als haer gecozen voocht [als waarborg, betaling] ... mit een 
fomme van zes hondert vijf ende twintich guldens in gereden gelde zonder arch ofte lift. In oir-
conde dezen mit onfen zegelen bevesticht op ten xviij en januarij ano xv C negen ende tnegen-
tich, was onderteijckent J. van Hout ende bezegelt met twee uijthangende groene waffen zegelen 
aen double franchijne staerten. 
 
Notaris Van der Wuert, 29-06-1602, folio 128.  
Op huijden den xxis en junij anno xvj C ende twee compareerden voor mij notario publijck ende 
voor den ondergeschreven getuijgen Anthonis Joriszn Focker voor hem zelven ende als recht 
ende actie vercregen hebben van zijn broeder ende zusters als mede erfgenamen van Claes 
Pouwelszn haer zalige beftevader ter eenre ende Karel Lijfring schilder als man ende voocht van 
Marijtgen Hobben dr. als erfgen. van Burchgen Claesdr haer zalige moeder die mede erfgename 
was van de voorn. Claes Pouwels zn haer vader ter andere zijde. Ende bekenden mit malcander 
veraccordeert te zijn nopende de liquidatie ende scheijdinge van de gueden. Die zoe tuffchen 
haer comparanten alleen, als mede tuffchen haer comparanten ende de Meesteren van de 
huijffitten ende den heijligen geeft binnen der stede van Leijden als gejnstitueerde erfgen. van 
Marije Jacops dr des voors. Claes Pouwelszn wedhe int gemeen gestaen hebben. Te weten dat de 
voors. Anthonis Focker aen hem gehouden zal de custingbrieve die hij t’anderen tijde ten behou-
ve van de voors. Wedhe ende erfgen. van Claes Pouwels vuijt zaecke der cope van de huijfinge 
ende erve, daer innen de voorn. Claes Pouwelszn overleden is staende binnen der voors. stede 
van Leijden inde Heerenstraet, verleden heeft. Daer jegens de voorn. Karel Lijfring weder hebben 
ende behouden zal eerft de penningen die zijn huijfvrous moeder in haer leven ontfangen heeft 
vuijte custingbrieve spreecken op Joy Claeszn cleermaecker, ende noch de geene die hij Karel 
zelfs vuijt handen van de voors. meesteren bij liquidatie ende scheijdinge tusschen hen Karel in 
den name van zijn huijfvrouwe voor hem zelven ende als procuratie hebben van de voors. 
Anthonis Focker ter eenre, ende de voors. Mren ter andere, onlancx gedaen, ontfangen heeft. 
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Sal noch de voors. Lijfring hebben de lofrente brieve verleden bij Pieter Kerstants van Benthuijfen 
inhouden zes gulden siaers, verfchijnen jaerlicx kerfmiffe lofbaer mit hondert gulden mittet 
onbetaelde verloop van dien, noch de lofrentebrieve spreeckende op Gerijt Bouwenszn kiste-
maecker inhoudende drie gulden ende derfalve van de Kaers lofbaer mit vijftich gulden mit alle 
de verlopen renten vandien, ende daer toe alle de onbetaelde innenschulden die voor verlooren 
schult gehouden werden breder gespecificeert in zeeckere staet van liquidatie tusschen de voors. 
wedhe ende erfgen. van Claes Pouwelszn t’anderen tijde gemaecke van date den ...rten januarij 
ano xv C ende xcvij, daer innen de voors. mren inder qualite alsvooren competeert vier zesde 
paerten, boven welck de voorn.Anthonis Focker aende voors. Lijfring zal vuijtkeeren een fome 
van dertich gulden van xl grooten t stuck, te betalen Valckenburger marct naestcomen. Beloven 
de voors. comparanten hen t’allen tijde mitte voors. liquidatie ende scheijdinge te vreeden te 
houden, zonder malcander ter zaecke voorst. eenige andere liquidatie noch scheijdingen ofte yet 
anders te mogen eijsschen, noch doen eijffchen directelick noch indirectelick in rechte noch daer 
buijten in geenre manieren. Onder verbant elcx van alle haere gueden actien ende crediten egeen 
vuijtgefondert, tot bedwang van allen t’sheeren rechten ende rechteren. Ende verfochten, de 
voors. comparanten aen mij notario voorn. elcx hier van te hebben actie. Aldus gedaen binnen 
der voors. stede van Leiden ten huijfe mijns notaris ten dage ende jare alsboven. Ter prefentie 
van Jop Arentszn kistemaecker, ende van Gerijtszn van Harmelen schrijver als getuijge hier toe 
verfocht zijnde. 
Getekend: Anthonis Focker 1602 en Carel Liefrinck. 
 
Hogewoerd 
 
Bonboek Levendaal 236v, Hogewoert noortfijde. Dit is het pand Roma. 

 Is vercoft bij Floris Houfs aan Anthonis Joris Focker ij M v C gl. 

 Is bij Gerrit Joris vercoft aen Cornelis Dircs van Raemsvelt (voor 1603). 
Deze pagina en folio 244v staan schuin. 
 
Bonboek Levendaal 386v Hogewoert fuijtzijde. 

 Is vercoft bij Aelbert Jorijszn flotemaecker aen Anthonis Joriszn Focker mit ij penn Hollants tfrs 
mifren houde om xi C gl te bet gereet CL sfiaers jaerlijcx C gl tj

e
 meije 87. 30.5.86. 

 Is bij Anthonis Focker door dien in fijn vermogen niet ... de cuftinge jaerl. te betalen weder 
vercoft aen Gaelbert Corns flotemaecker om xvj C gl op t felve huijs noch te betalen staen 
ende vorder de refterende vij C gl te betalen aan Jorris van Swaenfwijck in betalinge van ... 
cope achterweefen te weeten 4 gl gereet ende C gl tfjrs ano 90 den i

e
 meij tjr. 17-10-89. 

 
Waarboeken 1589 – 1590, AJF folio, lxviij vso (68v). 
Wij ... schepenen in Leijden ooirconden dat voor ons gecomen ende verfcheenen es Anthonis 
Joris zn Focker. Ende bekende vecoft te hebben gelijck hij vercoopt mitfdefen Aelbrecht Corn. zn 
slotenmaecker, een huijf de erve staende ende gelegen binnen defer stede opte Hogewoert. 
Belent ende beleghen hebbende an ders zijde Bouwen Adriaens zone droochfcheerder ende ane 
d’ander zijde Joofgen Franfen dr wede van Adriaens Dirck Ottenss. Streckende voor van de 
Hogewoert voorf achter aen t’erve van Cornelis Anthonis zn Glaefmaecker. Mitte belastinge van 
twee pen fjaers pacht mitten houde zonder dat den eijgenaer vandien nochtans es bekent [na de 
reformatie verlaten kloosterorde?], ende vorder mit zodanige fervituijten ende vrij heijden als 
d’oude waerbrieven (opte welcke defe jegenwoordige es doorsteecken) ende hij comparant de 
voorf Aelbrecht Corns. zn mitfdefen overgeeft mit alle briefs recht actie toe ende anfeggen 
vandien ten eijnde hij daer mede mach winnen in allen fchijn off hij compt zelffs wae, ende hij 
comparant mitfgaders Marie Gerritsz dr wede van Joris Claes zn Focker zijn comparants moeder 
in defen geholpen bij Wijbrant Thadeus Capiteijns clerck ter secretarie defer stede als haer 
gecozen voogt die ten felven tijde mede voor ons schepenen compareerden ... [standaardtekst, 
betaalwijze:] ... mit zeeckeren brieff daer bij de voorf Aelbrecht Cornelis zn hem Focker eerft 
quijtgefchouden heeft een fomme van acht hondert vijftich gulden van xl groon tstuck, die hij 
noch als refte van meerder fomme vuijt faecke ende coope der voorf huijfinge ende erve aende 
zelve Aelbrecht Cornzn schuldich was gebleven ende te betaele stonde op hondert gulden jaerlicx 
ter volre betalinge der voorf fome toe. Daer van t’eerfte jaer al verfcheenen was meije dage anno 
xv C achtentachtich ende en welcken brieff den voorn Aelbrecht hem Focker vorder belooft heeft 
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schadeloos te houden jegens den rentmr Lourens Andries zn van Swaenswijck nopende een 
fomme van zeven hondt ende L Ca. gu. munte voorf die hij Focker ande felve rentmr betalen 
moet in defer vougen. Te weten mit L gulden gereet ende voorts op hondert gulden jaerlicx daer 
van t’eerfte jaer verfchenen zal inde maent van junio anno xv C tnegentich ende dat jn confor-
mite van de apostille, staen op zeeckere reqeste bij hem Focker aen de heeren Staten van Hollant 
geprefenteert zonder argelist. In oorconden defen met onfe zegelen bevesticht op ten xxiiij en 
Decembris xv C Lxxxix onderth. J. Andries zn ende befegelt rch. 
 
RA 48, Buurtkwestieboek B folio 115. 
Opten eerften Augusti xvj C negen zijn Franck van Torenvlijet ende Mr Clemens van Baersdorp 
schepenenmrs. ten verzoucke van Louris Cornelis zn metfelaer geweeft aende zuijtfijde van de 
Hogewoert alwaer des voorf. reqt hem beclaechde over t getimmerte bij Anthonis Focker 
begonft, te weten dat de voorn. gerequireerde de zijdelmuijr bij hem afgebroocken niet ter zelver 
plaetfe dede leggen daer d oude gestaen hadde maer wel twee duijmen naerder aen fijne 
huijfinge zulcx de tusfchen de huijfen en watergang die de voorn. reqt aldaer justineerde te 
hebben verengen ende verminderen. Waer op de gerequireerde gehoort, verclaerde zulcx buijten 
fijn weten te zijn ende den werckluijden niet belast te hebben ende dat den requirant zulcx niet 
konde bewijfen noch te blijck van watergang of lofinge overbrengen. Schepenenmr voorn., naer 
fij partien verfcheijden middel van accort voorgeflagen tot verdrach gerade hadde bij paulve 
[faulte?] van zelve aen te nemen hebben haer de wech geopent totte justitie. Actum ten dagen 
ende jare voors. 
 
Waarboeken 1614 – 1615, Anthonis Joriszn steenbacker, folio 148 (huis Augsburg e.a.). 
Wij Andries Jaspers zn van Vefanevelt ende Mr Garbrandt Warmondt schepenen in Leijden, 
oirconden dat voor ons gecomen ende verfchenen is Anthonis Joriszn Focker steenbacker. Ende 
bekende voor hem ende zijnen erven achtervolgende den inbreng bij hem comparant ter eenre 
ende bij Adriaen Pieterszn van de Werff ter andere zijden op ten xxviij junij defes jaers zeftien-
hondert ende veertien voorden eerfamen Amelis van Hogeveen ende Mr Clemens van Baerfdorp 
schepenen gepaffeert, vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgende mitfdefen aen ende ten 
behouve van den eerfamen Yfaac van Swanenburch mede secretaris defer stede inder qualite als 
gestelt zijnde curateur over den boedel ende goederen van den voorn Adriaen Pieterszn van de 
Werff. Eerst een schone nijeuwe geboude huijfinge ende erve genaemt Augfburch staende ende 
gelegen binnen defer stede aende zuijtzijde van de Hogewoert omtrent de Hogewoertfche poorte 
met een fchuijre off stallinge ter zijden van t’erff der voorfz huijfinge staende, die met een vrije 
eijgen poorte ende gange uijtgaende es inde Vrouwenstege ende daer toe noch een bijfonder 
woonhuijf ende erve staende ende gelegen in de zelve Vrouwestege tusschen de voorgeroerde 
gange ende de huijfinge van Aeff Jans dr wedue van Charles Bochart za. ende responderende 
achter aende voorgemelde stallinge mitfgaders noch negen huijfkens daer achter aen uijtgaende 
met een vrije gange aende Vestwalle. Belegen hebbende alle de voorf huijfinge ende erve in t 
geheel aen d’een zijde ten oosten voor aende Hogewoert voorf Willem Willemszn Ouwelant, 
brouwer in de Lelie, daer aen Pieter Moeijaert, deeckentrapier ende daer aen Willem Willemszn 
voornt, voorts deurgaende ende aen d’ander zijde ten westen voor aende Hogewoert voorf eerft 
beneden feeckre gemeene gange, ende daer boven Jan Aelbrechtszn backer met een gemeene 
zijtmuijr zoo verre de zelve Jan Aelbrechtszn aende voorf principale huijfinge getimmert es, ende 
es een gemeene loden gote op te voorf gemeene zijtmuijr gelegen, daer aen voorts, de voorge-
roerde gemeene gange. Lopende zuijtwaerts aen tot aende voorf stallinge daer aen Aeff Jans dr. 
voornt daer aen d’erffgenamen van za Jan Janszn van Baerfdorp in zijn leven Burgemeester defer 
stede, daer aen Willem Willems zn Ouwelant voornt, daer aen Jan Pierren greijndrapier, daer aen 
Jacob Pieters zn besemmaecker, daer aen Jacob Jacobs zn van Leeuwen, metfelaer, ende daer 
aen Joris Gerrits zn greijnwercker, alle met heurlieder huijfingen, staende inde voorf Vrouwen-
stege, streckende alle de voorf huijfingen ende erven int geheel als vooren voor van de strate van 
de Hogeweurt voorf uijt den noorden zuijtwaerts aen tot achter met de voorf negen huijfkens 
ende gange aende Vestwalle defer stede ende oock eenf deels aen Lieven Bafijn vellewaffer. 
[Zoals de huizen in de huidige staat zijn, met kleine pachten, transport van de oude waarbrieven, 
etc.] [Speciale conditie] ... des de cooper daer jegens betalen fal feecker ongemaeckt schrijnwerck 
t welck onderhanden ende noch niet volmaickt es. [Betalingswijze] met een fomme van acht 
duijfent vijff hondert ende vijftich guldens van xl grooten t stuck in gereden gelde mits dat daer 
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aen afftreckinge fal werden gedaen in manieren als boven verhaelt staet. Ende dit al er goeder 
trouwen ende zonder arch ofte lift. In oirconden defen met onfen fegelen bevesticht op ten 
fevenentwintichsten Augufti des jaers zestienhondert ende veertien, ende was geteijckent J. van 
Banchem, ende befegelt met twee groon waffen zegelen. 
 
Waarboeken 1617 – 1618, folio iij C xiiij. AJF, 314. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen ende verfchenen is Anthonis Joriszn 
Focker. Ende bekende voor hem ende zijnen erven vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgen-
de mitfdefen aen ende ten behouve van den Eerfamen Pieter Huijgenszn du Boijs onfen mede 
broeder in Raide als veertige een nieut gebout huijf ende erve staende ende gelegen binnen defer 
stede aende zuijtzijde van de Hogewuert. Belegen hebbende aen d’een zijde ten ooften d’erff-
genamen van Jacob Aerts zn Spruijt ende aen d’ander zijde ten weften d’erffgenamen van Quijrijn 
Bartholomeeszn in zijn leven boomgaertman met een gemeene zijtmuijr zo verre defe huijfinge 
daerjnne is opt welcke leggen es een loden goote die bij defen cooper ende de voorn. Erffge-
namen halff ende halff moet werden onderhouden. Streckende voor van de Hogewoerd voorf tot 
achter aende voorn erffgenamen van Quijrijn Bartholomeeszn. Al ende zulcx t voorf huijf jegen-
woordich getimmert ende gemaeckt staet, mitfgaders gebruijckt ende bewoont wert mitte 
belastinge van een lofrente van vijffentwintich guls van xl grooten t stuck vrijs gelts tsjaers 
aencomende de weefkinderen van za: Huijch Corneliszn in zijn leven smeerbrander. Die welcke 
tot laste van den coper al begonft heeft te lopen zedert meije dage @o xvj C ende feventien 
voorleden. Ende voorts met zodanige condicien ende waeringe als begrepen staen zoo inde oude 
waerbrieff daer op defe jegenwoordige getaxt ende deursteecken es, als oock in feecker accordt 
gefchreuen in papier daeraen gehecht gemaeckt tuffchen Claes van Tijbergen ter eenre ende 
Jacob Qijrijnszn ter andere zijden, in date den xxiiij e martij @o xvj C ende acht. De welcke hij 
comparant den cooper mitfdefen overgaff ... [standaard, betaling:] mitf blijvende vande voorf 
rente ende hooftfomme vandien als naer behooren gejndemneert, ende bevrijt, bij d’voorn. 
Pieter Huijgensz du Boijs ende bovendien met een somme van elff hondert guldens munte voorf 
in gereeden gelde. Ende dit al ter goeder trouwen ende fonder arch ofte lift. In oirconden defen 
met onfen zegelen bevesticht op ten xix en februarij des jaers zestienhondert ende Achtien. Ende 
was geteijckent J. Swanenburch. Befegelt etc. 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1622, nr 208,  nr ij Cxij, 212. Inter vivos door moeder Marijtje Gerrits aan 
zwager Barend Jans van Sonnevelt verkocht. Het Vergulden Lam. 
Op huijden den ij en dach der maent novembris anno 1622 compareerden voor mij Pieter Claes 
van Rijn notaris publijck en de getuijgen onder genomineert d’eerfaeme Anthonis Joriszn Focker 
in fijn privé, Barent Janszn backer als getrouwt hebbende Grietge Jorisdr fijne huijfvrouwe, beijde 
woonende binnen Leiden, Bartholomeus Aelbertszn als getrouwt hebbende Marijtgen Jorisdr 
fijne huijfvrouwe, woonende tot Valckenburch en Engel Louris als getrouwt hebbende Grietgen 
Henricxdr wefende een dochter van Trijntgen Jorisdr. Ende verclaerde de voorf comparanten inde 
qualite als kinderen ende erffgenaemen van Marijtgen Gerritsdr in haer leven weduwe wijlen 
Joris Claeszn Focker voldaen ende betaelt te fijn t bewijs waer vooren specialijcken bij de voor-
noemde Marijtgen Gerritsdr haer moeder ende schoonmoeder refpectie den xvij en januari anno 
1584 verbonden en geaffecteert is zeecker huijf en erve staende aende noortzijde van de Hoge-
wourt onder t bon genaempt Hogewourt. Te vreeden zijnde mitfdien dat t felve op t prothocol 
vant balastingbouck defer stede Leijden als gecaffeert ende voldaen zal werden geroijeert. 
Verfoucken hier aff acte. Aldus gedaen binnen Leijden ter herberge van de Comans Calff ten 
daege ende jaere als vooren, ter prefentie van Henrick Govert ende Claes Zijmontszn van 
Immerfeel mijn clercken als getuijgen hier toe verfocht. 
 
Ladeblok, klapper op Pleijte.  
Kaart xviii Hogewoerd z.z. [uit het kaartenboek van Dulmenhorst, zie kopie], huis getax. Volgens 
vetusboek I fol. 199vo. 
 
Zie ook onder: Alkmade. 
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Hooglandsekerksteeg (nu Paradijssteeg) 
 
Bonboek Oost Marendorp landzijde fol 120 Hoogelantfche kerfsteech oostfijde in de poort. 

 Es vercoft bij Henrick Quijrijnszn van Beren ende Lambert Janszn voor hem ende fijn broeder 
ende sufters in den name als voochden van Henrick Henricxs weduwe van Claes Janes 
fchoenmaecker aen Anthonis Jorisz Focker mit xij gl comans grooten om iiij C v gl gereet Lx gl 
jaerl. xL gl. 6.12.86. 

 13.8.87 Es vercoft bij de voors. Focker aen Andries Michielszn schoenmaecker mitte voor-
gaende belastinge om iiij C Lxxv gl gereet C gl ende L gulden fjaers. 

 
Waarboeken 1586, folio xlij, Anthonis Joris Focker en Claes Pouwels (42). 
Wij Hobben Florijs zn ende Mr Franc Quijc schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen 
ende verfchenen zijn Anthonis Jorijs zn Focker zelf fchuldige ende Claes Pouwels zn biertapper als 
borge ende mede principale schuldenaere renunchieren tot dien eijnde t benefitium ordinis 
oiniftonis ende excuffionis als hem van den effecte der zelver genouchfaem van te vooren onder-
recht houden. Ende bekenden uijt zaecke ende in betaelinge der coope van een huijf en erve 
staen en gelegen jnde Hogelantfche Kerfteeg jn een flopstege met vier Loijcuijpen en een 
kalckput fchuldich te wezen Heijndricgen Heijndricxdr wede wijlen Claes Jacobs zn schoemaecker 
die fome van vier hondert ende vijff carolus guldens van xl groon t stuc van welcke fome hij 
comparant beloofde te betaelen tzestich der voorf guldens gereet Ste Jacobs daege daeraen-
volgende gel veertich guldens geduijrende ter volre betaelinge der voorf fome toe ende dit alles 
vrijs gelts van allen beden, jmpoftien, schattinge, contributien, verpondinghen ende ongelden tfij 
van thienden xx 

en
 L

 e
 ende C 

e
 minder ofte meerder penn. hoe die genaemt ofte bij wien die daer 

op ghestelt en geaccordeert zouden mogen worden tot laste van vercoper. [Schadeloosstelling 
koper] ... Verbindende de voorn. Anthonis Jorijs zn tot verzeeckertheit van betaelinge der voorf 
jaerlicxe custingen eerst special t voorf vercofte huijs en erve als vooren. Belent hebben aen 
d’eene zijde Jan Pieters zn biertapper en aen d’ander zijde de fcheijtmuijr van de voorf flopstege, 
streckende voor uijte zelve slopstege en van halve scheijtgevel van Jan Prs zn tot after jnde graft, 
ende voorts general beijde haerl. comparantens goederen ... [Anthonis belooft zijn borg Claes 
schadeloos te houden.] Actum xxiij en martij 1586. Onder stont geth. J. van Hout ende bezegelt. 
 
Waarboeken 1585 – 1588, folio vij vso. AJF (7v). 
Voor schepenen in Leiden verschijnen: “Anthonis Jorijs zn Focker en bekende vercoft te hebben 
zulcx hij vercoopt mitfdezen Andries Michiels zn fchoemaecker een huijs ende erve ofte loijwerwe 
staende en gelegen binnen defer stede inde Hogelantfche kerckstege jn een flopftege met vier 
loijcuijpen ende een calcput zulcx als tzelve jegenwoordelucken getimmert ende gemaeckt staet 
mit alle datter aert ende naegelvaft es hem compt competeerende, belent ende belegen hebben-
de aen een fijde Jan Pieterszn Cleij, waert jnde Paradijs, ende aen d’ander fijde de fcheijtmuijr 
van de voorf flopftege. Streckende voor vuijte zelve slopftege ende van de zelvue fcheijtgevele 
van de voorf Jan Pieterszn tot achter jnde graft, mitte belaftinge van derthien dalve comans 
groon tjiaers. Ende met alfulcke fervituijten voor deel ende cofent als zeeckere papieren cedule 
tuffchen Jan Pieterszn voorf ende Dircgen Dirxdr wedue van Heindrick Huijgens zn eertijts t voorf 
huijs ende Loijwerff toebehoort hebbende innehout ende vermelt in date den iiij 

en
 meije xv C 

Lxxxij. ... Belovende hij comparant mitfgaders Maria Gerritz dr Jorijs Claes zn Focker wedue die als 
waerborge mede voor ons compnde (alvoorens te buijten gegaen ende vercregen hebbende t 
benefitie fenatuez confultj vellianj van den jnnehouden der welcker zij haer onderrecht hielt) ...  
... Ende bekende hem ter faecke van de voorf coope al wel ende ten vollen voldaen ende verge-
noucht te wefen mit een schepenen schuldebrieff van vier hondert vijff ende tzeventich guldens 
van xl groon t stuc, te betaelen hondert guldens gereet ende wijders als jaers op Ste Jacobs daege 
fo ... geduijrende ter volre betaelinge toe. [standaardtekst]  
Akte xvj en augustj xv C lxxxvij. 1587. 
 
Waarboeken 1585 – 1588, folio xv fso, AJF, dit staat niet in de index op zijn naam (15v). 
“Andries Michielszn” en “Bruijn Cornszn van Couhorn, leijdecker als borg” bekennen wegens de 
aankoop van een huis en erf aan de Hooglandsekerksteeg in een slopsteeg, met vier looikuipen 
en een kalkput aan Anthonis Jorisz zn Focker schuldig te zijn 475 gulden. Akte 22 augustus 1587. 
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Ladeblok, klapper op Pleijte 
Bijlage xlviii a, Hooglandse Kerksteeg o.z. (looi-erf getax.).  
N.B. Hooglandse kerksteeg = Paradijssteeg. Volgens Vetusboek II folio 324vso.  
Dit looi-erf is aan de ene zijde belend aan de scheidsmuur van een slopsteeg. 
 
Kromme Elleboogsteeg 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Kromme Elleboogsteeg, w.s.: Hogemors (= Beestenmarkt) fol. 382v-387 en 393v-395. 
Geen Anthonis en evenmin op de Kromme Elleboogsteeg in de Hogemors. 
 
Notaris A. Paets, folio 257, 15-08-1626. 
Op huijden den xv en Augusti ano xvj C ende zessentwintich compareerden voor mij Adriaen 
Paets notaris publ. mitsgaders voor den getuijgen naergenompt Mr Jan Willems zn Werchijn als 
gestelt zijnde tot curateur over den boedel ende goederen van Anthonis Joriszn Focker mit ende 
beneffens d zelve Focker als vercoper ter eenre, ende Cors. Ariaens van Stienevelt warmoesman 
voor hem off voor zijn pachter onder vooren hij hem starck maeckt ende ... als coper ter andere 
zijden. Ende bekenden zij comparanten in qualite voorf over ende wederover vercoft ende gecoft 
te hebben, eerst twaelff huijfgen ende haren erve staende ende gelegen bezijden den anderen 
inde vergrotinge defer stads jnde Nelleboochstraet uijtcomende op de Nieuwe beeftemarct. Ende 
noch acht huijfgens ende heuren erven staende ende gelegen mede inde vergrotinge defer stede 
aende zuijtzijde van de St. Aechtenstraet. ... ende zulcx d’zelve huijfgens ter plaetfe voorf tegen-
woordich getimmert ende gemaeckt staen gebruijct ende bewoont werden. Op conditien ende 
voorwaerden als volcht. Te weten dat dezelve voorf huijfgens gelevert zullen werden bij decreet 
van de vierfchaere defer stede tot coften van de vercoper ende coper halff ende halff, dat voorts 
den coper d’zelve huijfgens aenwaerden zal op zondage alf coomen acht dagen, ende op te 
voorfz huijfgens ten laste zal nemen alle t gene de voorwaerden daerop dr voorf huijfgens int 
openbaer zij geveijlt medebrengende es. Ende heeft den coper voor de voorgeroerde huijfgens 
uijtgelooff ende bekent bij defen schuldich te wefen de fome van twee duijfent achthondert 
guldens te xl grooten t stuck. Ende dat boven alle tgene dezelve coper ten laste van voorz Focker 
heeft te pretenderen ende twelc hier mede aff doot ende te niet es ende voor voldaen gehouden 
zal werden, wel verstaende nogtans dat den voorn Mr Jan Werchijn gerevereert blijft zijn antie 
ende presentien van kinderen van Pieter Maertenszn die hij zal mogen vervolgen naer ..., welcke 
voorz fome van tweeduijfent acht hondert guldens de voorn coper gehouden es te betaelen met 
vijff hondert guldens gereet bij de aenvaerdinge van voorf huijfgens op zondage toecomende 
achtdage wanneer de huijre derzelver huijfgens bij den coper geprefenteert zal werden ende 
voorts staet vier hondert ende vijftigh guldens tfuvers St Jacob xvj C zeventwintich t eerfte ter 
vollen betalinge van voorf fome toe geduijren. Wijders es mede gestipulart dat van voors cope 
approbatie van Ed. heeren van gerechte defer stad ende weefmeefteren verfocht zal werden 
ende dat tot op woensdage den voorn copen zijn beraedt zal hebben om de zelve coope zij voor t 
gerecht te hebben off die anffie gaen ... 
Verbindende de vercoper ende coper tot onderhout ende naercomminge van t gunt voorf staet 
ende elc comt van dien heure perfonen ende generaliken alle hure eijgen ende den felven goede-
ren roerende ende onroerende jegenwoordige ende toecomen egeen vuijtgefondert ten 
bewaringe van ... s heeren rechte ende rechteren mitswefende van coften. Ende verfochten 
compten hier van acte in forma [etc.]. 
 
Zie ook onder: Fockerstraat II (tussen Oude Singel en Langegracht). 
Zie ook onder: Langegracht. 
 
Lammermarkt 
 
Zie Fockerstraat II. Waarschijnlijk stonden de panden aan de Lammermarkt eerder in de boeken 
als huizen op de Langegracht. 
 
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/576  

Gevelteken Lammermarkt 29 

https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/576
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...  
GT_1699 Foto Ben Veldstra. Geveltekens aan de bovenkant van de pui van het pand.  
 
Drie gevelstenen waarop Andreaskruisen zijn afgebeeld, één in het midden en twee aan de 
zijkanten van de gevel boven de pui. Aan beide zijkanten van de gevel steken twee consoles 
uit waarop Andreaskruisen met een passer zijn weergegeven. Het is niet bekend of deze 
elementen dateren uit de tijd van de bouw van het pand of dat ze dateren uit het begin van 
de 20e eeuw. De casco's van de panden Lammermarkt 29 en 31 dateren uit de bouwtijd van 
de stadsuitbreiding van 1611. Dat is onlangs gebleken uit bouwhistorisch onderzoek van 
Erfgoed Leiden. De panden werden onderzocht naar aanleiding van de plannen voor de 
uitbreiding van Museum De Lakenhal. 
Het pand 
Het betreft twee eenvoudige huisjes met beide een voorhuis bestaande uit een onverwarmde 
voorruimte, een verwarmde achterkamer en daartussen een bedstede en een spiltrap naar de 
verdieping. Dat de voorruimte onverwarmd was geeft aanleiding te denken dat hier een 
nering werd gevoerd. Onder de bedstede zal een half verdiept keldertje hebben gelegen. De 
indeling van de verdieping was gelijkaardig met een verwarmde voor- en achterkamer, met 
daartussen een trap-bedstedezone.  
Geschiedenis 
In 1611 vond er in dit gedeelte van de stad een stadsuitbreiding plaats. Een groot aantal 
percelen in het bouwblok van het huidige Museum De Lakenhal werd gekocht door Anthonis 
Jorisz. Focker of Fokker. Deze 'projectontwikkelaar' herverkavelde de opgekochte percelen, 
onder meer door het aanleggen van de Fokkestraat en het Fokkeplein, en bouwde kleine en 
middelgrote huizen voor verhuur. De twee panden aan de Lammermarkt maakten deel uit van 
dit project.  
Anthonis Florisz. Focker 
Anthonis Florisz. Focker was de zoon van Joris Claesz. Focker, biertapper aan de Hogewoerd, 
op de hoek van het Gangetje. Hij huwde op 17 december 1583 als 'schoenmaker' met 
Emmetje Jans van Woerden. In 1610 werd Anthonis Jorisz Focker, steenbakker, burger van 
Leiden, als eigenaar van een pannenbakkerij genoemd. Anthonis wordt later ook met de 
namen Stoker of Augsburg aangeduid. Het is onduidelijk wanneer hij de pannenbakkerij 
kocht. Waarschijnlijk heeft hij de pannenbakkerij zelf gesticht. De pannenbakkerij lag aan de 
oostkant van de Heimanswetering en strekte zich uit vanaf de Rijndijk, later werd dit 
'Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken voorheen D. VAN OORDT & Co.' te Alphen aan den Rijn. 
[Stuk over Focker’s Huys weggelaten.] 
Het ging Anthonis blijkbaar voor de wind want hij werd in 1622 voor fl. 24.000,- en in 1624 
voor fl. 30.000,- aangeslagen. Maar vlak daarna begon de afbrokkeling van het kapitaal. Hij 
moest op 11 september en 29 oktober 1623 de opbrengst van een zeer omvangrijk huizen-
bezit afstaan voor de inlossing van twee verschillende schulden.  
Hij blijkt dan behalve het reeds eerder door hem verkochte woonhuis minstens nog de 
volgende huisjes in zijn bezit te hebben:  
14 aan de Jan Vossensteeg in ,,twee distincte poortjens”,  
24 in twee poortjes aan de Langegracht,  

https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_files/download/id/1926
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_files/download/id/1926
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_files/download/id/1927
https://www.erfgoedleiden.nl/abce9c08-26bc-11e3-91a3-3cd92befe4f8
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52 tussen Oude Singel en Lange Gracht tegenover de Bierkaai (het eerste gedeelte van de 
Oude Vest), derhalve zoals uit de beschrijving blijkt de huidige Fokkestraat, Fokkeplein en de 
daartussen gelegen huizen aan de Langegracht, tegenwoordig de Lammermarkt, en ten slotte  
12 huizen aan de Cromme Elleboogsteeg uitkomende op de Nieuwe Beestenmarkt.  
Dat zijn 102 huisjes in totaal!  
Hij kreeg hier een belangrijk deel van zijn inkomsten uit. Het ging waarschijnlijk om uiterst 
kleine woningen die bestemd waren voor de groeiende arbeidersbevolking. Op 12 januari 
1624 werd hij onder curatele gesteld en 15 juni ook nog gearresteerd blijkbaar wegens de in 
te vorderen 500e penning . In een notariële akte van 23 december 1626 staat hij als steen-
bikker genoemd. [Dat zal ‘steenbakker’ zijn geweest. KvV] Bij zijn overlijden in 1629 woonde 
Focker nog wel in de 'Nieuwe Stad', dat is het deel van de nieuwe stadsuitleg van 1611. 
Melksalon Tegelaar 
Uit een advertentie in de krant van 15 oktober 1879 blijkt dat het pand verkocht werd door 
notaris Dercksen van de Apothekersdijk 12. Het object werd als volgt omschreven: een 
winkelhuis, erf en tuintje groot 1 vierkante roede, 30 vierkante ellen, in bod gebracht op de 
som van 3000,-, verhoogd met 100,-.Het blijft onverkocht.  
In het voorjaar van 1897 woonde de familie Tegelaar al in het pand, het is niet bekend vanaf 
wanneer. Isaac Tegelaar werd winkelknecht genoemd bij zijn huwelijk met Hendrica Arnoldus 
in 1893. Later bij zijn tweede huwelijk -Hendrica was overleden in 1912- met Martje Aukes in 
1913, werd hij melkverkoper genoemd. Waarschijnlijk voerde hij al langer een melksalon want 
in 1904 deed hij een aanvraag voor een vergunning voor de verkoop van sterke drank. 
De melksalon uit die tijd is te vergelijken met een koffiebar uit de tegenwoordige tijd. In dat 
gedeelte van de stad hebben lange tijd de veemarkten plaatsgevonden en veel handelaren 
zullen in de melksalons en cafés die daar gevestigd waren even een drankje hebben genomen. 
[stukje weggelaten] 
Sloop 
[stukje weggelaten] Daarbij kwamen balklagen en metselwerk met aftekeningen van de 
oorspronkelijke indeling vrij en op basis daarvan kon de vroeg 17e eeuwse situatie worden 
gereconstrueerd. Een bijzonder detail was dat de vloerdelen van de verdieping doorliepen in 
de bouwmuur tussen Lammermarkt 29 en 31. Dit bewijst dat de pandjes gelijktijdig zijn 
gebouwd. Ten behoeve van de nieuwbouw van de Lakenhal worden deze panden gesloopt. 
De pui van nummer 29 zal voorlopig bewaard worden en er zal naar een nieuwe bestemming 
gezocht worden. 
Symboliek 
Het Andreaskruis is een schuinkruis, dat wil zeggen twee gelijke armen kruisen elkaar in 
diagonale stand. De apostel Andreas zou gekruisigd zijn aan een dergelijk kruis maar eigenlijk 
wordt de heilige pas vanaf de 12e eeuw afgebeeld met een dergelijk kruis. Het schuinkruis is 
echter ook een veelvoorkomend motief in de oudere Germaanse traditie. Daar komt het voor 
als een krachtige beschermende rune: de Gebo-rune. Het schuinkruis komt voor op vlaggen 
en wapens, verkeerstekens, objecten met irriterende stoffen, luiken op oude gebouwen (vaak 
een schuinkruis in de vorm van een zandloper), op muren als metselteken en op muurankers, 
als bescherming tegen blikseminslag.  
Bronnen: 
Digitaal Krantenarchief Erfgoed Leiden en Omstreken. 
Erfgoed Leiden, Vondst van de Week, rubriek van de erfgoedexperts van Erfgoed Leiden; 
https://www.erfgoedleiden.nl/vondstvandeweek/652. 
Expositie Marjan Teeuwen 'Verwoest Huis Leiden', van 10 juli t/m 6 september 2015. 
Leids Jaarboekje 1955, E. Pelinck, Huizen met torens en hun bewoners, blz. 97 e.v. 
Opgesteld door de Werkgroep Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden.  
 
Langebrug (vroeger Overwelvde Voldersgracht) 
  
RA 48, buurtkwestieboek C, folio 72v.  
Ten felven dage [29-06-1612] fijn Amelis van Hogeveen ende Mr Clemens van Baersdorp schepe-
nen ter requifitie ende instantie van Anthonis Joriszn Focker ende Huijch Adriaenszn timmerman 
geweeft in feeckere portael ofte gange uijtcomende op de Volrefgraft [= Langebrug] alwaer de 
voorf requiranten feijden dat Pieter Daemszn Peltier gecoft hebbende een huijfinge staende op 
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de voorf Volrefgraft welcke recht hadde van ourgange door de voorf gange ofte poortael, fijn 
huijfinge staende voor aende Bredestraet en refponderende tot achter aen de huijfinge bij hem 
als voren op de Volrefgrafte gecoft, fulcx hadde geapproprieert dat hij oock uijt de zelve huijfinge 
door de voorf gange ende poortael een uijtgang hadde. t Welck alfo fij fuftineerden dat hij niet en 
vermochte te doen, verfochten fij dat hij weder foude toeliggen de deur waer deur hij uijtte voorf 
huijfinge staende aende Brede straet in de voorf gange was comende, waer tegens de voorf 
Pieter Daems zn gehoort fijnde, fustineert hij dat het verfouck van den requiranten was ongefun-
deert. Ende dat hij daeromme ongehouden was daer inne te condestenderen ofte verwilligen 
ende es mitfdien partijen de wech totte justitie door faulte van accord geopent. Actum ten dae 
ende jaere als boven. 
 
Bonboek Vleeshuis fol. 240v Volrefgraft hier wert de Dieffsteegh overgesprongen. 

 Is bij Huych Adriaens vercoft aen Anthonis Jooriszn Focker belast mit ende om ric. 8.2.1627 [of 
1617?]. 

 Is bij Anthonis Jooris zn Focker vercoft aen Pieter Huijgens du Boijs belast met ende om ric. 
AA76 fso (19!)29-2-1618. 

 
Waarboeken 1617 – 1618, folio iijCxiij, AJF, 313. 
Wij Willem Corneliszn Tybault ende Jacob Paetdt Corneliszn schepenen in Leijden, oirconden dat 
voor ons gecomen ende verschenen es Anthonis Jorijszn Focker, ende bekende voor hem ende 
zijnen erven vercoft te hebben, opdrouch dienvolgende mitfdefen aen ende ten behouve van den 
eerfamen Pieter Huijgens zn du Boijs onfen mede broeder in rade als veertige een nieuwe gebou-
de huijfinge ende erve staende ende gelegen binnen defer stede aen noortfijde van Over Wulffde 
Volrefgrafte. Belegen hebbende aen d’een zijde ten noortweften Cornelis Quyrijnszn glaef-
maecker ene Bartholomees Wouterszn schoenmaecker ende aen d’ander zijde ten zuijtoosten 
beneden de gemeene poorte ende gange van Lucas Janszn couffemaecker ende Cornelis 
Stevenszn van Zuijlen timmerman ende daer aen boven Pieter Daemszn peltier. Streckende voor 
vande straete vande Overwulffde Volrefgrafte voorf tot achter aen voorn Lucas Janszn. Al ende 
zulcx de voorf huijfinge jegenwoordich getimmert ende gemaeckt staet mitfgaders gebruijckt 
ende bewoont wert mitte belastinge van drie verscheijden lofrenten. D’eerfte van negen guldens 
van xl grooten tstuck zeven stuuers ende acht penningen vrijs gelts t’sjaers. Aencomende de 
wedue van Jheroen Gerrijtszn Anthijcq fuijder za:. Ende tweede van vijffentwintich guldens 
munte voorf vrijs gelts tsjaers toecomende Claes Huijgens zn van Swijeten, en de derde van 
twaelff guldens ende thien stuuers munte voorf mede vrijs gelts tsjaers toecomende Steffen van 
Heuffen. Alle welcke drije partijen renten tot laste van den cooper al begonst hebben te lopen 
zedert meije dage @o xvj C ende feventien voorleden. Ende vorder met ... 
[standaardvoorwaarden, betaling:] mits blijvende bijde voorn. Pieter Huijgenszn du Boijs van de 
voorgeroerde lasten ende opstallen als naer behooren gejndemneert, ende bevrijt, ende boven-
dien met een fomme van seven hondert ende vijftich guldens munte voorf in gereeden gelde, 
ende dit al ter goeder trouwen ende fonder arch ofte lift. In oirconden defen met onfen zegelen 
bevesticht op ten negentienden februarij des jaers zeftien hondert ende achtien. Ende was 
geteijckent J Swaenenburch Befegelt etc. 
[Anthonis verkoopt twee nieuwe huizen en koopt aansluitend zelf bouwterreinen, zie andere 
akten.] 
 
Langegracht 
 
http://www.janvanhout.nl Buurthouden, vermelding met kaarten.  
Nummer 207 op de interactieve kaart is Fockersrijk. 
Ligging: de gemeene gebyren woonende in de vergrotinge deser stede aen de suytzijde van de 
Langegraft / beginnende van de Maren met d'eerste huysinge aencomende Anthonis Jorisz. 
Focker / oostwaers aen loopende / daerinne begrepen de twee slopstraetgens van de voorn. 
Focker / mitsgaders de huysingen staende in de poorte van Maritgen Cornelisdr. wedue van 
Cornelis Fransz. van Swanevelt / tot aen de huysinge van Jan Arentsz. Bouman / begrijpende 
omtrent vijftich huysen. 
(SA II 1216 inv. nr. fol. 60 vso - 61, 19-07-1622) 

http://www.janvanhout.nl/
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Geschiedenis: Kennelijk is de buurt vernoemd naar Anthonis Jorisz. Focker die in 1617 zes 
percelen aan de zuidzijde van de Langegracht tussen Mare en Volmolengracht koopt van 
Pieter Hugensz. du Boys. Focker bezat ook percelen aan de zuidzijde van de tegenwoordige 
Lammermarkt, die eveneens naar hem werden vernoemd (de niet meer bestaande 
Fokkestraat en Fokkeplein). 
(SA II inv. nr. 6602 fol. 42 - 43) 
In 1705 verzoekt men om samenvoeging met de gebuurte Nieuwgesticht, omdat Fockersrijk 
maar 15 huizen telt die door slechts 23 manspersonen worden bewoond, inbegrepen de 
vrijers die geen buyrt houwen. Wanneer er tegelijk twee buren moeten worden begraven zou 
dat grote problemen opleveren. Het Gerecht stemt toe (zie ook `Buurthouden', pag. 93). 
(SA II inv. nr. 96 fol. 146 vso, 24-03-1705) 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Langegracht onder andere Zuidzijde van Volmolengracht tot Mare: Nieuwmare fol. 34-84v. 
 
Waarboeken 1619, folio clxiij, Anthonis Joris Focker (163). 
Wij Huijch Pieterszn Codijck ende Jacob Willemszn Verboom schepenen in Leijden oirconden dat 
voor ons gecomen ende verfcheen zijn de eerfame heeren Pieter Arents Deijman, Amelis van 
Hogeveen, mr Clemens Baerfdorp ende Gerardt Lenaerts, burgermrsn derf stede ende beken 
vercoft te hebben ende opdrouch dientvolgen mitfdefen aen ende ten behouve van Anthonis 
Joriszn Focker een ledich erve groot zeffendertich roeden ende vijff riemvoets. Wefen de gehele 
partien genombreert mitte nus Lxvij, ende Lxviij ende een gedeelte van’t pertie Lxvj, gelegen inde 
vergrotinge defer stede aen fuijtfijde van Langegrafte onder de chaerte D. Belegen hebben int 
geheel aen d’een fijde ten ooften Alewijn Jansf timmerman ende aen d’ander zijde ten weften Jan 
Jacobszn mede timmerman. Ende t vorder gedeelte van t voorf partie lxvj strecken voor van 
Langegrafte voorf tot achter eenfdeels aen Paffchier van Dule metfel. cum focijs ende vorder aen 
Henrick Cornz. van Bilderbeeck defer stede mr metfel. Ende dat vrij fonder enige belastinge ... [zie 
verder bovenstaande standaardtekst als op folio cxxxj. Betaling:] “... eerft met een grontrente-
brieff van twintich gl van xl grooten t stuck elff st ende anderhalve mijtz t sjrs ende boven dien 
noch met een custingbrieff innehouden een fome van negen hondert twaelff gl ende drie sts 
munte voorfe te betalen staen vrijes gelts op zes aen een volgen jaeren als telcken jaere een 
gerecht fefte pt van dien Alreheijlichdage @o xvj C ende negentien t j e. Actum xxv en februarij 
anno xvj C ende negentien. 
 
Waarboeken 1618 – 1620, AJF folio iij C xx, 320. 
Wij Jan Jacobs zn de Bont ende mr Willem Bontius schepenen in Leijden oirconden dat voor ons 
gecoomen ende verscheenen zijn de eerfaeme heeren Pieter Arents zn Deijman, Amelis van 
Hogeveen, Mr Clements Baerfdorp ende Govaert Lenaerts zn, Burgemeefteren defer stede. 
Verclaerden hoe dat haerluijder voorfaeten in dienste vercoft hadde, ende dat zijluijden confir-
meren de felve vercoopinge dienvolgende opdrougen mitfdefen aen ende ten behouve van 
Anthoonis Jooris zn Focker, twee ledige erven groot elck zestien roeden ende zes riem voete, 
ende zulcx te faemen drijeendertich roeden ende twee rijem voeten gelegen befijden den 
anderen inde vergrotinge defes stede aen zuijtfijde van Langegrafte onder de caerte D daer van 
gemaeckt geth. mette nurs lxiij ende lxv. Belent ende belegen hebbende int geheel aen d’een 
zijde ten oosten t partije geth met nuo lxvj gecoft bij Jan Jacobs zn timmerman. Ende aen d’ander 
fijde ten westen t partije geth met nuo lxij gecoft bij de voorn Anthonis Jooris zn Focker. Strecken 
voor van Langegrafte voorf tot eerft aen t partije geth met nuo ix gecoft bij Abraham Adriaens zn 
timm. woonen tot Delft ende voorts aen t partije geth met nuo x gecoft bij Passchier van Dale 
cum focijs. Ende dat vrij fonder eenige belastinge, dan fal de coper op te voorf erven moeten 
[gedogen] de hypothecatie van eenige pachten waer van zij comparanten de cooper beloofden te 
bevrijden tfij met affloffinge van zelve off anderffints. Vorder met voorwaerde dat den cooper de 
voorf erven binnen zes jaeren naer der vijfentwintichsten feptembris @o xvj ende achtien 
voorleden weefen de date van de coopdach gehouden fal zijn te betimmeren met behoorlijcke 
timmeragie. Op pene indien de voorf erven nader zelve tijt onbetimmert mochten blijven leggen, 
dat defelve erven in fulcken gevalle volgen de keure defer stede op ijemants verfouck die aldaer 
fal willen timmeren hem bij schepenen fal werden affgeschadt. [standaardvoorwaarden verkoop 
bouwterrein, betaling:] Ende dat eerft met een rentebrijeff van achtien guldens te xl groten t 
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stuck ende vijftien stuuers tfiaers. Ende bovendien noch met een custingbrieff jnnehoudende een 
fomme van acht [honderd?] tweeentfeftich gl munten voorf vrijs gelts. Ende te betaelen staen op 
ses aeneenvolgende jaeren ende Lichtmiffe daegen als telckens een gerecht zeste paert vandien 
waer van lichtmiffe @o xvj C ende twintich t’eerfte jaer verschijnen zal. Ende dit alles ter goeder 
trouwen ende fonder arch ofte list. In oirconden defen met onfen zegelen bevesticht op ten 
thienden octobris @o xvj C negentien. 
 
Notaris P. Clz van Rijn, 1622, nr 208, AJF nr Clxxxviij, 188. 
Op huijden den xxen septembris anno xvj C xxij tich sijn Anthonis Joriszn Focker ter eenre ende 
Alewijn Janszn van Dijck ter andere zijde metten anderen veraccordeert ende ouereengecomen 
als volcht. Te weeten dat de voorf Focker vrij ijgentlijcken behouden ende gebruijcken fal de 
fijdelmuijr der huijfinge van de voorf Alewijn Jansn van Dijck daer inne hij Focker alreede is 
getimmert staene opde Langegracht achter de Scheijstraet jnde vergrotinge der stadt Leijden, 
zonder dat hij Alewijn Jans van Dijck off fijne naecomers de voornomde Focker of de zijnen eenige 
moeijeniffe off beletfelen fullen mogen doen, mits conditie jn gevalle Bergen op Zoom den tijt 
van een jaer naer date defer aende zijde van de Eedele mogende heeren staeten van Hollandt off 
fijnde Princelijcke Exelentie blijft, dat hij Focker alsdan aende voorf Alewijn Janszn van Dijck off 
defes zijne actie vercrijgende de helfte van de voorf zijdelmuijr dubbelt naer tauxatie van luijden 
hen des verstaende fal betaelen, mits cortende drije vaenen biers ende ... hij Focker op hem 
Alewijn Jans vorder heeft rechtelijcken pretenderen maer anders nijet. Belovende partijen t gunt 
voorf is onverbreeckelijcken nae te comen. Onder verband als nae rechten. Des t’oirconden 
desten geteijckent op den dach als vooren, ende geconfenteert Pieter Claeszn van Eijk notaris 
publ. hier aff twee gelijckluijdende actens te maecken ende aen wederzijden elcx enen te leveren. 
 
Notaris E. Schilperoort, 1622-1637 nr 305, AJF 35. 
Schuldbekentenis AJF wegens som van “thien hondert vijf entnegentig gulden aan de eersame 
Woutter de Vrijes” schepen van de stad, ... te doen betaelen aen ontv huijfhuijren ... t zijnen 
comparants behouve ... van de elff huijfen staende op den Langegracht achter aen grote huijfinge 
die hij comparant met nieuwe stenen aende Oude Chingel t’anderen tijden heeft gebout ende 
noch mitte huijfhuijren van de drije huijf staende in Jan Vossen steech mitfgaeders noch van een 
huijf op de Beestemerct ...  
3 augustus 1623. 
 
ONA notaris P.C. van Rijn, nr 209, jaar 1623, akte 174. 
Compareerde voor mij Pieter Claes van Rijn notaris publijck ende de getuijgen onder genomi-
neert, Anthonis Joriszn Focker. Verclaerene ende tekenen gediende hoe dat hij comparant per 
reste ten achteren is aen Mr Johan van Banchem greffier refiederende Leijden diverfe jaeren 
custings een merckelijcke somme importerende. Ende willende d’felve van fijn voorf achterwefen 
behoorlijcken acfeurenen ende aentwijfinge doen hoe ende in wat vougen hij aen fijnen betae-
linge fal geraecken. Soe geeft hij comparant mits defen specialijcken en onwederroupelic 
geauthorifeert Mr Jan Willems Werchijn. Omme vuijten naeme ende van weegen hem compt ten 
behouve van de gemelde heere greffier, off defes sijne actie vercrijgende weeckelijcx ende inne 
te maenen t’ontfangen de huijrpenningen van de naevolgende xxxviij huijfkens, als naementlijck 
xiiij huijfkens staende in Jan Vossensteech in twee distincte poortgens aldaer daeraff van een 
huijs, daer inne jegenwoordich woont een leertouwer de huijre alle vierendeel jaers wert betaelt 
ende fulcx t’eerfte vierendeel jaers tot profite van heer Greffier sal vallen Alreheijligen toecomen-
de. Item noch vierentwintich huijfkens, staende in twee vergaringen off poortgens elcx van xij 
huijfkens in de Langegraft aen de zuijtzijde achter de elff huijfen van hem comparant. 
Welcken ontfangh den huijr penningen van de voorf xxxiij huijfkens beginnen zal sondach 
toecomende in acht daegen wetende de xxiiij de septemb. defes jaers 1623 ende nochtans het 
ander huijf twelcke bijde vierendeel jaers betaelt wert weeckelijcx geduren fal ter tijt ende wijlen 
toe den voorn heer Greffier van fijn jegenwoordich achterwefen fal fijn voldaen, daer nae hem 
comparant wederom vrij zal staen de te verfchijenen vordere huijrpenningen zelffs t’ontvangen 
mits de heer Greffier van fijn vorder achter wefen voldoende als naer behooren. Met fulcken 
verstande nochtans, dat de voorn geconftitueerde fijnde ontfangen penning de welcke mitsdesen 
in vougen ende ten behouve als vooren gehouden worden voor getranfporteert aende heer 
Greffier te berde fal moeten brengen, ende fulcx daer off behoorlijken verantwoorden alle 
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maents precijs, mits voor zijn salaris genijetende van ijder weeck xx stuuvers ende bij refuijs van 
goetwilligen betaelinge, d ontwillige debiteurs met middelen van juftitie te bejegenen, item haere 
meubles goederen t arrefteren ende metten oficier vuijtten huijfen te doen stellen, ende voorts 
een procureur adlites te volmachtigen in omnibus cum potestatie fubftituendi in comun forma, 
met vorder machte ijemant vuijt de huijf fcheijdende met andere nijewe huijr te maecken, ende 
voorts generalijcken in alles te doene ende verhandelen dat hij compt ende prefent fuijde zelffs 
foude cunnen en vermogen te doen. 
Belovende hij comparant van waerden te houden, ende bij ene ijeke te doen houden alle t gunt 
bij de voorf geconftitueerde en allen anderen vuijt crachte defes gedaen ende vuijt ...erecht fal 
werden. Onder verbant als nae rechten. Confenteerde hier aff bij mij notario acte een off meer 
gemaeckt ende geexpedieert te werden. Aldus gedaen ende bij de comparant gepaffeert ende 
verleden ten huijfe ende comptoire mijns notaris ende op den xj de septemb anno 1623 ter 
prefentie van Harmen Courten van de Horft hoijckemaecker ende Cornelis van Werchijn clerck als 
getuijgen hier toe verfocht. 
 
Notaris P.C. van Rijn, 1623, akte 202. 
Op huijden den xxix en octobris anno 1623 compareerde voor mij Pieter Claeszn van Rijn, notaris 
publ. ende es de getuijgen onder genomineert Anthonis Joriszn Focker, woonende binnen defer 
stede Leijden. Ende bekende voor hem fijnen eruen ende naecomende wel ende deugdelijcke 
fchuldich te wefen Dirck Zegers van Campen [bezit in Koudekerk een steenplaats naast die van 
AJF] off de wettige thoonders defes de fomme van achthondert carolus guldens te xl grooten t 
stuck. Spruijtende ter faecke van goede geleende en verftrecte bereeckende penningen t fijnen 
comparants contentemente gedaen ende derfalven willende ende begerende de voornoemde 
Campen van fijn voorf achter wefen verfeeckeren en de behoorlijcke aentwijfinge doen, hoe ende 
in wat vougen hij aen betaelinge zal geraecken.  
Soe heeft hij comparant den felven mits defen geauthorifeert omme weeckelijks te mogen ont-
vangen, ofte inne doen maenen de huijrpenningen van de naevolgende huijfen. Als naementelijck 
dertich huijfen staende in een straet jegens over de Bierkaij, streckende van de Chingel tot opde 
Langegraft. Item noch ses huijfen tsijnden de felve straet opde voorf graft, item noch feftien 
huijfen staende in een slopken op de voorf Langegraft naeft de gemelde ses huijfen, ende noch 
twaelff huijfen staende inde Crommenelleboochsteech vuijtcomende op de Nijeuwe Beeste-
marckt. Van welcke voorf huijfen d’eerfte ontfangh beginnen ende innegaen fal op sondach de v 
de novembris toecomende. Ende van de naevolgende acht huijfkens, staende in de St Aechten 
straet, achter de groote huijfinge van de Leggende Leu daer inne hij comparant jegenwoordich 
woont daer aff zal de ontfanck beginnen Vrou lichtmis dage anno 1624. Dit alles gedurende foe 
lange ter tijt ende wijlen toe d’voorf somme van achthondert guldens mette nae volgende collect 
penningen sullen wefen voldaen. Tot dien zijnde oock (voor foe veel des noot fijnde) hij compa-
rant de voorf huijrpenningen mits defen is tranfporteerende, des de voorf Campen voor fijne 
collecte fal genijeten en mogen innehouden xxx stuvers ter weeck. Mits van fijnen ontfanck 
doende reeckening bewijf ende reliquaals naer behooren. Doch bij refuijf van goetwillige 
betalinge fal d’ontwillige debiteurs met middelen van juftitie mogen couffingenen. Item haere 
meuble goederen arrefteren en voorts generalijcken in alles doen ende verhandelen dat hij 
comparant alomme prefent fijnde, zelfs foude cunnen ende vermogen te doen met machte om 
een offt meers procureurs adites te volmachtigen ende ijemant vuijte huijr scheijdende met 
anderen nijeuwe huijre te maecken, t welcken comparant belooft gestandt te doen. 
Alles zonder arch ofte lift ende onder zulcken verbande als naer rechteren. Confenterende hier 
off bij mij notario acte in forma een off meer gemaeckt ende geexpedieert te werden. Aldus 
gedaen ende bij de comparant gepaffeert ende verleden binnen Leijden ter herberge vant 
Waepen van der Gouden. Int bijwefen ende vuerstaen van Willem Dircxz t jonge twijnvercoper 
ende Cornelis van der Berch mijn notaris clerck als getuijgen hier toe verfocht. 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3332/1627/002. 
Datum decreet 1627-02-12. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Meester Jan Willemsz Werckijn, door het gerecht van de stad Leiden 
gesteld als curator over de boedel van Anthonis Jorisz Focker op en jegens de burgemeesters en 
de regeerders der zelfde stad. 
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Namen opposanten Jacob Cornelisz de Haas; Adriaen Cornelisz van Valckenberg als rentmeester 
van het St. Elisabeth gasthuis te Leiden. Jan Maten c.s. als pachters van de impost van de turf. 
Gerrit Evertsz Roos. 
Namen kopers voor part 1 / Ewout Schilperoord, secretaris van het hoge heemraadschap en 
baljuwschap van Rijnland. 
Voor part 2 / Wouter Lambrechtsz Fries. 
Voor part 3 / Pieter Dircxsz van Leeuwen, secretaris van Leiderdorp. 
Voor part 4 / Huijbrecht Ewoutsz van Vinkenveen. 
Onroerend- en roerend goed het gaat hier om een groot aantal huizen, gelegen binnen de 
uitbreiding van Leiden maar vooral gelegen aan de Lange Gracht en de Singel. 
part 1/ een huis met erf gelegen binnen de uitbreiding van Leiden met aan de voorzijde de straat 
van de Nieuwe Beestenmarkt en met een stalling met uitgang in de poort van de St. Aechten 
straat waar tegenwoordig uitsteekt "den Leggende Lecu". nog 6 huizen met erf aan de Lange 
gracht 4 daarvan aan de westzijde en twee aan de oostzijde van de gang. 
Een stuk hooiland van omtrent 2 morgen 2 hont 50 roeden liggend aan 2 kampen in de hoge 
waard, nog 4 veenakkers gelegen in Boxhol, belent ten zuiden de Grote Braeck, nog 2 percelen 
veenland eveneens gelegen in Boxhol strekkend van de Kleine Braek tot de Grote Braek, nog 6 
huizen aan de Lange Gracht, 4 huizen aan de Singel en 6 ledige onbetimmerde erven aan de 
zuidzijde van de Lange Gracht. 
part 2 / een huis met erf in de St. Aechtenstraat met gezamelijke muren en loden goten met 
voorwaarden betreffende het secreet en waterlozingen, hun loop langs de secreten der buren tot 
aan het water van de oude vestingwallen, dat bij verstoppingen de kosten gezamelijk worden 
gedragen. 30 huizen ten zijden van de andere huizen inkomende aan de zuidzijde van de Lange 
Gracht, 6 andere huizen aan de Lange Gracht bij de West Werfstraat; 
voor part 3 / 11 huizen aan de Lange Gracht en 12 huizen achter de voornoemde huizen gelegen; 
voor part 4 / een huis met erf gelegen aan de Boxholsedijk in Boxhol en nog een turfschuur met 
grond van onbekende maat gelegen in Boxhol. 
 
Weeskamerboedels nummer 1189. Anthonis Joriszn Focker (twee documenten). 
Copije. Gefien bij den Hove van Hollandt t jntendit exploicten ende andere minimenten den 
felven Hove over gegeven vuijten naeme en van wegen Mr Jan Willemsz Werchijn als bij die van 
den Gerechte der stadt Leijden gestelt curateur over den boedel van Anthonis Jorisz Focker 
jmpetrant van willich decreet, op ende jegens de Burgemeefters ende Regierders der selven 
stede, Jacob Cornelis zoon de Haes, mitfgaders Adriaen Corneliszn van Walckenborch als rentmr 
van St Elisabeths Gasthuijs binnen der voors stede, Jan Matheu, ende conforten pachters van 
dien impost van den turff ende Gerrit Evertszn Roos mede aldaer oppofanten, mitfgaders allen 
anderen, die eenich recht actie off toefeggen zouden willen pretenderen op ofte aende huijfen 
erven ende landen breder hier naer te declareren gedaechdens ende deffaillanten, proponerende 
den voorn. impetrant bijde middelen van zijn voor nomde jnterdt, dat hij inde voors. qualite 
opten eerften septembris anno xvj C vijfentwintich naer verfcheijden openbare veijlingen, 
mitfgaders confent en aprobatie van die van de Gerechte der voornomde stede hadde vercocht 
de naer volgende huijfingen en erven op de conditien mede hier naer breder te declareren. Te 
weten aen Eeuwout Schilperoort secretaris van t’hoge heemraetfchap, mitfgaders Bailluifchap 
van Rijnlt. Eerft feker huijs en erve staende en gelegen binnen de vergrotinge der voorf stede 
aende noortzijde van die strate van de Nijenwe Beeftenmarckt, met een stallinge inganck en 
poorte tot in Sint Aechten straet daer jegenwoordich vuijt steeckt den Leggende Leeuw, belegen 
hebbende aende eene zijde en ooften Frans Adriaensf van Leeuwen, ende aende andere zijde ten 
weften Jan de la Soubs streckende voor van de straet Nieuwe Beestemarct voorf tot achter 
aenden boedel van den voornomden Focker met zeecker huijs ende erff staende in Sint Aechten 
straet voorf rontfomme met gemeene muijren, en loode gooten met voorwaerden alfoe het 
fecreet ende waterloofinge der voors huijfing jegenwoordich haer loop, ende looffinge hadde 
door die secrete goote van de gemeene gebuyren tot in t water van de Oude Vestwallen, dat den 
coper bij verftoppinge der zelver goote de coften van dien neffens de gebueren voors. zoude 
moeten helpen draegen portie porties gelijck, ende alfoo verscheijden andere huijfen en erven 
zoo in Sint Aechten, als Nelleboochs straten mede haer secreeten waterlooffingen door de voors. 
gemeene goote tot inde oude Vest waren hebbende dat de voors. cooper bij verstoppinge voor 
het innecomen van de voorf goote de coften vandien mede portie porties gelijck neffens de voors 
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huijfen in St Aechten en Nelleboochs straten, fouden moeten helpen draegen. Gedogende een 
ijder de openinge en reparatie ter plaetfe daer t gebreck zoude mogen voorvallen. 
Noch zeftien huijfen en hare erven staen en gelegen binnen de voorf vergrotinge befijde en over 
den anderen feeckere nieuwe gedeftineerde gange vuijtcommende aende zuijtzijde van de Lange 
graft, belegen hebbende ten noorden eenfdeels de naer volgende zes ledige erven, en anderdeels 
de Lange Graft. Ten oosten Alewijn Janszn timmerman, ten zuijden Mr Hendrick Cornelisff van 
Bilderbeeck, Jan Jacobszn timmerman, met meer andere met gemeene scheijtmuijren, ende ten 
weften de naervolgende dertich huijfen. Met voorwaerden dat alle de zijdt en scheijtmuijren, 
mitsgaders de gooten daer op gelegen tusschen den cooper ende de naest gehuijfde gemeen 
zoude wefen, en indier vougen onderhouden werden, conform de keuren der voors. stede, ende 
dat den coper, mette zes westwaertfche huijfen zijn secreet ende waterloffinge hebben zoude 
door de goote gemaeckt, ten dienste van de dertich huijfen. 
Item van de ses huijfen aende Lange Graft, ende van de vier huijfen, aende Cingel proportie 
dragende int onderhout ende gedoogende openinge alfvooren, ende noch ses ledige onbetim-
merde erven, gelegen aende zuijdzijde van de Lange Graft voors. Te weten vier aende oostzijde 
van de gange, der voors. sestien en de vordere twee erve, aende westzijde van voors. gange. 
Belent int geheel aende eene fijde ten ooften voor Jan Paffchierszn Operman, ende daer aen den 
voornomden Alewijn Janffzn timmerman, en aende andere zijde ten weften voor het huijs van 
den voorf boedel geteijckent met numero iij C wefende een van de ses huijfen bij Wouter 
Lambrechtzn [de Vries] gecocht, ende daer aen den voors. boedel selve met twee van de voors. 
dertich huijfen aende selve Wouter Lambrechtszn vercocht. Streckende voor van de straat, tot 
achter aen zeftien huijfen voorf, tfamen om de fomme van zeven duijfent, fijffhondert vijftich 
guld. in gereden gelde. Noch hadde hij impt vercocht aen Pieter Dircxz van Leeuwen, secretaris 
van Leijderdorp elff huijfen en haeren erven staende en gelegen befijden den anderen binnen de 
voor. vergrotingen aen zuijtzijde van de Lange Graft voors. belegen hebbende int geheel aende 
eene zijde ten ooften Jan Dircxzn van Sluijtenburchs erffgenamen, en aende andere zijde ten 
westen Jan Saffele, met een gemeene zijtmuijr. Streckende voor van de strate tot achter aende 
voors. boedel. 
(Noch twaelff huijfen en erven staende en gelegen achter de voors. elff huijfen daeren vrijen in en 
vuijtgang hebbende door eenen vrijeen eijgen open straet gange aende zuijtzijde van de voor-
fchreven Lange Graft hebbende twee gemeene bleijckvelden en een bequaeme gemeene bon-
put.) Belent en belegen hebbende in geheel ten noorden de Lange Graft voorsf, en eenige van de 
voors. elff huijfen ten oofen den voorf. boedel, ten zuijden Samuel Verwer en ten weften den 
voorn Jan Saffele. 
(Ende noch twaelff huijfen en haere erven, alle staen ende gelegen befijden en over den anderen 
in fekere gange vuijtcomende aende zuijtfijde van voorf Lange Graft tuffchen het huijf en erve, 
van de voors. Claes Jacobszn van Berckel vercogt, ende die voorf elff huijfen.) Belent int geheel 
ten noorden de voorf elff huijfen, ten oosten de weduwe en erffgenamen van Pieter van Heuffen, 
ten zuijden de voorf Claes Jacobszn van Boeckel, en ten westen de voorf eerfte twaelff huijfen, 
tfamen om de fomme van twaelff duijfent, ses hondert gulden gereet gelt, met voorwaerden dat 
den voorf coper belangende de zijt muijr tuffchen hem en d’voorf erffgenamen, van Sluijtenburch 
mitfgaders de goote ende aencleven van dien, hem dragen foude naer feecker accordt, tuffchen 
den voorf Focker en de voorf Erffgenamen gemaect, in date den xxiiij en martij ano xvj C achtijen, 
t welck den coper volgen foude met alle t recht vandien, wijders alfoo alle de huijfen en erven bij 
den voorn. van Leeuwen gecocht, neffens eenige ander huijfen ende erven gecommen van voorn. 
Focker haer secreet en waterloffinge hadden door sekere gemeene goote tot in de voors. Lange 
Graft, foo soude den voorf cooper de coften ter oorfaecke van reparatie, verftoppinge, off ander-
fints voor vallende helpen dragen portie porties gelijk. Gedogende een ijder ooc de openinge ter 
plaetfe daer t gebreck foude mogen voorvallen, alles fonder eenig tegenfeggen (ende dat alle 
muijren en gooten foo ter zijden als achter de voorf Leeuwens gecochte huijfen gemeen wefen en 
in conformite van voorf keuren onderhouden fouden worden.  
Noch hadde hij impetrant inde voorf qualite vercocht aen Wouter Lambrechtszn Fries) ses huijfen 
[zie hiervoor] ende haere erven mede staende en gelegen binnen de voorf vergrotinge aende 
zuijtzijde van voorf Lange graft omtrent de West dwerftraet belent en belegen hebbende int 
geheel ten westen Joris Janszn Bouman met een eijgen muijr aen defe huijfinge toebehoren en 
ten ooften de gange van de voorf zestien huijfen bij den voornomden Euwout Schilperoort 
gecocht. Streckende voor van de straet tot achter aen voorf boedel. 
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Mitfgaders noch dertich huijfen en haere erven mede staende ende gelegen in de voorf ver-
grotinge befijden en over den anderen in fekere Straet gange uijtcomende aen Noortfijde van de 
Oude Cingel en aende zuijtzijde van de Lange Straet [Fockerstraat II], belegen hebbende te weten 
de vijftien ooftwaertfche ten noorden den voorf boedel ende ten zuijden Adam Pieterszn van 
Aeck Scheeps capiteijn streckende van straetgange ooftwaerts aen tot aenden voorf boedel. Ende 
de vijftijen westwaertfche ten noorden den boedel voornomt en ten zuijden t geexecuteerde 
huijs van Corn. Sijmonszn Stam streckende vuijten ooften weftwaerts tot aen voorn Joris Jansff 
Bouman, Gerrit Evertszn Roos en meer anderen behouden dat indien zijluijden ofte eenige van 
hun bevonden mochten werden gerechticht te wefen, tot den drop over de muijr vallen den 
voors coper gehouden zoude zijn, dezelve te gedogen, waer voor die voorn Wouter Lambrechtszn 
belooft hadde de fomme van zeven duijfent gulden in gereden geld, des de felve coper quiteren 
foude zijne actie die hij tot laste van den voors boedel was hebbende, met voorwaerden dat alle 
die sijt en scheijtmuren mitfgaders de gooten daerop gelegen daer aenden selven boedel belent 
was, nu ende ten eeuwigen dagen gemeen zijn en indier vougen onderhouden souden worden 
generale onderhoudingh van de zelve secreethen, ende alfoo d’voorf dertich huijfen en haer 
erven mette ses huijfen aende Lange Graft voorf neffens defes westwaertfche huijfen van de 
zestien huijfen bij den voornomden Schilperoort gecocht mitfgaders vijer huijfen en haer erven 
aen Cingel refpectivelick hare secreet ende waterloofinge hadden door zekere gemeene goote tot 
inde Lange Graft, dat de coften van reparatie, en onderhout der selver gote, gedaen soude wer-
den portie porties gelijc, gedogende eenider oock de openinge ter plaetfen daert gebreck foude 
mogen voorvallen, wefende de vercoopingen van alle de voorf huijfen en erven gedaen geen 
vuijgefondert vrij ende fonder eenige voorgaende belastingen, doch dat de copers mosten gedo-
gen de hypotecatie, van eenige lasten pachten daer van de heren Burgemeesteren en Regierders 
der voorf stede de felve copers fouden moeten bevrijden t zij met affloffinge, off anderfints, ende 
wijders met foodanige waeringen conditien en voorwaerden als de oude brieven ende coopvoor-
waerden, mitfgaders de vordere befcheijden van elcx parthije wefende refpectivelick innehouden 
en medebrengen t’recht van t welcke de refpective copers volgen zoude, dat voorts alle d voorf 
partijen, van huijfen ende erven gelevert zoude werden bij willich decreet van dezen Hove, tot 
coften van hem impetrant, voor d’eene helft, ende de refpective coopers voor de wederhelfte, 
dragende de voorf copers, respectivelicken de coften van den tachtigsten penning, wefende de 
voorfchreven gecochte huijfingen en erven, te weten die bij t vierendeel jaers wierden verhuijrt, 
geaenuaert op St Jacobs daege anno xvj C vijffentwintich, ende die bij de weeck wierden ver-
huijrt, op den xxvij en julij daer aen volgende. Alle t welck de voorf parthijen ter goeder trouwen, 
ende met een oprecht gemoet belooft hadden dat zij t felve onverbreeckelicken zouden naer 
commen ende achtervolgen. Sonder daer jegens te doen, directelick noch indirectelick, in rechten 
off daer buijten, in geendr manieren, gelijck alles breder blijckende was bij het schriftelick con-
tract en coopvoorwaerden daer van gemaect, in date den voorf eerften septembris anno xvj C 
vijffentwintich. 
Nog hadde hij impetrant inde voorf qualite vercocht aen den voornomden Eeuwout Schilperoort, 
een stuck weijlant, groot omtrent twee morgen, twee hundt, vijftich roeden, leggende aen twee 
Campen, in de Hoogenwaert. Belent ten ooften de wedue ende erffgenamen van Floris Corneliff 
Koy, ten zuijden hij impetrant zelve streckende vande Werffloot van hem impetrant, tot achter 
aen Claes Cornelisz Schouten. Welcke werffloot bij hem impetrant als vercooper ende den cooper 
tot gemeenen coften recht deurgaende fouden werden opgefchoten, gelijck als die begonft was, 
ende dat d’aerde daer uijt commende bij haer elcx halff, en halff zouden werden genoten, met 
voorwaerden dat de voorf coper mofte gedogen dat d’eijgenaers van die achterfte landen hierop 
een overpadt off vuijtwech zouden moeten hebben gelijck zij van outs daer toe waren gerech-
ticht, omme te commen aende Hooge Waertschewech ende Rijn toe. Ende dat den coper zijn 
overpadt ende vuijtwech foude hebben, over de steenplaetfe van hem impt, mede tot aende 
Hoogewaertfchewech en Rijn toe, en voorts met eenen vrijen deurvaert tuffchen de Steenplaets 
van hem impt. ende de steenplaets van Dirck Zegerszn van Campen, tot inden voorf Rijn ende dat 
vrij, als buyrlant om de fomme van Twaelff hondert tachtich guldens te betalen met een vierde 
paert gereet, bij de aenvaerdinge en voorts de drie refterende vierde paerten, op drie eerft-
comende ende achtereen volgende Petrj Ad Cathedram dagen, anno xvj C ses ende twintich t 
eerfte. 
Noch hadde hij impt aenden voorf Schilperoort vercocht vier veenackers genaemt de Ruijge 
Camp, gelegen in Boxhol belent int geheel en noorden Dirck Dircx zn Scheepmaecker cum focijs 
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ten ooften d erffgenamen van Mourits Gerritszn za: ten zuijden de groote Braeck, ende ten 
weften Pieter Joofte, mitfgaders noch twee percelen veenlants mede gelegen in Boxhol voorf, 
gecommen van Pieter Michielszn van Vinckeveen cleermaecker, streckende van de cleijne braeck 
aff, tot aende groote braeck toe, Belent aende ooftzijde d’erffgenamen van Cornelis Corneliszn 
Ecken, ende westwaerts d’erffgenamen van Corn. Janfz, met voorwaerden dat den voorf coper, 
de voorf vier veenackers ende d’voorf twee perceelen veenlants foude moeten verongelden gelijc 
van outs daer van betaelt was. Ende dat boven de fomme van twaelff hondert vijftich guls refte 
van cufting penningen competerende Mr Cornelis Weef, om twaelffhondert guls in gereden 
gelde, alles mede breder blijckende bijde voorfeijde coopvoorwaerden.  
Eijntelick hadde noch hij impetant vercocht zeker huijs ende erve staende ende gelegen aen den 
Boxholschen dijck in Boxhol voors. Belent ten weften ende zuijden Frans Louriszn ten oosten 
Willem Dircxzn Blaefgens wedue ende ten noorden Boxfholder dijck. Als ende fulcx tfelve doen 
tegenwoordich gemaect ende getimmert ftondt, mitfgaders gebruijckt en bewoont werde. Te 
aenvaerden op meije dage ano xvj C vijff en twintich, en te verongelden gelijck van outs waer van 
coper was geworden Ghijfbrecht Eeuwoutsz van Vinckeveen voor de fomme van tweehondert en 
vijftich gulden, te betalen op vijff St Jacobs dagen, St Jacobsdach anno xvj C fijff en twintich t 
eerfte. 
Mitfgaders noch een turffschuijr ende de gront vandien ende foo veel vorders als hem impetrants 
eijgendom inde voorf qualite zoude mogen strecken mede staende ende gelegen in Boxhol voorf, 
achter de huijfinge en schuijre van Thijs Dircxzn gecomen van Jacob Danielszn van Leeuwen mede 
te verongelden als van outs en te aenvaerden datelick ende mette palmslach waer van coper ge-
bleven was Frans Cornelisf van Leeuwen woonende tot Mijert voor de fomme van hondert vijffen 
tfeventich guldens te betalen op vijff St Jacobs dagen alsvoren. Ende was t voorf landt gelegen 
inde Hogewaert, bij den voorf coper aengevaert den xxij en januarij anno fefthienhondert vijffen-
twintich ende de voorf landen, in Boxhol den xxvij en julij anno xvj C vijffentwintich. Welcke voorf 
partijen van goederen bij impetrant mede belooft hadde, aende voorf respective copers te 
leveren bij willich decreet van den voorf hove, tot coften van hem impetrant ende coper, halff 
ende halff alf vooren, gelijck alle t felve mede breder te fien was, bij de refpective fchriftelicke 
coopvoorwaerden, daer van zijnde. Welcken volgende hij impetrant mandament int felve cas 
dienende, in communj forma van den felven hove hebbende geimpetreert. Hadde voorts vuijt 
crachte vandien naervolgende den stijl, ende vfantie van den voorn hove, mitfgaders het difpo-
fitijff, van den felven mandamente tot drie maelen toe foo binnen de dorpen van Coudekerck, 
mitfsgaders Waverveen als binnen der steden van Leijden en Amsterdam bij kerck ende Marckt-
daechfe geboden ende fulcx bij openbare edicte ter behoorlicker plaetfen gedaen dachvaerden. 
Allen den geenen die op ofte aende voorf huijfen erven ende landen eenich recht, actie off toe-
feggen zouden willen pretenderen. Omme d’felve heure actie telcken geprefigeerden dage 
voorden voorf hove te commen intenteren op peijne dat zij daer van versteecken fouden wefen 
ende hen geimponeert worden een eeuwich swijgen en silentium. Ende hadde over fulcx hij 
impetrant vervolgens jegens allen den noncomparanten geobtineert t’eerfte, tweede ende derde 
deffaulten inder vougen dat hij voort proffijt van den zelven derden defane geadmitteert was zijn 
intendit over te leggen, mette verificatien daer toe dienende, ende hem geconfenteert, een 
ander mandament vuijt crachte van t welcke alle den noncomparanten vierdemael exfuper abun-
danti tot zekeren tamelicken dage voor den voorf hove gedachvaert zijnde, omme voorf intendit 
te fien verifieren, ende fententie te hooren prominchieren, met inthunatie. Ende echter niemant 
anders comparerende als d’oppofanten int hooft van defen geroert, soo was hem impetrant 
jegens allen den noncomparanten verleent t vierde deffault tot zulcken prouffite als @ rachte 
daer van schuldich was te volgen. Mitfgaders acte, omme gevoucht te werden bij t voorf intendit 
omme int vifiteren vandien daer op fulck regard genomen te werden, alft behooren foude. Ende 
hadde voorts hij impetrant tegens de voornomde oppofanten, eijfch doende geconcludeert, tot 
interpofitie van den voorf decrete, ende gemaeckt eijsch van coften. Waerop d’voorf oppofanten 
verclaerende heurluijder redenen van oppofitie deden zeggen, ende eerft de voornomde Burge-
meefters ende Regierders der stadt Leijden, dat zij oppofanten op de huijfen ende erven, bij den 
impetrant vercocht ende in defen gedaen proclameren, fpreeckende hebben verfcheijden belas-
tingen van cuftingen, renten, verpondingen ende straet penningen, als eerft op de zestien huijfen 
en erven gelegen inde vergrootinge van de voorf stadt befijden en over den andren vuijtcom-
mende in fekere gange aende fuijtfijde van de Lange graft, mitsgaders op de ses leedige erven, 
gelegen aende fuijtfijde van de felve Lange graft. Te weten vier aen ooftzijde, en twee aende 
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weftzijde van de voorf gange, alle gecocht bij Eeuwout Schilperoort over feeckere custinge ver-
fchenen Lichtmiffe xvj C twintich hondert drie en veertich gulden derthijen stuvers vijff penn eene 
mijte, noch twee hondert gulden, fef stuvers, veertien pen twee mijten verfchenen Alderheijligen 
sestienhondert ende twintich, maeckende te famen drie hondert eenenvijftich guldens vier penn. 
Noch gelijcke fomme van driehondert een ende vijftich gulden, vier penn verfchenen Lichtmiffe 
en Alderheijligen xvj C eenentwintich, nog gelijcke fomme verfchenen alfvoren, over den jare xvj 
C twee en twintich, noch over den jaere xvj C drie en twintich mede de fomme van drie hondert 
eenenvijftich gulden vier pen, noch over den jare xvj C vier ende twintich, gelijcke fomme en op 
Lichtmiffe xvj C vijff en twintich de fomme van hondert drije ende veertich gls dertijen stuv vijff 
pen eene mijte, maeckende te famen achtijenhondert achtentnegentich car. gulden veertien 
stuv, negen pen, eene mijte metten jntereffe vandien tegens den penning zestien zedert de 
respective verschijndagen totte effectuele betalinge toe. Noch competeerde de felve op de voorf 
huijfen eerft twee renten elcx van negen gulden feven stuvers acht penning strs daer van versche-
nen en onbetaelt zijn de jaren xvj C en twintich, xvj C eenentwintich, xvj C twee en twintich, xvj C 
drie en twintich, xvj C vierentwintich, xvj C vijffentwintich en xvj C fefentwintich bedragende 
hondert twintich gulden zes stuv. Noch twee renten d’eene van zeven gulden elff stuv acht pen 
ende d’andere van twintich guldens elff stuvers, beijde verfchenen op Alderheijligen daer van 
mede verfchenen ontbetaelt zijn de jaren van xvj C en twintich [tot en met] xvj C vijffentwintich, 
bedragende hondert achtentzestich guls vijftien stuv mitfgaders noch het capitael van alle de 
voorf renten, bedragende zevenhondert vijftich gul en het vorder verloop zedert de voorf 
respective verfchijndagen, totte effectuele betalinge toe. Noch soo competeeren haer oppofan-
ten opde ses partijen van huijfen ende erven inde vergrotinge van stadt aen zuijtzijde van de 
Lange graft omtrent de Westdwerfgraft mitfgaders op dertich huijfen inde vergrotinge bezijden 
den anderen in zeeckere straet gange vuijtcomende aende noortzijde van de Chingel aende 
zuijtzijde van de Langegraft alle tfamen gecocht bij Wouter Lambrechtsz de Vries [marge: hier van 
komt de friese noch 4 huijfjens Fries 36 huif], de naervolgende cuftingen. As eerft een cufting 
verfchenen Lichtmiffe xvj C ende twintich, de fomme van hondert eenenvijftich gulden fijff 
stuvers fef penn twee mijten, noch de custingen verfchenen Lichtmiffe xvj C eenentwintich, de 
fomme van vier hondert, vijffentwintich gulden, veertien pen. twee mijten en noch de refpective 
cuftingen verfchenen Lichtmiffe xvj C twee ende twintich [tot en met] xvj C vijff ende twintich, 
elck jaer ter fomme van zeven hondert drie en veertich gulden xvj t negen pen. twee mijten, 
maeckende te famen een fomme van drije dufent vijffhondert fef gulden twaelf stuvers, negen 
pen alles mede metten jnterefte vandien jegens den pen zestien zedert de respective verfchijn-
dagen, totte effectuele betalinge toe. Noch competeerden haer oppofanten op de huijfinge 
staende op de Beeftemarct, de verpondingen, omegeslagen over de jaren xvj C een ende twintich 
[tot en met] vijffentwintich, tot zestien gulden, thijen stuv fiaers, maeckende vierenvijftich gul. 
Noch op de drije erven daerop getimmert staen de zestien huijfen op de Lange Graft, de verpon-
dinge ommegeslagen over den jaere xvj C vijffentwintich jeder erff tot twee ende dertich stuvers. 
Maeckende vier gulden zestien stuvers, noch op de elff huijfen op de voorfchreven Lange Graft de 
verpondinge over de jaren xvj C ende negentien [tot en met] vijffentwintich, te weten van de 
thijen huijfen tot twee guls thien stuvers fiaers, en vant elffde huijf tot eenen gulden zestien 
stuvers, maeckende te famen hondert zeven ende tachtich gulden twaelff stuvers. Noch op de 
tweemael twaelff huijfen, de verpondingen ommegeflaegen over de jaren xvj C negentien [tot en 
met] vijffende twintich, tot eenen gulden op het huijf fiaers makende te famen hondert acht en 
tfeftich guldens en ten lesten soo competeerden haer oppofanten noch op de huijfinge staen in 
St Aechten Straet de fomme van vijftien guldens, negentien ftuvers vier pen. Ende noch op de 
huijfinge staend op de Lange graft tufchen de Scheijstrate ende de Westdwerfgraft de fomme van 
zestien gulden acht stuver alles ter faecke vant Straet gelt over de voorfchreven huijfinge omme-
geflagen. Ende alfoo de refpective huijfen vercocht ende geproclameert waeren vrij ende fonder 
de voorf lasten. Soo concludeerden zij oppofanten dat zij verclaert fouden worden goede oppo-
fanten en dat het decreet op de voorfchreven huijfen verfocht geinterponeert zoude werden met 
alle de voorf lasten ofte dat alle d’felve lasten bij de refpective coopers vuijt haere belooffde 
cooppen zouden werden affgedaen en betaelt, ende dat d’voorf huijfen daer vooren fouden 
blijven verbonden tot dat alle tfele effectuelick zoude wefen geprefteert, en dat den impetrant 
zoo hij procedeert zijnen vorderen eijfch ende conclufie zoude werden ontfeijt, maeckende mede 
eijfch van coften off tot anderen foodanigen fijnen en conclufie als bevonden foude werden te 
doen. Ende de voorn. Jacob Corneliff de Haes, Adriaen Corneliszn van Valckenburch, als rent-
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meefter van St Elifabeths Gasthuijs tot Leijden, mitfgaders Jan Maton ende conforten pachters 
van den turff impoft, alle mede oppofanten doende prefentatie. Verclaerden, inde verfochte 
interpofitie te confenteren, mits dat de refpective copers gehouden zouden zijn haere belooffde 
cooppen te brengen inde Griffie van den voorfschreven hove tot behouve van den geenen die bij 
preferentie off concurrentie bevonden zouden werden, daer toe gerechticht te zijn. 
Sustinerende mette felve prefentatie te mogen volstaen, ende refuijf van dien. Concludeerden tot 
vorder nijet ontfanckelick ende bij ordime dat den impt. zijnen vorderen eijsch en conclufie zoude 
mede worden ontfeijt. Maeckende mede gelijcken eijfch van coften als vooren hadde noch den 
voornomden Gerit Everts zoon Roos mede oppofant. Verclarende zijnen redenen van oppofitie 
op de vijftien huijfen begrepen onder de parthije van dertich huijfen staende inde vergrootinge 
van de stadt van Leijden, voorf die gefeijt werden vuijten ooften weftwaerts te strecken, tot aen 
Joris Jansff Bouman, hem oppofant ende meer andere breder inde voorwaerden ende hier 
vooren geexpreffeert oock doen zeggen en voor zoo veele de voorf huijfingen aen hem oppofants 
muijr zouden ftrecken, dat den zelven muijr hem oppofant in vrijen eijgendom alleen toecom-
mende was, zulcx dat den impetrant inde voorf qualite den drop van den felven muijr vallende 
tot noch toe gehouden was geweeft op de gefub. hasterde erven te gedoogen. Concludeerde 
mitfdien dat hij oppofant, verclaert zoude worden goet oppofant ende dat bij de voorf interpofi-
tie zoude worden gedeclareert dat d’voorf huijfen vuijten ooften westwaerts streckende tot aen 
den drop van de muijr van hem oppofant de felve muijr hem in vrijen eijgendomme alleen was 
toebehorende, ende dat den voorfchreven impetrant copers en allen anderen den drop van den 
voorf muijr ten eeuwigen dagen gehouden waeren op haere erven te gedogen zonder aen voor-
fchreven muijr eenigen eijgendom te mogen pretenderen. Ende dat den impetrant zijne conclufie 
voor foo veele die hier tegens was strijdende zoude werden ontfeijt. Maeckende mede eijfch van 
coften alfvooren daer op. Jacob van den Ancker, inde voorf qualite verclaerde dat hij inde voorf 
oppofitie confenteerde. Gehoort welke verclaringe mitfgaders Johan van Rijn als procureur van 
den voorf oppofant es bij den hove geordonneert dat hier van acte gemaeckt ende mede 
gevoucht zoude werden bij den decreete ten fijne alfvooren. Waernaer de voornomde Burgemrn, 
ende Regierders van Leijden doende naerder prefentatie tegens den voorn. impetrant, inde voorf 
qualite dede feggen hoe dat de crediteuren van den voorf Anthonis Joriffz Focker zedert date 
vant overleveren van huerluijder oppofanten oppofitie gecompareert waren geweeft voor 
d heere ende meester Hendrick Rofa Raedt ordinaeris van den voorf Hove als commiffaris in 
defen ende aldaer gehouden hadden preferentie van cooppen belooft voor de refpective 
huijfingen in defen geproclameert. Verclaerden daer omme zij oppofanten te confenteren inde 
voorf verfochte interpofitie, mits dat de voorf copers van de felve huijfingen bij de voorf 
interpofitie van den decrete zouden werden gecondemneert heure refpective cooppen te betalen 
aen hen oppofanten voorf mitfgaders d’andere crediteuren van voorf. Focker. In conformite van 
den voorf verbale. Ende dat de voorfchreven huijfen ende erven verclaert ende blijven zouden 
verbonden voor de beloofde cooppenningen en jntereften vandien, tot dat alle d’felve bij ordre 
van de voorfchreven preferentie zouden wefen gediftribueert. Ende bij refuijf van de felve 
prefentatie perfisteerden bij de conclufie ende oppofitie van wegen hen oppofanten apud acta 
ende hier vooren genomen. Welcke voorf naerder prefentatie de voorfchreven Jacob Corneliszn 
de Haes, Adriaen Corneliffz van Valckenburch, inde voorf qualite mitfgaders Jan Maton, ende 
conforten verclarende mede te emploieren. Waren de voorfchreven refpective prefenties bij den 
voorfchreven Impetrant geaccepteert en voorts ter ordonnantie van den voorfchreven Hove, 
daer aff mede acte gemaeckt en gevoucht bij des voorfchreven impetrants intendit mede ten 
fijne alsvooren. Hebbende voors defelve impetrant van fijn voorf indendit mette verifficatien van 
dien onder den hove gedient en recht begeert. T voorf Hoff, met rijpe deliberatie van rade eenr 
gefien ende overgewegen hebbende alle tgene ter materie dienende es, inden naeme en van 
wegen de Hoge Overicheijt ende Graeffelicheijt van Hollandt, Zeelant ende Vrieslandt verclaert 
dat volgende de prefentatie van de voornomde oppofanten, ende d’acceptatie van den voornom-
den inpetrant zoo hij procedeert de coopers van de voorfchreven respective huijfingen vooren 
verhaelt, gehouden blijven hare cooppen te betalen aen voornomden Burgemeesters ende 
Regierders van Leijden mitsfaders d’andere crediteuren van den voornompden Focker in confor-
mite van den verbale den achtienden Septembris anno xvj C fefentwintich voor den Ed Heere 
Meester Henrick Rofa Raet ordinaris van den voorfch. Hove als commiffaris gehouden. Ende dat 
de voorf refpective huijfen en erven zullen blijven verbonden voor de beloofde cooppenningen, 
ende d intereften vandien, tot dat alle de felve bij ordre van de voorf preferentie zullen wefen 
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gediftribueert. Verclaert voorts dat volgende de prefentatie van den voornomden Gerrit Everts 
Roos mede oppofant ende de acceptatie van den voorf impetrant inde voorfchreven qualite de 
vijftien huijfen begrepen onder de parthije van de dertich huijffen staende inde vergrootinge der 
stad Leijden voornomt, die gefeijt werden vuijten ooften westwaerts te strecken tot aen Joris 
Janszn Bouman den voornomden oppofant ende meer andere breder inde voorwaerden 
geexpreffeert, en voor zoo veele de voorf huijfingen aen des oppofants muijr mogen strecken, 
d’felve muijr hem oppofant in vrijeen eijgendom alleen toe te hooren ende dat mit dijen den 
voornomden impetrant, zoo hij precedeert copers ende allen anderen van voorf huijfen den drop 
van den voornomden muijr ten eeuwigen dagen gehouden blijven op haere erven te gedoogen 
zonder aen deffelffs oppofants muijr eenigen eijendom te mogen pretenderen, heeft voorts voort 
prouffijt en vuijt machte van de deffanten bij den voornomden impetrant foo hij procedeert in 
defen geobtineert den voorfchreven gedaechdens ende deffaillanten en elcx van hen verstoken 
en versteecke hen tfelve Hoff mitfdefen van allen exceptien, declinatoir, dilatoir, peromptoir, 
defenfien, weren recht actie ende toefeggen die zij en elcx van hen opte voorf huijfen, erven, 
landen en fchuijr breeder vooren verhaelt hadden mogen doen proponeren en pretenderen. 
Interponeert het decreet opte voorfchreven kerck en marcktdaechsche geboden ende andere 
folemniteijten in defen gedaen en gehouden. Onterfft den voornomden impetrant zoo hij 
procedeert van de voorfchreven huijffingen, erven, landen en schuijr breder vooren verhaelt 
ervende veftigende ende decreterende daer jnne mitfdefen de voornomde refpective copers, 
heuren erven en nacomelingen off actie van hen hebbende omme alle d’felve te mogen behou-
den befitten ende gebruijcken als heur vrij eijgen goet inder manieren voorfchreven ende naer-
volgende de coop voorwaerden daer van zijnde imponerende hier op den felven impt inde voorf 
qualite deffaillanten en allen anderen een eeuwich fwijgen en silentium gedaen inden Haege bij 
meesters Pieter Couwenburch Beloijs, Andries de With, Johan Oom van Wijngaerden, Abraham 
van der Meer, Willem van Muijlwijck, ende Hugo Block, Raetfluijden van Hollandt ende gepro-
minchieert den xij e Februarij anno xvj C seven ende twintich. 
T oirconde t zegel van justitie hijer onder aengehangen in kenniffe van mij en was onderteijckent 
F de Witte wefende wthangende befegelt met een groot root waffchen fegel aen een double 
franchijne deurgeftoken staert. 
Nae gedaen collatie es de jegenwoordige mit fijn originele decreetbrief gefchoe=en in franchijn 
fijn in date geteijckent ende befegelt alfvooren van woorde te woorde accorderen bevonden 
huijden den eerften Aprilis anno xvj C fevenentwintich. 
Bij mij Notaris publijck tot Leijden refiderende. 
Willem? Grotelande nots publ. 1627. 
[Op de omslag staat:] Decreet Brieff van de 36 huijfen van Focker, No X Fokkerstraat. 
 
Nummer 1189. Tweede stuk in de omslag. 
Copiae 
Gefien bij den Hove van Hollandt t intendit exploiten ende andere minimenten den felven Hove 
overgegeven vuijten naeme ende van wegen Mr Jan Willemsz Werchijn, als bij die van den 
Gerechte der stadt Leijden gestelt curateur over den boedel van Anthonis Joriszn Focker impe-
trant van willich decreet op ende jegens de Burgemeefers ende Regierders der felver stede Jacob 
Cornelis de Haes mitsgaders Adriaen Corneliszn van Valckenburch als rentmr van St Elifabeths 
Gafthuijs binnen der voorf stede, Jan Maton en conforten pachters van den impost van den turff 
ende Gerrit Everts Roos mede aldaer oppofanten mitfgaders allen anderen die eenich recht, actie 
off toefeggen fouden willen pretenderen op off aende huijfen erven ende landen breder hier 
naer te declareren gedaechdens en deffaillanten proponerende den voorn impetrant bij de 
middelen van fijn voornomde intendit, dat hij inde voorf qualite op ten eerften septembris anno 
xvj C Vijffentwintich naer verfcheijden openbare veijlingen mitfgaders confent en approbatie van 
die van den Gerechte der voorn stede hadde vercocht der naervolgende huijfingen ende erven op 
de conditien mede hier naer breder te declareren. Te weten aen Euwout van Schilperoort secre-
taris van t Hoocheemraetfchap mitfgaders Bailliufchappe van Rijnlant, eerst @ noch feftien 
huijfen en haere erven staende ende gelegen binnen de voorf vergrotinge befijden en over den 
anderen ten feeckere nieuwe gedeftineerde gange vuijtcommende aen zuijtzfijde van de Lange-
graft, belegen hebbende eenfdeels de naervolgende fef ledige erven ende anderdeels de Lange 
Graft, ten ooften Alewijn Janszn timmerman ten zuijden Mr Heijndrick Corneliszn Bilderbeeck, Jan 
Jacobszn timmerman met meer andere met gemeene scheijt muijren ende ten weften de naer-
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volgende dertich huijfen met voorwaerden dat alle de zijt ende scheijtmuijren mitfgaders de 
gooten daer op gelegen tuffchen den coper ende de naeftgehuijfde gemeen fouden wefen, ende 
indier vougen onderhouden werden, conform de keuren der voorf stede. Ende dat den coper 
mette ses westwaertfche huijfen zijn fecreet ende waterlofinge hebben zoude door de goote 
gemaeckt ten dienfte van de dertich huijfen. Item van de ses huijfen aende Lange Graft ende van 
de vijer huijfen aende Cingel proportie draegende int onderhoudt, ende gedoogende de copen-
ninge als vooren z T voorf Hoff met rijpe deliberatie van rade deurgefien en overgewegen heb-
bende alle t gene ter materie diennende es, inden naeme ende van wegen de Hoge Overicheijt 
ende Graeffelicheijt van Hollant, Zeelant ende Vrieflant verclaert, dat volgens de prefentatie van 
voorn oppofanten ende d’acceptatie van den voorn impetrant zoo hij procedeert de coopers van 
de voorfchreven refpective huijfingen vooren verhaelt, gehouden blijven haere cooppeningen te 
betalen aende voornomde Burgemeefters en Regierders van Leijden mitfgaders d’andre crediteu-
ren van den voornomde Focker in conformite van den verbaele den xviij Septemb xvj C fefen-
twintich voor den E heere meefter Henrick Rofa Raedt ordinaeris van den voorf Hove als commif-
faris gehouden ende dat de voorf refpective huijfen en erven fullen blijven verbonden voor de 
belooffde cooppen ende d’intereften van dijen tot dat alle de felve bij ordre van voorf preferentie 
zullen wefen gediftribueert. Verclaert voorts dat volgende de prefentatie van den voorn Gerrit 
Everts Roos mede oppofant ende de acceptatie van den voorf impetrant inde voorf qualite de 
vijftien huijfen begrepen onder de parthije van dertich huijfen staende inde vergrotinge der stadt 
Leijden voornomt die gefeijt werden vuijten oosten weftwaerts te strecken tot aen Joris Janszn 
Bouman den voornomden oppofant in meer andere breder in de voorwaerden geexphoffeert 
ende voor fo veele de voorf huijfinge aen des oppofants muijr mogen ftrecken d’felve muijr hem 
oppofant in vrijen eijgendom alleen toe te hooren en dat mits dijen den voornomden impetrant 
foo hij procedeert copers en allen anderen van voorf huijfen den drop van den voorn muijr ten 
eeuwigen dagen gehouden blijven op haere erven te gedoogen zonder aen des felffs oppofants 
muijr eenigen eijgendom te mogen pretenderen. Heeft voorts voort prouffijt ende vuijt machte 
van de deffanten bij den voornomden impetrant zoo hij procedeert in defen geobtineert den 
voorf gedaechdens ende deffaillanten ende elcx van hen versteken ende versteeckt hen t felve 
Hoff mitfdefen van allen excoptien, declinatoir, dilatoir, peremptoir defenfien, weren recht, actie 
ende toefeggen die fij ende elcx van hen, opte voorf huijfen, erven, landen ende schuijr breder 
vooren verhaelt hadden mogen doen proponeren en pretenderen. Interponeert het decreet opte 
voorf kerck ende marcktdaegfe geboden, ende andere folenniteijten in defen gedaen ende ge-
houden. Onterft den voorn impetrant foo hij procedeert van de voorf huijffingen, erven, landen 
en schuijr breder vooren verhaelt. Ervende vestigende ende decreteren daer innen mitfdefen de 
voornomde refpective copers heuren erven ende nacomelingen off actie van hen hebbende 
omme alle d felve te mogen behouden bezitten en gebruijcken als heur vrij eijgen goet, inder 
manieren voorfchreven naervolgene de coopvoorwaerden daer van zijnde. Imponerende hier op 
den zelven impetrant inde voorf qualite deffaillanten en allen andren een eeuwich fwijgen ende 
filentium. Gedaen inden Hage bij Mrs Pieter Couwenburch Beloijs, Andries de Wth, Johan Oom 
van Wijngaerden, Abraham van der Meer, Willem van Muijlwijck en Hugo Blok, Raetfluiden van 
Hollant, ende geproninchieert den xij en februarij xvj C feven en twintich. 
T oirconde t zegel van justitie hijer onder aengehang in kenniffe van mij ende staet onderteijckent 
J de Witte hebben een uijthangende zegel met dubbelde franchijnen steerten in rooden waffe. 
 
Zie ook onder: Fockerstraat II (tussen Oude Singel en Langegracht). 
Zie ook onder: Oude Singel. 
 
Levendaal 
 
Bonboek 
Hogewoerd fol. 236v/386/(428v?) Levendael e.a. 
 
Waarboeken 1585 – 1588, folio vj fso (6v). 
AJF en Marijtje Gerritsdr, weduwe Joris Claes Focker. 
Voor schepenen verschijnen: “Anthonis Joriszn Focker zelff schuldige ende Marije Gerritzdr 
wedue wijlen Jorijs Claes Focker zijn moeder met Jacob Corn. zn Paetz haer gecozen voocht in 
defen als borge renunchieren tot dien tijne t beneficum ... Ende bekende vuijt faecke ende in 
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betaelinge der coope van een huijf ende erve ftaende ende gelegen binnen defer stede op Leuen-
dael fchuldich te wefen Adriaen Claeszn faijwercker die fomme van duijfent carolus guldens van xl 
groon Vlaems den gulden, dae van d’voorn. Anhonis Joris zn belooffde te betalen twee hondert 
der voorf guldens gereet. Vorder meij daege anno xv C Lxxxiij hondert guldens, end zoe voors alle 
jaers meije daege dae aen volgen gelijcke hondert guldens geduijerende ter volre betaeling der 
voorf fomme toe. Verbindende voorts d’voorn Anthonis Jorijszn Focker tot verfeekertheijt van de 
betalinge der voorf jaerlijcxe custinge, eerft specialijcken d’voorf vercofte huijfinge en erve. 
Belent aen d’een zijde Jorijs van Dobben Wieszn., boode van Hooghen Heemraet van Rijnlandt en 
aen d’ander zijde Bodewijn Jansd, streckende voor vuijt Leuendeel tot achter aen des voorf Joris 
Wms erve en voorts generalijcken beijde zijluijder comparanten alle hare goederen. ... [rest 
standaard] Akte xvj Augustj xvC Lxxxvj.” 
 
Waarboeken 1588 – 1589, fiche 158, folio 87v, AJF. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen ende verfchenen es Anthonis Jorijs 
zn Focker. Ende bekende vercoft te hebben gelijck hij vercoopt mitfdefen Dirck Pieters zn war-
moefman een huijf ende erve staende ende gelegen binnen defer stede opt Levendeel. Belendt 
ende belegen hebbende aen d’een zijde de wedue van Joris Willemszn van Dobben ende aen 
d’ander zijde Liedewije [Lodewijk] Jans dr., streckende voor uijt Levendeel voorf achter aen t’erff 
vande voorf wedue van Jorijs Willemszn. Ende dit mitte belastinge eerft van twaelff stuijvers ende 
twaeliff penningen tfiaers pacht mit den houde aencomende den Heijligen Geeft defer stede. 
Ende noch met twee stuijvers vier penningen tfiaers mede pacht mitten houde competerende de 
Leprofen der voorf stede mitfgaders mit fodanige fervituijten ende vrijheijden als d’oude waer-
brieven ende die brieven van indempuite (daer op defe verfe jegenwoordige es deurfteecken). 
Dat refpective innehouden ende vermelden die hij comparant de voorn. Dirck Pieterszn mit alle 
brijeffs recht actie toe ende aenzeggen vandien mitfdefen vergeeft, ten eijnde hij daer mede 
mach winnen jn allen fchijn offde voorf comparant felffs waere. Ende hij comparant mitfgaders 
Marije Gerrijts dr wedu van Jorijs Claesff Focker des comparants moeder jn defen geholpen bij 
den felven haeren zoon ende gecoozen voocht. Die ten selven tijde mede voor ons schepenen 
voorf compareerde. Ende had in defen voor de voorfeijden haeren zoon onder de vertichtinge 
vant beneficium fematus confultij vollenarij. Dicterende dat een vrouwe pfoon haer voor een 
ander niet en mach verbinden daer van zij had mitfdefen hielt onderrecht, waerborgerffe stelde, 
gelovende mit ende onder de voorf lasten ende fervituijten, t voorf huijs ende erve te vrijen ende 
te waeren. Jaer ende dach mitfgaders ten eeuwijgh dagen als rechtens, van allen vorder commer 
ende last bij daer mede tfelve bij de voorf Anthonis Jorijs zn Focker, zedert den tijt dat hij eijge-
naer van dien es geweeft eenichfins foude mogen belast ofte befwaert wezen. [standaardtekst, 
betaalwijze] ... Ende dat mit een brijeve van jndempuite daer bij de voorf. Dirck Pieterszn hem 
comparant belooft te bevrijden van een fomme van zeven hondert gulden van xl groten t stuck 
de welcke noch uijt cope vant voorf huijs van de erve te betalen staet aen Adrijaen Claesf faij-
drapier op custinge van hondert gelijcke guldenen jaerlicx. Daer van t’eerfte jaer verschenen zal 
meije dage @o xvc negenentachtich toecomende ende bovendien mit vijff ende twintich der 
voorf guldenen jn gereden gelde. In oorconden defen mit onfen zegelen bevesticht op ten xxj en 
januarij ano xvj negenentachtich. Onder stondt geteijckent J. van Hout, ende was bezegelt.  
[De akte daarna is van de koper die de aankoop bevestigt.] 
 
Lombard- of Varkenssteeg of Korte Schoolsteeg 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Lombardsteeg of Varkensteeg of Korte Schoolsteeg Vleeshuis fol. 214-222a. Niet te verwarren 
met de Lombardsteeg bij de Haarlemmerstraat. 

 
Bonboek ’t Vleeshuis folio 218v Varkens- of Lombardsteeg, vermelding Cornelis Egberts, stads-
timmerman (buurman?); geen vermelding over Anthonis. 
 
Zie ook de akten onder: Breestraat op de hoek van de Oude Lombard- of Varkenssteeg. 
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Mare 
 
Waarboeken 1620 – 1621, AJF folio 83 vso. 
Wij Sijmon Willems zn van Kergem ende Jan Janszn Orlers schepenen in Leijden oircunden dat 
voor ons gecomen ende verschenen is Anthonis Jorijszn Focker en bekende voor hem ende fijnen 
erven vercoft te hebben en opdroug dien volgen mitfdefen aen ende ten behouve van Adriaen 
Maertenszn timmerman [= schoonzoon Van der Schilde] een ledich erve geteijckent volgen de 
Kaerte en brieven daer van gemaeckt mitte letter A gelegen inde vergrotinge defer stede aen 
west fijde van Maren mitte getimmerten daer opgestelt. Belegen hebben aen d’een fijde Andries 
Maerthens zn ende aen d’ander fijde Daniel Matheus zn van Strichtenhuijfen timmerman mitt 
partije B. Strecken voor van t voorlant van Maren voorf tot achter aen t voorn partije B. Al ende 
fulcx t voorf partije jegenwoordich gefepareert ende betimmert is mitte belastinge eerst van een 
lofrente van fes gl van xl grooten t stuck ende vijff stuvers vrijs gelts fiaers. Aencomen de E hee-
ren Burgermren defer stede, daer van den coper oock dragen ende betalen fal t verloop gevallen 
ende ommegecomen was voor den lesten decembris anno xvj C ende festien mitfgaders t vorder 
verloop alreede verschenen ende noch te verschijnen staen ende noch van een fomme van 
hondert ende tachtich gul. munte voorf eens die welcke Burgermren voorn. mede uijt cope van 
gront voorf competeeren ende aen hem te betalen staen vrijs gelts met veertich der voorf gl 
fiaers daer van t’eerfte jaer al verschenen is den eersten januarij anno xvj C ende achtien, geduij-
ren fulcx van jare te jare ter volre betalinge toe van voorf clxxx gl ende wijders met fodanige 
conditien ... [standaard, betaling] mits bleven bij de voorn. Adriaen Maerthenszn van alle de 
voorgeroerde lasten als naer behoren bevrijt. In oirconden defen met onfen fegelen bevesticht op 
ten derthienden Maij des jiaers festienhondert ende twintich. 
 
Middelgracht (nu Volmolengracht) 
 
Waarboeken 1617 – 1618, folio iij C xv, AJF, 315. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen ende verfchenen es den eerfame 
Pieter Huijgenszn du Boijs ende bekende voor hem ende zijnen erven vercoft te hebben ende 
opdrouch dienvolgende mitfdefen aen ende ten behouve van Anthonis Joriszn Focker zes ledige 
erven elck groot zestien roeden ende vijff thiendepaerten van een roede. Wefende de zelve erven 
zulcx tfamen groot negen ende tnegentich roeden gelegen inde vergrotinge dezer stede bezijden 
den anderen aende zuijtfijde van de Middelgrafte genombreert volgende de chaurte ende brie-
ven daervan gemaeckt mitte nurs xlv, xlvij, xlviij, xlix.l ende li. Belegen hebbende int geheel aen 
d’een zijde ten ooften de voorn. Anthonis Jorijszn Focker met t partije genombreert met nuo lij bij 
hem gecoft van Jan de Bont Jacobszn ende Jacob Janszn van Assendelft, ende aen d’ander zijde 
ten westen Jan Saffele grogreijnwercker, met t’partije xlv streckende voor vande straete vande 
Middelgrafte voorf tot achter aende erven van de wedue van za: Pieter Buijs, van Pieter Dircx zn 
van Egmondt ende van de voorn. Anthonis Jorijszn Focker. Ende dat met zodanige condicien ende 
waringe als begrepen staen in de grontbrieff daer op defe jegenwoordige getranstipeert ende 
deursteecken es. Die hij comparant de voornoemde Anthonis Joriszn Focker mitfdefen overgaff ... 
[standaard, betaling:] ende dat met een weefrentebrieff van twee hondert ende vijftich Carolus 
guldens van xl grooten t stuck vrijs gelts tfiaers. Die bij de voornoemde Anthonis Jorijszn Focker 
met overstellinge van hem comparant gepaffeert es ten behouve van den eerfamen Frederick 
Schuyrman vaderlicke oome ende Francifco Boudewijns coopman tot Amftelredam, oome van 
fmoeders fijde ende zulcx inden name ende als gegeven voochden over de twee naergelaten 
weefkinderen van wijlen Abraham Schuyrman gewonnen bij Anna Graphens beijde za: ge:. Ende 
dit al ter goeder trouwen ende zonder arch ofte lift. In oirconden defen met onfen zegelen beves-
ticht op ten negentienden februarij des jaers zestienhondert ende Achtien. Ende was geteijckent. 
 
Waarboeken 1617 – 1618, folio iij C xv verso, AJF, 315v. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen ende verfchenen zijn Jan de Bont 
Jacobszn ende Jacob Jansn van Affendelft. Ende bekende te famen voor hen ende heuren erven 
vercoft te hebben ende opdrougen dienvolgen mitdefen aen ende ten behouve van Anthonis 
Joriszn Focker drie ledige erven elc groot feftien roeden ende vijff thiendepaerten van een roede 
gelegen inde vergrotinge defer stede bezijden den anderen aende zuijtzijde van Middelgrafte 
genomreert volgen de caerte ende brieven daer van gemaeckt mitte nrs lij, liij en liiij. Gelegen 
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hebben int geheel aen d’een zijde ten westen de voorn. Anthonis Jorijszn Focker zelffs met t’ptije 
lj bij hem onder andere gecoft van Pieter Huijgenszn du Boijs ende aen d’ander zijde ten ooften 
d’erffgenamen van Jan Dircx zn van Sluijtenburch met t’partije lv. Streckende voor van straete 
van de Middelgrafte voorfs tot achter aen d’erven van des voorf Fockers huijfinge staende aende 
noortzijde van de Oude Chingele. Ende dat met zodanige condicien ende waringen als begrepen 
staen inde drie oude gront off waerbrieven daer van zijnde die zij comparanten den voorn Antho-
nis Jorijszn Focker overgaven ende in handen leverden mitfdefen ... [standaardtekst, betaling:] 
ende dat met een lofrentebrieff van honderd ende vijffentwintich Carolus guldens van xl grooten 
t stuck vrijs gelts tfjaers die bij de voornoemde Anthonis Jorijszn Focker met overstellinge van 
hem comparanten gepaffeert es ten behouve van den eerfamen Fredrick Schuijrmans vaderlicke 
oome ende Francifco Boudewijns coopman tot Amsterdam oome van fmoeders zijde, ende zulcx 
inden name ende als gegeven voochden over de twee naergelaten weefkinderen van wijlen 
Abraham Schuijrmans gewonnen bij Anna Graphens beijde za: ge:. Ende dit al ter goeder trouwen 
ende zonder arch ofte list. In oirconden desen met onfen fegelen bevesticht op ten negentienden 
februarij des jaers sestienhondert ende achtien.  
 
Nieuwe Beestenmarkt 
 
Waarboeken 1618, folio C [nummer 100]. 
Wij Andries Jaspers zn van Vefanevelt ende Daniel Sijmons zn van Alphen schepenen in Leijden, 
oirconden dat voor ons gecoomen en verfchenen zijn de eerfame heeren Pieter Arents zn Deij-
man, Amelis van Hogeveen, mr Clemens Baerfdorp ende Gerrit Lenaerts zn, Burgemeesteren 
defer stede. Verclaeren hoe dat haerluijder voor faeten in dienfte vercoft hadden ende dat fij 
luijden confirmeren de felve vercopinge opdrougen dienvolgen mitfdezen aen ende ten behouve 
van Anthonis Joriszn Focker – Twee ledige erven gelegen befijden den anderen inde vergrotinge 
defer stede aende noortfijde van Nieuwe Beestemarct onder de chaerte E daer van gemaect 
geteijckent met de no.

s
 vj ende vij, groot fijnde t partije vj negentien roeden ende t partije vij 

twintich roeden ende acht riemvoeten. Belent ende belegen hebben aen d’een fijde ten westen t 
partije geteijckent met nr

o
 V gecoft bij Sijmon Cornelis zn bouwman ende aen dander zijde ten 

oosten voor Joachum Lodewijcxzn timmerman, met partije viij daer aen t partije geteijckent met 
nu

o
 x gecoft bij Mahieu de la Beecq, daer aen t partije geteijckent met nr

o
 xj gekoft bij Pieter 

Rouchelle mr wolcammer, daer aen t partije geteijckent met nu
o
 xij gecoft bij Jan Malequijn, 

meester wolcammer en daer aen tptije geteijckent met nu
o
 xiij gecoft bij Jan Dircxzn van Tholl, 

stienvoerder, strecken voor van de strate van de Nieuwe Beestemart voorf tot achter met t 
partije vj aende t partije xxvij ende xxvj beijde gecoft bij Anthoonis Jooriszn Focker ende t partije 
vij eenfdeels aen t ptije xxv gecoft bij den felven Focker ende voorts met een cleijn gedeelte aen t 
partije xxiiij gecoft bij Abraham Rofier. Ende nog zes erven groot elcx zes roeden, ende zulcx te 
faemen zessendertich roeden, gelegen befijden den anderen, mede in de vergrotinge defer stede 
aende zuijtfijde van St Aechten straete onder de voorn. chaerte E daer van gemaeckt geteijckent 
met de nur

s
 xxv, xxvj, xxvij, xxviij, xxix ende xxx. Belent ende belegen hebben aen d’een fijde ten 

westen t partije geteijckent met nu
o
 xxxj gecoft bij Jaecques Sulloff ende aen dander zijde ten 

oosten partije get. met nu
o
 xxiij gecoft bij Abraham Rofier, streckende voor uijt de St. Aechten 

straete voorf tot achter te weeten t partije geteijckent met nuo xxx aen t partije geteijkent met 
nuo iij gecoft bij Jan Henricx zn smit, t partije xxix eerft aen tfelve partije ii ende voorts aen een 
gedeelte van partije gecoft bij Simon Corneliszn bouman partije geteijckent met nu

o 
xxviij aen t 

voorf partije geteijckent met nu
o
 v gecoft als vooren, t partije geteijckent met nu

o
 xxvij aen t 

partije geteijckent met nu
o
 vj gecoft bijde voorn. Focker, t partije geteijckent met nr

o
 xxvj eerft 

aen tfelve partije geteijckent met nu
o
 vj gecoft als vooren, ende voorts met een cleijn gedeelte 

aen t partije geteijckent met nu
o
 vij gecoft bij Focker voorf ende t partije geth met nu

o
 xxv aen t 

partije get. met nu
o
 vij mede gecofft bij Focker voornt. Ende dat vrij fonder eenige belastinge. Dan 

zal den coper opte voorf erven moeten gedoogen alleenlicken de hypothecatie van eenige pach-
ten, waer van zij comparanten den coper belooffden te bevrijden tfij met affloffinge van zelve off 
anderffins. Vorder met voorwaerden dat den coper de voorfz erven binnen zes jaeren naden 
dertichsten junij anno xvj C Achtien voorleden wefen de date van coopdach gehouden zal zijn te 
betimmeren te weten de twee erven comen aende Beestemarct met twee viercanten hooch ende 
de fes coomen inde St Aechten straet met behoorlijcke timmeragie. Op pene indien de voorfs 
erven nae de felve tijt onbetimmert mochten blijven leggen, dat de felve erve in zulcken gevallen 
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volgen de keuren defer stede op ijemants verfouck die aldaer fal willen timmeren hem bij schepe-
nen fullen werden affgefchat. Belovende zij comparanten dienvolgens ende zulcx met ende onder 
de voorf conditien ende voorwaerden, d’voorf erven te vrijen ende waeren van allen commer 
ende opstal daer mede de felve belast ofte befwaert zoude mogen zijn, ende wat jaer ende dach 
mitfgaders ten eeuwigen daegen als recht es. Ende gelijck men een vrij ende onbecommert erve 
fchuldich es ende behoort te waren, onder verbant generael van alle defer stede goeden, excijfen 
ende innecommen egeen van dien vuijtgefondert. Voorts foo bekenden zij comparanten hen ter 
faucke van vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoecht voldaen ende betaelt te 
fijn den leften pen metten eerften. Ende dat eerft met een rentebrieff van drije en veertich guls 
te xl grooten tstuck ende vijftien stuuers vrijs gelth tfjaers. Ende bovendien noch met een custing-
brieff innehouden een fomme van drijentwintich hondert ende tfeventigh guls munte voorf ende 
te betaelen staende mede vrijs gelts op fes aeneenvolgen jaeren ende Alreheijligen daege als 
telckens een gerecht zefdepaert vandien daer van Alreheijligen daege anno xvj C negentien 
t’eerfte jaer verschijnen fal. Ende dit alles ter goeder trouwen. In oirconden defen met onfen 
zegelen bevestigt op ten twaelffden novembris anno sestienhondert Achtien. Ende was 
geteijckent. 
 
Vonnisboek U pagina ij C Lxxxiiij verso, 284v. 
Michiel Mathijs Chimaer contra alle de oppposanten nopen een erve mitte getimmerten daerop 
staen aen Anthonis Joriszn Focker vercoft. 
Betreft een huis gekocht van Henric Janszn Smith, staande aan de noordzijde van de Nieuwe 
Beestenmarkt, belend aan de ene zijde ten oosten Sijmon Cornelis, bouwman en aan de andere 
zijde ten westen Jan de la Fouvs, strekkende van de straat tot achter aen een leeg erf van de stad. 
Op 28 juni 1618 is dit verkocht aan AJF voor ƒ 1.162,00. 
Zie ook Vonnisboek U, folio ij C L xxxix hierover. 
 
Waarboeken 1620 – 1621, AJF. folio 217. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen is Anthonis Jorijszn Focker. Ende 
bekende vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgen mitfdefen aen ende ten behouve van 
Cornelis Gerritszn Delffgen timmerman drie ledige erven, elcken lanck omtrent achtenveertich 
voeten ende breet omtrent twaelff voeten, gelegen inde vergrotinge dezer stede bezijden den 
anderen aende noortzijde van de Nieuwe Beestemarckt. Belegen hebbende int geheel aen d’een 
zijde ten ooften Joachim Lodewijcxzn timmerman ende aen d’ander zijde ten westen Frans 
Adriaenszn van Leeuwen brouwer ten wederzijde met gemeene zuijtmuijren. Streckende voor 
vande strate van de Beestemarct tot achter aende huijfinge van hem comparant. Doch met 
condicie dat hij comparant de steghe van zes voeten breet die tusfchen de twee erven aende 
zijde van voorn Frans Adriaenszn aen d’een zijde van de voorf. steghe ende t’derde erff aen 
d’ander zijde van de zelve steghe gelegen comt ende respondeert aende strate van de Beeste-
marct voorf, aen hem behout. Doch met bespreck dat de coper mede zijn in ende uijtgang zal 
hebben deur de voorf steghe, noch met voorwaerden dat de secreet goote gelegen eensdeels 
onder de voorf steghe ende anderdeels oock inden gront van de voorf drie erven bij den coper 
ende zijne naecommers mitte huijfen bij hem opte voorf erven te stellen, mede zal werden 
gebruijckt beneffens de geene die daerjnne comen. Des hij gedogen moet dat de voorf goote zal 
blijven leggen in zijn gront gelijck die althans leijt ende mede dezelve goote zal moeten helpen 
onderhouden in behoorlicke reparatie met de geene die de zelve gebruijckende zijn ende dat 
portie porties gelijck naer advenant van de zetelen comen inde voorf goote die haer f’uate ende 
lofinge heeft, tot inde oude vestgrafte. Ende dat vrij zonder eenige belastinge, dan zal de coper 
op te voorf erven moeten gedogen de hypothecatie van zodanige renten ende custingen als hem 
comparant noch uijt cope van den gront der voorf erven schuldich is. Doch met condicie dat alles 
des copers uijtgeloofde cooppenningen bij Pieter Dircxzn van Leeuwen mede secretaris van de 
weefcamere dezer stede ontfangen ende verstrecken fullen werden. Al in conformité van den 
bezegelden brieff van procuratie bij den comparant dien aengaen op ten xxiij en martij xvj C ende 
twintich voor weefmeesteren dezer stede gepaffeert. [Standaardvoorwaarden, betaling:] ende 
dat eerft met een rentebrieff van eenendertich guldens te xl grooten t stuck ende vijff stuuers 
vrijs gelts tjiaers ende bovendien met een custingbrieff van zeshondert ende vijffentfeventich 
guldens munte voorf ende te betalen staende vrijs gelts op vijff aen een volgen jaeren ende Alre-
heijligen daghen als elcken jaere een gerecht vijffdepaert van dien Alreheijligen dage anno xvj C 
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ende twintich t’eerfte. In oirconden dezen met onfen zegelen bevesticht op ten tweeden 
novembris anno xvj C ende twintich. 
 
Waarboeken 1620 – 1621, AJF, folio 372 vso. 
Wij Adriaen Henricxzn van Tetrode ende Pieter Corneliszn de Haes schepenen in Leijden oircon-
den dat voor ons gecomen ende verfchenen is Anthonis Joriszn Focker, ende bekende voor hem 
ende fijnen erven vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgende mitfdefen aen ende en 
behouve van Joachim Lodowijcxzn timmerman een ledich erve lang omtrent achtenveertich 
voeten ende breet omtrent acht voeten, gelegen inde vergrotinge defer stede aen noortfijde van 
Nieuwe Beestemarct. Belegen hebbende aen d’een fijde ten westen Cornelis Gerrits Delffgen 
timmerman met een gemeene zijtmuijr ende aen d’ander fijde ten oosten de voorn Joachim 
Lodowijcxzn felffs, streckende voor van strate van Beeste marct voors tot achter aen huijfinge van 
hem compt. 
[Verkoopsom moet afgedragen worden aan P.D. van Leeuwen, secretaris van de weeskamer, 
standaardvoorwaarden, betaling:] eerft met een rentebrieff van fes guldens van xl groten t’stuck 
ende vijff stuvers vrijs gelts t’jiaers, ende bovendien noch met een custingbrieff jnnehouden een 
fomme van tweehondert ende vijffentfeventich guldens munte ..., oirconde ... feventhiende 
martij des jaers xvj C ende eenentwintich. 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3332/1627/002. 
Datum decreet 1627-02-12. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Meester Jan Willemsz Werckijn, door het gerecht van de stad Leiden 
gesteld als curator over de boedel van Anthonis Jorisz Focker op en jegens de burgemeesters en 
de regeerders der zelfde stad. 
Namen opposanten Jacob Cornelisz de Haas; Adriaen Cornelisz van Valckenberg als rentmeester 
van het St. Elisabeth gasthuis te Leiden. Jan Maten c.s. als pachters van de impost van de turf. 
Gerrit Evertsz Roos. 
Namen kopers voor part 1 / Ewout Schilperoord, secretaris van het hoge heemraadschap en 
baljuwschap van Rijnland. 
Voor part 2 / Wouter Lambrechtsz Fries. 
Voor part 3 / Pieter Dircxsz van Leeuwen, secretaris van Leiderdorp. 
Voor part 4 / Huijbrecht Ewoutsz van Vinkenveen. 
Onroerend- en roerend goed het gaat hier om een groot aantal huizen, gelegen binnen de 
uitbreiding van Leiden maar vooral gelegen aan de Lange Gracht en de Singel. 
part 1/ een huis met erf gelegen binnen de uitbreiding van Leiden met aan de voorzijde de straat 
van de Nieuwe Beestenmarkt en met een stalling met uitgang in de poort van de St. Aechten 
straat waar tegenwoordig uitsteekt "den Leggende Lecu". nog 6 huizen met erf aan de Lange 
gracht 4 daarvan aan de westzijde en twee aan de oostzijde van de gang. 
Een stuk hooiland van omtrent 2 morgen 2 hont 50 roeden liggend aan 2 kampen in de hoge 
waard, nog 4 veenakkers gelegen in Boxhol, belent ten zuiden de Grote Braeck, nog 2 percelen 
veenland eveneens gelegen in Boxhol strekkend van de Kleine Braek tot de Grote Braek, nog 6 
huizen aan de Lange Gracht, 4 huizen aan de Singel en 6 ledige onbetimmerde erven aan de 
zuidzijde van de Lange Gracht. 
part 2 / een huis met erf in de St. Aechtenstraat met gezamelijke muren en loden goten met 
voorwaarden betreffende het secreet en waterlozingen, hun loop langs de secreten der buren tot 
aan het water van de oude vestingwallen, dat bij verstoppingen de kosten gezamelijk worden 
gedragen. 30 huizen ten zijden van de andere huizen inkomende aan de zuidzijde van de Lange 
Gracht, 6 andere huizen aan de Lange Gracht bij de West Werfstraat; 
voor part 3 / 11 huizen aan de Lange Gracht en 12 huizen achter de voornoemde huizen gelegen; 
voor part 4 / een huis met erf gelegen aan de Boxholsedijk in Boxhol en nog een turfschuur met 
grond van onbekende maat gelegen in Boxhol. 
 
ORA Decreten nr 57, 1627-1629, AJF folio Cxxix verso, 129v. 
Wij Willem van Moerbergen ende Dirck Schaec schepenen in Leijden oirconden dat voor ons 
gecomen ende verfchenen is Mr Jan Willems Werchijn als bij die van de Gerechte der stadt 
Leijden gestelt fijnde tot curateur over de boedel van Anthonis Joriszn Focker. Verclaeren hij 
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compt vermogens de acte van curatele ende confent daer van fijnde in dato den xij en januarij xvj 
C vierentwintich ter overstaen mit kenniffe ende goetduncken vande E Dr Willem van Moer-
bergen ende Robbrecht van Roffum inde tijt schepenen meesteren defer stede mitfgaders den E 
Ewout Schilperoort secretaris van Ballieufchappe van Rijnlant, Pieter Dircx van Leeuwen nots 
publ. ende Wouter Lambrechts de Vries, fijne curateurs toefienders, alle hem curateur bij de 
voorf acte van curateele bijgevoucht int openbaer achterwegen feeckere beschreeven voorwaer-
den op ten xiij en februarij xvj c ende feffentwintich vercoft te hebben ende dienvolgende opte 
dragen mitfdeven aen ende ten behouve van Cornelis Corns van der Lee. Een huijf ende erve 
staende ende gelegen binnen defer stede vergrotinge aende noortfijde van strate van de Nieuwe 
Beestemarct. Belegen hebbende, streckende ende voorf op alfulcke conditien als de voorwaerden 
die welcke ter secretarije alhier int voorwaerdenbouck geteijckent mitte letter W geregistreert 
ende aldaer fo Lxix verfo beschreven is dat innehout ende meebrengt ... [door bodes met de 
roede bekend gemaakt]. 
[Nadere beschrijving:] Belegen hebbende aen d’een fijde ten oosten Joarchim Lodowijcxzn 
timmerman mit een gemeene muijr ende een gemeene loode goote daer op gelegen ende aen 
d’ander fijnde ten westen de Nelleboochsstraete daer onder gaende, streckende voor van de 
strate tot achter aen defen boedel mit eene van de twaelff huijfkens die hij staen heeft inde 
Nelleboochsstraete voorf. mit een gemeene zijt off fcheijtmuijr ...lozing in het water van de Oude 
Vest walle ... [evenals de huisjes in de Sint Aagtenstraat en in de Elleboogstraat. Verkoopsom 875 
guldens. 17 april 1628. Zie vonnisboek EE fo ijcLj en vonnisboek EE verfo ij Cliij verso.] 
 
Zie ook onder: Langegracht. 
Zie ook onder: Fockerstraat II (tussen Oude Singel en Langegracht). 
 
Oude Singel 
 
http://www.janvanhout.nl Buurthouden, vermelding met kaarten.  
Nummer 184 Merenrijk [hier staat het Focker’s Huijs]. 
Ligging: de gebuyren woonachtig aen de Oude Chingel in de vergrotinge tusschen de Maren 
ende Volmolengraft. 
(SA II inv. nr. 1216 fol. 43, 22-11-1618) 
Geschiedenis: Gesticht op 22-11-1618. Staat tot 1670 bekend als Marentrijck (Idem). 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Oude Singel van Mare tot de Volmolengracht: Nieuwmare fol. 1-24v. 
 
Bonboek Nieumaren folio 124. 

 Kopregel: Anthonis Joorisf Focker, weder aende Oude Chingel. 

 21-09-1619 Drie erven alhier befijden den anderen mitsgaders noch vier erven gelegen op de 
Langegraft hier tegen aencomende dertich huijfgens gemaeckt fijnde staende in een strate 
van de felve erve gemaeckt en genomen strecken van de Chingel tot aen de Langegraft, fijn bij 
Anthonis Focker int geheel sp bel met een weefr van Clvj gull v st sjrs vallen den xxiij en sep-
tember om de weefkinderen van Abraham Schuyrmans gewonnen bij Anna Gracheus beijde 
za: 

 4:12:1619 Sijn noch te famen beneffens fijn verdere huijfen fp. bel. met een weefr: van iiij 
Clxxv gull sjrs vallen den eerften februarij te loffen met vj M gull om de voornt weefkinderen. 

 22:4:1620 Ende es dit partije bij Anthonis Focker voornt vercoft aen Corns Gijfberts van 
Groenendael timmerman om etc @ noch iij C gls te bet met 1/5 frs alreheijligen 1620 tje. 

 
Notaris A.C. Paedts nr 178, 1616, deel B, AJF 91. (Oude?) Singel. 
Op huijden den vijffden novembris anno xvj C ende zestien zoe bekenden Cornelis Pietersz van 
Couwenhouen, houtcoper ende Willem Corneliszn van Bilderbeecq steenhouwer ter eenre 
vercoft ende Anthonis Jorisz Focker ter andere zijden van de zelve gecoft te hebben. Een huijf end 
erve staende ende gelegen inde vergrotinge defer stede aende Chingel, belent aen d’een zijde ten 
oosten Louris van Daele ende aen d’ander zijde ten weften Pr van Heuffen. Streckende voor van 
Chingel tot aen voorf Louris van Dale, twelck d’voorf vercopers van Michiel Chimaer als curateur 
van den boedel van voorf Louris van Dale hebben gecoft. Ende dat voor gelijcke fome van penn. 

http://www.janvanhout.nl/
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ende op zoedanige conditien ende voorwaerden als tfelve bij de voorf vercopers es gecoft. In 
vougen dat den coper alles zal moeten doen dat de vercopers volgens de voorwaerden daer op t 
voorf huijf bij hen es gecoft zouden moeten doen, niet uijtgefondert ... mits dat de vercopers de 
renten op te huijfinge staen zullen moeten betalen voort lopende jaer, ende dat de coper vrij fal 
wefen van rantfoen ende ander coften die bij de voorf cope zijn betaelt. Alzoe de vercopers daer 
jegens den huijre van huijfinge tot noch toe verschenen ende noch te verfchijnen tot meij 1617 
wanneer d’aenvaerdinge van t voorf huijf zal geschieden zullen behouden ende genieten. Des zal 
d’voorf Focker gehouden wefen d’voorf vercopers tot den vereeringe van t’ondernemen der 
voorf cope te leveren ende laten volgen aen materialen tzij van pannen, steen ende calck als 
anderffins, de fome van drie hondert guldens te xl groon t stuck. Ende dat tot believen ende 
begeren van vercopers. Verbindende d’voorf vercopers ende coper tot naercominge van tgunt 
voorf staet ende elc pouinct vandien heur pfonen ende goederen, roerende ende onroerende 
egeen uijtgefondert, ten bedwang van allen sheeren rechten ende rechteren mit verhael van 
coften, schaden ende interest ten daerome te doen hebben of lijden. Alles fonder fraude. 
T oirconden defen bijde vercopers ende opgeteijckent op ten dage, maent ende jaere voorf ter 
prefentie van Cornelis Ghijfbrechts van Groenendael timmerman alsmede zegtfman ouer de voorf 
cope gebruijckt ende Jan Pietersf van Oudewater ... 
 
Bonboek Nieuwmare 1-24 geheel nagekeken. 
 
Bonboek Nieuwmare fol. 14, Focker’s huijs 
(Oud belastingboek 102v) Oude Chingel, kopregel Anthonis Focker. 

 8-9-1621 Is bij Anthonis Focker vercoft aen Claes Jacobszn van Berckel laeckencoper ende 
Chriftiaen Porreth apothecaris vrij om xMxv gl te betalen iiij M gereet ende xvc gl tjrs meije 
1622 tjr 1

e
 en is bij willich decreet van den Hove gelevert en is van vij M xv gl custingbrief 

verleden bij overstellinge ten behoeve van Adriaen Claesn van Leeuwen den 29-10-1621. 

 Dit pand wordt later verkocht in 1670 voor 13.250 gulden aan Davidt van Roijen en in 1682 
voor 13.300 gulden aan Sijmon Drollenva. 

 
Waarboeken 1619, AJF, folio Cxxxj (131). 
Wij Andries Jasperszn van Vefanevelt, ende Daniel Sijmonszn van Alphen schepenen in Leijden, 
oirconden dat voor ons gecomen ende verfchenen zijn de eerfaeme heeren Pieter Arents zn 
Deijman, Amelis van Hogeveen, Mr Clemens Baerfdorp ende Gerrit Lenaertszn burgemeefteren 
defer stede. Verclaerende hoe dat haerluijder voorfaten in dienfte vercoft hadden ende dat zij-
luijden confirmeren de felve vercopinge dienvolgen opdrougen mitfdefen aen ende ten behouve 
van Anthonis Joriszn Focker zeven ledige erven geteijckent met de nu

rs
 vj, vij, viij, Lx, Lxj, Lxij ende 

Lxiij ... te faemen hondert zessendertich roeden ende twee riem voeten gelegen inde vergrotinge 
defer stede, te weten de drie erven geteijckent met de nu

rs
 vj, vij ende viij, aen noortfijde van de 

Oude Chingel ende de vordere vier erven geteijckent mette nu
rs

 lx, lxj, lxij ende lxiij aende zuijt-
fijde van de Langegraft altefaemen onder de chaerte D daer van gemaeckt. Belent ende belegen 
hebbende int geheel aen d’een zijde ten ooften voor t partije geteijckent met nuo ix gecoft bij 
Abraham Adriaens timmerman, wonende tot Delft, ende daer aen t partije geteijckent met nuo 
lxiiij gecoft bij Huijch Adriaens zn van der Maes timmerman ende aen d’ander fijde ten weften 
voor t partije geteijckent met nuo v gecoft bij Herman Adriaenszn cleermaecker ende Jaecques 
Sulloff ende daer aen t partije geteijckent met nuo lix, t welck voor alfnoch onvercoft es. 
Streckende voor van de strate van de Oude Chingel voorfz tot achter aende strate van de Lange-
grafte voornt ende dat vrij fonder eenige belastinge. Dan zal den cooper opte voorfz erven 
moeten gedooghen alleenlick de hijpothecatie van eenige pachten waer van zij comparanten den 
cooper belooffden te bevrijden tfij met affloffinge van de zelve off anderffints. Vorder met voor-
waerden dat den cooper de voorf erven binnen fes jaeren nae den xiiij

en
 Septembries @o xvj C 

Achtien wefen de date van den coopdach gehouden zal zijn te betimmeren te weeten de erven 
geteijckent met de nurs vj, vij ende viij met timmeragie ten minften van twee viercanten hooch 
ende de erven geteijckent met de nurs lx, lxj, lxij ende lxiij met behoorlijcke timmeragie. Op pene 
indien de voorfz erven naer felve tijt onbetimmert mochten blijven leggen dat de felve erven in 
fulcken gevalle volgende de keure defer stede op ijemants verfouck die aldaer zal willen timme-
ren hem bij schepenen fullen werden affgefchadt. Belovende zij comparanten dienvolgens ende 
zulcx met ende onder de voorf conditien en voorwaerden de voorf erven te vrijen ende waren 
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van allen commer ende opftal daer mede de felve belast ofte befwaert zoude mogen zijn. Ende 
dat jaer ende dach mitfgaders ten eeuwigen daegen als recht es. Ende gelijke vrije ende onbe-
commerde erven fchuldich es ende behoort te waren onder verbant generalick van alle defer 
stede goeden, excijfen ende innecomen egeen vuijtgefondert. Voorts zoo bekenden zij compa-
ranten hen ter faecke van voorf vercopinge ende opdrachte al wel en ten vollen vernoecht vol-
daen ende betaelt te fijn den leften penning metten eerften ende dat eerft met een rentebrijeff 
van hondert zes guldens te xl grooten tftuck ende vijff stuuers vrijs gelts tfs. Ende bovendien noch 
met een cuftingbrieff innehouden een fomme vier duijfent vier hondert en drije en tfestich guls 
munte voorf. Ende te betaelen staen ... vrijs gelts op fes aeneenvolgen jaeren ende Lichtmiffe 
daegen daer van Lichtmisdaege @o xvj C twintich t’eerfte jaer verfchijnen zal. Ende dit alles ter 
goeder trouwen ende zonder arch ofte lift. In oirconden defen met onfen zegelen bevesticht op 
ten vijffden januarij @o seftienhondert negentien. Ende was geteijckent. J Swanenburch befegelt 
enz. 
 
Waarboeken 1620 – 1621, AJF folio 151 vso. 
Wij Jan Jacobszn de Bont ende Jan Janszn Orlers schepenen in Leijden oirconden dat voor ons 
gecomen is Anthonis Joriszn Focker en bekende vercoft te hebben ende opdrougen dien volgen 
mitfdefen aen ende ten behouve van Gerrit Gerritszn Gilsmee timmerman een ledich erve geteij-
ckent volgen de chaerte ende voorwaerden daer van gemaeckt mitte letter C, gelegen aen noort-
fijde van Oude Chingele belent ende belegen hebbende aen d’een fijde ten westen een gange 
ende aen d’ander fijde ten oosten Cornelis Gijsberts van Groenendael timmerman met t’partije D. 
Streckend voor van strate van Oude Cingele voorf tot achter aen fijne comparants huijfinge met 
een gedeelte van gemeene muijr mits conditie dat den coper fal gedogen den drop vant twater 
foofe jegenwoordich over de voorf muijr valt end indien hij coper de muijr compt te timmeren, fal 
alfdan fijnen coften moeten laeten maecken een loden gote omme t’water wech te doen leijden. 
Vorder wat den coper van fijn erve niet en betimmert fal t felve met een fchijtmuijr van achtalve 
voet hooch tot fijnen costen moeten afffcheijden tot aen huijfinge van hem comparant. Noch fo 
fal defen coper moeten gedogen de waterlofinge van gang fofe jegenwoordich leijt ende inde 
chaerte affgeteijckent staet mits wederomme te mogen comen inde fecreet gote van fijne com-
parants huijfingen des de coper naer advenant fijne portie fal dragen inde costen vant onder-
houden van dien. Dat voorder gehouden fal fijn de coper t voorf erve te betimmeren binnen de 
tijt van twee jaeren naer date defen volgen de voorwaerden bij de E heeren Burgemren defer 
stede daer van utgegeven. Op pene en in conformite van keuren defer stede ende ten vierden 
met fodanige vordere conditien ende waringe als begrepen staen inde grontbrieff daer van fijnde 
... [standaard, betaling] ende dat eerst met een lofrente brieffs van twaelff gl van xl groten t stuck 
ende thien stuvers vrijs gelts tfiaers ende boven dien noch met een custingbrief jnnehouden een 
fomme van drie hondert ende veertich guldens munte voorf ende te betalen staen vrijs gelts op 
vijff eerstcomen ende aen een volgende jaeren ende Alreheijligen dage als telcken jaere een 
gerecht vijffde paert Alreheijligen dage anno xvj C ende twintich. 
[Zie ook de volgende akte 153, voor de koper geschreven.] 
 
Waarboeken 1620 – 1621, AJF, folio 233. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen ende verschenen es Anthonis 
Joriszn Focker. Ende bekende voor hem ende zijnen erven vercoft te hebben ende opdrouch 
dienvolgende mitfdezen aen ende ten behouve van Cornelis Sijmons zn Stam timmerman een 
ledich erve lang omtrent achtenveertich voeten ende breet omtrent zestien voeten, gelegen in de 
vergrotinge defer stede aende noortzijde van de Oude Chingele tegens ouer Sinte Lijfbetten 
Gasthuijs. Belegen hebbende aen d’een zijde ten ooften hem comparant zelffs met een stege 
daer ondergaende daer deur de coper een vrijen in ende uijtgang zal hebben ende aen d’ander 
zijde ten westen Pieter Janszn van Buijten timmerman. Streckende voor van der Oude Chingele 
voorf tot achter aen hem comparant met een gedeelte van de gemeene muijr. [Condities over 
gezamelijke muur en secreet, afdracht betaling aan Pieter Dircx zn van Leeuwen als secretaris van 
de weeskamer volgens procuratie “xiij en martij anno xvj C ende twintich”, betaling:] Ende dat 
eerft met een rentebrieff van twaelff guldens ende thien stuuers vrijs gelts tfiaers ende boven-
dien met een custingbrieff innehoudende een fomme van drie hondert ende fevenentwintich 
guldens munte voorf ende te betalen staende mede vrijs gelts ... Oirconden ... twintichsten 
novembris ano sestienhondert twintich. 
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[De Lakenhal ligt tegenover het Elisabeth Gasthuis en aan de achterzijde ligt de hal tegen het 
Fokkeplein aan.] 
 
Waarboeken 1620 – 1621, AJF, folio 234. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecomen es Anthonis Jorijsn Focker. Ende 
verclaerden dat hij int openbaer achtervolgen zeeckere beschreven voorwaerden vercoft hadde 
ende dienvolgende opdrouch mitfdezen aen ende ten behouve van Pieter Janff van Buijten 
timmerman een ledich erve gelegen inde vergrotinge defer stede aende noortzijde van de Oude 
Chingele. Belegen hebbende aen d’een zijde ten westen Jaeques Sulloff cum focijs met een muijr 
op gemeene gront ende ten oosten t partije 3 gecoft bij Cornelis Sijmonszn Stam ... [Betaling:] 
met een lofrentebrieff van twaelff guldens van xl grooten t stuck ende thien stuuers vrijs gelts 
tfjaers ende bovendien noch met een custingbrieff jnnehoudende en fomme van drie hondert 
ende fevenentwintich guldens munte voorf ... Oirconden ... twintichsten novembris ano xvj C en 
twintich. 
 
Aflezingenboek H96, 31 juli 1623. 
Alle personen die aanspraak te kunnen maken op het geld uit de verkoop van een huis van 
“Cornelis Sijmonsz Stam staende ende gelegen inde vergrotinge defer stede op de Oude Chingel 
over de bierkaij, belegen hebbende aen d’een fijde de Fockerssteech ende aen d’ander fijde 
Cornelis Gijsbrechtszn., streckende voor van de straete tot achter aen Anthonis Joris Focker ...” 
 
ORA Decreten nr 57, 1627-1629, Cxcj, 191. 
Wij Jan Jans Orlers ende Adriaen Janszn van Staveren schepenen in Leijden oirconden dat voor 
ons gecomen ende verfchenen is Mr Jan Willemszn Werchijn als bij die van de Gerechte der stadt 
Leijden gestelt fijnde tot curateur over den boedel van Anthonis Joriszn Focker ... vercoft te 
hebben ende dienvolgen op te dragen mitfdefen aen ende ten behouve van Jacob en Dr Cornelis 
Bartholomeeszn van Weesp foo voor hun felven als ooc in qualité als voochden over de nagelaten 
weefkinderen van Swaentgen Bartholomees dr van Weefp gewonnen bij Pieter Claeszn van 
Campen, een erve gelegen binnen de vergrotinge defer stadt Leijden aen Oude Chingel lanck 12 
roeden ende breet drie roeden daer op een achterhuijfinge getimmert is. Wefende een bequame 
huijfinge met een bowput ende een regenback, streckende belent ende voorts op alfulcke condi-
tien als de voorwaerden de welcke ter secretarije alhier int voorwaerdenbouck geth. mitte letter 
W geregistreert ende aldaer fol Lxix verfo begunnen ende es dat innehout ende medebrengt. ... 
[Aflezingen 1626, nadere beschrijving:] ... streckende van de Oude Chingel tot aende Nieuwe 
Gedolven graft. Belent aen d’een fijde ten westen Adriaen Maertenszn van de Schilde ende aen 
d’ander fijde ten oosten Sijmons Sijmonszn houtcoper feer bequaem totten verwerije ofte seem-
touwerije. Want men daer met schepen achter aen varen mach. Al ende fulcx t voorf erve tuff-
chen de voorgeroerde belend en gelegen is, mitsgaders t’gunt daerop getimmert ende gemaeckt 
stont ende fulcx de voorf achter huijfinge gebruijct ende bewoont werde, mit alle tgunt daerinne 
aert ende nagelvast was, den vercoper inde voorf qualite toebehorende fijnde. Fijnde de verco-
pinge gedaen vrij ende fonder eenige belastinge mit bespreck dat alfoo Adriaen Maertenszn t 
gebruijck heeft van t voorfte gedeelte defen erve ende t felve t’fijnen coften met een fchuttinge 
ofte houttuijne afgefchoten heeft, foo fal den voorn. van der Schilde felve fijnen fchuttinge mitte 
binten ende t gevolch moeten afbreecken ende voorts int stellen van’t nieuwe fcheijt recht roijen 
tot voren toe volgen d’oude waerbrieven. Ende wijders mit fodanige vordere conditien, vrijdom-
men ende waeringe als d’oude originele waerbrieven, de jongsten van date den xxx e julij xv C 
eenentwintich innehouden ende vermelden, die de copers volgen fullen. 
[Verkoopsom 1.500 gulden, vonnisboek E folio iij C xxij verfo en EE folio iij C xxiiij, akte 22 januari 
1629.] 
 
Aflezingenboek I 36. 8 sept. 1629. 
Betreft vermelding belending van een pand “staende in de vergrotinge defer stede aen de Oude 
Chingel omtrent de oude Marenpoort, belent ... streckende voor van de straete van de Oude 
Chingel tot achter aen de huijfinge gecomen van Anthonis Joriszn. Focker ...” 
Zijn perceel grenst aan dat van Niesgen Cornelisdr. [Sijmonsz. Stam?]. 
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Archief J.J. Krantz & Zn. inv. nr 238c, stukken Oude Singel. Focker’s Huijs 
Bevat onder andere een akte betreffende de verkoop van: 
Een aanzienlijk groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd dubbeld huis en erve, met een groot 
ruim pakhuis daar nevens, voor dezen geweest zijnde twee huizen en erven, doch thans aan den 
anderen verheeld voorzien van diverse zoo behangen als andere. Boven en beneden kamers en 
vertrekken, mangelkamer, keukens, kelder, ruime kleerzolders, extra groote tuin, koetshuis en 
stallinge daar achter, staande en gelegen aan den Ouden Cingel, schuins over de Marenkerk, be-
lend aan de eene zijde de weledele heer Mr Jean Gijsberto de Meij en aan de andere zijde Jan 
Rijk, onder het Bon Nieuwmaren N 27 en 28 wijk V no 345 zwart en het pakhuis getekend met nr 
236 rood ... 
Een huis en erve geapproprieerd tot een stalling en pakhuis, voor dezen geweest zijnde twee 
huizen en erven doch thans aan den anderen verheeld, staande en gelegen in de Breepoort 
uitkomende aan de zuidzijde van de Langegracht, achter het voorgaande perceel, belend aan de 
eene zijde de wel edele heer Mr Jean Gijsberto de Meij, en aan de ander zijde Gerrit van Turen-
hout onder het bon Nieuwmaren n 126 en 127, wijk V nr 345 met rood getekend. ... 
Een huis en erve geapproprieerd tot een stal en koetshuis doch mede tot een pakhuis gebruikt 
wordende ... aan de zuidzijde van de Langegracht tusfchen de Maren en Voldersgracht.  
Verkoop per veiling, de heer Johannes Justus Krantz, koopman, wonende in ’s Hage koopt de 
panden voor ƒ 3.212,00, akte 30-01-1818. 
 
Zie ook onder: Langegracht. 
 
Huizen met Torens en hun bewoners. (Van Overbeke, Van der Nath, Focker) 
 
Torens zijn op de slappe bodem van onze kustprovincies betrekkelijk zeldzaam. ... Tenslotte heeft 
de toren van Focker met zijn peervormige bekroning meer een sierkarakter. Daar deze torens 
waarschijnlijk alle drie aan de achterzijde van het huis waren gelegen, zullen zij behalve bij Focker 
niet al te zeer in het straatbeeld hebben meegesproken, echter wel in de aanblik van de toen-
maals over het algemeen nog met lage huizen bebouwde stad. Daar zij op het prospect van 1640 
voorkomen, moeten zij voor deze datum zijn ontstaan. Stilistisch laten de afbeeldingen geen 
verdere datering toe, ook niet die van op het prospect bij Hagen in 1670. Alleen de geschiedenis 
van de huizen en hun eigenaren kan hier misschien uitsluitsel geven. 
Wat nu deze eigenaren betreft, ... 
Ten slotte het huis van Focker. Dit moet geweest zijn het voormalige woonhuis van de familie 
Krantz, Oude Singel 88, op welke plaats, na de brand van 1899, het huidige kantoor van de firma 
J.J. Krantz en Zoon werd opgetrokken. 
Op 26 juni 1612 verkoopt het stadsbestuur in dit nieuwe stadsgedeelte een drietal erven aan een 
combinatie, welke 3 Februari 1617 deze huisplaats weer door verkoopt aan Anthonis Jorisz. 
Focker, die er een of meer huizen op bouwt en deze het volgende jaar herhaaldelijk met renten 
belast. 
Deze Anthonis Joris Focker moet de zoon zijn geweest van Joris Claeszn. Focker, biertapper aan 
de Hogewoerd op de hoek van het Gangetje. Anthonis huwde 17 December 1583 als “schoen-
maker” met Emmetje Jans van Woerden. 
Het moet Focker ogenschijnlijk naar den vleze zijn gegaan, hij wordt althans voor de 1000ste 
penning eerst in 1622 voor 24.000 gld. en in 1624 voor 30.000 gld. aangeslagen. Maar reeds is het 
begonnen te rommelen. Hij moet 11 September en 29 October 1623 de opbrengst van een zeer 
omvangrijk huizenbezit afstaan ter delging van twee verschillende schulden. Hij blijkt dan behalve 
het reeds eerder door hem verkochte woonhuis (zie hieronder) minstens nog de volgende huisjes 
te bezitten: 14 aan de Jan Vossensteeg in “twee distincte poortjens”, 24 in twee poortjes aan de 
Langegracht, 52 tussen Oude Singel en Lange Gracht tegenover de Bierkaai, d.i. het eerste gedeel-
te van de Oude Vest, derhalve zoals uit de beschrijving blijkt ... de huidige Fokkestraat, Fokkeplein 
en de daartussen gelegen huizen aan de Lange Gracht, thans Lammermarkt (waarmee tevens de 
namen dezer straten verklaard zijn!) en ten slotte 12 huizen aan de Cromme elleboogsteeg uit-
komende op de Nieuwe Beestenmarkt, derhalve samen 102 huisjes, waarschijnlijk uiterst kleine 
woningen, bestemd voor de steeds aangroeiende arbeidersbevolking, waarvan deze “huisjes-
melker” een belangrijk deel van zijn inkomsten moest trekken. 12 Januari 1624 wordt hij onder 
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curatele gesteld en 15 Juni ook nog gearresteerd blijkbaar wegens de in de vorderen 500ste 
penning. 
23 December 1626 wordt hij in een notariële akte zelfs met de nederige aanduiding van “steen-
bikker” vermeld (notarieel 344 nr. 3)! Mogelijk levert een nog dieper onderzoek meer op omtrent 
zijn verdere beleggingen. Wij willen ons hier verder alleen tot zijn trotse woning beperken. 
Blijkens de kaart van Hagen van 1670 moet het een zeer aanzienlijk huis zijn geweest met aan 
weerskanten van de monumentale ingang twee ramen, waarboven een verdieping en een top-
gevel op de middenpartij. Achter het (in tegenstelling met de andere huizen van deze buurt) in de 
lengte van de straat geplaatste dak verrijst het torentje. Een zeer grote tuin met aan het einde 
een gebouw met rechts een koepeltje of iets dergelijks, diende tot een aangename ontspanning. 
Drie of vier jaar na de bouw had Focker, waarschijnlijk moeilijkheden voorziende, het grote huis 
reeds verkocht aan de zwagers Claes Jacobsz van Berckel, lakenkoper en Christiaen Porreth, 
apotheker, uit welk bezit (Porreth is inmiddels overleden) het huis in 1629 overgaat aan Dr Gerrit 
van Lanschot, in 1639 aan Mr Joost Buyck, in 1670 aan David van Royen en in 1682 aan Symon 
Drollenvau. 
Het is opmerkelijk, dat hoewel Focker het huis in 1621 verkocht (mogelijk bleef hij er blijkens het 
register van de 1000ste penning nog enige jaren wonen) het in 1640 nog als Focker’s Huis werd 
aangeduid. En zeer merkwaardig is, dat deze burgerman-huizenspeculant zijn nieuwe woning in 
deze “moderne” wijk nog tooide met een aan de adellijke stadsresidenties van weleer herinne-
rende toren. 
E. Pelinck. [Exclusief noten] 
Bron: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 1955, Vereniging 
Oud-Leiden, 47ste deel, pagina 97-107. 
 
Plaatsteeg 
 
Bonboek Wolhuis fol 141, T Wolhuijs Plaetsteech zuijtfijde, kopregel Anthonis Focker. 

 t Capittel ten Hoogelande xiiij fmitten houde. 

 Is bij Thonis Joriszn Focker vercoft aen Willem Pieters backer mit xxiiij f mitten houde om iij C 
xx gl te betalen mit Lxxx gl jaerlix ie Jacobij 86 tjr. 

 
Sint Pieterskerkhof 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3314/1615/031. 
Datum decreet 1615-06-05. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Anthonis Jorisz Focker, te Leiderdorp. 
Namen eigenaren Anthonis Jorisz Focker, te Leiderdorp. 
Namen kopers Pieter Pietersz van den Bosch, schrijnwerker te Leiden. 
Bijzonderheden Mutatie van onwillig in willig decreet. 
Onroerend- en roerend goed Leiden, St. Pieterskerkhof, een nieuw gebouwd huis. 
 
Stinksteeg 
 
Stinksteeg is Jodenkerksteeg = Korevaarstraat tussen Steenschuur en Levendaal. 
 
Waarboeken 1581 – 1582, folio clxxvij vso, Joris Claes Focker (177). 
Wij Pieter Pieters Jorijszn ende Claes Adriaenszn schepenen in Leijden oirconden dat voor ons 
gecomen ende verfchenen zijn Jorijs Claes Focker als eerfte ende principael fchuldenaer ende 
Claes Pouwels zn zijn vader als borge. Ende bekenden uijt zaecke aende betalinge der cope van 
twee cleijne huijfkens ofte cameren naest ofte vast aen malcanderen met een gemeen erfgen 
gelegen binnen der voorf stede inde foutstege [Stincksteeg?] wel ende deuchdelicken fchuldich te 
wefen de regeerders van de boedel van Corn. Claes Adriaens zn in zijn leven brouwer de fomme 
van hondert een ende veertich gulden van xl groot Vlaems t stuc daervan zij beloofden te betalen 
vijffentwintich guldens in gereden gelde meije dage anno xv C drie ende tachtich, vijff en twintich 
den voirf guldens en foe voorts alle jaers meije dage daer aen volgende gelijcke vijff en twintich 
guldens ter volre betalinge toe. Verbinden daer toe den voorn. Jorijs Claes zn eerft fpecialicken 
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d’voorf twee huijfkens ofte cameren mit het gemeen erffgen daer toe behoren ftaen en gelegen 
als boven. Belegen hebbende aen d’een zijde ten weften de voorf stege en oost Hendric Vranck-
ten zn fuijden. Streckende van het after huijf van Cornelis Anthonis zn glaefmaecker tot de 
fchuijre ofte het molenhuijf van Hans eerfhuijfer coopman van Antwerpen ende voorts beijde zij 
comparanten generalicken alle hare goederen roerende en onroerende jegenwoordich en toe-
comende actien ende credijten geen van dien uijtgefondert stellen de zelve ende de vruchten 
ende keuren van dien tot bedwang van allen tf heeren rechten ende rechteren. Des zoe beloofde 
den voorf Jorijs Focker zijnen voorn borge hier van onder gelijck verbant ende bedwanf te ont-
heffen ende fchadeloos te houden. Jn oirconden defen mit onfen zegelen bevesticht op ten 
17 meij 1582. 
 
Waarboeken 1623 – 1624, AJF cum focij folio 126. 
Wij Jan Jans Orlers ende Jan Rippers zn van Groenendijck schepenen in Leijden oirconden dat 
voor ons gecomen zijn Anthonis Joorisff Focker voor een vierdepaert, Bartholomees Aelbertszn 
backer man ende voocht van Marijtgen Jorisdr ooc voor een vierdepaert, Engel Louriszn mede 
backer als man en voocht van Grietgen Henricxdr nagelaten dochter van Trijntgen Joris vervang-
ende en hem sterckmakende voor Jan Henricx zn fijn fchoonbroeder mede kint van Trijngen 
Jooris voornt in dier qualité voor t derde vierde paert alle kinderen ende kintfkinderen van Jooris 
Claes zn ende Maritgen Gerritsdr beijde za: ge:   
Verclarende fij comparanten in qualite als vooren met Barent Janszn mede backer al voor t’refte-
rende vierdepaert mede erffgenaem van de voorne Jooris Claeszn ende Marijtgen Gerritsdr foo 
verre geprocedeert te hebben bij fchiftinge, fcheijdinge ende deijlinge dat de felve Barent Janszn 
foude aennemen en hebben hen comparantes drie vierdepaerten van twee huijfkens en haren 
erven ftaende en gelegen binnen defer stede aende oostfijde van de Stinckstege. Belegen 
hebbende aen d’een zijde ten fuijden d’erffgenamen van Aelbrecht Corneliszn Slott ende aen 
d’ander fijde ten noorden dr Jacobus le Bleu, streckende voor uijt de voorf stege tot achter aen 
wedue van Cornelis Barentsz varckenslager. Behoudelic dat hij daer op t fijnen laste foude nemen 
drie vierdepaerten van een rente van fevenendertich guls ende thijen stuvers tjrs aencoomende 
Frans Adriaenszn van Leeuwen en willende fij comparanten den voornen Barent Janszn als naer 
behooren helpen aentitulen van eijgendomme. Foo verclaerden fij luijden bij defen de gemelde 
drie vierden paerten voorf huijfkens ende haer erven aende voorne Barent Jansz voor zoo veel 
des noot fij opte dragen ende ouergeven, mit alle t’recht en aenfeggen vandien foo ende in vou-
gen de felve jegenwoordich getimmert gemaeckt staeth, mitsgrs gebruijct ende bewoont werden. 
Ende fij comparanten bekenden hen elcx in qualite als booven (mits blijvende bij de voorne 
Barent Janszn van de drie vierdepaerten der voorf rente ende hooftfomme vandien als naer 
behoren geindemneert ende bevrijt) ter faecke voorfeijt als naer behooren voldaen ende betaelt 
te fijn ende dat met goederen int doen van de voorf fchiftinge bij hen daer iegens genooten, al 
fonder arch ofte lijft. In oirconde defes mit onfer zegelen bevesticht op ten v en januarij des jaers 
xvj C vierentwintich. Onder stont getijckent S. v. Baerfdorp. Wefende voorts befegeld met twee 
groene waffchen zegelen aen een double franchijn staerte. 
 
Vestgracht 
 
Bonboek West Marendorp Landzijde fol 586v Vestgraft suijdfijde, B689vfo. Na kopregel: 

 Is bij Jan Dirxszn van Noortfant als curateur over den boedel van Adriaen Vollenshtss vercoft 
aen Anthonis Joriszn Focker om xv C x gl te betaelen mit iiij C gl gereet meije 1617 ende voorts 
ij C gl tfrs ende is bij willich decreet defer vierfchare gelevert den 19-5-1617. 

 Is bij Anthonis Focker vercoft aen Louys Joosten trapier belast met Cx gulld uijt voorgaende 
cope te betaelen staende meije 1623 om etc [lett.]. 

 
Vestwal 
 
Zie ook akte onder: Hogewoerd. Negen huisjes. 
 
Uit: Waarboeken 1614 – 1615, zie onder Hogewoerd: 
... Eerst een schone nijeuwe geboude huijfinge ende erve genaemt Augfburch staende ende 
gelegen binnen defer stede aende zuijtzijde van de Hogewoert omtrent de Hogewoertfche poorte 
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met een fchuijre off stallinge ter zijden van t’erff der voorfz huijfinge staende, die met een vrije 
eijgen poorte ende gange uijtgaende es inde Vrouwenstege ende daer toe noch een bijfonder 
woonhuijf ende erve staende ende gelegen in de zelve Vrouwestege tusschen de voorgeroerde 
gange ende de huijfinge van Aeff Jans dr wedue van Charles Bochart za. ende responderende 
achter aende voorgemelde stallinge mitfgaders noch negen huijfkens daer achter aen uijtgaende 
met een vrije gange aende Vestwalle. ... 
 
Jan Vossensteeg 
 
Stratenindex bonboeken. 

 Jan Vossensteeg westzijde West Marendorp Landzijde fol. 468-514v en oostzijde West-
Marendorp Landzijde fol. 515-527v, 539v-540v, 545-546v, 550-552. 

 
Bonboek West Marendorp landzijde fol 510 (513v, 514: generatie 14 Nagtegael). 
Kopregel: Weftmaerendorp lantfijde Weder Jan Voffensteeg westfijde, Anthonis Jooriszn Focker. 

 Is bij Anthonis Jooriszn Focker vercoft aen Jan Franszn Backer belast mit een rente van vij gl jrs 
aencomende des huijfvrands lofb. den penningh twintich bovendien om ij M C gl te bet. mit iij 
C gl gereet ende ij C gl tfrs meije 1622 t’eerfte ende is bij willich decreet van den hove gelevert 
den ...1621. 

 
Waarboeken 1617 – 1618, AJF, ij CLj vso (251v). 
Wij Henrick Egbertszn van der Hal ende Willem Claeszn Warmont schepenen in Leijden, oircon-
den dat voor ons gecomen en verfchenen zijn Anthonis Jorijszn Focker ter eenre ende Cornelis 
Ghijfbertszn van Groenendael timmerman ter andere zijden. Verclarende ende belijdende te 
famen met willich decreet van de vierschare dezer stede jegens Jan Dircxzn van Noortfant bode 
mitte roede als bij die van de gerechte der voorf stede gestelt zijne curateur ouver den verlaten 
ende onbeheerden boedel van Adriaen Volbrechts huijdevetter, gecoft te hebben en hen compa-
ranten bij den zelven curateur geleuert te zijn. Achtien partijeen huijfings mitte gronden, ende 
plaetfen van dien. Alle staende ende gelegen binnen defer stede omtrent de Jan Voffensteech 
ende haeren uijt ende ingang hebbende deur feeckere overtimmerde poorte ende gange inde 
voorf stege. Ende daer boven den opstal van de helfte van negen comans grooten tfiaers pacht 
mitten houde, mitfgaders van een Wilhelmusschilt tfiaers daer van trupeneft twee stuuers ende 
vier penningen competeert ende de zefte, t convent van Abcoude om een fomme van vier duij-
fent een hondert vijffentwintich guldens van xl grooten t stuck. Te betalen met zes hondert der 
voorf guldens gereet die Meije dage ano xvj C ende feventien voorleden al verfchenen zijn. Ende 
voorts met vier hondert guldens tjiaers meije dage ano xvj C ende achtien t’eerfte. Ende alfo hen 
comparanten ongelegen is de voorf partijeen huijfings ende gronden vandien langer in gemeen-
fchappe te houden so ift dat zij de zelve aen tweenen gestelt ende met een gemeene fcheijtmuijr 
van den anderen gefepareert ende gefcheijden hebben. Ende dienvolgens bekenden zij compa-
ranten mitten anderen verdragen en over een gecommen te zijn dat de voorn. Anthonis Joriszn 
Focker alleen voor zijn deel eijgentlicken hebben ende behouden zal het affgescheijden gedeelte 
ofte partije nae t noorden en zulcx nae de Veste toe gelegen. Belegen hebbende ten noorden 
ende ooften de voorn. Anthonis Jorijs zn Focker zelffs. Ten zuijden de voorn. Cornelis Ghijfberts t 
met vorder gedeelte van voorf achtien huijfkens ende gronden van dien, hem bij defen aenbe-
deelt ende ten weften verfcheijden huijfen staende inde St Annenstrate. Ende dat de voor-
noemde Cornelis Ghijfbertszn daer jegens mede alleen voor zijn deel eijgentlicken hebben ende 
behouden zal het afgescheijdene gedeelte ofte partije der voorf achtien huijfkens ende gronden 
van dien naer t zuijden toe gelegen. Belegen hebbende ten ooften eenfdeels Mr Lieven 
Pauwelszn van den Cruce schoolmeester, ende anderdeels de voorfchreven Focker met zijn voor-
geroerde aengedeelde partije mitfgaeders ... [n.v.t.] Ende es voorder gestipuleert ende bedongen 
eerft dat de voorgeroerde pachten bij hen comparanten tfamen half en halff gedragen ende 
betaelt zullen worden. ... [Standaardvoorwaarden] ... Item dat bij de voornoemde Anthonis Jorijs 
zn Focker alleen van den voorf uijtgeloofde vier duijfent een hondert vijff en twintich guldens 
gedragen ende betaelt zal werden een fomme van twee duijfent vier hondert guldens op termij-
nen van drie hondert vier en tachtich guldens ende acht stuuers gereet ende van twee hondert 
feffen vijftich guldens negen stuuers ende vijff penningen tfiaers meije dage anno xvj C ende 
achtien als vooren t eerfte, uijtbescheijden t lefte jaer twee hondert acht guldens vijftien ix 
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penningen ende bij de voorn Cornelis Ghijfbertszn alleen de refterende feventhien hondert 
vijfentwintich guldens ... Ende ten leften dat de cooppenningen bij Abraham Paradijs speijcker-
maecker ten behouve van hen comparanten beijden belooft voor feeckere huijfinge ende erve t 
welck van Anthonis Jorijszn Fockers aenbedeelde partije gegaen is henl. tfamen int gemeen fullen 
blijven toecomende volgende den brieff daer van zijn. ... [Actum] bij ons schepenen bezegelt op 
ten vijffentwintichsten novembris des jaers xvj C ende feventien. Ende was geteijckent J Swanen-
burch befegelt enz. 
[In 1614 tot en met 1618 geeft de stad zeer veel percelen bouwgrond uit.] 
 
Vonnisboek U pagina 19v. 
Jan Dircx van Noortzant q.q. impt van willich decreet [Dingboek] LL fo. 27 vfo, contra alle d’oppo-
santen nopen de huijfinge ende erve aen Anthonis Joriszn Focker vercoft. 
Dit betreft een gekocht huis uit “den verlaten ende onbeheerden boedel ende goederen van 
Adriaen Volbrecht huijdevetter” ... “een huijs ende erve mit een poort ende gange daer befijden 
aen, staende ende gelegen binnen dese stede omtrent de Jan Vossensteege aende Oude Veste 
aldaer. Belegen hebben aen d’een zijde ten oosten Henric de Loper ende aen d’ander zijde ten 
westen Abraham Paradijs. Streckende voor van de strate van Oude Veste voors tot achteraen de 
plaetse ...”  
De openbare verkoop is op 3 januari 1617 gehouden. 
 
Vonnisboek U pagina 20?, zie pagina 19v. 
Jan Dircx van Noortzant q.q. impt van willich decreet, contra alle d’opposanten nopen de 
huijfinge ende erve aen Anthonis Joriszn Focker en Corn. Gijsberts van Groenendael vercoft. 
Anthonis Joriszn Focker en Corn. Gijsberts van Groenendael hebben samen achttien huizen   
(in de Jan Vossensteeg) van de impetrant gekocht en die huizen hebben doorgang in de poort, 
waterlozing onder andere samen met Daniel Matheus van Strichtenhuijzen.  
Verkoopsom ƒ 1.510,00 te xl groten het stuk. 
Zie ook Vonnisboek U pagina 21v hierover. 
 
Vonnisboek U pagina xxxij, 32, is als pagina 19v. 
Jan Dircx van Noortzant q.q. impt van willich decreet, contra alle d’opposanten nopen de 
huijfinge ende erve aen Anthonis Joriszn Focker vercoft. 
Dit betreft de achttien huizen “staende ende gelegen binnen dese stede omtrent de Jan 
Vossensteech hare in ende uitgangh hebben deur feecker overtimmerde poorte ende gange, in 
felve stege. Belent ende belegen hebbende ten noorden eerst het Gildehuijs van de timmer-
luijden ende metselaers, daer aen Abraham Paradijs, daer aen ’t huijs ende erve bij de voorf 
Impetrant in de voors qualite aen Anthonis Joriszn Focker vercoft ende daer aen Heijndrick de 
Loper, ten oosten eerst Jan L’Epiere, daer aen Daniel Matheusz. [van Strichtenhuijzen] mit een 
gemene fijtmuijr, daeraen Geleijn Roevroy mede mit een gemeene zijtmuijr daer aen Jan Arentsz 
daer aen Corn. Gijsbertsz van Groendael daer aen de voors gange strecken in de Jan Vossen-
steech, daer aen Mr Lieven van den Cruijce met feecker stuxke erfs mede van voorn. curateur 
gecoft, daer aen defelve Mr Lieven, Huijche Adriaensz timmerman, Gerrit Jansz metselaer ende 
Samuel Phillipsz Taerlingh mit feecker gange ten zuijden felve gange ende ten westen eerst Ruth 
Geerloffsz spijckermaecker daer aen Christoffel van Breufigem huijdevetter daer aen Mathuijs ... 
[let.] daer aen Andries de Vogelaer, daer aen Willem ... [let.] daer aen Guiljamo de Lange, daer 
aen Pietertgen Jansdr ende daer aen Huijbert Gerritszn buttercruijer.” Verkoopsom ƒ 4.125,00 te 
xl groten het stuk, akte 03-04-1617. 
Zie ook Vonnisboek U pagina xxxiiij verso hierover. 
 
Vonnisboek U pagina Lixv, 59v. 
Jan Dircxz van Noortsant qq eijrs contra Anthonis Joriszn Focker ged. 
Jan Dircxz van Noortsant als curateur over de boedel van Adriaen Volbrecht wil betaling zien van 
ƒ 400,00 gereed geld voor het verkochte huis in de Jan Vossensteeg. 08-09-1617. 
Zie nogmaals gestelde eis pagina 101, 27-10-1617. 
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Vonnisboek U pagina Lx, 60. 
Jan Dircxz van Noortsant contra A.J.F. en Corn. Gijfbrechtsz van Groenendael. J. D. van Noortsant 
wil betaling zien van ƒ 600,00 gereed geld als eerste betaling voor de achttien huisjes in een poort 
van de Jan Vossensteeg, 08-09-1617. 
Zie nogmaals gestelde eis pagina 101, 27-10-1617. 
 
Waarboeken 1618, folio Lxxij (72).  
Wij Henrick Syberts van Hal ende Frans Pieters zn Duist van Werff schepenen in Leijden oirconden 
dat voor ons gecoomen ende ferschenen es Cornelis Ghijfberts van Groenendael timmerman 
ende bekende voor hem ende zijnen erven vercoft te hebben en opdrouch dienvolgen mitfdefen 
aen ende ten behouve van Anthonis Jooris zn Focker een partije huijfinge ende erffe staen ende 
gelegen binnen defe stede inde Jan Voffenstege geth. volgen de chaerte daer van gemaect mitte 
Letter H beleghen hebben aen d’een fijde ten fuijden zeeckere gemene gange ende aen d’ander 
fijde ten noorden Jan Arentszn Leerfouwer met t partij geteijckent mette Letter I.. Strecken voor 
uijt de Jan Voffenstege voorf westwaerts tot achter aen Adriaen Volbrechts Alen zulcx t voorf 
huijs jegenwoordich getimmert ende gemaeckt staet, midtfgaders gebruijckt ende bewoont wert 
mitte belastinge eerft van een lofrente van zeve gul te xl groten t ftuck t fiaers toecoomen de 
huijfarmen defer stad daer van t’eerfte jaer tot fcoopers laste verschenen was meije daege anno 
xv C Achtien. Ende noch een fomme van zeven hondert eenentfeftich gl thien st eens oock mede 
toecoomende huijfarmen defer stede alle beijde vuijt voorgaende cope ende te betaelen staende 
vrijs gelts op feven aen een volgen jaeren ende meijendaege als telckens een gerechte zevende 
paert van den waerden meijedaege anno xvj C Achtien t’eerfte jaer al verfcheenen es. Ende 
voorts vrij fonder eenige lasten meer. ... [standaardtekst] Actum vierentwintichsten septembris 
des jaers xvj C Achtien. 
 
RA 48, buurtkwestieboek D, folio 17v. 
Op huijden den viij en junij anno xvj C ende negentien fijn Jacob Cornelis zn van Leeufvelt ende 
Jan Jacobszn de Bont jegenwoordige schepenen meesteren der stadt Leijden ter requifitie van mr 
Lieven Poulszn van den Cruce geweeft in feeckere gange uijtcomende in de Jan Voffensteech, 
alwaer de voorn. requirant de voorn. schepenenmren te kennen gaff dat hij Anthonis Joris zn 
Focker eijgenaer, ende Jan de Kellenaere varckenflager bewoonder van de huijfinge naest de 
felve gange staende in de voorf Jan Voffensteech, door een bode mette roede wettelicken hadde 
doen infinueren omme ten voorf. tijde aldaer mede te verschijnen, clagende wijders dat de voorf. 
van de Kellenaere het bloet van fijn geflachte beeften ende andere vuijlicheijt door een gootgat 
in de voorf gange dagelicx was lofende. t Welck aldaer een onlijdelicke stanck cauffeerde, dat 
oock hij requirant voor t felve gootgat tot weringe van voorf vuijlicheijt een ijfere tralie hebbende 
gedaen stellen, de felve bij de voorf. van de Kellenaere met gewelt was aff gefmeten. Dan alfo de 
voorn. Focker ende van de Kellenare niet bij de hant en waren [niet verschenen zijn] es den 
requirant tegens haer de wech totte justitie geopent. Actum ten dage ende jaere als boven. 
 
Vonnisboek X, folio xxix verfo, AJF, 29v. 
[Jan Rippertszn van Groenendijck als rentmeester van de huijffittenen binnen defer stede eijr. 
contra Anthonis Joriszn Focker, gede. Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchaere 
van Schout ende Schepenen der stadt Leijden Jan Mote[notaris] gemachticht van Jan Rippertszn 
van Groenendijck als rentmeester van de huijffittenen binnen defer stede eijr.] ... doen verdagen 
hadde Anthonis Joriszn Focker, in de eerfte om betalinge te hebben van hondert achtentachtich 
guldens ende vijff stuuers over twee jaeren huijfcustings ijeder jaer tot vierentnegentig guldens 
twee stuuers ende acht penningen spruijtende uijt cope van t huijf ende erve geteijckent mitte 
letter E in de Jan Vossensteech verfchenen meijdage xvj C negentien ende twintich volgende de 
custingbrieff daer van fijnde. Inde tweede om betalinge te hebben van veertien guldens over 
twee jaeren renten ijeder jaer tot feven guldens staende opt voorgeroerde huijf ende mede 
verfchenen meijedagen xvj C negentien ende twintich volgende de rentebrieff. In de derde om 
betalinge te hebben van hondert vijffentfeventich guldens over twee jaeren huijfcuftings ijeder 
jaer tot fevenentachtich guldens ende tien stuijvers spruijtende uijt cope van thuijf ende erve 
geteijckent met de letter F in de Jan Vossensteech mede verschenen meijdage xvj C negentien 
ende twintich volgende de custingbrieff daer van fijnde. In de vierde om betalinge te hebben van 
twaelff guldens over twee jaeren renten ... In de vijffde om betalinge te hebben van twee hondert 
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feventien guldens ende tien stuuers over twee jaeren huijf custings ijeder jaer tot hondert acht 
guldens ende vijftien stuuers spruijtende uijt cope van thuijf ende erve geteijckent mette Letter H 
in de Jan Vossensteech ende mede verschenen meijdage xvj C negentien ende twintich volgende 
de custingbrieff daer van fijnde. In de fefte om betalinge te hebben van veertien guldens over 
twee jaeren renten ... In de fevenste om betalinge te hebben van twee hondert dertien guldens 
ende vijff stuuers over twee jaeren huijfcustings ijeder jaer tot hondert ses guldens twaelff 
stuuers ende acht penningen fpruijtende uijt cope van t huijf ende erve geteijckent mit de letter J 
in de Jan Voffensteech ende mede verschenen meij dage xvj C negentien ende twintich ... Ten 
achtste ende lefte om betalinge te hebben van veertien guldens over twee jaren renten ... [Ewout 
van Schilperoort als gemachtigde van Anthonis gaat accoord en er moet bovendien tien guldens 
en vier stuivers proceskosten worden betaald.] Aldus gedaen op den xxix en januarij xvj C 
eenentwintich. 
 
Aflezingenboek H77. 2 febr. 1623. 
Betreft twee panden van J.H. Witmont, “ende het ander is staende aende oostfijde van de St 
Anna straet anderfins de Mirakelsteech, belent hebbende aen d’een fijde ten noorden Jacob 
Cornelis de Haes, ende aen d’ander fijde ten zuijden Matheijs Noé wolfpinder, streckende voor 
van de straete tot achter [= Jan Vossensteeg] aen Anthonis Jorisz Focker ...”  
 
ORA, inv. 57 Decreten, fol. 241, e.v. 
Wij Daniel Sijmons van Alphen en Carlus Galus schepenen in Leijden oirconden dat voor ons 
gecomen ende verfcheenen is Mr Jan Willems Werchijn als bij die van de Gerechte der stadt 
Leijden geftelt fijnde tot curateur over den boedel van Anthonis Joriszn Focker. Verclarende hij 
comparant in die qualite vermogens de acte van curatele ende confent daer van fijnde in date 
den xij en januarij xvj C vierentwintich ten overftaen mit kenniffe ende goetduncken van de E 
Chriftoffel Dircxz van Nieuwenhoven ende Cornelis Henricx van Goote inder tijt schepene-
meesters defer stede hem bij de voorf acte bijgevoucht achtervolgende feeckere befchreven 
voorwaerden vercoft te hebben ende dienvolgende mitfdefen op te dragen aen ende ten 
behouve van Pieter Braem, een huijf ende erff staende ende gelegen binnen defer stadt Leijden 
aende weftfijde van de Jan Voffenstege belent ende belegen hebbende, ftreckende ende voorts 
op alfulcke conditien als de voorwaerden de welcke ten secretarie alhier in voorwaerden bouck 
geteijckent mitte letter W geregiftreert ende aldaer fol. Lxix v. fu beginnen es dat innehout ende 
medebrengt. Bij welcke voorwaerden alfoo hij comparant belooft hebbende des coper voorf fijn 
gecofte te leveren bij willich decreet van de Vierfchare defer stede daer toe behoorlick confent 
vercregen heeft. Soo hadde hij comparant omme daertoe te geraecken door Anthonis Janszn van 
Walwijck bode mite roede defer stede op Saturdage den vj e xiij ende xx e Aprilis xvj vierentwin-
tich vant raathuijf defer stede nae voor gaende clocke geslach van tien uijren ende op maendage 
den viij en Aprilis wefende den tweede raetdach ende weder op sondage den xiij en ende xxje 
Aprilis des voorf jaers inde St Pancraes kercke defer stede naer de predicatie van negen uijren 
doen doen de proclamatien ende geboden de welcke (te refpecte daer inne noch andere partijen 
begrepen fijn voor foo wel die t voorf huijf ende erve aengaen ende vorder noche anders nijet) 
alhier van woorde te woorde geinfereert fijn.  
Een laet eenes ijegelick mitsdefen weten dat Mr Jan Willems Werchijn als bij die van de Gerechte 
der stadt Leijden gestelt sijnde tot curateur over de acte van curatele ende confent daer van zijn-
de in dato den xij en januarij xvj en vierentwintich ten overftaen mit kenniffe ende goetduncken 
van de E Christoffel Dircsx van Nieuwenhoven ende Corneliszn Henricxzn van Gooten jegen-
woordige schepenmeefteren defer stede hem bij de voorf acte bijgevoucht achtervolgende 
feeckere befreven voorwarden vercoft heeft eerst aen ende ten behouve van Pieter Braem een 
huijf ende erff staende ende gelegen binnen defe stadt Leijden aende weftfijde van de Jan 
Voffenstege. Belent ende belegen hebbende aen d’een zijde ten zuijden benevens de gemene 
poorte ende gange ende daer boven Jan Framer backer. Streckende voor van de straete tot 
achter aen des voorf boedels feeckere andere huijfkens, al mit gemeene muijren. Ende dat in 
fulcker vougen, als t voorf huijf alfdoen getimmert ende gemaect ftont, mitfgaders gebruijct ende 
bewoont werde, mit alle t gunt daerinne aert ende naegelvaft was, den vercoper inde voorf 
qualite toebehoorende. Zijnde de vercopinge gedaen mitte belaftinge van feven gul voijs gelts t 
fsrs verschijnende meije dagh lofbaer den penning twintich aencomende de huijfarmen defer 
stede, welcke rente tot laste van den coper fal beginnen te lopen meije dage toecomende. Vorder 
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mit voorwaerden dat den coper belangende t gebruijck van de gemeene fecreet ende water-
lofinge hem gedragen fal naer de befcheijden daer van fijnde, dragende de coften proportione-
licken ende gedogende de openinge daer t gebreck foude mogen voorvallen. Ende wijders met 
fodanige conditien servituijten ende voor zovele als t voorf huijf ende erf fubject foude mogen 
wefen ende begrepen staen inde oude waerbrieff van dato den vierden aprilis anno xvj C achtien 
die den coper volgen fal, mitfgaders de vordere bescheijden daer van fijnde tot de welcke de 
vercoper hem heeft gerefereert, fullende den coper fijn gecofte tot fijnen bate fchaede ende peri-
cule aenwaerden meije dage anno xvj C vierentwintich toecomende ende hebbende daer voren 
boven de voorf belaftinge in cope belooft een fomme van elff hondert guldens te betalen ftaende 
met hondert vijftich gulden beneffens d’voorf d’aenvaerdinge gereet ende voors met hondert 
vijffentwintich guls fjr meijedage xvj C vijffentwintich t’eerfte noch aen ende ten behouve van elx. 
Alle welcke betaelingen gedaen fullen moeten werde precifelick op ofte ten langften fdaechs nae 
de refpetive verfchijndagen ter griffe defer stede in handen van den Griffier, omme bij hem ver-
strect te werden aende gene die defelve bij vonniffe van schepenen toegeschadt fullen werden, 
op pene dat den voorn. Griffier tot inninge van de felve fal mogen procederen bij parate executie 
volgende de xxj e burgerlicke keure defen stede. Ende alfoo den vercoper bij de voorfeijde voor-
waerden belofft hebbende den coper haer refpective gecofte te leveren bij willich decreet van de 
Vierfchare defer stede daer toe behoorlick confent vercregen heeft, soo werd eenen ijegelicken 
mitfdefen verwitticht dat alle de geen die eenich vorder recht toe off aenfeggen opt voorf ver-
cofte vermeijnen te hebben, off die aende voorf boedel te acteren fijn, de felve fchuldich ende 
gehouden fijn foodanich hun recht toe off aenfeggen bekent te maekcen ende fulcx aenden bode 
de jegenwoordige proclamatien doende te comen verclaren ten langften voor maendage den xxix 
en Aprilis xvj C vierentwintich eerftcomende, indien ten felven dage rechtdach daer aen volgen 
op pene dat elck aengaende de vordere reele laften dienftbaerheijden ende befwaerniffen opt 
voorf vercofte staende ende spreeckende versteecen ende over fulcx een eeuwich stilfwijgen 
opgeleijt fal werden. Behoudens nochtans een ijegelick fijn recht ende aenfeggen opte beloofde 
cooppenn. omme opt felve int vonniffe van voorgang daer van te wijfen foodanige infagt geno-
men te werden als behooren fal. 
Ende dat op te voorf derde martdaechfche ende kerckgeboden daer telckens bij gevoucht was de 
volgende claufule. 
Dat tfelve cracht hebben foude van de laetfte ende peremtoire uijtroupinge ende verdaginge, mit 
inthimatie tot alfulcken eijnde dat indienen binnen den voorz voorgeftelden tijt de voorf dienft-
baerheijden rente ende andere laften te kennen gave dan niet schepenen nochtans tot interpofi-
tie van den decreete fouden voorts varen naer behooren. 
Verclaerende vorder dat ten dage dienende inde voorf faecke gehandelt ende gevordert es 
achtervolgens de acte hier innen gelijft.  
Op en dach van huijden compareerde voor de Vierfchare van schout ende schepenen der stadt 
Leijden siet int vonnif bouck BB fol j e. 
Noc zoo verclaerde hij comparant dat hij achter volgens de voorf last ende ordonnantie van 
schepenen door de voorn Walwijck op Saturage ende op maendaege fijnde de tweede Pincxfter 
dach den xxv en ende xxvij en meij xvj C vierentwintich vant Raethuijf ende inde St Pancraes 
kercke der stede refpective hadde doen doen de vierde marctdaechfche ende kerckgeboden. 
Gelijck ons schepenen voornomt bij vertooh van de felve proclamatien mitfgaders de relatie bij 
den felven bode ende teijckent ten genougen de gebleecken, ende dat eijntelick was gedaen 
gehandelt ende geneffen gelijck het vonniffe gedaen alhier geinfereert dat innehout ende mede-
brengt. 
Gefien bij schepenen der stadt Leijden de uijtroupinge marctdaechsche ende kerckgeboden op 
ziet voorts t vervolc int Vonnifbouck BB fol iij. 
Ten laetften verclaerde hij comparant dat hij hem (mits bij den voorn coper de penn bij hem voor 
t voorf huijf ende erve alfvooren uijtgelooft) dienvolgens opgebracht ende betaelt ende de vorde-
re innehouden van de voorf voorwaerden mede alfnae behooren voldaen ende naergecomen 
werdende inder voorf qualite ter faecke vande voorf vercoopinge nu voorden ende dan voor 
alfnu hielt voor vernoucht ende voldaen den leften penning mitten eeften, ende dit alles ter 
goeder trouwen ende fonder arch ofte lift. Des den oirconden hebben wij schepenen voornt 
defes jegenwoordigh brieve van decreete opt verlijden van de comparant mitfgaders vertooch 
ende gelijckinge van de originele proclamatie, actie ende vonniffe inde felve geinfereert, met onfe 
uijthangende zegele bevefticht op ten vierentwintichfen octobris des jaers sti feftienhondert 
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ende vijffentwintich. Onder ftont J van Banchem, ende voorts befegelt met twee groene waffchen 
zegels aen een double franchijne staerte uijthangende. 
 
ORA, inv. 57 Decreten, fol. ij C xliiij, 244. 
Idem, nu verkoop ten behoeve van “Mahieu Matheus timmerman”, “een nieuw gebout huijs 
ende erff staende ende gelegen binnen defer stad aende weftzijde van de Jan Voffenstege, belent 
ende belegen hebbende, streckende ende voorts op alfulcke conditien als de voorwaerden de 
welcke ter secretarije alhier int voorwaerdenbouck geteijckent mitte letter W geregistreert ende 
aldaer fo 69 vfo.” Verkoop van het pand aan Pieter Braam, ten behoeve van Mahieu Matheus, 
timmerman ... “belegen hebbende aen d’een zijde ten zuijden Barent Jansz Backer, aen d ander 
zijde ten noorden Mr Lieven Paulsz van de Conijcs [Cruce], streckende voor uijt de Jan Voffen-
steech voorf tot achter aen voorf boedel.” 
Het huis is ook belast, de jongste waarbrief is van “vj en aprilis xvj C achtien”. Daarboven betaalt 
de koper een som van veertien honderd gulden. Vonnisboek BB folio iiij vso, en zie voor het ver-
volg Vonnisboek BB fol vj fo. 24 ocober 1625. [ORA 45, deel BB] 
 
Vonnisboek BB 1624-1626, AJF, folio 1 en volgende. 
Mr Jan Willemszn Werckijn als curateur over den boedel van Anthonis Jooris zn Focker impnt van 
willich Decreet [Dingboek PP fo iij C L], contra alle de oppofanten noopende t partije bij Pieter 
Braem gecoft. 
[Grotendeels herhaling van de tekst uit decreten 1624 over de verplichte verkoop betreffende:] 
een huijf ende erve staende ende gelegen binnen defer stede aende weftfijde van de Jan Voffen-
steech. Belent ende belegen hebbende aen d’een zijde ten noorden Geleijn Roeveroij ende aen 
d’ander zijde ten zuijden beneden de gemeene poorte ende gange ende daer booven Jan Franszn 
backer, streckende voor van de straete tot achter aen des voorf boedels feeckere andere huijf-
kens, al mit gemeene muijren ... vercoft hadde aen Pieter Braem ... belooft een fomme van elff 
hondert guldens te betalen ... ter griffe defer stede in handen van den griffier omme bij hem 
verstreckt te werden aende gene die de zelve bij vonniffe van schepenen toegeschat fouden 
werden ... 
[Men heeft de schuldeisers of andere belanghebbenden opgeroepen, maar er is verder niemand 
anders verschenen.] Aldus gedaen op ten vij en meije xvj C vierentwintich. 
Folio iij. [Dezelfde personen en partij, tekst over aflezingen, 3 juni 1624.] 
 
Vonnisboek BB 1624-1626, AJF, folio iiij verfo. 
[Idem, zie folio 1], contra alle de oppofanten nopende t partije bij Mahieu Matheuszn gecoft.  
[Zie boven, idem, betreffende] een niew huijs ende erve staende ende gelegen binnen defer 
stede aende weftfijde van Jan Voffensteech. Belegen hebbende aen d’een zijde ten zuijden 
Barent Janszn backer ende aende ander zijde ten noorden Mr Lieven Paulszn van der Cruijce. 
Streckende voor uijt de Jan Voffensteech voorf tot achter aen voorf boedel. ... vercoft hadde aen 
ende ten behouve van Mahieu Matheuszn ... voor een fomme van veertien hondert guldens 
beneffens de voorf aenvaerdinge gereet ende ... [verder idem] vj en meij xvj C vierentwintich. 
Folio vj verfo [Dezelfde personen en partij, tekst over aflezingen, 3 juni 1625!] 
 
Decreten inv. nr 57, fol. ij C xlvij vso. 
Gedaen. Wij Dr. Willem van Moerbergen, ende Carolus Gallus Schepenen in Leiden oirconden dat 
voor ons gecommen ende verschenen is Mr Jan Willemszn Werchijn als bij die van de Gerechte 
der stadt Leijden gestelt zijnde tot Curateur over den boedel van Anthonis Joriszn Focker. 
Verclairen zij compen in dier qualite de acte van curatele ende confent defer van zijnde in dato 
den xij en januarij xvj C vierentwintich, ten overstaen mit kenniffe ende goetduncken van de Ed. 
Chriftoffel Dircx zn van Nieuwenhooven ende Cornelis Henricxzn van Gooten inder tijt schepenen-
meefteren defer stede hem bij de voorf. acte bij gevoucht achtervolgende feeckere beschreven 
voorwaerden vercoft te hebben ende dienvolgende mit defen ofte dage ende ten behouve van 
Cornelis Jansz Backer. Een wel beplanten thuijn mit een thuijnhuijfken daerinne, staende ende 
gelegen buijten de Haerlemmerpoort inde vrijdom defer stede aende weftfijde vande Heerwech 
aldaer wefende vrij patrimonio goet belent ende belegen hebbende ende voorts op alfulcke 
conditien als de voorwaerden de welcker ter secretarije alhier int voorwaerdenboeck geteijckent 
mitte letter W geregistreert ende aldaer fo: 69 vso beginnende es dat innehout ende mede-
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brengt. Bij welcke voorwaerden alfoo hij comparant belooft hebbende de cooper t voorf zijn 
gecofte te lesen bij willich decreet van de Vierschare defer stad daer toe behoorl. confent vercre-
gen heeft. Soo hadde hij comparant omme daer toe te geraecken door Anthonis Janszn van 
Walwijck boode mitte roede defer stede op Saturdage den vj en xiij en ende xx en Aprilis xvj C 
vierentwintich vant Raet huijs defer stede nae voorgaende clockegeslach van tien uijren ende op 
maendage de voorf iij en Aprilis wefende de ije Raefchdach ende weder op Sondage den xiiij en 
ende xxi en Aprilis des voorf. jaers inde St. Pancraes kercke defer stede naer de predicatie van 
negen uijren doen doen de proclamatien ende geboden de welcke ten refpecte daer noch ander 
partijen in begrepen zijn voor zooveel die d’voorf thuijn aengaen (maer vorder ofte anders niet) 
alhier van woorde te worde geinfereert zijn. 
Verclaer eenen ijegelicken mitfdefen weeten dat Mr Jan Willems Werchijn als bij die van de 
Gerechte der stadt Leijden gestelt zijn ter curateur over den boedel van Anthonis Joriszn Focker, 
vermogens de acte van curateur ende confent daer van zijnde in dato den xij en Januarij xvj C 
vierentwintich ten overstaen mit kenniffe ende goetduncken van De E. Chriftoffel Dircxzn van 
Nieuwen hooven ende Cornelis Henricxs van Gooten jegenwoordige schepenenmeesteren defer 
stad hem bij de voorf acte bij gevoucht achter volgende zeecker beschreven voorwaerden vercoft 
heeft. Eerft aen ende ten behouven van Pieter Braem een huijf ende erff staende ende gelegen 
binnen defer stadt Leijden aende weftfijde van de Jan Voffensteech. Belent ende C. Ende noch 
aen ende ten behouve van Cornelis Janszn Backer den welbeplanten thuijn met een thuijnhuijfken 
daer innen staende ende gelegen buijten de Haerlemmerpoort inde vrijdomme defer stede aende 
westfijde van de Heerwech aldaer wefende vrij patrimonio goet. Belegen hebbende ten noorden 
de gemeene laen, ten ooften de Poel wateren, ten zuijden voor Claes Claes van Noort ende daer 
aen Jan de Pla de Jonge ende ten westen defelve Jan de Pla, met een gemeene schuttinge. Al 
ende fulcx den zelven thuijn tuffchen de voorf limiten beheijnt leijt. Sijnde de vercoopinge ge-
daen mitte belastinge van een rente van vier guldens fiaers, aencoomende de Eerbare Machtelt 
van Thorenvliet Cornelisdr. verschijnende Petrj ad Cathedram lofbaer elcke penning mit vieren-
twintich geleijcke penningen welcke rente tot laste van den coper heeft beginnen te loopen petrj 
ad cathedram anno xvj C vierentwintich voorleden ende voorts vrij ende mit fodanige vordere 
conditien vrijdommen ende waringen mitfgaders last van prefentatie verfoucken ende verbou-
cken als de oude originele waerbrieven, mitfgaders de vordere bescheijden daervan zijnde 
refpective innehouden ende medebrengen de welcke de coper volgen fullen mit alle t’recht 
vandien voor zoo veel defen thuijn aengaet mer vorder noch anders niet mits dat jonge Jan de Pla 
voorfst. (indient hem gelieft) daer van t fijnen costen gelevert zal werden copie authenthijc ende 
mit d’originele geadfisteert werden, daer ende fulcs als t behoort hebbende de cooper de voorf 
thuijn tot zijnen bate, fchade ende pericule aengevaert dadelijck ende met het geven van den 
palmslach ende daer voorenbooven de voorf. belastinge in coope belooft een fomme van zeven-
hondert vijffentfeventich guldens te betalen staende met een vierdepaert neffens de voorf 
aenvaerding gereet ende t’vorder op drie aenenvolgende jaerl. St. Pieter ad cathedram xvj C 
vijffentwintich t’eerfte. Alle welcke betaelingen gedaen fullen moeten werden preficelick op ofte 
ten langsten f’daechs naede refpective verschijndage ter griffe defer stede in handen van de 
griffier omme bij hem verstrect te werden aende gene die de felve bij vonniffe van schepenen 
toegeschatt fullen werden op pene dat den voorf. griffier tot inninge van de zelve zal mogen 
procederen bij parate executie volgende de xxje burgerlicke keure defer stede. Ende alfoo de 
vercoper bij de voorfeijde voorwaerden belooft hebbende de copers haer refpective gecofte te 
leveren bij willich decreet van de vierschare defer stede daer toe behoorlick confent vercregen 
heeft. Soo wert eenen ijegelick mitfdefen verwitticht dat alle de genen die eenich vorder recht 
toe off aenzeggen op t voorf vercofte vermeijnen te hebben, off die aenden voorf boedel ten 
achteren zijn, de felve fchuldich ende gehouden zijn zoodanich hen recht too off aenzeggen 
bekent te maecken ende zulcx aenden boorde de jegenwoordige proclamatien doende te 
commen verclaeren ten langsten voor maendage den xxix en Aprilis xvj C vierentwintich eerft-
coomende, indien ten zelven dage recht dach gehouden zal werden, zoo niet den eerften recht 
dach daer aenvolgen. Op pene dat elck aengaende de vordere reele lasten dienftbaerheijden 
ende lofwaerniffen op t voorf vercofte staende ende spreeckende verstrecken ende over fulcx 
een eeuwich stilswijgen opgeleijt zal werden. Behoudens noch tans een ijegelijck zijn recht ende 
aenfeggen op te beloofde cooppenningen omme opt zelve int vonniffe van voorgang daer van te 
wijfen zoodanigen inficht genoomen te werden als t behooren zal. 
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Ende dat op te voorf derde marctdaechfche ende kerckgebooden daer telckens bijgevoucht was 
inde navolgende claufule. 
Dat t’felve cracht hebben zoude van de laetfte en peremtoire uijtroupinge ende verdaginge mit 
jnthimatio tot alfulcke ende dat indien en binnen den voorn. voorgestelden tijt de voorf dienft-
baerheijden, renten ende andere lasten tot kenninggave dan niets. Schepenen nochtans tot 
interpofitie van den decrete zoude voortswaeren naer behooren. 
Verclarende vorder dat ten dage dienen inde voorf zaecke gehandelt ende gevordert es 
achtervolgende de acte hier innegelijff. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de Vierfchare van Schout ende Schepenen der stadt 
Leijden. Siet t vervolch int vonnis bouck BB fol. viij recto. 
Noch zoo verclaerde hij comparant dat hij achtervolgende de voorf last ende ordonnantie van 
schepenen door den voorn. Walwijck op Saturdage ende op Maendage zijnde de tweeden 
Pijncxer dach de xxv en ende xxvij en Meij xvj C vierentwintich vant Raet huijf ende inde St. 
Pancraes kercke defer stad refpective hadde doen doen de vierde marctdaechsche ende kerck-
gebooden, gelijck ons schepenen voornt bij vertooch vande zelve proclamatien mitsgaders de 
relatie bij de zelven boorde ondertijckent ten genougen ende gebleecken ende dat eijntelick was 
gedaen, gehandelt ende gewefen gelijck het vonniffe alhier geinfereert dat innehout ende mede-
brengt. 
Gefien bij schepenen der stadt Leijden de uijtroupingen maerctdaechsche ende kerckgebooden 
etc. Siet voorts t vervolch int vonniffbouck BB fol. x rect. 
Ten laetften verclaerde hij comparant dat hij hem (mitf bij den voorn cooper de penningen bij 
hem voor den voorf thuijn ende thuijnhuijfken alsvooren uijtgelooft, dien volgen opgebracht 
ende betaelt ende vorderen innehouden van de voorf voorwaerden mede alsnaer behooren 
voldaen ende naergecoomen werdende) inder voorf qualite ter faecke van de voorf vercoopinge 
nu voor dan ende dan voor alfnu hielt voor vernoucht ende voldaen de lesten penning mitten 
eerften est ten oirconden wij schepenen voornt defer jegenwoordigen brieve van decreete opt 
verlijden van de comparant, mitfgaders t vertooch ende vergelijckinge van de originele proclama-
tien acte ende vonniffe inde felve geinfereert met onze uijt hangende zegelen bevesticht hebben 
op te vierentwintichsten septembris des jaers feftienhondert ende fefentwintich. Onder stont J. 
van Banchem wefen voorts befegelt met twee groene waffche fegelen aen den double franchijne 
staerte uijthangende. 
 
ORA Decreten nr 57, 1627-1629, Cxxxv verso, 135v. 
Wij Willem van Moerbergen ende Dirck Schaec schepenen in Leijden oirconden dat voor ons 
gecomen ende verschenen is Mr Jan Willems Werchijn als bij die van Gerechte der stadt Leijden 
gestelt zijnde tot curateur over den boedel van Anthonis Joris zn Focker. Verclaerende hij compa-
rant vermogens de acte van curatele en confent daer van zijnde in date den xij en januarij xvij C 
viejerentwintich. Ten overstaen mit kenniffe ende goetduncken van E Dr Willem van Moerbergen 
en Robbrecht van Roffum in der tijt schepenenmeesteren defer stede mitfgaders den E Eeuwout 
Schilperoort secretaris van Bailliufchappe van Rijnlant, Pieter Dircxzn van Leeuwen nots. Publ., E 
Wouter Lambertszn de Vries zijne curateurs toefienders alle hem curateur bij den voorf acte van 
curatele bijgevoucht mit openbaer achtervolgen feeckere besch. voorwaerden op ten xiij en 
februarij xvj C en fefentwintich vercoft te hebben ende dienvolgen op te dragen mitfdefen aen en 
ten behouve van E Mr Johan van Banchem Griffier defer stede eerft fes huijfen en haren erven 
staen in feeckere gemene poorte uijtcomen in Jan Voffenstege. Ende noch acht woonhuijfen en 
erven staen en gelegen befijden ende over den anderen mede in feckere voorf stege. Alle belent 
ende belegen hebbende, streckende ende voorts op alfulcke conditien als de voorwaerden de 
welcke ter secretarie alhier int woorwaerdenbouck gete. mette letter W geregistreert ende 
aldaer fo Lxixfo begonnen es dat innehout ende medebrengt.  
[Aflezingen in 1626. Nadere beschrijving zes huizen:] Belent en belegen hebbende te weten eerft 
de twee noortwaertse staende inde voorf poorte ten oosten Geleijn Roevooij ende defen boede-
le, ten zuijden de Gemene gange voorf., ten westen de twee navolgende huijfen ende ten noor-
den Henrick de Loper, de twee daer naest gelegen ten noorden voorgaende twee huijfen, ten 
fuijden Huijbrecht Gerritszn buijtteconijer ende de vordere twee staende westwaerts ten noor-
den ende oosten de voorf gemene gange, ten fuijden defen boedel ende ten westen Guilliame de 
Lange backer. Ende noch acht woonhuijfen en erven staende ende gelegen befijden en over den 
anderen mede in feeckere gange uijtcomende aende westfijde van voorf stede. Belegen hebben-
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de int geheel ten noorden defen boedel ten oosten Mr Lieven Pauwelszn van Cruijce ten fuijden 
Gerrit Jans van Vreeken biertapper ende ten westen verfcheijden naestgehuijfden.  
[Conditie verkoop zoals de huizen tegenwoordig gebouwd zijn, en over gemeenschappelijk 
onderhoud, verkoopsom 2.200 gulden, zie vonnisboek EE fo ij C xlvij verfo en EE fo ij C xlix verfo, 
7 april 1628.] 
 
ORA Decreten nr 57, 1627-1629, Cxciiij, 194. 
Wij Jan Janszn Orlers ende Adriaen Janszn van Stavelen schepenen in Leijden oirconden dat voor 
ons gecomen ende verfchenen is Mr Jan Willemszn Werchijn als bij die van de Gerechte der stadt 
Leijden gestelt zijnde tot curateur over den boedel van Anthonis Jorisn Focker ... vercoft te heb-
ben ende dienvolgen op te dragen mitfdefen aen ende ten behouve van Hubrecht Willemszn 
Dedel een huijf en erve staende ende gelegen binnen defer stadt Leijden aen weftfijde van Jan 
Vossensteech belent en belegen hebbende strecken ende voorts op alfulcke conditien als de 
alhier int voorwaerdenbouck geteijkent mitte letter W geregistreert ende aldaer fo Lxix verfo 
begunnen es ... 
[Aflezingen 1626, nadere beschrijving:] ... belent ende belegen hebbende aen d’een fijnde ten 
noorden Mahieu Matheijs timmerman, ende aen d’ander zijde ten zuijden Samuel Philps Taerling, 
streckende voor uijte voorf stege tot achter aen voorn. Werchijn in qualite alfboven. Al en fulcx t 
voorf huijf alfdoen getimmert ende gemaeckt stont.  
[Verkoopsom 560 gulden en achterstallinge belasting, zie vonnisboek FF folio Lij verfo en FF folio 
Liiij, akte 22 januari 1629.] 
 
Vonnisboek EE pagina ij C xlvij, 247. 
Mr Jan Werckijn als curateur over den boedel van Anthonis Joriszn Focker impt van willich 
decreet contra alle de opposanten. 
Dit betreft zes huizen aan een poort in de Jan Vossensteeg en acht anderen eveneens in die 
poort. Op 13-02-1627 zijn ze allemaal verkocht aan Mr Johan van Banchem voor ƒ 2.200,00, 
wegens een vonnis uit 1624. 
Vonnisboek EE pagina ij C xlix betreft hetzelfde. 
 
Vonnisboek FF, pagina Lij verso en Liiij, AJF en Mr J. Werckijn, in verband met de verkoop van een 
huis in de Jan Vossensteeg, ca 1628. 
 
Zie ook onder: Langegracht. 
 
Vrouwensteeg 
 
Vrouwensteeg in het bon Hogewoerd is de Nieuwebrugsteeg. 
 
Uit: Waarboeken 1614 1615, zie verder onder Hogewoerd. 
Eerst een schone nijeuwe geboude huijfinge ende erve genaemt Augfburch staende ende gelegen 
binnen defer stede aende zuijtzijde van de Hogewoert omtrent de Hogewoertfche poorte met een 
fchuijre off stallinge ter zijden van t’erff der voorfz huijfinge staende, die met een vrije eijgen 
poorte ende gange uijtgaende es inde Vrouwenstege ende daer toe noch een bijfonder woonhuijf 
ende erve staende ende gelegen in de zelve Vrouwestege tusschen de voorgeroerde gange ende 
de huijfinge van Aeff Jans dr wedue van Charles Bochart za. ende responderende achter aende 
voorgemelde stallinge mitfgaders noch negen huijfkens daer achter aen uijtgaende met een vrije 
gange aende Vestwalle. 
 
Zie ook akten onder: Hogewoerd. 
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 Buiten de stad Leiden gelegen grond en andere bezittingen    
 
 
Zie kaarten uit: Kohier van de 200

e
 penning van de dorpen van Rijnland 1623 uit de Atlas van 

Rijnland 1615 door Floris Balthasars. Oud Archief HHR. 
 
Alkemade 
 
Waarboeken 1596 – 1597, AJF, folio 188. 
[Marge] De originele brieff van t’registratuer hier beneven is gecaffeert zijnde ter secretarije bij 
Jacob Janszn ende Anthonis Focker geexhibeert en verthoont ende verclaerde Jacob Janszn dat 
de zes hondert guldens daer inne begrepen tzijnen verfuck affgedaen ende beth. waeren. Acth. 
den xxviij en decembris 1598. 
[Doorgehaalde waarbrief] Wij ... schepenen jn Leijden oirconden dat voor ons gecomen ende 
gecompareert es Anthonis Jorijszn Focker, verclaren bij hem comparant aen Jacob Janszn van 
Cranendonck vercoft te fijn, drie morgen, een hont ende elter zaeijden lants gelegen onder t 
gerechte van Alckemade op zeeckere auontuere conditien vlg den contracte en de brieven van 
opdrachten dae van zijnden. Met belofte bij hem comparant gedaen van t’voorf lant te zullen 
vrijen ende waren van zoodanige zeshondert guldens te xl groon t stuck als hij comparant aen 
Willem Adriaens zn trapier noch uijt coope van t voorf lant schuldich es. Welcke beloffte hij 
comparant mitfdefen voldoende, heeft hij comparant, ten behouve van voorf van Cranendonck 
voor de indemmite der voorf zes hondert guldens verbonden ende verbint mitfdefen. Eerft 
speciaelicken zijn huijs ende erve staende ende gelegen binnen defer stad opte Hoogewoert. 
Belent en belegen hebbend aen d’een zijde Pieter Pieter Jorijs zoon van Cortevelt deurgaen en 
aen d’ander zijde Cor. Frans zn bierdrager mit een poortge off slopstege mede deurgaen tot in 
den Rijn, streckende voor van Hoogewuert voorf tot achter in Rijn voorf. Ende voorts generael 
alle zijne andere goederen roeren, onroerende, jegenwoordige ende toecomen geen uit 
gefondert. Die hij mifdezen onder werp t bedwang van allen rechteren. Sonder arch ofte list. In 
oirconden defen mit onfen zegelen bevesticht op ten ixen Aprillis xv C xcvij. Was get. J. van Hout, 
ende met twee groenen waffen zegelen aen doubblen franchijnen staerten uijthangen befegelt. 
 
Ambacht Alphen 
 
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 12, 11-06-1608. 
Regest: Anthonis Jorisz Focker, steenbakker, wonende te Alphen, draagt over op Harman Jansz 
Camerick, pannenbakker, een koopbrief op een huis en erf met pannenbakkerij, staand op een 
uiterwaard tegenover 's-Molenaarsbrug, groot 2 hond 44 roeden, tussen de Rijn en de Hoge 
Rijndijk, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van Maerten Mathijsz in 't lage land, ten 
westen Cornelis Sijmonsz, scheepmaker. Koopsom 7300 gulden. Met schuldbrief. 
(Onduidelijk of dit in Alphen aan den Rijn zelf is of langs de Rijn richting Leiden in bijvoorbeeld 
Koudekerk of Leiderdorp.)  
 
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 14v, 20-08-1608  
Regest: Anthonis Jorisz Focker, steenbakker, draagt over op Adriaen Pietersz van de Werff, 
ontvanger van de gemene landsmiddelen te Leiden over het kwartier Rijnland, een brief van 6003 
gulden op Harman Jansz Camerick. 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3308/1611/044. 
Datum decreet 1611-11-14. 
Decreet Onwillig. 
Namen impetranten [eisers] Sebastiaen van de Ketel en Dirck de Graeff, gemachtigden van de 
erfgenamen van Cornelis van Mierop, ontvanger-generaal van Holland. 
Namen eigenaren Beer Mathijsz Hogenburch, schout te Nootdorp. 
Namen kopers Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
Onroerend- en roerend goed Alphen (ambacht), in 't Rietvelt, 1) ca. 6,5 morgen land (W. 
Copierenkade, O. 's Gravenacker, Z. 't proveland te Boskoop, N. 't proveland te Koudekerk en 't 
Slaeplaecken), 2) ca. 1,5 morgen land (W. perceel 1). 
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Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 5 folio 1v, 23-12-1614  
Regest: Anthonis Jorisz Focker draagt over op Lenaert Ghijsen, wonende in de Steekt, een 
decreetbrief van het Hof van Holland over de koop van 6 1/2 morgen land. Nog 1 1/2 morgen 
land in 't Rijneveld. Koopsom 1046 gulden. 
 
Alperhoorn 
 
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 49v, 18-01-1610  
Regest: Anthonis Jorisz Focker, steenbakker, burger van Leiden, draagt over op Roeloff Arijsz, 
wonende in Alpherhoorn, een koopbrief van een huis, berg en boomgaard met 5 morgen 
1 1/2 hond land in Alpherhoorn, liggend samen met de erfgenamen van Dirck van der Does en 
het kapittel van Hogelande e.a., strekkend in het geheel uit de Rijn tot de Burggooi, belend 
ten oosten 't Sint Catharinagasthuis te Leiden, ten westen Arijs Dircxsz Capiteijn en ’s-Graven-
akker. Borg: Jan Arijsz, broer van Roeloff. Gestelde garantie door Focker: de pannenbakkerij 
bij de Heimansbrug onder Oudshoorn, belend ten oosten van de Heimanswetering, ten 
westen Cornelis Michielsz, ten zuiden Mees Jacobsz Verloet, ten noorden de comparant. 
Koopsom 2550 gulden. Met schuldbrief, groot 2500 gulden, geroijeerd 10-01-1619. 
 
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 147, 20-12-1612  
Regest: Taxatie van landen die Aert Cornelisz en Jaetgen Ghijsbertsdr geërfd hebben van 
Baertgen Aertszdr, hun tante: de helft van 6 morgen land in een weer van 13 morgen, 
strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Burggooi, belend ten oosten Dirck Willemsz 
Leeuwen, ten westen Jonge Dirck Gerritsz. Taxatiewaarde 900 gulden; de helft van 3 morgen 
land onder Alphen, strekkende van de Burggooi tot de vogelkooi van Jan Sijmonsz, belend ten 
oosten Leeuwen voorn., ten westen Sijmon Jansz. Taxatiewaarde 180 gulden; de helft van 1 
1/2 morgen land in 't Rietveld, belend ten oosten Adriaen Sircxsz e.a., ten zuiden Anthonis 
Jorisz Focker, ten westen de Compierekade, ten noorden de Burggooi. Taxatiewaarde 75 
gulden. 
 
Bergschenbroek 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte: 3294/1601/016. 
Datum decreet 1601-03-13. 
Decreet Onwillig. 
Namen impetranten [eisers] Jan Pieters du Bien, koopman te Amsterdam. 
Namen eigenaren Jan Cornelisz Keet, te Segwaert. 
Namen kopers Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
Onroerend- en roerend goed Berchsche Broucxpolder, 6 morgen land, strekkend van de 
Broucksche weg tot de Broucksche Vliet. 
(Vermoedelijk bij een dorp nabij Berkel en Rodenrijs.) 
 
Boxhol 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3332/1627/002. 
Datum decreet 1627-02-12. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Meester Jan Willemsz Werckijn, door het gerecht van de stad Leiden 
gesteld als curator over de boedel van Anthonis Jorisz Focker op en jegens de burgemeesters en 
de regeerders der zelfde stad. 
Namen opposanten Jacob Cornelisz de Haas; Adriaen Cornelisz van Valckenberg als rentmeester 
van het St. Elisabeth gasthuis te Leiden. Jan Maten c.s. als pachters van de impost van de turf. 
Gerrit Evertsz Roos. 
Namen kopers voor part 1 / Ewout Schilperoord, secretaris van het hoge heemraadschap en 
baljuwschap van Rijnland. 
Voor part 2 / Wouter Lambrechtsz Fries. 
Voor part 3 / Pieter Dircxsz van Leeuwen, secretaris van Leiderdorp. 
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Voor part 4 / Huijbrecht Ewoutsz van Vinkenveen. 
Onroerend- en roerend goed het gaat hier om een groot aantal huizen, gelegen binnen de 
uitbreiding van Leiden maar vooral gelegen aan de Lange Gracht en de Singel. 
part 1/ een huis met erf gelegen binnen de uitbreiding van Leiden met aan de voorzijde de straat 
van de Nieuwe Beestenmarkt en met een stalling met uitgang in de poort van de St. Aechten 
straat waar tegenwoordig uitsteekt "den Leggende Lecu". nog 6 huizen met erf aan de Lange 
gracht 4 daarvan aan de westzijde en twee aan de oostzijde van de gang. 
Een stuk hooiland van omtrent 2 morgen 2 hont 50 roeden liggend aan 2 kampen in de hoge 
waard, nog 4 veenakkers gelegen in Boxhol, belent ten zuiden de Grote Braeck, nog 2 percelen 
veenland eveneens gelegen in Boxhol strekkend van de Kleine Braek tot de Grote Braek, nog 6 
huizen aan de Lange Gracht, 4 huizen aan de Singel en 6 ledige onbetimmerde erven aan de 
zuidzijde van de Lange Gracht. 
part 2 / een huis met erf in de St. Aechtenstraat met gezamelijke muren en loden goten met 
voorwaarden betreffende het secreet en waterlozingen, hun loop langs de secreten der buren tot 
aan het water van de oude vestingwallen, dat bij verstoppingen de kosten gezamelijk worden 
gedragen. 30 huizen ten zijden van de andere huizen inkomende aan de zuidzijde van de Lange 
Gracht, 6 andere huizen aan de Lange Gracht bij de West Werfstraat; 
voor part 3 / 11 huizen aan de Lange Gracht en 12 huizen achter de voornoemde huizen gelegen; 
voor part 4 / een huis met erf gelegen aan de Boxholsedijk in Boxhol en nog een turfschuur met 
grond van onbekende maat gelegen in Boxhol. 
 
Uit: Weeskamerboedels nr 1189, zie verder onder: Langegracht. 
Noch hadde hij impt aenden voorf Schilperoort vercocht vier veenackers genaemt de Ruijge 
Camp, gelegen in Boxhol belent int geheel en noorden Dirck Dircx zn Scheepmaecker cum focijs 
ten ooften d erffgenamen van Mourits Gerritszn za: ten zuijden de groote Braeck, ende ten wef-
ten Pieter Joofte, mitfgaders noch twee percelen veenlants mede gelegen in Boxhol voorf, gecom-
men van Pieter Michielszn van Vinckeveen cleermaecker, streckende van de cleijne braeck aff, tot 
aende groote braeck toe, Belent aende ooftzijde d’erffgenamen van Cornelis Corneliszn Ecken, 
ende westwaerts d’erffgenamen van Corn. Janfz, met voorwaerden dat den voorf coper, de voorf 
vier veenackers ende d’voorf twee perceelen veenlants foude moeten verongelden gelijc van outs 
daer van betaelt was. Ende dat boven de fomme van twaelff hondert vijftich guls refte van cufting 
penningen competerende Mr Cornelis Weef, om twaelffhondert guls in gereden gelde, alles mede 
breder blijckende bijde voorfeijde coopvoorwaerden.  
Eijntelick hadde noch hij impetant vercocht zeker huijs ende erve staende ende gelegen aen den 
Boxholschen dijck in Boxhol voors. Belent ten weften ende zuijden Frans Louriszn ten oosten 
Willem Dircxzn Blaefgens wedue ende ten noorden Boxfholder dijck. Als ende fulcx tfelve doen 
tegenwoordich gemaect ende getimmert ftondt, mitfgaders gebruijckt en bewoont werde. Te 
aenvaerden op meije dage ano xvj C vijff en twintich, en te verongelden gelijck van outs waer van 
coper was geworden Ghijfbrecht Eeuwoutsz van Vinckeveen voor de fomme van tweehondert en 
vijftich gulden, te betalen op vijff St Jacobs dagen, St Jacobsdach anno xvj C fijff en twintich t 
eerfte. 
Mitfgaders noch een turffschuijr ende de gront vandien ende foo veel vorders als hem impetrants 
eijgendom inde voorf qualite zoude mogen strecken mede staende ende gelegen in Boxhol voorf, 
achter de huijfinge en schuijre van Thijs Dircxzn gecomen van Jacob Danielszn van Leeuwen mede 
te verongelden als van outs en te aenvaerden datelick ende mette palmslach waer van coper 
gebleven was Frans Cornelisf van Leeuwen woonende tot Mijert voor de fomme van hondert 
vijffen tfeventich guldens te betalen op vijff St Jacobs dagen alsvoren. Ende was t voorf landt 
gelegen inde Hogewaert, bij den voorf coper aengevaert den xxij en januarij anno fefthien-
hondert vijffentwintich ende de voorf landen, in Boxhol den xxvij en julij anno xvj C 
vijffentwintich. 
 
Ambacht van Esselickerwoude 
 
In verband met het volgende is bezit van onroerend goed in Esselickerwoude door Anthonis Jorisz 
Focker nog onduidelijk.  
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Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3339/1631/012. 
Datum decreet 1631-03-20. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Mr. Jan Willemsz Weckijn, als bij het gerecht van Leiden aangestelde 
curator over de boedel van Anthonis Jorisz Focker. 
Namen eigenaren Eeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en 
Pieter Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en Mr. Jan 
Willemsz Werckijn. 
Namen opposanten Christoffel Dircxsz van Nieuwenhoven, en Anthonis Claesz van der Meulen, 
en consorten. 
Namen kopers Eeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en Pieter 
Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en Mr. Jan Willemsz 
Werckijn. 
Bijzonderheden Eeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en Pieter 
Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en Mr. Jan Willemsz 
Werckijn. Ze waren in het verleden al kopers van het goed. 
Onroerend- en roerend goed Esselickerwoude. Ambacht van - ; 7 morgen land gelegen in 5 
percelen, alles gelegen in het ambacht van Esselickerwoude, belendt aan de noordzijde Dirck 
Gijsen, ten westen Maerten Gerritsz cum suis, ten zijden Willem Jansz Colijn, ten oosten IJsbrant 
Jansz erfgenamen van Cornelis Jansz. 
 
Hazerswoude, stukken land in ‘t Rietveld 
 
Notaris Van der Wuert, 1597, folio 89. 
Op huijden den zevenden junij anno xvC zeven ende tnegentich compareerde voor mij notario 
publijck ... Anthonis Focker, de welcke mitfdefen specialick en egene instrueert ende machtich 
gemaeckt heeft Gerijt Focker zijn broeder omme vuijt zijn constitueants name ende van zijnen t 
wegen te compareren voor Schout ende Schepenen van Hazerswoude ende aldaer ten behouve 
van Reijnout van Oij op te dragen een gerechten eijgeneline van zeeckere twaelf mergen ende 
eenige roeden lants gelegen int rietvelt inden ambachte van Hazerswoude bij hem comparant 
van de gecommitteerde van den heeren Staten gecoft ende aefito aende voors. van Oij vercoft. 
Welck lant eer tijts gebruijckt is geweest bij Jan Jaep Jan neel brieven Groenendijck ten verfoucke 
orst van transport de brieven van eijgendomme t zijn comparants behouve bij de voors. 
Gecommitteerden verleden ende daer beneffens te beloven t voorn. lant te vrijen en te waeren 
van t geene t zelve zedert den tijt zijns eijgendoms belaft zoude mogen wefen. Verbinden daer 
toe alle zijnen gueden. Tot bedwang van alle rechten ende rechteren. Ende voorts te mogen 
bekennen van de cope van t voors lant vernouchsaam gedaen te zijn de ... penning mitten 
pleijten ende wijders [alles te doen ten behoeve van Anthonis, die ook een akte wil hebben van 
de instructie. Ten huize van Jan Gerijts zn van Kefftel Wuert opgesteld]. 
 
Koudekerk steenplaats en land in de Hogewaard (mogelijk meerdere steenplaatsen met land 
genaamd Paerdecamp) 
 
De Hogewaard ligt langs de Rijn tegen Koudekerk aan in oostelijke richting vanaf Leiden.  
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3307/1611/008. 
Datum decreet 1611-03-08. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Anthonis Jansz Focker, te Koudenkerk (?) 
Namen eigenaren Anthonis Jansz Focker, te Koudenkerk (?) 
Namen kopers Beer Mathijsz, ten behoeve van Cornelis Jacobsz van Swieten en Hugo Pietersz 
Coedijck. 
Onroerend- en roerend goed Koudenkerk, 1) impetrants steenplaats met woonhuis, schuur, barg, 
groot 1 morgen 1 hond (Z. Rijn), 2) 2/3 morgen 2 hond 76 roe land (O. steenplaats). 
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Uit: Weeskamerboedels nr 1189, zie verder onder: Langegracht. 
Nog hadde hij impetrant inde voorf qualite vercocht aen den voornomden Eeuwout Schilperoort, 
een stuck weijlant, groot omtrent twee morgen, twee hundt, vijftich roeden, leggende aen twee 
Campen, in de Hoogenwaert. Belent ten ooften de wedue ende erffgenamen van Floris Corneliff 
Koy, ten zuijden hij impetrant zelve streckende vande Werffloot van hem impetrant, tot achter 
aen Claes Cornelisz Schouten. Welcke werffloot bij hem impetrant als vercooper ende den cooper 
tot gemeenen coften recht deurgaende fouden werden opgefchoten, gelijck als die begonft was, 
ende dat d’aerde daer uijt commende bij haer elcx halff, en halff zouden werden genoten, met 
voorwaerden dat de voorf coper mofte gedogen dat d’eijgenaers van die achterfte landen hierop 
een overpadt off vuijtwech zouden moeten hebben gelijck zij van outs daer toe waren gerech-
ticht, omme te commen aende Hooge Waertschewech ende Rijn toe. Ende dat den coper zijn 
overpadt ende vuijtwech foude hebben, over de steenplaetfe van hem impt, mede tot aende 
Hoogewaertfchewech en Rijn toe, en voorts met eenen vrijen deurvaert tuffchen de Steenplaets 
van hem impt. ende de steenplaets van Dirck Zegerszn van Campen, tot inden voorf Rijn ende dat 
vrij, als buyrlant om de fomme van Twaelff hondert tachtich guldens te betalen met een vierde 
paert gereet, bij de aenvaerdinge en voorts de drie refterende vierde paerten, op drie eerft-
comende ende achtereen volgende Petrj Ad Cathedram dagen, anno xvj C ses ende twintich t 
eerfte. 
 
Nots Claes van der Laen, 1613, AJF, folio 63. 
Alfoo tot kennisse van Anthonis Jorisf Focker gecomen es dat Dirck Dircx zn jong Dirck als vader 
ende voocht van vier onmondige kinderen geprocreert bij wijlen Anna Willems dr ende Willem 
Lenaertszn Keijfer als man en voocht van Machtelt Cornelis dr, met hare andere mede conforten, 
bij sententie van de Hove van Hollandt, verclaert fijn mede gerechticht te wefen in de succesfie 
ofte erfeniffe der goederen bij wijlen Willem Cornelis zn Keth achtergelaten, die mits t’overlijden 
van Barbara Cornelis dr fijne moije eertijts op hem waren gefuccedeert, onder welcke goederen 
mede begrepen fijn feeckere fefs mergen lants gelegen tot Coudekerck inde Hogewaert tijde 
voorn. Focker feeckeren tijt geleden in cope aengestaen van Louris Willems zn wonen tot Coude-
kerck ende fijne conforten. Hebbende de voorf Louris Willems ende fijne conforten ten behouve 
van de voorn. Focker voor den Gerechte van Coudekerc opgedragen de voorf geheele fesf mer-
gen lants in allen fchijn off defelve henluijden alleen hadde gecompeteert, fonder te gebruijcken 
eenige tijtel t’fij bij procuratie off anderfints van den voorn. Dirck Dircx zn inder voorf qualite en 
fijne conforten. Inder vougen dat de voorn. Focker in tijden ende wijlen proces te verwachten 
staet van voorn. Dirck Dircx zn en fijne conforten ter faecke hij niet en heeft opdrachte van 
t’gedeelte henl. inde voorf fesf mergen lants competerende. Ende wat bij den voorn Anthonis 
Focker alrede ter goeder trouwen over de coop van voorf ses mergen lants aen den voorn. Louris 
Willemszn cum focijs betaelt heeft een grote merckelicke fomme van penn bedragen over de drie 
duijfent Car. guldens. Gelijc hij Focker mede om voldoening van feeckere verschenen custingen 
ten vervolge van den voorn. Louris Willems zn cum focijs refpective gecondempneert en geexe-
cuteert wert, en vorder gedachvaert es. Alles fonder daer toe mede te gebruijcken den naem van 
den voorn. Dirck Dirckszn cum focijs, ende dat hem Focker geenfints gelegen es te verwachten 
eenige proceduren daer mede de voorf Dirck Dircx zn cum focijs hem fouden mogen bejegenen 
nopen t gedeelte henluijden in de voorf sess mergen lants competeren. Soo fal de eerfte nots hier 
op verfocht, hem van wegen de voorf Anthonis Focker, met twee getugen gelieven te vinden aen 
den voorn. Louris Willemszn, mitzgaders aen Sijmon Floris zn en Gerijt Janszn Haes, mede 
vercopers van voorf seff mergen lants. Ende henluijden infinueren dat de voorn. Focker bereijt 
ende overbodich es te betalen nijet alleen de penn waeromme hij wert geexecuteert, maer mede 
de pen daer ome hij voor den Hove van Holland is gedachvaert. Mits dat fijlijden fullen prefteren 
dat ten behouve van hem Focker voor den Gerechte van Coudekerc mede opdracht wert gedaen 
bij den voorn. Dircx foo hij procedeert en fijne conforten, nopende t gedeelte henluijden inde 
voorf ses mergen lants competeren. Protesteren ingevalle fij luijden van des te doen in gebreecke 
bleven van costen schaden ende intereffen daer deur alrede geleden ende noch te lijden. 
Verfoucken elc te ende stelatie. Te oirconde defes op ten jxx augusti 1613. Anthonis Focker 1613. 
[Daaronder in ander handschrift] Volgende welcke acte van infinuatie ende protestatie zoo hebbe 
ick Claes van der Laen notaris publijck ... ... mij van wege Anthonis Jorijs zn Focker metten naer-
genompden ende getuijgen gevonden aende perfoonen van Lourijs Willemszn, Sijmon Florijs zn 
ende Gerrit Janszn Hals inde voorgaende acten genompt. De welcke ick de zelve acte van infinu-
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atie ende protestatie int lange voorgelefen mits gaders ick d’jnfinuatie ende protestatie daerinne 
... tot naer zijne forme ende innehouden gestaen hebben, mij daerop refpectivelicken ter ant-
woorde gaven, dat zij copie van de voorf acte verfochten ende int vorder hoorde en fagen. 
T welcke ick notaris voorn. voor mijne wederwaren zij relaterende. Aldus gedaen tot Coudekerck 
op ten xxi en Augusti anno xvj derthien ... 
 
Notaris Foijt Ghijfbertsz van Sijp, 1613, nr 155, AJF folio 4. 
Op huijden den iiij en martij anno zestienhondert ende derthien compareerden voor mij notarijs 
publijc ende voor den ondergefchreven getuijgen Jan Wouterszn wonen inde Hoge Waert in 
Coudekerc out omtrent xLij jaren, ende Jooft Cornelis zn wonen inde Hogewaert voorf out om-
trent xxix jaren. Ende tugeden ende verclaerden bij heurluijder confcientien ende zielen zalicheijt 
in plaetfe van eede ten verfoucke van Louris Willems zn van Poelgheeft ende Sijmon Floriszn mit 
heur conforten, dat warachtich es dat zij depofanten op ten xxviij en februarij leftleden ten ver-
foucke van de requiranten geweeft zijn op zeeckere zes morgen lants leggende in de Hogewaert 
voorf wefende eenfdeelf ontgront ende de cleijaerde uijtgedolven welcke zes morgen lants 
Anthonis Joriszn Focker wonen binnen de stad Leijden zeeckere jaren geleden van de requiranten 
heeft gecoft. Ende hebben zij depofanten int voorf lant arbeijdende bevonden Cornelis Janszn 
ondermr van Anthonis Joriszn voorf, Cornelis Lenertszn vormer, Willem Janszn ende Jacob 
Cornelis zn alle welcke perfonen de cleijaerde uijt t voorf lant delvende waren. Gelijc ook tvoorf 
lant noch dagelicx van wegen den voorn. Anthonis Joriszn Focker wordt ontgront ende de cleij-
aerde foe langer foe meer uijtgedolven ende wech gevoert. Wijders niet tugende. Offererende 
defes des nood ende verfocht zijnde voor allen heren ende rechteren mit folempnelen eede te 
bevestigen, van t welck de requirant acte verfochten. Aldus gedaen tot Coudekerc ten huijfe van 
Dirc Jansz Rode waerd aldaer. Ter prefentie van de zelve Dirc Janszn Poel, ende Floris Pieters zn 
van Poelgeeft warmoefman, als getuijgen mit mijn nots hier toe verfocht ende gebeden. 
 
Notaris F.G. van Sijp, 1613, folio 5. 
Op huijden den iiij en martij anno zeftienhondert ende derthien compareerden voor mij nots 
publijc ende voor den ondergefchreven getuijgen Gerrit Willems zn wonen in de Lage waert in 
Coudekerc schouten bode aldaer, out omtrent Lxx jaren, ende Cornelis Pieters zn Baillijs bode tot 
Coudekerck out omtrent xxviij jaren. Ende tugeden bij den eed beijde int ftuc heurer offitien 
gedaen ten verfoucke van Louris Willemszn van Poelgheeft ende Sijmon Floriszn mit heur confor-
ten, dat waerachtich es dat zij depoften op huijden ten verzoucke van de requiranten geweeft 
zijn op zeeckere zes morgen lants gelegen inde Hoge Waert in Coudekerc voorf wefende eenf-
deels ontgront welcke zes morgen lants Anthonis Joriszn Focker zeeckere jaren geleden van de 
requiranten heeft gecoft. Ende hebben hij depofanten int voorf lant arbeijdende bevonden heeft 
Cornelis Lenertszn., die welcke doende was mit aerde int schip te laden ende uijt t voorf lant te 
voeren, die hij zeijde deur last van Anthonis Joriszn Focker voorf te zullen brengen int panne-
werck van de zelve Focker staen inde Hoge waert voornt. Voorts hebben zij depofanten aldaer 
infgelijcx delvende bevonden Jan Cornelis zn ende Pieter Corneliszn die elcx den fchip mit aerde 
bevrachtenden ende zeijden dat zij d’zelve deur last van den voorn. Focker zouden voeren in het 
pannenwerck aen fmolenaers brugge. Wijders niet tugende ...[dezelfde afsluiting]. 
 
Getuignisboek L182.  
Compareerde voor de ondergeschr. Schepenen Cornelis Heijmanszn. van Dam, wonende binnen 
defer stede out omtrent xlviij jaren, rechtelicken der een bode mitte roede defer stede verdaecht 
zijnde, omme ter requifitie van Dirck van Grieken Bailliu der heerlickheden van Hoochmade ende 
Koudekerck der Waerheijt getuijchniffe te geven op te jnterrogatorien hiernae gejnfereert. Ende 
heeft dienvolgende bij folemnelen eede hem wettelicken geftaeft ende afgenomen getuijcht 
ende verclaert waerachtich te wefen ’t gunt hier naer beneffens voor ijeder jnterrogatorie 
geteijckent ftaet. 
Inden eerften of zeeckeren tijt geleden bij hem getuijge nijet gecomen en es Beer Matheijs zn 
Hogenburch zeggende jegens Anthonis Joriszn Focker in ’t openbaer naer afficxie van billetten 
gecocht te hebben feeckere fteenplaetfe metten aencleven van dien, gelegen in de Hogewaert in 
de heerlicheijt van Coudekerck. 
Verclaerde hij depofant dat Jae. 
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Off den voorn. Beer Mathijszn. aen hem getuijge niet verzocht en heeft dat hij hem een coopman 
van de zelve steenplaetfe wilde opspeuren alfo hij verclaerde mette zelve coop befwaert ofte 
verlegen te zijn. 
Verclaerde hij depofant den innehouden van dit arle mede waer te wefen. 
Off den voorn. Beer hem getuijge voor zijne moeijten ingevalle hij hem een coopman opfpeuren 
conden niet belooft en heeft hondert guldens. 
Verclaerde hij depofant dat Jae. 
Off hij getuijge dienvolgende zo vele niet en heeft te wege gebracht dat Cornelis Jacobszn van 
Swieten, Huijch Pieterszn Coedijck ende meer ander gefelfchap vergadert zijn geweeft ten huijze 
van Dirck Vechterszn fchoemaecker, alwaer naer lof en both deur intercefie van hem getuijge 
ende den voorn. Dirck Vechterszn den voorn. Beer Mathijszn. de voorf. fteenplaetfe metten 
gevolge wedenom aen den voorn. Cornelis Jacobszn ofte Huijch Koedijck en heeft vercoght. 
Verclaerde hij depofant den innehouden van dit arle waerachtich te wefen, uijtgefeijt dat de 
fteenplaetfe metten gevolgen nijet aen Corn. Jacobszn. van Swieten ende Huijch Prsz Codijck 
tfamen, mer aen de felve van Swieten alleen overgedaen es geweest. 
Off den voorn. Boer de zelve steenplaetfe niet een merckelicke fomme minder en vercochte dan 
hij die van Focker ingecocht hadde. 
Verclaerde hij depofant dat Jae, mer dat Corn. Jacobszn. van Swieten verclaerde of bedong dat hij 
met eenmaels te betalen pout gelt ende veertichften peijnich te volftaen, zonder vorder dienaen-
gaen gehouden te fijn. [Wil de belasting of pachterstermijnen niet betalen. Zie ook ORA 129a, 
stuk 42.] 
Off den voorn. Swieten en Koedijc copers geworden zijnde, de voorwaerden daer op Beer de 
steenplaetfe van den voors. Focker ingecocht hadde, niet ter ftonts en hebben onderteijckent. 
Verclaerde hij depofant hier van geen feeckere kenniffe te hebben, als daer bij noch overgeweeft 
zijnde. 
Off ’t gene de felve steenplaetfe minder vercocht werde, dan Beer Mathijszn. de felve ingecocht 
hadde, bij den zelven Beer daer van geen obligatie ten behoeve van den voorn. Swieten en 
Koedijc en werde gepaffeert, mette borchtochten van Claes Corfteman ende Huijbrecht van 
Spruijtenburch, die de originele voorwaerden mede als Borgen onderteijckent hadden. 
Verclaerde hij depofant den innehouden van dit arle waerachtich te wefen behoudelic dat fijns 
bedunckens d’obligatie in den wraechpoincte beroert gepaffeert werde op Corns Jacobsz van 
Swieten alleen. 
Zo waerlick most hem comparant God Almachtich helpen. Actum defen xx en februarij anno xvj C 
dertien. 
 
Getuignisboek L183. Dit is het verhoor van Dirck Vechters, schoenmaker in Leiden, veertig jaar 
oud, betreffende dezelfde kwestie. Er wordt geen verkoopprijs genoemd, wel vraagt men weer of 
de doorverkoop voor aanzienlijk minder geld plaats heeft gevonden. 
... Verclaert dat hij alfnoch wel geheuchniffe heeft dat diertijden eijntelicken deur interceffie van 
Corn. Heijmanszn van Dam en hem getuge de zelve Beer de voorn. fteenplaetfe metten gevolge 
weder vercocht heeft aen Corn. Jacopszn van Swieten ofte Huijch Coedijck. Ende dat de voorf. 
van Swieten zeijde dat zijl. met niemant en wilden te doen hebben, tfij van tweemael veertich-
sten penning of anders, mer dat zij de voorwaerden fouden voldoen aen Anthonis Joriszn Focker. 
Zonder dat hij getuijge nochtans memorie heeft hoe groot de fomme van penningen geweeft es 
die de voorf Beer de zelve overdoeninge minder dede dan hij die gecoft heeft. Wel weten hij 
getuijge niettemin dat de voorf Beer ter zaecke van de zelve overdoeninge feeckere fomme van 
penn. aen de voorn. van Swieten heeft belooft gehadt te betalen. ... 
 
Notaris F.G. van Sijp, 1614, nr 155, zie AJF folio 122 
Op huijden den xv en Martij anno 1614 compeerde voor mij nots publ ende voor den onderge-
fchreven getuijgen Beer Mathijszn Hogenburch wonen in den Hogenwaert in Coudekerc, out 
omtrent xxxij jaren. De welcke verclaerde bij zijne manne waerheijt, confcientie ende zielen 
zalicheijt in plaetfe van eede ten verfoucke van Jan van Roffum wonende binnen de stadt Leijden, 
dat warachtich es dat hij Beer Mathijszn ten tijde hij de steenplaetfe gelegen inde Hogenwaert 
voorf van Anthonis Joriszn Focker gecoft hadde daer naer aenden voorn. van Roffum vercoft 
heeft de nombre van vijftich duijfent doubbelde hartsteen, ijder duijfent voor die fomme van drie 
gulden iiij st. Ende dat hij Beer Mathijszn zeeckeren tijt daer naer int ouerdoen van de voorf de 
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steenplaets aen Corn. Jacobs zn van Swieten tot Leijden expreffelijck heeft bedongen dat hij Corn. 
Jacobszn de voorf vijftich duijfent dubbelde hartsteen aende voorn. van Roffum mofte leveren. ... 
 
Notaris A. van Altena 1615-1617, nr 154, AJF akte 109. 
Op huijden den viij en novembris anno xvj ende zestien compareerde voor mij Abraham van 
Altena openbaer notaris ... Claes Henricxzn out xxxiij, Corn. Pieterszn out xxxv, Maerten Corn. zn 
out xxix ende Corn. Pieterszn out dertich jaren of elx daer omtrent, alle wonen tot Leijderdorp 
hen gereren met aerde werck. Attesteren ende getuijgen bij hare confcientie ende zielen 
zalicheijt in plaets van eede ten verzoucke van Anthonis Joriszn Focker burger binnen Leijden 
waerachtich te wezen dat zij getuijgen op huijden geweest zijn op’t lant van requirant leggende 
inde ambachte van Koudekerck achter zijn steenplaets op zeker scheijsloot daer van een gedeelte 
gesloot was, zijn van d’ander zijde van de sloot gelegen ’t lant van Floris Cornzn, zoe zij getuijgen 
hebben verstaen. Ende aldaer waer rijpe infpective ende handelinge met de spa gezien ende 
bevonden hebben dat de hare kant van’t lant van voorf Floris Corn. zn niet en es afgesteken of 
afgegraven. Ende dat mede daerop te van geschoten slooten ende diepte van ongeschoten sloot 
weijnich of niet verfchilt. Hebben oock gezien dat van zijde van t lant van reqrt bij hem omtrent 
twee we voeten zijn gedaen affsteken. Verclaren wijders dat het sloten van zelfde slooten gedaen 
en als nae behoren, prefenterende t’geene voorf es des rechtelijk verzocht zijn mit eede te 
stercken. Aldus gedaen ten huijfe van Corn. Corn. zn.  
 
Notaris Ewout H. Craen 1619 deel I, AJF 140. 
Op huijden den twintichsten meij anno xvj C ende negentien, compareerde voor mij Ewout 
Henricxzn Craen notaris publijc bij den hove van Hollant opte nominatie der stadt Leijden gead-
mitteert, ende den naergenomden getugen Anthonis Joriszn Focker wonen binnen der stadt 
Leijden. Ende bekende mitfdefen door handen van den E. Huijg Pieters van Codijc schepen der 
stadt Leijden al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te fijn den leften penning 
mitten eerften van de hooftfomme van de rente van tweeentfeftich guldens thien stuvers vrijs 
gelts t’jiaers lofbaer jegens den penningh twintich, die hij comparant in t’vercopen van de steen-
plaetfe, woonhuijf en fchuijr barch metten gevolge ende aencleven vandien groot omtrent een 
mergen een hont lants, staende ende gelegen inde ambachte van Coudekerc in de Hogewaert 
daer op gehouden heeft volgende de vercoop voorwaerden daer van zijnde in daten den xij en 
febrij ende xxx en martij anno xvj C thien. Ende dit mit alle t verloop der felve rente. Derhalven hij 
comparant d’voorn Codijc ende alle andere daer van finalicken ende abfolutelicken quijteerde bij 
defen. Des hiermede afgereeckent ende vereffent es t’gene d’voorf Codijc voor hem compant aen 
Mr Thobias Exalto heeft gedebourfeert. Confenteren hij comparant hier van bij mij notario 
gemaeckt ende geexpedieert te werden een of meer acten in forma. Aldus gedaen binnen der 
stadt Leijden ten huijfen mijns notaris. ... 
 
Rond 1600 verandert het aanzicht van het platteland van Holland geleidelijk. De grote inpolde-
ringen (deels gefinancierd door stedelingen) beginnen, zodat moerasachtige stukken omgetoverd 
worden tot rechte doelmatige akkers en weidegronden, afgebakend door zelfgegraven sloten. In 
de zestiende eeuw was tuinbouw voornamelijk in de omgeving van Leiden te vinden, waar men 
profiteerde van het vruchtbare gebied langs de Rijnoevers. 
Bron: Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Deel 1: Het dagelijks brood, door Prof.Dr. A.Th. van 
Deursen, Van Gorcum, 1978, ISBN 90 232 1553 2. 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3325/1623/027. 
Datum decreet 1623-04-07. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
Namen eigenaren Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
Namen opposanten Jacob Cornelisz de Haes, te Leiden, met actie en transport van de 
erfgenamen van Willem Cornmelisz Feth, meester van het St. Elysabeth Vrouwengasthuys te 
Leiden; Eeuwout van Schilperoort, procureur te Leiden; Maritje Sebastiaensdr. van den Berch en 
Aeltje Sebastiaensdr. van den Berch. 
Namen kopers Dirck en Huych Zegersz en Eeuwout van Schilperoort. 
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Onroerend- en roerend goed Leiden, 1) een steenplaats met bijgebouwen en een partij land 
genaamd de Paerdecamp, samen groot 2 morgen 388 roe (Z. Rijn, O. Paerdecamp, W. en O. 
vaarsloot), 2) de Paerdecamp groot 708 roe (Z. landen van de steenplaats, W. vaarsloot). 
 
Zie ook Weeskamerboedels nr 1189 onder: Langegracht. 
 
Leiden buiten de de Haarlemmerpoort aan de Heerweg 
 
Uit: ORA, inv. 57 Decreten, fol. ijC xlvj verso, zie verder onder: Jan Vossensteeg. 
Ende noch aen ende ten behouve van Cornelis Janszn Backer den welbeplanten thuijn met een 
thuijnhuijfken daer innen staende ende gelegen buijten de Haerlemmerpoort inde vrijdomme 
defer stede aende westfijde van de Heerwech aldaer wefende vrij patrimonio goet. Belegen heb-
bende ten noorden de gemeene laen, ten ooften de Poel wateren, ten zuijden voor Claes Claes 
van Noort ende daer aen Jan de Pla de Jonge ende ten westen defelve Jan de Pla, met een 
gemeene schuttinge. 
 
Vonnisboek BB 1624-1626, AJF, folio viij, 8. 
Mr Jan Willemszn Werckijn als curateur over den boedel van Anthonis Jooris zn Focker impnt van 
willich Decreet [Dingboek PP fo iij C L], contra alle de oppofanten noopen t partije bij Cornelis 
Janzn Backer gecoft. 
[Betreffende:] een welbeplanten thuijn, met een thuijnhuijfken daerinne staende ende gelegen 
buijten de Haerlemmerpoort inde vrijdom defer stede aende weftzijde van de Heerwech daer 
wefende vrij patrimonie goet. Belegen hebbende ten noorden de gemeene laen ten ooften de 
Poelwateringe, ten zuijden voor Claes Claes van Noort ende daer aen Jan de Pla de jonge ende 
ten weften de zelve Jan de Plaa met een gemene fchuttinge ... vercoft hadde ten behouve van 
Cornelis Janszn backer ... een fomme van zevenhondert vijffentfeventich guldens ... vj meij xvj C 
vierentwintich. 
Folio x [dezelfde personen en partij, tekst over aflezingen, 3 juni 1625]. 
 
Leiden, tuin buiten de Hogewoerdsepoort 
 
Notaris Ewout H. Craen 1617, (nr 129) Anthonis Focker nr 122. 
Compareerde voor mij Notario publijc, ende den naergenomden getugen, Anthonis Jorisn Focker, 
wonende binnen Leijden. Ende tranfporteerde, cedeerde ende gaff over bij defen aen ende ten 
behouve van Adriaen Claeszn van Leeuwen brouwer zijns rechten defen vercrijgende, de fomme 
van zevenhondert ende twintich guldens tot xl grooten t’stuc die hem comparant competeren tot 
laste van Daniel van der Brugge coopman ende verwer als principael ende Ambrofius Pieterszn 
Brunfdorp fubstituijt fchout als borge ende mede principael onder behoorlicke renunchiatie, 
spruijten als refte der cope van zijn comparants thuijn gelegen buijten de Hogewoertfche poorte 
der stadt Leijden ende te betalen staende vrijes gelts op vier jaren den eerften Aprilis anno xvj C 
ende achtien t’eerfte breder blijcken bij d’obligatie daer van zijnde in date den xxij en Aprilis xvj C 
feventien de voorn. van Leeuwen overgelevert ende hier toe alle trecht ende aenfeggen vandien. 
Beloven hij comparant ... [standaard garantstelling] Aldus gedaen binnen Leijden ter herberge 
van Pieter Jansf van Outfhoorn, op ten xxx en aprilis anno xvj C ende feventien in prefentie van 
Cornelis Heijmans van Dam ende Cornelis Dircxn Spruijt als getugen ... 
 
Leiderdorp, land bij de Doeswatering/Lage Rijndijk 
 
Rechterlijk Archief van Leiderdorp inventarisnummer 9 
Transporten d.d. 21-04-1608 t/m 31-03-1611. Nr. 126 folio 78 d.d. 23-05-1609. 
Jacob van Tethroede rentmeester van het capittel ten Hooglande verkoopt aan Anthonis Jorisz. 
Focker wonende Leiden, 3 percelen land groot 76 roe, 69 roe 6 voet en 65 roe 6 voet, belend in 
het geheel ten N: Cornelis Rippertsz. Vos timmerman, ten O: de Doeswatering, ten Z: de Lage 
Rijndijk en ten W: de Nieuwe laan. Betaald met 3 rentebrieven van f 3 en een schuldbrief van 
f 1.389. 
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Rechterlijk Archief van Leiderdorp inventarisnummer 9. 
Transporten d.d. 21-04-1608 t/m 31-03-1611. Nr. 127 folio 79 d.d. 23-05-1609. 
Volgt een rentebrief van f 3 met hypotheek op het gekochte. Borg: Gerrit Jorisz. Fock. Afgelost  
25-06-1614. 
Nr. 128 folio 79v. d.d. 23-05-1609. Als nr. 127. 
Nr. 129 folio 80v. d.d. 23-05-1609. Als nr. 127. 
Nr. 130 folio 81v. d.d. 23-05-1609. Volg een schuldbrief van f 1.389 met hypotheek op het 
gekochte. 
 
Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 30v, 31-03-1609.  
Regest: Anthonis Jorisz Focker, steenbakker, wonende te Leiden, gaat uitgraven, voor 
potaarde, pannenaarde en steenaarde, 2 hond land onder Leiderdorp, belend ten zuiden de 
Rijndijk, ten oosten de Does, ten westen het Pad, ten noorden Cornelis Rijppertsz. Nog 60 
roeden land onder Leiderdorp, belend ten oosten Cornelis Damen, ten zuiden de Rijn, ten 
westen Lourens Stoeldraijer, ten noorden de Rijndijk. Voor het weer dichtmaken gesteld 
onderpand: een huis met 5 morgen 1 1/2 hond land in Alphen, samen met de erfgenamen van 
jonkheer Heijnrick de Vos c.s., strekkend uit de Rijn tot de Burggooi, belend ten oosten het 
Sint Catharinagasthuis in Leiden, ten westen Arijs Dircxsz Capiteijn e.a. 
(Zie ook bij Ambacht Alphen voor het onderpand.) 
 
Oudshoorn, tienden in de Guephouck [Gnephoek] 
 
Notaris A.C. Paedts, nr 176, 1614, AJF 328. 
Alfo den deurwaerder Geefdorp vuijten naeme ende van wegen d’erfgen. van Corn. van Nierop 
poachter vercoper alfulcken thienden als gelegen zijn inden ambachte van Outfhoorn jnde 
Guephouck. Ende het fulcx es dat defelve thienden in den eijgendome bij cope competerende 
ende toebehooren zijn Anthonis Joriszn Focker volgende zeeckere acte van zelve cope in date den 
xviij en julij anno 1612. Soe zal den eerften notaris publijcq hierop verfocht hem met twee 
getuijgen gelieven te tranfporteren ende vinden aen pfoon van voorf Geefdorp, ende den zeluen 
van wegen den voorf Focker exhiberen de voorf acte van cope mitfgaders int vorder jnfinueren 
dat hij Focker zich stelt oppofant jegens d’executie ende vercopinge, bij de felve Geefdorp te 
doen, verfoucken dat hij hem in oppofitie zal ontfangen ende tot dien eijnde dach van rechte 
prefigeren. Ende bij refuijf ende weijgeringe van zelue mette felve executie te willen fuperce-
deren, zult ghij jegens den voorf Geefdorp protesteren van milliteijt ende van felve vercopinge 
ende van alle coften, fchaden ende intereften dae deur te veroorfaecken staende midt bijvou-
ginge dat hij Focker van meeninge es den zelue coften op ten voorf Geefdorp in fijn prive naem te 
verhaelen. Ende int vorder van u wedervaeren maecken ende den zeluen Focker leveren behoor-
licken relatie. Actum ende defen ondergeth. op ten xxvij Octob. anno 1614 
Anthonis Focker 1614 [Waarschijnlijk is deze tekst helemaal door hemzelf geschreven.] 
Welcken volgende hebbe ick Adriaen Claeszn Paets notaris ... mij gevonden aen pfoon van voorf 
Geefdorp. Ende aen zelue in conformite van voorgaende acte de jnfinuatie ende protestatie 
gedaen. De welcke mij daer op ter antwoorde gaff dat hij de vercopinge volgens zijn mrs conuffie 
al gedaen hadde. Aldus gedaen op ten voorf vijffentwintichsten octobris anno 1614 ter prefentie 
van Maerten Pieters van Velden student medicine ende Jan Franff van Meer mijne clercq, als 
getuijgen van godden gelove hier toe beneffens mij notaris gereqt. 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3313/1614/077. 
Datum decreet 1614-12-22. 
Decreet Onwillig. 
Namen impetranten [eisers] De erfgenamen van Cornelis van Mierop, in zijn leven ontvanger-
generaal van Holland. 
Namen eigenaren Beer Mathijsz van Hogenburch, wonend buiten Koudekerk, schout van 
Nootdorp als principaal, Gerrit Oom Claesz, wonend bij Koudekerk, en Adriaen Jansz van den 
Hoorn, te Alphen, als borgen. 
Namen kopers Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
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Onroerend- en roerend goed Oosthoorn (Koudekerk), in de Grephoek, een blok tienden, te leen 
gehouden van de heer van Arenberge en gekomen van de heer van Duyvenvoorde, strekkend van 
de Rijn tot ’t Woutambacht. 
 
Vonnisboek BB 1624-1626, AJF, folio Clxxij, 172. 
Mr Jan Werckijn q.q. eijr. [Dingboek] RR fol. Lxxvij verfo, contra Adriaen Maertenszn houtcoper 
gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Olivier Schaeck gemachticht van Jan Willemszn Werckijn als curateur over den boedel van 
Anthonis Joris zn Focker in die qualite eijr. De welcke doen verdagen hadde Adriaen Maertenszn 
houtcoper om betalinge te hebben van de fomme van hondert ende vijffentwintich guldens 
spruijtende ter faecke ende uijt cope van feeckere block tienden gelegen in den ambachte van 
Outfhoorn verschenen fijnde petri ad cathedram des jaers festienhondert vijffentwintich volgen-
de de coopvoorwaerden daer van fijnde. Concluderende tot condemnatie vandien mitte coften. 
Waer tegens Jan van Kuijck gemachticht van de voorf gedaechde gehoort fijnde, was te vreden ’t 
geeijfchte te betalen, mits dat hem alvoren brieven van decreet van de tienden in den eijfch ge-
roert, fouden werden gelevert ofte dat den eijffcher ten minsten fouffifantelicken foude hebben 
gecaveert voor de restitutie van de penningen ingevalle den gedaechde de coop van de tienden 
niet en foude mogen volgen, met compenfatie van coften. Daerop de voorn Schaeck prefenteer-
de fouffifantelick te caveren ende verfochte daer op condemnatie mette coften. [schepenen gaan 
accoord] Aldus gedaen op den xiij en martij xvj C ende feffentwintich. 
 
Oudshoorn (nu in Alphen aan den Rijn), onder andere estricwerk aan de Heijmanswetering 
Zie voor borgstelling met dit bezit in Oudshoorn ook bij Alpherhoorn. Alphen, RA, inv.nr. 4 folio 
49v.  
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3315/1616/032. 
Datum decreet 1616-07-11. 
Decreet Onwillig. 
Namen impetranten [eisers] Nicolaes van Alckemade Florissn te Amsterdam. 
Namen eigenaren Anthonis Jorissn Focker te Koudekerk. 
Namen opposanten Anthonis Jorissn Focker, en de erfgenamen van Wijlen Mr Symon van Veen, 
in zijn leven Raad in de Hoge Raad in Holland, en de erfgenamen van de Ontvanger Cornelis van 
Mierop, mitsgaders Dirck Aelbrechtssn te Leiden. 
Namen kopers 1+2+3+4) Henrick van Heemskerck en Eewout van Schilperoort te Leiden, uit naam 
en ten behoeve van Jonkvrouw Geertruyt van Berckenrode, weduwe van wijlen Gillis van 
Heussen. 
Onroerend- en roerend goed In de Ambacht van Oudshoorn, aan de Heijmans Watering tussen de 
Rijn en de Oudshoornse weg: 1). woning en 20 margen land, huis schuur, barg, poting en 
beplanting, alles wat aard- en nagelvast is; 2). land: 4 margen, 3 hond, 50 roeden, Hooi en 
Rietland; 3). land: 3 margen hooiland aan de andere zijde van de Oudshoornse weg: 4). land: 4 
1/2 margen hooiland, aan de andere zijde van de Oudshoornse weg, in het kleine poldertje. 
 
Notaris Ewout H. Craen 1619 deel I, AJF 106. 
Op huijden den zevenden Aprilis anno xvj C ende negentien compareerden voor mij Ewout 
Henricxzn Craen notaris publijc ... Anthonis Joriszn Focker, wonen bij den der stadt Leijden als 
verhuijrder ter eenre, ende Jan Pieterszn pannebacker jegenwoordig wonende in den ambachte 
van Alphen als huijrder ter andere fijden. Ende bekenden over ende weder over verhuijrt ende 
gehuijrt te hebben refpectieve een testricwerc mit de huijfinge ende halven turffchuijr daer toe 
behoren staen aen de Heijmanfweteringe in den ambachte van Outfhoorn mitfgaders den treet-
ofch [treed os = trekdier?] den voorf Focker toecomen ende dit voor den tijt van drije eerft-
comende aen eenvolgende jaeren op huijden ingaende. Geduijren welcken tijt den verhuijrder 
oock gehouden zal fijn te leveren alle de aerde die den huijrder tot t’voorf werc van node fal 
hebben ... des ooc den verhuijrder gehouden fal fijn de huijrder zo veel aerde in tijts telcken te 
leveren dat den huijrder daer naer nijet en zal hebben te wachten, op pene dat alle coften, 
fchaden en intereften die den huijrder daer door zoude mogen comen te lijden aen de beloofde 
huijre zal mogen werden afgecort. Ende zal den verhuijrder t voorf estricwerc, huijfinge ende 
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halve turffschuijr, mitten ingang defer huijre behoorlicken doen repareren ende d’ovens alfdan 
behoorlicken affmaecken alle twerc den huijrder voorts t’fijnen coften geduijren defe huijre wel 
gerepareert zal onderhouden ende alfo t affcheijden beneffens d’ovens behoorlicken gemaeckt 
opleveren. Es noch bedongen dat de verhuijrder de voorf treefofch geduijren defe huijre t fijnen 
costen fal doen weijden, voeren. Waervoren de huijrder gehouden zal fijn te huijre te betalen, te 
weten voor testricwerc, huijfinge ende halve turffschuijr mitfgaders coop van d’aerde acht 
hondert guldens tot xl groten t stuc ende voor den treedos vijftich guldens ten prijfe voorf alles 
telcken jaere. Behoudelic dat den huijrder d’felve huirpenn. ende coop van d’aerde betalen fal 
mit eftricken te weten telcken jaren vierentwintich duijfent tumelaar tot fes gulden t’duijfent 
ende voorts mit heelbacken duijfent tot achtien gulden ende halfbacken t duijfent tot twaelf 
gulden, alles naer advenant uijt elken oven proportionel.. foveel te leveren, dat d’felve huijrpen 
ende coop van d’aerde voor t’uijtgaen van elck jaer voldaen zullen fijn. Mits dat de huijrder 
d’voorf eftricken gehouden fal fijn te leveren op Amfterdamfche of Haerlemfche keur ten belie-
ven van de verhuijrder ende dat aen fcheepfboort fal ten believen van de verhuijrder gehouden 
zijn felve eftricken op te wal of inde turffchuijr te fetten ende daernaer aen fcheepfboort te 
leveren. Dat de verhuijrder buijten betalen zal t’leveren aen fcheepfboort bij zo ver d’felve bij 
hem in de fchuijr doen fetten fijn. Weltestaende dat de verhuijrder echter d’voorf eftricken zal 
moeten aenvaerden alwaert dat die de voorfeijde keur nijet vermochten halen, bij zo verre den 
verhuijrder daer toe geen bequame aerde gelevert en heeft, maer anders nijet. Verbindende de 
huijrder tot naercominge van alles wes voorf es specialicken eerft alle d’eftriken die op’t voorf 
werc gevormt ende gemaeckt fullen werden zo gebrant als ongebrant ende voorts de verhuijrder 
ende huijrder elcx in den heuren generale haere refpective pfonen. ... Te vreden fijnde de huijr-
der hem inde innehouden van defen bij welgeboren mannen van Rijnlant ende de Gerechte van 
Outfhoorn, alles ende elc te keure van den verhuijrder t’fijnen huijrders coften gewillichlick te 
laten condemneren. Daer toe hij huijrder mitfdefen speciale last, macht ende aucthoriteijt es 
gevende op Ewout Schilperoort, Jan van Kuijck ende Jan Janszn van Heijningen procureurs tfamen 
ende elc van hem ... Aldus gedaen binnen der stadt Leijden ter woonplaetfe van Cornelis 
Heijmans van Dam staende aldaer opte Overwulfde Volrefgraft ... 
 
Hof van Holland: Decreten - Verwijzing akte 3323/1622/027. 
Datum decreet 1622-06-21. 
Decreet Willig. 
Namen impetranten [eisers] Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
Namen eigenaren Anthonis Jorisz Focker, te Leiden. 
Namen kopers Jhr. Nicolaes Paets van Santhorst. 
Onroerend- en roerend goed Oudshoorn,op de Heymanse watering een partij land groot ca. 9 
morgen 388 roed en (Z. impetrant met pannenbakkerij, W. Heymanse watering, N. Oudshoornse 
weg). 
 
http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/themas/handel-en-nijverheid/pannenbakkerij-van-
oordt-te-oudshoorn  
Bron: A.J.J. van 't Riet, 2008, De pannenbakkerijen in Oudshoorn en Aarlanderveen. De 
Viersprong 94, 17-25. 
Pannenbakkerij Van Oordt 
De drie pannenbakkerijen in Oudshoorn waren aan beide zijden van de Heimanswetering 
gelegen. Vanouds waren er twee aan de westkant gevestigd, terwijl de derde aan de overkant, de 
oostkant, stond. Dit laatste bedrijf is waarschijnlijk het oudste. Deze pannenbakkerij werd  
uiteindelijk overgenomen door Van Oordt. 
De eerste akte waarin sprake is van een pannenbakkerij aan de oostkant van de Heimanswetering 
dateert van 1610. In dat jaar stelde Anthonis Joriszn. Focker, burger van Leiden en steenbakker 
van beroep, zijn pannenbakkerij bij de Heimansbrug als onderpand voor een lening. Anthonis 
werd later ook met de namen Stoker of Augsburg aangeduid. Waarschijnlijk was hij de stichter 
van de pannenbakkerij. Zakelijk gezien was het bedrijf, waar ook estrikken (vloertegels) werden 
gemaakt, geen succes. De curator over de boedel van Anthonis verkocht het bedrijf, toen 
aangeduid als 'pannen- en estrikwerk met twee turfschuren en twee huizen', in 1626 voor 1.400 
gulden aan Euwout van Schilperoort, secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/themas/handel-en-nijverheid/pannenbakkerij-van-oordt-te-oudshoorn
http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/themas/handel-en-nijverheid/pannenbakkerij-van-oordt-te-oudshoorn


Familie Focker 234 K.J.F. van Veen 2016 

De pannenbakkerij strekte zich vanaf de Rijndijk uit langs de Heimanswetering. Van Schilperoort 
verkocht het bedrijf vijf jaar later voor 2.100 gulden aan Marrigje Anthonisdr. Zij was 
waarschijnlijk de dochter van Anthonis Joriszn. Focker. Kort voor haar overlijden verkocht 
Marrigje, toen aangeduid als Marrigje Antonisdr. van Augsburg, het bedrijf aan de pannenbakker 
Abraham Adriaenszn. van der Schilde, die in de provincie Utrecht woonde, en de in Oudshoorn 
wonende Maerten Pieterszn. van der Burg, die gehuwd was met Grietgen Adriaenszn. van der 
Schilde. Aangenomen wordt dat Abraham en Grietgen kinderen van een zuster van Marrigje 
waren. Abraham van der Schilde kocht in 1679 ook de andere helft van de pannenbakkerij. De 
volgende eigenaren waren Willem en Johannes van der Schilde, zoons van Abraham van der 
Schilde. 
De pannenbakkerij onderging in de decennia daarna een uitbreiding, want toen in 1707 de 
weduwen van Willem en Johannes van der Schilde het bedrijf verkochten aan Gerrit Janszn. van 
Rijn, voor de helft, en aan Michiel en Cornelis Janszn. van der Blom, samen voor de andere helft, 
bestond het uit 'een huis en erf en twee pannenbakkerijen met huisjes daarnaast'. 
 
Diversen 
 
Kaart 1444.1- Noordvest oost kadastrale kaart ca 1829, midd. frm.  
Blok tussen de Nieuwe Mare en Oost of Nieuwe Volmolengracht. Huis AJF is nr 345, binnenplaats 
1039. Waarschijnlijk deels oorspronkelijk maar aan de achterzijde veranderd. 
(In 1611 werd de strook tussen de Rijn/Oude Vest en Morssingel/Maresingel bebouwd.) 
 
Uit: Leidsch Jaarboekje, 1984, pagina 81/82 (aangepast): 
In 1596 werden enkele blokken arbeidershuisjes van het principe “rijtjeshuis” gebouwd. Zij ston-
den rug aan rug, wat wil zeggen dat de nok van de zadelkap tevens het hoogste punt vormde van 
de scheidingsmuur tussen de woningen. Ze bevatten slechts een begane grond (waar het weef-
getouw in het voorhuis stond en de keuken gesitueerd was) en een zolderverdieping. 


