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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Folio 1.
Overgelevert ten burele der Cameren bijden ontfanger vanden exploicten van dese Hove Nicolaes
van der Wijle als gecommitteert totten ontfange vanden partien breder in dese verclaringe verhaelt
opten eersten van februario 1569 stilo curie.
Verclaringhe vande goeden der fugitijfven gebanne ende gheëxecuteerde parsonen vuijt zaecke der
voorleden troublen toegheslagen ende vande Co e Mats wegen in arreste ghestelt bij meester
Boudewijn Jacobsz. raedt ordinaris inden Hove van Hollandt ende Lieven van Arckel commissarissen
bijde exellentie vanden hartoghe van Alva gouveuneur ende capitaine generael over dese zijnde ma ts
Nederlanden ghedeputeert ende weder bijde selve commissarissen ghestelt in handen van Nicolaes
van der Wiele ontfanger vande exploicten vanden Hove van Hollant voorn. ghecommitteert tot den
ontfanck van alzulcke goeden over der steden van Delf, Rotterdamme, Den Haghe , Schiedamme,
Vlaerdingen ende Gravezande, mitsgaders de dor pen daer onder ende omtrent ghelegen. Ende dat
achtervolgende den inventaris vande voorsz. commissarisen. mitsgaders de ghenen die den voorn.
ontfanger aenghebracht ofte tzijnder kennesse gecomen zijn. Ende dit van alle de goeden zoe wel
vande presente vrouwen als der absente mans portie, sonder cortinge vande lasten daer de voorsz.
mede bezwaert mogen zijn die inde gresse van Hollandt ofte elders aengeteijckent zijn geweest, waer
onder eenighe zijn daer noch niet aff ontfangen en wert alzoe geen sententie over de persoon
ghepronunchieert en es. Ende dit alzoe naer den ontfanger voorsz. tzelve doenlicke es gheweest.
Omme deselve bij mijn heeren vande Camere vande Rekeninghe zijnder exellentie overgesonden
ofte anders het prouffijt ende de wille van zijnen ma t mede ghedaen te werden. Ghemaeckt in ponden
van 40 groten vlaems, schellingen ende penningen advenant.
Toegheslagen goeden vuijt zaecke alsboven toebehoort hebbende absente, ghebannen ofte
geëxecuteerde personen die haerluijder lest residentie ghehouden hebben inden Haghe.
Cornelis van Wingaerden.
Inden eersten hadde den voorsz. Cornelis van Wingaerden ghebannen den 8e maij anno 1568 onder
het bedrive van desen ontfanger, huijs ende erve staende int Noorteijnde vanden Haghe, belendt oost
des heeren strate, noortwaerts Otto van Steijnsel secretaris vanden Hove, zuijtwaerts Zijbrandt den
timmerman ende westwaerts den thuijn van Jan van Dam. Welck voorsz. huijs opde verhuiringhe van
zijnder mats wegen ghedaen den 11e februarij anno 1568 stilo curie hollandie bij huijsvrouwe van
Cornelis van Wingaerden voorsz. ghehuiert es geweest voorde somme van 31 ponden van 40 groten
vlaems tsiaers. Waer aff prima maij 1500 tseventich een jaer huiers verschenen zal zijn. Blijckende
bijde besoinge vanden commissaris op den Haghe folio primo ende de verhuiringe vande huijsen
aldaer gedaen folio 2. Daer omme alhier £ 31.
Item es noch bijde voorwaerden vande selve verhuiringhe besproecken dat de vrouwen der
ghebannen ofte den genen die alzulcke huijsinghe zonder huiere bewoent hadden huiere geven
souden vanden tijde dat de voorsz. personen ghebannen ofte gheëxecuteert waren, advenant dat
deselve opde voorsz. verhuiringe gelden sonder maer alzoe de voorsz. huijsen meest bijde vrouwen
ghehuiert zijn. Daer sonderlinghe gheen verhael voor als noch aen en es, alzoe haer goeden zoe wel
als haer smans in arreste zijn. Daer omme hier tzelve voor memorie.
Item zijn noch bevonden inden voorsz. huijse van Cornelis van Wingaerden diversche parthien van
moeble goeden. Daer voren hem borghe gheconstitueert heeft meester Ghijsbrecht van Hoghendorp
advocaet, de welcke achtervolgende de estimatie ende priseringhe daer aff gedaen ende gemaeckt
bedragen behalven zeeckere 20 bouckghens int cleijn formaet ende twee in groot formaet ende acht
ponden vlasch die niet geëstimeert en zijn, salvo justo calculo de somme van £ 133-04-00 munte van
40 groten als voren. Blijckende bijde voorsz. besoinge vande commissaris folio 2.
Folio 2.
Alsoe dese moeble goeden eenighe begrepen zijn ten lijve vande huijsvrouwe dienende als cleren
ende diergelijcke, daeromme hier voor memorie.
Loedewijck van der Binckhorst.
Inden eersten hadde den voorsz. Loedewijck vander Binchorst die gebannen es geweest den 8e maij
1568 ondert bedrius van desen ontfangher een hoffstede gheleghen tot Ouderschie ghenaemt
Rodenrijs met 18 mergen weijlands, die gebruijckt werdt bij eenen Reijer Aertsz. achtervolgende de
verhuiringe vande coe mats weghen ghedaen voorde somme van £ 126.

Ende was den voorsz. pachter schuldich van huiere overt rest vanden jare 1567 boven de somme
van 23 ponden, die hij bij ordonnantie vanden Hove betaelt hadde tot behouve van Dominicus van
Cralingen baelliu van Gravezande £ 18.
Ende noch den ghehelen pacht vanden jare 1568 van £ 126. Blijckende dese ende voorgaende
articulen nopende Rodenrijs bij de voorsz. besoinge vanden commissaris folio 4 ende de acte vande
verhuiringe bij die vande Camere vande Rekeninghe ende oick de verhuiringhe ghedaen tot
Rotterdam folio 5.
Item noch een mergen teelands ghelegen int Oude landt van Gravezande, belendt aende oost ende
westzijde Cornelis Adriaensz., aende zuijtzijde meester Claes van Hoorn, twelck achtervolgende
relatie vanden doerwaerder Binchorst voorsz. vercocht hadde inden jare 1566 eenen Cornelis
Adriaensz. ende bij hem betaelt gereedt. Zulcx dat tsaelve weder gheaenvaert es gheweest van
weghen de coe mat ende den 19e martij anno 1567 stilo curie int openbaer ghehuiert bij Cornelis
Adriaensz. voorsz. ende Kersmisse anno 1569 een jaer verschenen sal zijn. Blijckende van dese
ende navolghende twee parthien bijde besoinge vanden commissaris folio 5 ende de verhuiringhe
gedaen tot Naeltwijck folio 3 van £ 3-10-00.
Item een halve mergen teelants ghelegen int oude landt als vooren bijden voorsz. Binckhorst vercocht
enen Jan Dircksz. in februario 1566 stilo curie, die hij den selven in ghereeden penningen betaelt
hadde, achtervolgende de relatie vanden doerwaerder als voren ende opde verhuiringhe voorsz. als
ghehuiert bij Jan Dircxz. voorsz. ghehouden heeft tsiaers ende Kersmisse een jaer pachten
verschenen sal zijn van 30 st.
Folio 3.
Item een halff merghen teelandts gheleghen int Nieuwe landt van Gravezande, twelck Lodewijck
vander Binchorst vercocht hadde eenen Gerardt Joppen voor de somme van neghen ponden groot
vlaems ofte vijftich ponden van 40 groten tstuck, die noch onbetaelt waren. Twelck voorsz. landt
mede verhuiert es Gherardt Joppen voorn., waer aff Kersmisse een jaer pachten verschenen sal zijn
van 30 st.
Nota ofte dese pachters behoren ijet te betalen vanden voorgaende tijde dan ofte die volstaen sullen
e
t
mits betalende vanden tijde dat zij tzelve vande co ma gehuiert hebben.
Somma vanden jaerlickxen incommen vande landen £ 32-10-00.
Item was den voorsz. Binckhorst getransporteert bij Jacob Snouckaert in minderinghe van zeker
accordt bij hemluijden gemaeckt inden jare 1565 roerende de hofstadt vande Binckhorst, een rente
van 9 ponden 7 st. 6 penn. munte van 40 groten als voren tsiaers, staende opt comptoer van
Noorthollant. Welcke voorsz. rente weder eenen Matheeus de Schilder getransporteert was, waer van
het jaer van 1567 naer beduncken van desen ontfanger ten tijde vanden arrest onbetaelt stont,
verschinende ultima decembris. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris opden Hage folio 5 van
deser ende navolgende twee partien. Daer omme hier £ 9-07-06.
Noch een rente van 24 gelijcke ponden tsiaers die de huijsvrouwe van Lodewijck vander Brinckhorst
competerende ende heffende was op de huijsinghe van Jacob Snouckaert, staende inden Hage inde
Vlaminckstrate, verschijnende naer zijn beste wetenschap prima aprilis, waer van het jaer van 1568
ten tijde vanden arreste te betalen stondt, maer alsoe dese rente als gecomen wesende vande
huijsvrouwe deen helft bijden commissaris haer tot alimentatie toeghevoucht es. Daer omme hier
voorde ander helft de somme van £ 12.
Noch was den voorsz. Binckhorst vuijt saecke vanden accorde nopende de hofstadt vander
Binckhorst opde selve hoffstede heffende een jaerlickxe rente van 75 ponden munte voorsz. die
meester Anthonis Hofslach als administrateur vande goeden van meester Gerardt vander Laen
ghetransporteert was ende des niet tegenstaende als staende de troublen gheschiet in arrest gestelt.
e
Waer aff den 15 januarij anno 1567 stilo curie hollandi een jaer renten verschenen was. Daer omme
hier £ 75.
Comt dat den jaerlickxen ontfanck vande renten beloopt £ 96-00-06.
Folio 4.
Dirck Snoij.
Inden eersten hadde den voorsz. Dirck Snoij die ghebannen es geweest den 8e maij anno 1568 huijs
ende erve staende int Zuijteijnde vanden Haghe, tgene zijn huijsvrouwen vader Otto van Malsen
bewoent hadde, mitsgaders zeker leeg erf daer neffens bijden voorsz. Snoij onlanckx voor zijn
vertreck gecocht, twelck opde verhuiringhe vande coe mats weghen gedaen ghegouden heeft als
ghehuiert bij Claes Jacobsz. van Leijden, de somme van 100 een ende dertich ponden van 40 groten
vlaems tsiaers. Waer van meij anno 1570 het eerste jaer huiers verschenen zal zijn, blijckende bijt
besoinge vanden commissaris folio 5 ende de verhuiringhe vande huijsen gedaen inden Haghe folio 4
verso. Daer omme hier £ 131.

Item alsoe dit voorsz. huijs ghearresteert zijnde leech stont, was omtrent Bamisse anno 1568 eer
ende all voren laste vanden huijsen te verhuiren ghecomen was, bijden voorsz. ontfangher tzelve
ghelaten eenen Claes Dircksz. van Leijden tot meijdage daer aen volgende, die tvoorsz. halff jaer
soude betalen tot taxatie van die vanden gherechte die ghetaxeert hebben dat tselve jaerlickx behoort
in huiere te gelden de somme van £ 48. Compt voort voorsz. halff jaer huiers £ 24.
Moeblen.
Item den huijsraet inden selven huijse bevonden es getaxeert geweest opde somme van £ 72-14-00
munte als voren salvo justo calculo, bijt voorsz. besoinge blijckende folio 5. Dewelcke noch alzulckx in
wesen es alsoe te beduchten staet dat deselve ten vile prise vercocht soude werden, mede om
redenen dat desen ontfanger tot de vercopinghe vande moeblen overmits de menichvuldicheijt ende
onghereetheijt vande zaecke tot noch toe niet en heeft moghen vaceren ende overzulckx noch
onvercost ofte in wesen zijn ende verborcht bij Adriaen Jacobsz. brandewijn man. Daeromme alhier
de voorsz. estimatie belopende £ 72-14-00.
Jochem Robbrechts zoon.
Inden eersten, huijs ende erve staende int Noorteijnde vanden Haghe van Jochem voorsz. tgene
bijde commissarisen toegeslaghen ende in zijnde mats handen ghestelt es geweest, twelck
ghegouden heeft opde verhuiringhe tsiaers als ghehuiert bij Haesgen Jansdr., de somme van vier
carolus guldens. Waer van meijdaghe anno 1570 het eerste jaer aff verschenen zal zijn. Blijckende bij
de besoinge vanden commissaris opden Haghe folio 6 ende de verhuiringe vande huijsen folio 2
verso. Daer omme hier £ 4.
Folio 5.
Noch hadde den voorsz. Jochem zekere twee huijskens staende int Noorteijnde voorsz. die hij inden
jare 1567 vercocht heeft eenen Gregorius van Mockenburch ende Claes Jacobsz. van Tongerloo,
daer den voorsz. Jochem laest inden Haeghe inne gewoent hadde, maer alzoe de voorsz. huijsinge
staende de troublen vervalineert zijn, zijn deselve huijsinghe mede opde generael verhuiringe
ghehuiert bij Gregorius voorsz., tsaeirs voor de somme van £ 16, waer van prima maij 1570 een jaer
verschenen sal zijn. Blijckende bijde besoinge voorsz. folio 6 ende de verhuiringhe folio 2 verso. Daer
omme hier £ 16.
Nota ofte dese copers sullen met de huiere die prima maij 1570 verschijnt volstaen dan ofte zij van
eenigen voorleden tijde huiere betalen zullen moeten ende ofte heure reparatien daer aen gedaen
hem eenich alslach zijn sall ut supra.
Item huijs ende erve staende inde Molestrate toebehoort hebbende als boven, twelck opde
verhuiringe vande coe mats weghen ghedaen ghegouden heeft als ghehuiert bij Cornelis Claesz. van
Nes. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 7 verso ende verhuiringhe folio 2 verso, tsiaers de
somme van £ 8, waer van prima maij 1570 een jaer verschenen wesen zal. Daer omme hier £ 8.
Item eenen Willem Jacobs zoon es schuldich over anderhalff jaer huiers dat hij tvoorsz. huijs bewoent
heeft tot 14 gulden tsiaers, de somme van £ 21, hier aff ghetogen eenighe reparatie die hij zeijt hier
inne verschoten te hebben.
Item eenen Cornelis Claesz. van Nesse over een jaer huiers, verschenen prima maij anno 1569, 14
gulden. Hier aff ghetogen zekere reparatien inden selven huijse ghedaen. Blijckende dese ende
voorgaende parthie bij de besoinge folio 7.
Item een huijsken ende erve staende inde Molestrate toebehoort hebbende als vooren, twelck opde
verhuiringhe ghegouden heeft als ghehuiert bij Pieter Jansz. waecker, ofte tsiaers de somme van drie
ponden van 40 groten als voren, waer van prima maij anno 1570 een jaer verschenen sal zijn
achtervolgende de verhuiringhe folio 1. Daer omme hier ghelijcke £ 3.
Item alsoe diet voorsz. huijsken leech ende desolaet stont ontrent Alreheijlighen daghe anno 1568
heeft desen ontfangher dat verhuiert voor een halff jaer, te weten tot meijdaghe 1569 voor de somme
van drie ponden als boven. Blijckende dese ende de voorgaende parthie bijt besoinge voorsz. folio 7.
Folio 6.
Item was voorden tijde dat Pieter Jansz. voorsz. int voorsz. huijs quamp tzelve bewoent gheweest bij
eenen Dirck Cocq operman die daer vuijt ghelopen was, naer dat hij alzoe aenden selven bewoent
hadde. Ende alzoe aenden selven sonderlinghe niet te verhalen en es, staet wel te presumeren dat
vande voorsz. huiere niet comen en sal, sal daer omme desen ontfangher naersticheijt pleghen ende
overzulckx hier voor memorie.
Noch hadde den voorsz. Jochem zeker cleijn huijsken, staende bijde pastoors poorte op de Geeste,
waer van achtervolghende de verhuiringhe voorsz. van Griete Claes Doesen als huerling prima maij
anno 1570 een jaer huiers verschenen zijn sal van £ 3-05-00.
Item hadde in dit huijsken een jaer lanck ofte eenighen anderen zekeren tijde ghewoent Griete Claes
Doesen voorn. die daer inne verwoent soude hebben twee stuvers ter weecke sonder te betalen,

maer alsoe deselve schamel es ende sonderlinghe niet aen te verhalen, staedt te presumeren dat
daer niet veel aff ontfangen en sal werden.
Item een ander huijsken staende bijde pastors poorte op de Geeste voorsz. waer af achtervolgende
de voorsz. verhuiringhe van een schamel vrouwe ghenaempt Maritgen Cornelis dochter als huerling.
Blijckende bijde verhuiringhe folio 1 prima maij 1570 een jaer verschenen sal zijn van £ 3.
Van welck voorsz. huijsken stondt te betalen een halff jaer huiers, te weten van Alreheijlighen daghe
anno 1567 tot meij daghe 1568 tegens twee stuvers ende een halven ter weecke dat het selve
bewoent es gheweest. De somme van £ 3-05-00 van 40 groten.
Item alsoe dit voorsz. huijsken noch daer naer eenigen tijde leecht gestaen heeft ende altemet
bewoent es geweest bij schamele luijden, es daer aff gecomen 20 stuvers.
Item resteerden vande selve noch vier weecken huiers die verschenen waren den vierden januarij
1569 stilo communi ende den vorder tijt. Dan alsoe deselve huerling zeer schamel es, werdt gheducht
dat alle de voorschreven sommen niet inne comen en sullen.
Folio 7.
Item hadde den voorsz. Jochum Robbrechtsz. vercocht eenen Mathijs Engelsz. bleijcker int
Noorteijnde omtrent de helft van een half mergen landts, te betalen zekere penningen ghereet ende
een pondt vlaems tsiaers losrenten daer op staende. Dan alzoe deselve cope staende de trouble
gheschiet was, wert het voorsz. landt gheaenvaert. Waer aff achtervolgende de voorsz. verhuiringhe
prima maij 1570 als ghehuiert bij Mathijs voorsz. een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bijde
besoinge vanden commissaris folio 7 verso ende de verhuiringhe folio 5 van £ 4.
Nota dat bijde besoinge vanden commissaris folio voorsz. mentie gemaeckt wert van een rente van 6
ponden munte als boven tsiaers procederende vande cope vanden selven lande. Dan alzoe mits
d’anvaerdinge vanden lande voorsz. daer hier voren vande huiere gherespondeert wert de voorn.
rente cesseert, wert tzelve alhier ghestelt voor advertissement.
Staedt hier mede te consideren ofte desen coper boven de betaelde penningen van zijner cope
huiere vander lande vanden tijde dat Jochum voorsz. ballingkx landts gheleijt es geweest, ghehouden
sal wesen te betalen.
Somma vande huiere van huijsen ende landen £ 41-05-00.
Renten.
Item hadde den voorsz. Jochem een rente van 45 st. tsiaers die vuijtgereijckt werden bij Eewout
Jorisz. inde Cogge alhier inden Haghe, waer van sinte Jacobs daghe anno 1567 blijckende bijt
besoinge vander commissaris folio 7 een jaer rente verschenen was. Daer omme hier £ 2-05-00.
Noch een rente van 30 st. tsiaers die betaelt werden bij Adriaen Claesz. wielmaecker int Noorteijnde
alhier inden Hage, waer af St. Jacobs dage ofte daer omtrent anno 1568 volgende tvoorsz. besoinge
folio ut supra een jaer renten verschenen was. Daer omme hier £ 1-10-00.
Noch een rente van 15 st. tsiaers die den voorsz. Jochem heffende op Eewout Jorisz. inde Cogge
voorn. ende betaelt werdt bij Haesgen Jacob Louwen weduwe, waer van het jaer van 1567 ten tijde
vander arreste te betalen stondt. Blijckende bijde besoinge vander commissaris folio 7. Daer omme
hier 15 st.
Noch een jaerlickxe rente van 15 st. als boven verschinende omtrent Jacobi, die betaelt wert bij
Haesgen voorschreven, voor Adriaen Claesz. wielmaecker. Waer van anno 1568 een jaer
verschenen was. Daer omme hier 15 st.
Somma van renten £ 5-15-00.
Folio 8.
Item hadde noch den voorsz. Jochem vercocht eenen Henrick Piggius doerwaerder des Hoefs van
Hollandt, zeker huijs ende erve staende int Jouffrou IJen strate voor de somme van 550 ponden van
40 groten vlaems tstuck te betalen 48 of 50 gelijcke ponden ghereet ende 36 ponden tsiaers, waer op
den eersten ghereden termijn gevallen prima maij 1566 ende opden termijn de anno 1567, 15 gelijcke
ponden betaelt waren. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 6. Dan alzoe in dubio es
ofte de voorsz. cope als gheschiet zijnde twischen Kersmisse ende Vastelavont anno 1566 stede
houde zal ende den voorsz. Piggius anden Rade van zijnder excellentie ghepresenteert heeft
requeste om gherebourseert te wesen van zijne reparatien zoe verre deselve coper geen stede
houden en mach, mitsgaders om te hebben verclaringhe vandien. Zulckx dat desen ontfangher niet
en weet wat hij hier inne behoort te doene. Daer omme hier tzelve voor memorie.
Noch hadde den voorsz. Jochem den voorn. doerwaerder vercocht zeker stuckxken erffs voorde
somme van acht ponden van 40 groten eens. Ende alzoe de voorsz. cope omtrent den selven tijde
geschiet was als voren, blijckende bijde besoinge folio als boven. Daer omme hier mede tzelve voor
memorie.
Item es bij eenen Willem Pietersz. backer eertijts wonachtich opt Spoije alhier inden Hage,
aengegeven dat den voorsz. Jochem competeren soude zekere twee termijnen van custing

penningen, elck van £ 30 munte alsboven, verschenen Lichtmisse anno 1568 ende ’69, vuijt zaecke
van cope vanden leste termijnen resterende van zeker huijs ende erve bijden voorsz. Pieter gecocht
van Jochem voorn. Maer alzoe den lesten augusti 1569 Jacob Robbrechtsz. de broeder van Jochem
voorsz. wonachtich op t’Vlielant verthoent heeft brieven ghepasseert voor schepenen vanden Haghe
dat het voorn. huijs bij hem Jacob zelfs vercocht es gheweest voor de somme van £ 440 ponden
munte als boven, waer op anno 1569, tzestich gelijcke ponden voorden eersten ghereden termijn
ende anno ’60, 25 ghelijcke ponden ende voorts de navolgende jaren 30 ponden als boven betaelt
zijn geweest tot de leste onbetaelde termijnen toe. Ende oick den voorsz. Jacob Robbrechtsz. bij
faulte van betalinghe bijde gherechte vanden Haghe 6 ponden 6 st. hollandts tsiaers toegevoucht zijn
gheweest, belijdt wel den voorsz. Jacob zijnen broeder den voorsz. penning brief, om daer aen te
verhalen zeker achterwesen ofte penningen die zijn voorn. broeder hem onder gedaen hadde
ghetransporteert te hebben om tzelve achterwesen daer aen te verhalen, twelck over drie ofte vier
jaren ghequeten zijnde. Zeijt den voorsz. brieff bij zijnen voorn. broeder gerestitueert te wesen ende
het transport daer aff ghetogen. Ende alsoe tzelve noch staedt sonder dat tot noch toe ijet daer aff
ontfangen es. Wert tzelve alhier ghestelt voor memorie
Folio 9.
Josuwe van Alveringen.
In den eersten elff mergen landts den selven Josuwe die gebannen es gheweest den 18 e maij 1568
toebehoort hebbende, leggende in Zuijt Maeslandt in Cornelis Jacobs zoons woninghe die te lene
ghehouden werden vande Graefelicheijt van Hollandt. Ende es verhuiert gheweest vande co e mats
weghen int openbaer voorden ouden pacht van £ 36 tsiaers bij Cornelis Jacobsz. voorsz. in Zuijt
Maeslandt, waer van Kersmisse anno 1569 een jaer verschenen sal zijn. Blijckende bijt besoinge van
den commissarisen opden Hage folio 9 ende de verhuiringhe ghedaen tot Delft folio 15 verso van £
36.
Item resteerden noch te betalen een jaer pachten de anno 1568 van ghelijcke somme bit besoinge
alsboven.
Item drie merghen landts ghelegen in Wateringen die van zijnder mats wegen ghehuiert zijn geweest
bij Sijmon Henrickxz. tot Naeltwijck, waer van Kersmisse 1569 een jaer pachten verschenen sal zijn.
Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 10 ende de verhuiringe ghedaen tot Naeltwijck folio
3 verso, van £ 21.
Item stondt ten tijde vanden arreste te betalen de anno 1567 ende ’68 tot £ 20 tsiaers. Blijckende bijt
besoinge vande commissaris opden Haghe folio 10.
Somma van landtpachten £ 57.
Thienden.
Item noch drie schoven thienden leggende tot Naeltwijck ghemeen met de coe mat ende den deecken
van Naeltwijck. Blijckende bijt besoinge voorsz. folio 9. Dewelcke bij eenen Pouwels Hugensz.
ghenomen zijn voor alzulcken prise als het aenpt van zijnder ma t int openbaer ghegouden heeft.
Dewelcke voorden jare 1569 brengen sullen ende verschijnen Kersmisse 1569 voorsz., de somme
van £ 15.
Ende voorden jare 1568 gemendt zijn gheweest bijden selven voorde somme van £ 44-10-00.
Renten.
Item was den voorsz. hofweghen, hoff ende een jaerlickxe rente van twintich ghelijcke ponden op
zekere woninghe leggende tot Wateringhe voorsz. Daer possesseur aff es eenen Adriaen Maertsz.,
waer van Lamberti anno 1567 een jaer renten verschenen was. Blijckende bit besoinge voorsz. folio
10, van £ 20.
Folio 10.
Leendert IJsbrantsz.
Inden eersten huijs ende erve staende inden Haghe inde Veenstrate waer af achtervolgende de
verhuiringhe vande coe mats weghen ghedaen prima maij anno 1570 verschenen sal wesen een jaer
huijshuier als bij Wijnant Vrederickxz. ghehuiert. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 11
ende de verhuiringhe vande huijsen inden haghe folio 3 verso, van £ 28.
Item was den inwoender bij desen rentmeester Bamisse anno 1568 gheïnsinueert dat hij daer huiere
aff soude moeten geven achtervolgende de taxatie van die vander gerechte, alzoe hij eenigen tijde
daer inne ghewoent hadde, bij consente vanden commissaris om den selven huijse te bewaren
sonder huier tot weder seggens toe. Ende es tvoorsz. huijs bij die vander gherechte als boven
ghetaxeert geweest in huiere behoren te gelden binnen een gheheel jaer, de somme van 28 gulden.
Compt voorden tijde van zeven maenden, te weten van Bamisse anno 1568 tot meijdage 1569, de
somme van £ 16-06-00.
Item huijs ende erve van Leendert IJsbrantsz. voorsz. staende inde Schoelstrate, tgene hij vercocht
hadde eenen Gerardt Tijnagel schilder, voor de somme van £ 666 van 40 groten vlaems tstuck.

Welck voorsz. huijs alzoet naemaels bevonden es geweest tzelve staende de troublen veralieneert te
wesen, es tselve geaenvaert ende van zijnder ma ts wegen verhuiert den selven Gerrit Jansz. Waer aff
e
10 maij anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn, als bijt besoinge voorsz. folio 11 verso ende
de verhuiringe vande huijsen folio 3 verso blijckt van £ 21 (of 12). Nota ofte desen coper sal moghen
volstaen met het abandoneren vanden voorsz. huijse dan ofte hij noch boven zijne betaelde
penningen tsij vanden tijde vant bannissement vanden selve Lenaert twelck gweest es den 10 e
octobris 1567 ofte anders ijet sal moeten betalen. Ende ofte hij vande verbeteringhe ende zijne
verschoten penningen anden voorsz. huijse eenighe restitutie hebben ofte cortinge ghenieten sall.
Item huijs ende erve staende int Gortsteechgen toebehoort hebbende als voren, waer aff
achtervolgende de verhuiringhe prima maij 1570 als ghehuiert bij Jacob Claesz. inde Doelen
verschenen sal wesen een jaer huiers als bijde voorsz. verhuiringhe folio 3 blijckt, van £ 6.
Item es tvoorsz. huijsken bewoent gheweest ter huiere voor de somme van 6 gulden tsiaers, waer af
bevonden wert binnen tijde van anderhalff jaer niet aff betaelt te zijn, waer aff overmits de armoede
vande inwoenster te duchten staet dat niet aff ontfanghen sal werden.
Folio 11.
Item hadde den voorsz. Lenaert IJsbrants zoon noch zekeren thuijn ofte hoefken, gheleghen inden
rame die mede verhuiert es gheweest ende dal prima maij anno 1570 als ghehuiert bij Vranck van
Moijalen schout van den Haghe daer aff verschenen wesen een jaer huiers achtervolgende de
verclaringhe folio 5 van 21 st.
Somma van huijshuier tsiaers.
Custingen.
Item competeerden noch den voorsz. Leendert ter cause van zeker huijs ende erve staende inde
Schoelstrate bij hem vercocht eenen Jacob Jansz. clockstelder alhier inden Haghe omtrent zes ofte
zeven jaren custing penningen van vijff ponden groot tsiaers die verschijnen achtervolghende de
besoinge vanden commissaris folio 11 Alreheijlighen daghe, waer aff ten tijde vanden arreste de
penningen verschenen Alreheijlighen daghe anno 1567 resteerden te betalen, daeromme hier £ 30.
Item competeerden noch den voorsz. Leendert zekere jaren custinghe van 36 ponden munte als
voren tsiaers, sprutende ter cause van een huijs bijden selven vercocht eenen Aelbrecht Anthonisz.
Kievidt doerwaerder. Blijckende bijt besoinge folio ut supra, waer aff prima maij 1568 een jaer
verschenen was. Daeromme hier £ 36.
Item noch zekere jaren custinghe den voorsz. Leenaert competerende van 12 ghelijcke ponden
tsiaers, sprutende ter cause vande cope van zeker huijsken bij hem vercocht eene Grietghen
Dirckxdr., staende inde Schoelstrate waer op de custinghe ghevallen prima maij 1567 ten tijde
vanden arreste ombetaelt stondt. Blijckende bijt voorsz. besoinge folio 12 verso. Daeromme hier een
jaer vandien £ 12.
Item hadde noch den voorsz. Leendert IJsbrantsz. bij die vanden gerechte ofte decrete vanden
Haghe ghecocht, zeker huijs staende opt Spoije vanden Haghe, tgene ten versoucke ende om te
innen custing penningen ende achterstal van Gerrit Pietersz. schuijtvoerder mede inden Haghe
voorsz., op alzulcke termijnen als de voorsz. Gerardt Pietersz. ter cause als boven competerende
waren. Te weten £ 18 van 40 groten vlaems tstuck tsiaers vercocht was ende weder bij Lenaert
voorsz. voort vercocht op alzulcke termijnen als boven eenen Willem Jansz. Van welcke voorsz.
custing penningen den voorsz. Gerardt Pietersz. betaelt werden, maer alzoe dese custing penningen
houden als betaelt te werden in handen van Lenaert voorsz. sonder regardt dat deselve comen
moeten ten behouve van Gerardt Pietersz. die het voorsz. huijs als van hem ghecomen voor zijn
achterwesen heeft doen vercopen. Werdt vande selve custing penningen nochtans hier ontfanck
gemaeckt. Daer omme hier £ 18.
Folio 12.
Noch competeerde den voorsz. Lenaert zekere jaren custingen, sprutende vuijt zaecke vande cope
van zeker huijs bij hem vercocht eenen Willem Jansz. de Heij staende Achterom, van 12 ghelijcken
ponden tsiaers, waer van het jaer verschenen Alreheijlighendaghe 1567 ten tijde vanden arreste
ombetaelt was, achtervolgende de voorsz. besoinge folio 13. Daeromme hier den jaerlickxe termijn
van £ 12.
Item es noch bevonden dat eenen Jan Henrickxz. metselaer den voorsz. Lenaert schuldich wesen
soude zekere termijnen custing penningen van 12 guldens tsiaers vuijt cope van huijs ende erve
staende inde Vlierstege, tgene hij vanden selven ghecocht heeft in januario 1565 stilo communi voor
de somme van 27 ponden thien schellingen groot vlaems. Te betalen drie ponden groot gereedt ende
twee gelijcke ponden tsiaers ter volder betalinghe toe. Waer op hij verclaert heeft boven den eersten
ghereden termijn noch twee jaeren custing penningen voorn. op betaelt te hebben. Ende alzoe den
voorsz. Jan bevonden es schuldich te wesen dese custing penningen hier voren verhaelt ende gheen
rente van 15 st. tsiaers die eerst ghearresteert waren, wert daeromme vande voorsz. custing

penningen hier mentie ghemaeckt. Dan alzoe desen man schijnt in afcortinghe ofte verzekeringhe
vande betalinghe ghegeven te hebben zekeren penninck brieff van £ 15 groot ende hij zeer schamel
es, als een armen metselaer. Daer omme hier tzelve voor memorie ofte £ 12.
Somma vant incomen vande custinghen ofte afgaende penningen.
Renten.
Item hadde den voersz. Leendert IJsbrantsz. een rente van 30 st. tsiaers staende opt huijs ende erve
van Grietghen Dirckxdr. wonende inde Schoelstrate, waer af prima maij anno 1567 een jaer
verschenen was. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 2. Daer omme hier 30 st.
Item hadde den voorsz. Lenaert opt voorsz. huijs van Willem Jansz. de Heij staende Achterom een
jaerlickxe rente van twee ponden hollants tsiaers, verschinende Bamisse. Waer aff ten tijde vanden
arreste het jaer van 1566 ombetaelt was. Daer omme hier voorden jaerlicxe ontfanck, achtervolgende
de voorsz. besoinge folio 12 verso, 30 st.
Item een jaerlickxe rente van 15 stuvers tsiaers die vuijtghereijckt werden bij eene Grietgen Daniels
weduwe wijlen Jan Coensz. smidt, waer van Bamisse anno 1568 een jaer verschenen was.
Blijckende bij de besoinge vande commissaris van dese ende navolgende twee perthien folio 12 van
15 st.
Folio 13.
Item een jaerlickxe rente van 15 st. tsiaers die vuijtgereijckt werden bij eenen Claes Thonesz. waer
van Vastelavont anno 1568 een jaer renten verschenen was. Daer omme hier 15 st.
Item een jaerlickxe rente van 30 stuvers tsiaers die vuijtgereijckt werden bij eenen Pieter Jansz. van
Opdam bode vanden Hove van Hollant, waervan ten tijde vanden arreste het jaer rente gevallen
prima octobris 1566 te ontfanghen stondt. Daer omme hier voorden jaerlickxen ontfanck 30 st.
Item een rente van vier ponden munte alsboven tsiaers, staende op zeker huijs ende erve staende
inde Spoeijstrate alhier inden Haghe ghenaempt het Gulden Cantoer, waer aff ghetwijfelt wert ofte het
jaer van 1567 ofte 1568 te betalen staet ende althans bij Lucas de Stopper betaelt werden als bij de
besoinge vande commissaris folio 13 blijckt. Compt voort jaerlicx incomen vandien de somme van £
8.
Noch compecteerden den voorsz. Lenaert IJsbrantsz. een jaerlickxe rente van 15 stuvers tsiaers,
staende opde huijsinghe van Jacob Aertsz. Hackevoort opde Geeste, daer de Gouden Blome vuijt te
hangen plach. Waer van inden jare 1569 alzoe de verschijndach gheïgnoreert wert drie jaren renten
verschenen zijn. Daer omme hier soude van 15 st. behooren verantwoort te werden. Dan alzoe in
novembri ’69 dit huijs met den groten winde omgewaeijt es ende anden proprietaris sonderlinghe niet
te verhalen, te mere dattet selve huijs zwaerlijck belast es. Daer omme hier voor memorie.
Item een jaerlickxe rente die eenen Thones Claesz. wonende alhier inden Haghe opden houck vande
Vliersteghe bij sinte Anthonis cappelle schuldich was de voorsz. Leendert IJsbrantsz. van 15 stuvers.
Waer van meij anno 1568 een jaer verschenen was. Blijckende bit besoinge vanden commissaris folio
13, 15 st.
Item een jaerlickxe rente staende opt huijs alhier inden Haeghe genaempt de Cogghe van 3 ponden
munte voorsz. tsiaers. Waer van Bamisse anno 1568 een jaer verschenen es. Blijckende bijt
besoinge folio 13 verso £ 3.
Item een jaerlickxe rente staende op zeker huijs ende erve staende inde Schoelstrate alhier inden
Haghe van 3 gelijcke ponden tsiaers die jaerlickx vuijtgereijckt werden bij Matheeus Henrickxz.
doerwaerder vanden Hove van Hollant. Waer van decollationis Johannis anno 1567 een jaer
verschenen was. Blijckende bijt voorsz. besoinge folio 13 verso, als voren van £ 3.
Folio 14.
Item een jaerlickxe rente van zes ghelijcke ponden tsiaers, staende op zeker huijs ende erve staende
inde Schoelstrate, althans bewoent bij heer Harman Adriaensz. deecken vande juresdictie van
Delflandt. Waer van prima maij anno 1568 een jaer renten verschenen was, blijckende bijt besoinge
folio ut supra. £ 6.
Item een rente van 15 stuvers tsiaers die vuijtghereijckt werden bij eenen Jasper Maertsz. wonende
int Noorteijnde vanden Haghe. Daer van het jaer verschenen (niets ingevuld) ten tijde vande arreste
te betalen stondt 15 st.
Nota ofte dese rente niet en behoort te comen op Jochem Robbrechts zoon.
Noch competeerde den voorsz. Lenaert IJsbrantsz. een jaerlickxe rente van drie ponden van 40
groten vlaems als boven tsiaers. Waer van anno 1569 twee jaren verschenen zijn ende vuijtghereijckt
werden bij Adriaen Mathijsz. Benninck secretaris vanden Haghe als gecocht hebbende de goeden
van Zier Ziersz. Daeromme hier £ 3.
Item werdt noch bevonden Baertgen Jacob Beijers zoens dochter huijsvrouwe van Lenaert
IJsbrantsz. voorsz. te competeren zekere rente van 14 guldens tsiaer, sprutende ter cause van zeker
vercocht huijs staende inden Haghe int Noorteijnde ghenaempt de Rode Schare. Welcke voorsz.

rente vuijtghereijckt werdt bij Adriaen van den Velde schepen vanden Haghe, waer van prima maij
1567 een jaer renten verschenen was. Daer omme hier £ 14.
Alsoe dese rente bij Barbertgen ten huwelicke ghebracht es gheweest ende van haerder zijde
ghecomen, daer omme hier voor memorie.
Item hadde den voorsz. Leendert IJsbrantsz. een jaerlickxe rente van 30 stuvers sprekende op zeker
huijs ende erve staende Achterom inden Haghe naest Willem Gerritsz. schoemaecker, tghene
Adriaen Adriaensz. tot Gravezande toebehoort. Waervan prima maij ofte daer omtrent anno 1567 een
jaer verschenen was. Daeromme hier 30 st.
Noch hadde den voorsz. Leendert IJsbrantsz. een jaerlickxe rente van £ 12, sprekende op een
steenplaetse staende buten der stede van Leijden toebehorende Pieter van Buten, daer eenighe
jaeren aff verlopen waren. Maer alsoe tzelve es buten de jurisdictie ofte bedrive van desen
ontfangher, heeft tselve den rentmeester van Noorthollant bekendt gemaeckt. Daer omme hier niet.
Folio 15.
Noch hadde den voorsz. Leendert IJsbrantsz. sprekende opde huijsinghe van Jan den Rosentreder
metselaer, staende int Zuijteijnde vanden Haghe een jaerlickxe rente van 20 st. tsiaers, waer van
prima maij 1569 twee jaren verschenen waren. Daeromme hier 20 st.
Somma vant incomen vande renten.
Moeble goeden.
Item de moeble goeden bevonden ten huijse daer Leenaert voorsz. te wonen plach, die niet vercocht
en zijn ende verborcht bij Cornelis Zijbrantsz. tinnegieter ofte Jacob Claesz. inde Doelen, zijn
gheschat ende ghepriseert geweest waerdich te wesen de somme van £ 85-11-00 munte als vooren,
vuijtgezeijt eenighe parceelekens van goeden daer verclaringhe aff ghedaen es, deselve ander
luijden te compecteren, mitsgaders zekere papieren ende andere stucken bijden baelliu geaenvaert.
Waer van breder mentie gemaeckt wert bijde voorsz. besoinge folio 11.
Item vermelt de voorsz. besoinge dat int huijsken vande voorsz. Lenaert, staende int Gort steechge
zekere oude parthien van huijsraet ende van cleijnder waerden ghevonden souden zijn, als een oudt
berdt genaempt Judith ofte holofernes , een rol coets, een oude seets met een hooghe leen ende een
schorsteen cleet.
Quade schulden.
Item zijn bevonden in zeker oudt register van Lenaert IJsbrantsz. open te staen dese navolgende
parthien. Dan alsoe eenighe vande nageschreven personen gemaent zijnde, allegeren betalinghe
ende aen veel andere sonderlinghe niet aen te verhalen en es, zulckx dat wel te presumeren staet dat
niet veel aff ontfanghen en sal werden. Daeromme hier rzelve voor memorie.
Inden eersten Jan Jansz. de snijder ende Baert zijn wijff werden bevonden int voorsz. register ter
cause van vercochte waren noch schuldich te wesen de somme van £ 9 van 40 groot.
Jouffrouwe van Roon vuijt saecke als boven £ 6.
Trijn Jans alias Trijn Trommeltgens £ 4-10-00.
Een vrouwe inde Spoeijstrate £ 2-10-00.
Neel Gillis 8 st.
Folio 16.
Meijnsgen Dirckx dochter wonende tot heer Pieter Segersz. ofte aldaer hebbede gewoent £ 2-09-00.
Maritgen meester Henrickx dochter Verspiers £ 6-11-00.
Lijsbeth Hendrick Piggins wijff es schuldich £ 5.
Lenert de boters wijf 24 st.
Heer Joost Coebel omtrent £ 2-08-00.
Meester Jacob Exalto £ 9.
Joost Crumelaers wijf es schuldich £ 1-10-00.
Anna de kemster overt rest 50 st.
De huijsvrouwe van Mr. Ghijsbrecht £ 4.
Fransgen Bruijnen es noch schuldich 25 st.
Duijfgen Potters schijnt schuldich te wesen £ 2.
Aertgen de Vets es schuldich £ 2-10-00.
Arendt Breechoudt es schuldich £ 2-16-00.
Anna Joppen schijnt schuldich te wesen 10 st.
Alle de voorsz. parthien bij een doerwaerder geëxamineert zijnde hebben bij eede verclaert den
voorsz. Leendert niet schuldich te wesen, vuijthezeijt eenighe die overleden zijn ende niet aen te
verhalen en es, behalven eenen Jan Jansz. snijder die schult bekent van £ 6.
Meester Daniel Jansz.
Inden eersten hadde den voorsz. Mr. Daniel Jansz. die ghebannen es geweest den 12 e septembris
anno 1567 staende inde Veenstraete zeker huijs ende erve daer vuijthangt den gulden Visel. Van

welck voorsz. huijs d’een helft als des mans portie bijden baelliu vanden Haghe vercocht es geweest
ende gecocht bij eenen Jan Jacobsz. inden Helm tot Delft voor de somme van drie hondert ende
vijftich ponden van 40 groten vlaems tstuck. Te betalen 40 ghelijcke ponden gereedt ende 20
ghelijcke ponden tsiaers ter volder betalinghe toe. Waer aff den eersten termijn verschijnende
achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 13 gheconditioneert was, Kersmisse anno
1562. Dan alzoe onzeker was ofte de vercopinghe bijden voorsz. baelliu ghedaen stede houden
soude dan niet, es ghesupercedeert geweest met de inninghe ofte maninge vande selve penningen
ofte oock verhujringhe vander wederhelft te doene. Daer desen ontfangher naer lang vervolch in junio
1569 antwoorde op ghecregen heeft, hoe ende in wat manieren hij hem des aengaende behoorden te
reguleren, te weten dat de voorsz. cope stadt houden soude. Maer alsoe de voorschreven copers tot
ghenen brieve van cope gheraecken en connen ende daeromme de penningen inhouden, werdt
tselve hier gestelt voor memorie.
Folio 17.
Nota dat om te pretenteren de coopers bijde Camere vande Rekeninghe in januario 1569 stilo curie,
desen ontfanger bevolen es gheweest van zijnen meesters weghen brieven te passeren.
Item es daer naer de voorschreven wederhelft als der vrouwen portie mede verhuiert gheweest. Waer
aff achtervolghende de tweede verhuiringe ghedaen den 19 e augusti anno 1569 Alreheijlighen daghe
anno ’70 een jaer huiers verschenen sal wesen, als ghehuiert bij meester Vrederick Verhorst,
belopende voor de helft vanden voorsz. huijse achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio
13 ende verhuiringhe voorsz. folio 2 verso, £ 9.
Item zijn ten huijse van meester Daniel voornoempt gevonden diversche moeble goeden dewelcke in
arreste ghestelt zijn gheweest ende verborcht bij Adriaen Grebber Jacobsz., belopende de estimatie
vandien int gheheel ter somme toe van £ 46 ofte 47-07-06 munte van 40 groten alsvoren, behalven
eenighe wesende op zeker camerkens daer den baelliu de slotel afgetogen hadde tot bewarinde van
diversche parthien stucken die aldaer leggende waren. Welcke voorschreven goeden alsnoch in
wesen ofte onvercocht zijn, blijckende bijt besoigne voorsz. folio 13.
Bastiaen Fransz. messemaecker.
e
Inden eersten hadde de voorschreven Bastiaen Fransz. die bij sententie ghepronunchieert den 25
maij anno 1568 onlanckx voor zijn vertreck ghecocht zeker huijs ende erve, staende int Noorteijnde
vanden Haghe, tselve te betalen op dagen ende termijnen breder blijckende bij de brieven daer van
zijnde. Twelck voorschreven huijs als wesende in handen vanden voorsz. Bastiaen vande koninklijke
majesteits wegen verhuiert es gheweest de huijsvrouwe van Joost Adriaensz. bode, Lijsbeth
Louweris. Waer van prima maij anno 1570 verschenen sal wesen een jaer huiers achtervolgende de
besoigne voorsz. folio 14 verso ende de verhuieringhe folio 3 van £ 13.
Folio 18.
Item was dit voorsz. huijs bewoent gheweest bij een Jan Henrickxz. messemaecker van St. Jacobs
daghe anno 1567 tot den eersten meij 1568 daer aen volgende. Twelck hem verhuiert was geweest
voorde somme van £ 16 van 40 groten als boven. Daer aff ghetoghen voor reparatie bij hem daer
inne ghedaen ende verleijt de somme van £ 6, zulckx dat noch zuvers resteert de somme van £ 10.
Blijckende bijde besoinge voorsz. folio 14 verso.
Item es tselve noch bevondt gheweest vanden voorsz. eersten maij 1568 tot prima maij ’69, daer de
huiere van zijnder majesteit weghen eerst inneghegaen es ende dat tot alzulcken prise alst tselve
opde verhuieringhe gelden soude. Daeromme voorden selven jare £ 13.
Jan Wolff alias Jan Tin den ouden.
Inden eersten huijs ende erve staende inde Nieuwestrate vanden Haghe vanden voorsz. Jan Tin die
e
den 12 septembris 1567 ballincx landts gheleijt es gheweest, waer van deen helft bij die vander
gherechte vanden Haghe tot prouffijte vande coninklijcke majesteit vercocht es geweest eenen
Henrick Sijmonsz. cleermaecker voorde somme van £ 265 van 40 groten vlaems tstuck. te betalen
Kersmisse anno 1567 £ 30 ende alle jaers daer aen volgende £ 24 ter volder betalinge toe. Blijckende
bijt besoinge vanden commissaris folio 14. Dan alzoe onzeker es geweest ofte alsulcke cope stede
houden soude dan niet, daer onlanckx op gheresolveert es gheweest en es daer tot noch toe niet aff
ontfanghen, bij faulte van leveringhe van brieve als hier voren folio 17 op meester Daniel Jansz.
verhaelt es. Daer omme hier mede voor memorie.
Maer es tselve huijs verhuiert gheweest eenen Cornelis Fransz. doerwaerder voorden somme van £
26 ofte £ 27 tsiaers, waer van Alreheijlighen daghe anno 1569 een jaer verschenen was. Waer aff
deen helft tot prouffijte vande coninklijcke majesteit ende dander helft tot prouffijte vanden coopman
zijn sal. Compt daer omme £ 13 ofte £ 14-10-00.
Nota dat hier aff moet eenighe reparatie die ghestaen hebben tot laste vanden eijgenaer daer aen
verschoten.

Ende nopende de ander helft als wesende der vrouwen portie, es die naderhandt mede verhuiert,
waer aff Alreheijligen daghe anno 1570 een jaer huier van £ 21 munte als boven verschenen sal zijn.
Waer aff deen helft compecterende zijnder majesteijt ofte der vrouwen portie ghehuijert bij Henrick
Sijmonsz. cleermaecker. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 15 ende de tweede verhuieringhe
vande huijsen in den Hage folio 2 bedraecht de somme van £ 10-10-00.
Folio 19.
Item den huijsrade bevonden ter huijse vanden voorsz. Jan Tin es geschat ende gepriseert geweest
behalven een vrouwen laecken bouwen voorde somme van £ 37-02-00 munte als voren die noch
onvercocht es om redenen als voren. Ende verbircht bij Henrick Sijmonsz. cleermaecker voorsz.
Cornelis Maertsz. Creuijl.
Inden eersten huijs ende erve den voorsz. Cornelis die gebannen es geweest bij sententie
ghepronunchieert den 25e maij 1568 toebehirende, staende int Zuijteijnde vanden Haghe. Waer aff
achtervolgende de verhuieringhe prima maij anno 1570 een jaer huiers als gghehuiert bij Mari jans
zijn huijsvrouwe verschenen sal zijn. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 15 ende de verhuieringe
folio 4 van £ 11.
Nota van wat voorleden tijde de vrouwe huiere daer aff geven zal. Dan ofte zij volstaen zal vanden
tijde dat zijt inghehuiert heeft.
Item de moeble goeden inden selven huijs bevonden zijn gepriseert ter somme toe van £ 9-05-00
munte als voren, die noch in wesen zijn ende verborcht bij Jan Coensz. Vlijckende bijt besoinge folio
15 alsboven.
Jasper Jansz.
Inden eersten huijs ende erve staende inden Haghe opt Kerckhoff tgene Jasper voorsz. die gebannen
es geweest bij sententie den 25 e maij 1568 vercocht hadde eenen Adriaen Schrevelsz. Dan alsoe
bevonden es tselve vercocht te wesen staende de troublen, es tselve van zijnder majesteijts weghen
in arreste ghestelt bijde commissarissen den 9e februarij anno 1567 stilo curie hollandie ende daer
naer van zijnder majesteijts weghen verhuiert, waer aff achtervolghende deselve verhuieringhe prima
maij anno 1570 als ghehuijert bij eene Aeltgen huijsvrouwe van Jasper voorsz., blijckende bijde
besoinge vanden commissaris folio 15 ende de verhuieringhe folio 4 verso verschenen sal zijn een
jaer huiers van £ 24.
Item was dit voorschreven huijs verhuiert jouffrouwe Anna Ruijchrockx weduwe wijlen Dirck van
Leeuwen voor een jaer expirerende prima maij anno 1569. Dat de huiere van zijnder majesteijts
weghen inghegaen es voorde somme van £ 23 als voren. Waer aff gecort es de somme van £ 5, als
reparatie bij haer daer inne verleijt. Rest noch £ 23-15-00.
Item was inde voorsz. huijsinghe bevonden zekeren huijsraet ende moeble goeden waer aff de
priseringe beloept ter somme toe van £ 40-08-00 munte als boven, die noch in wesen offt onvercocht
zijn ende verborcht bij Adriaen Schrevelsz. Blijckende bijt besoinge folio 15 verso.
Folio 20.
Item hadde de voorsz. Jasper ende zijn huijsvrouw Aeltgen vuijter handt ghegheven de arme wesen
vanden Haghe een rente van £ 50 tsiaers mits conditien dat het weeshuijs de voorsz. Jasper ende
zijn huijsvrouwe vuijtreijcken souden haer leven daghen lanck vijftich gelijcke ponden tsiaers, waer
van Alreheijligen daghe anno 1568 een jaer renten verschenen was, blijckende bijt besoinge vanden
commissaris folio 16. Van welcke voorsz. rente alsoe deselve schijnt toe te comen de huijsvrouwe
vanden voorsz. Jasper d’een helft bij provisie vuijten arreste ontslaghe es gheweest, zulckx dat
vanden voorsz. rente niet meer dan £ 25 als boven en resteerde te betaelen. Ende alzoe daer naer bij
certificatie ghedoceert es den voorsz. Jasper deser werelt overleden te zijn ende oick daer naer zijn
huijsvrouwe alhier inden Haghe, cesseert de voorsz. rente mitsdien.
Hendrick Allartsz.
Inden eersten huijs ende erve staende alhier inden hage toebehoort hebbende Henrick Allartsz. die
gebannen es geweest den 10e octobris 1567, tegens over de Plaetse ghenaempt den Enghel,
blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 16. Waer aff achtervolgende de verhuiringe vande
coninklijke majesteijts wegen ghedaen folio 5 aldaer prima novembris anno 1570 als ghehuiert bij
eenen Jacob de Cadt vleijshouder, een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 30.
Ende was dit voorsz. huijs bij desen ontfanger voor date vandien verhuiert eenen Dirck den Duijts
doerwaerder een gheheel jaer voorde somme van ghelijcke £ 30. Waer van prima novembris anno
1569 een jaer verschenen es.
Item waren inden selven huijse ghevonden diversche parthien van moeblen, waer aff de estimatie
bedraecht de somme van £ 20-03-06 munte voorsz. die mede in wesen zijn als voren ende verborcht
bij Jan Adriaensz. Keijser, blijckende bijt besoinge folio 16.
Item compecteerde den voorsz. Henrick Allartsz. zekeren custingen van vijftich gelijcke ponden
tsiaers ter cause van zeker huijs ende erve bij hem vercocht eenen Mr. Adriaen Heijthoven advocaet

voor desen Hove. Daer aff noch resteerden te betalen 7 ofte 8 termijnen, waer aff prima maij 1568
een termijn verschenen es. Blijckende bijt besoinge voorsz. folio 16 verso, maer alzoe den cooper Mr.
Adriaen Heijthoven seijt opde vercochte huijsinghe te staen twee ponden groot tsiaers, dewelcke
Henrick Allartsz. beloeft hadde aff te doen ende te lossen. Waer tegens de voorsz. custingh inne
ghehouden werden. Daer omme hiet tzelve voor memorie.
Dirck Joosten van Strevelandt.
Folio 21.
Inden eersten huijs ende erve vanden selven staende op de Marckt alhier inden Haghe daer
vuijthangt het Wapen van Spaengen, mitsgaders twee nieuwe huijsen daer beneffens noch niet
volmaeckt die haer vuijtganck hebben inde Veenstrate, daer d’een helft bij die vander gherechte
vander Haghe vercocht es voorde somme van £ 425 munte alsvoren, te betalen Kersmisse anno
1567, £ 50 ende alle jaeren daer aen volgende £ 50 ter volder betalinge thoe vande voorsz. somme.
Blijckende bijt besoinge vande commissaris folio 17. Dan alzoe in twifel geweest es ofte alzulcke
vercopinghe stede houden soude dan niet en es tot noch toe daer van niet ontfanghen om ghelijcke
redene als hier voren op Mr. Daniel Jansz. ende Jan Tin verhaelt es. Daer omme hier voor memorie.
Item alsoe in julio anno 1569 desen ontfangher veradverteert es gheweest dat de voorsz.
vercopinghe stede houden soude ende de wederhelft soude verhuieren, heeft den voorsz. ontfangher
het principael huijs met het eerste ongetimmerde huijs int openbaer verhuiert, waer aff deen helft als
wesende der vrouwen portie alzoe dander helft tot prouffijte vanden coopman zijn sal, over een jaer
huiers prima novembris 1570 als gehuiert bij eenen Jacob Andriesz. doerwaerder. Blijckende bijde
tweede verhuieringe vande huijsen inden Hage folio 2 verschenen sal wesen, de somme van £ 15.
Item werdt ghetwifelt ofte de vrouwe van eenighen vorder tijt dat zij tzelve tzedert het bannissement
van haren man ghebruijckt heeft huiere sal behoren te betalen, twelck wel al bij provisie besproecken
es, maer en weet desen ontfangher niet waer dat hij de executie aen drescheren soude moghen,
alzoe alle hare goeden in arreste zijn.
Item het derde huijs van Dirck Joosten staende inde Veenstrate tenden aen het huijs dat hij te
bewonen plach, es apart verhuiert, waer af prima novembris anno 1570 een jaer verschenen sal zijn
van £ 16 munte als boven als ghehuiert bij Jacob Andriesz., waer aff d’een helft tot prouffijte vanden
coopman compt. Rest noch voor de vrouwen portie alhier tot prouffijte van zijnder majesteijt ofte des
selfs vrouwe. Blijckende bijde besoinge vander commissaris folio 17 ende de tweede verhuieringe
folio 2. De somme van £ 8.
Item was dit voorsz. huijs verhuiert eenen (geen naam ingevuld) cleermaecker, waer aff prima
novembris anno 1569 een half jaer verschenen es van £ 14. Compt voorde onvercochte helft alhier
de somme van £ 7 munte alsboven.
Item hadde den voorsz. Dirck Joosten noch zeker huijs, staende opde Spoeije alhier inden Haghe,
tgene gheweest was een bierstalle daer vuijthancht den Haen, waer aff mede de een helft als des
mans portie bij die vande gerechte vanden Haghe vercocht es geweest voorde somme van vijff ende
tachtich ponden als voren, te betalen Kersmisse anno 1567, 40 ponden ende alle Kersdagen daer
aen volgende 20 ghelijcke ponden. Blijckende bijt voorsz. besoinge folio 17 verso. Maer alzoe mede
in twifelinghe was ofte alsulcke coope staen soude en es daer tot noch toe niet aff ontfangen om
redenen als opt eerste artijckel van Dirck Joosten verhaelt. Daer omme hier voor memorie.
Folio 22.
Maer es tselve mede naderhandt verhuiert gheweest waer aff prima novembris anno 1570 een jaer
huiers verschenen sal zijn van £ 17 munte als boven, waer aff d’een helft tot prouffijte van zijnder
majesteijt ofte der vrouwen, als ghehuijert bij Adriaen Mathijsz. Benninck secretaris vanden Hage
ende dander tot prouffijte vanden coopman sal zijn. Blijckende bijde twee verhuiringhe ghedaen
vande huijsen folio 2. Compt daer omme voorde een helft £ 8-10-00.
Item es tvoorschreven huijs noch onlanckx voorde verhuiringhe verhuiert geweest int gheheel voor de
somme van £ 25 munte als boven. Dan alzoe grote reparatie ende anders inden selven gedaen es
dunckt beter prouffijt te wesen dat zijnder majesteijt hem dat betalen vanden selver tijde advenant dat
tselve althans ghegouden heeft ende zijn prima novembris 1569 vier ofte zes maenden tijts
verschenen.
Item hadde de voorsz. Dirck Joosten noch vercocht eenen Vincent Fransz. metselaer tot Delft zeker
oudt huijs staende opt Spoeije alhier inden Haghe, tgene de voorsz. Vincent vertimmert ende
vermendt heeft. Dan alzoet bevonden wert de voorsz. cope staende de trouble geschiet te wesen, es
tselve huijs mede geaenvaert ende van zijnder majesteijts weghen verhuiert. Waer aff prima maij
anno 1570 als ghehuiert bij Vincent voorsz. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 18 ende de eerste
verhuiringe folio 4 verso een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 12.
Item was eenen Egbert Adriaen Floren schuldich over een halff jaer huiers vant voorsz. huijs de
somme van £ 14 munte als boven.

Alsoe dese Vincent dit voorsz. huijs binaest gheheel vertimmert heeft immers grote reparatie daer
inne ghedaen ende wilt allegeren dat tselve hem behoert te strecken ende daer aff ghedebourseert te
wesen. Daer omme wert tselve hier gestelt voor memorie.
Folio 23.
Nota: Ofte dese coper Vincent Fransz. metselaer voorn. boven dat hij mist zijn huijs mitsgaders de
oncosten van timmeragen daer inne ghedaen van eenigen vorden tijde behoort huiere te betalen, te
e
weten vanden tijt vant bannissement vanden selven Dirck Joosten twelck geweest es den 12
septembris 1567. Dan de huiere die van zijnder majesteijts wegen prima maij 1569 inneghegaen es.
Ende ofte hij huiere betalen sal zulckx als tvoorsz. huijs ghegouden heeft dan ofte hij sal moeten
opleggen tgene hij van huijshuier ontfangen heeft, niet tegenstaende dat hij het huijs verbetert ende
ghetimmert heeft.
Somma van huijshuiren.
Custingen.
Item compecteerden den voorsz. Dirck Joosten noch zeeckere termijnen custingpenningen van £ 72
van 40 groten voorsz. tsiaers ter cause van zeker huijs bij hem vercocht eenen Adriaen Jorisz.
doerwaerder, staende inde Papestrate alhier inden Hage, waer van prima maij 1568 een jaer
verschenen ende gevallen was. Blijckende bijt besoinge vander commissaris folio 17 verso.
Daeromme hier £ 72.
Alsoe den penningbrieff van desen huijse bij Dirck Joosten in handen gestelt es eenen Joost Jacobsz.
burgemeester om ande paijen vandien te verhalen zekere somme van penningen ende om des wille
de betalinghe ghediffereert werdt. Daeromme hier voor memorie.
Huijsraedt.
Item den huijsraedt bevonden inden voorsz. huijse gepriseert zijnde, belopende ter somme toe van £
89-12-01 die noch onvercocht es als voren ende verborcht bij Andries Hubrechtsz. smid topt Hoff
ende Dirck Henricksz. messemaecker. Blijckende bijt voorsz. besoinge folio 17.
Item rest noch als niet vercocht. De helft vande trijsche schuijte, stellinghen ende ander
ghereetschappe tot der bierstalle horende, bevonden inden huijse vanden Haen, staende opt Spoije.
Alzoe dander helft met den voorsz. huijse vercocht es.
Barthoult Gerritsz.
Inden eersten compecteerden de voorsz. Barthoult Gerritsz. die den 12 e septembris 1567 ballinckx
landts geleijt gheweest es met zijn vrier broeders ofte zusters, kinderen van een dochter van Jacob
Jorisz. inden Engel zijn aenpaert ofte portie van zeven mergen landts ghelegen in Haechambocht.
Item zijn aenpaert ende portie in vier mergen landts geleghen als boven. Blijckende bijde voorsz.
besoinge folio 18. Maer alzoe dese voorsz. parthien van landen in eenen bonde als noch onverdeelt
bijde erfgenamen van Maritgen Claesdr. inden Engel in pachte ghegeven zijn eenen Huijch Philipsz.
tot Wassenaer met noch een woninghe ende ander meer margentalen landts. Ende alsoe het
meesten deel buten het bedrive van desen ontfanger gheleghen es werdt de voorsz. parthie bij Johan
Hanneman ghelijckelicke ontfangen. Daeromme alhier memorie.
Folio 24.
Item compecteerde noch de voorsz. Barthoult Gerritsz. zijn gedeelte ende aenpaert vuijt zaecke als
voren in zekere woninghe met vijff mergen landts, ghelegen Besijden Bosche in Haechambocht die
gebruijckt wert bij eenen Dammas Jacobsz. voor de somme van twee ende tzestich carolus guldens
tsiaers. Blijckende bij de voorsz. besoinge folio 9 waer van Kersmisse anno 1568 een jaer pachte
verscheenen es, waer aff voort aenpaert vande voorsz. Barthoult met noch acht stuvers die voor
reparatie gebracht werden. Compt de somme van £ 6-03-09.
Noch hadde den voorsz. Barthoult met zijn mede erfgenamen zijn aenpaert in drie mergen landts,
ghelegen aende zuijtzijde vant Bosch, tgene althans in huiere heeft de weduwe van Huijch Jansz.
boschbewaerder, voor de somme van 32 gulden 10 st. tsiaers. Compt voort aenpaert van Barthoult
Gerritsz. de somme van £ 3-10-00, waer aff het jaer verschenen anno 1567 te betalen staedt.
Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 19 verso. Daer omme hier voer een jaer £ 3-10-00.
Somma van landen.
Huijsinghe.
Item noch hadde de voorsz. Barthoult Gerritsz. zijn aenpaert ofte portie aende huijsinghe genaempt
het Moriaens hooft, blijckende bij de besoinge voorsz. folio 21, staende tegens over de Plaetse,
twelck bij de weesmeesters vander Haghe verhuijert es eenen meester Adriaen van Mommoranci,
waelsche schoelmeester inden Haghe die prima novembris anno 1569 over een jaer huijers schuldich
es vant gheheele huijs de somme van £ 30 van 40 groten als voren. Ende alsoe de voorsz. Barthoult
hier inne hadde een vierde paert, compt daer omme hier £ 7-10-00.
Item es de huiere van dit voorsz. huijs opgeseijt gheweest bij Mr. Adriaen voorn. die vuijten Haghe
vertrocken es ende weder omme bij de weesmeesters van den Haghe verhuijert eenen (niets

ingevuld), waer van prima november anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn van (niets
ingevuld). Compt voort vierde paert (niets ingevuld).
Renten.
Item bijde commissaris besoinge zijn noch in arreste gestelt; inden eersten een vierde paert ofte
portie van Baerthoult Gerritsz. van een rente van zes carolus gulden tsiaers die vuijtgereijckt werden
bij eenen Henrick Faes metselaer, verschijnende op twee termijnen waer af een termijn van £ 3,
verschenen es Bamisse anno 1567, blijckende bij de selve besoinge folijs 20, 21. Compt voorde
portie van Barthoult (niets ingevuld).
Folio 25.
Item het aenpaert van een rente van gelijcke zes ponden die vuijtgereijckt werden bij Jacob Philipsz.
alias Jaep Jan wonende Bezijden Houdt, waer van (niets ingevuld) een jaer verschenen was. Compt
voort aenpaert van Barthout Gerritsz. voorsz. de somme van (niets ingevuld).
Item het aenpaert van een andere rente van zes ghelijcke ponden tsiaers die vuijtgereijckt werden bij
Dirck van Alckemade, waer van den 27 e novembris anno 1567 een jaer renten verschenen ende
ombetaelt was. Compt voorde portie van Barthoult (niets ingevuld).
Item het aenpaert van een rente van zes gelijcke ponden tsiaers, verschijnende op twee termijnen,
waer van prima maij anno 1569 ende Bamisse anno 1568 een jaer renten verschenen was, die
vuijtgereijckt werden bij Mathijs de bleijcker. Compt voort aenpaert van Barthoult voorsz. (niets
ingevuld).
Item het aenpaert van een rente van 12 gelijcke ponden tsiaers die betaelt werden bij eenen Gerrit
Jansz. van Wassenaer als getroudt hebbende de weduwe van Cornelis Pietersz. van Eijckenduijnen,
waer van Vastelavont 1569 een jaer verschenen was. Compt voort aenpaert van Baerthoult (niets
ingevuld).
Item het aenpaert van twee jaerlickxe renten elckx van 30 st. tsiaers die vuijtgereijckt werden bij
eenen Pieter Hugensz. inden ambocht van Monster. Waer van prima maij 1569 een jaer verschenen
es. Compt voorde portie van Barthoult voorn. (niets ingevuld).
Item het aenpaert van een jaerlijckxe rente van drie ghelijcke ponden tsiaers die naert overliden van
Claes Willemsz. Houck betaelt werden bij Dirck Pietersz. als man ende voocht van Adriana Claes
Willemszs. dochter wonende achter Eijckenduijnen. Verschijnende den 12 e septembris, waervan anno
1500 (niet verder ingevuld) een jaer renten verschenen was. Compt voort aenpaert vanden voorsz.
Barthoult (niets ingevuld).
Item een rente van vier gelijcke ponden tsiaers die naer overliden van Mr. Huijch Jansz. bouckbinder
bij Jacob Willemsz. van Dorp vuijtgereijckt werden. Waer van (niets ingevuld) een jaer verschenen
was. Compt voort aenpaert van Barthoult Gerritsz. voorsz. (niets ingevuld).
Folio 26.
Item was op zeeckere rekeninghe die derfgenamen van wijlen Mr. Aelbrecht Jansz. van der A onder
malcanderen ghedaen hebben geapostileert dat zoe verre Barthoult voorsz. eenich aenpaert ofte
portie compecteren mochte in een rente van vijff ponden hollants tsiaers ofte daer omtrent, die aldaer
in vuijtgeven ghebracht werdt tot proffijte van derfgenamen van Jacob Jorisz. inden Engel, indien
gevalle het recht van zijnder majesteijt bewaert soude werden. Dan alzoe verthoent zijnde den
commissaris Mr. Boudewijn de cavelinge ende submissie die onder de kinderen van Gerrit
Barthoultsz. gheschiet es ende nopende dese rente niet ghearresteert en es. Daer omme hier
memorie.
In alle welcke parcelen Barthoult voorsz. zijn aenpaert ende portie hebben soude, maer alzoe
gheallegeert wert de goeden ghepaert ende ghescheijden te wesen voor date vande troublen ende
wederom ghesub(dim)seert bij Barthoult ende Jan Gerritsz. ghebroeders, alsoe mede blijckt meest al
de voorsz. parcelen bij quitantie van Jan Gerritsz. ontfangen te wesen, zulckx dat geen verzekerheijt
hier aff en es. Daeromme tselve alhier voor memorie.
Nota, dat in dese voorsz. renten van eenige de helft ende van andere het vierde paert de voorsz.
Baertoult schijnt toe te comen
Gillis Jansz.
Hadde de voorsz. Gillis Jansz. zeker cleijn huijsken staende over de Wagebrugge alhier inden Haghe,
twelck ten tijde vander arreste leech stondt ende naderhandt verhuiert es gheweest. Blijckende bijde
twee verhuiringhe gedaen folio 2, heer Aelbrecht eertijts pastoer tot Schevelinge ende naer nieu
predicant.
Ende alzoe vande voorsz. heer Aelbrecht desen ontfanger onder zijnen bedrive geen goeden gelevert
en zijn, blickende bijt besoigne ofte onventaris vande commissaris opden Hage gheteijckent met folio
12. Daeromme hier niet.
Adriaen Pietersz.

Item es tot kennisse van desen ontfanger ghecomen dat eenen Adriaen Pietersz. eertijts wonachtich
inden Haghe ende naderhandt gebannen op ander plaetsen vuijt zaecke der voorleden troublen,
soude hebben een stal daer de cramers haer comanschappen op voorts doen, ghelaten opde zale
vanden Haghe, omtrent waerdich wesende 2 ofte 3 guldens. Ende bevindt wel desen ontfanger opde
zale voorsz. een stal, maer alsoe hij nijet gheheel onder recht es wie deselve ghelaten soude hebben
ende offt den eijgenaer gebannen es sulckx dat deselve noch es voor zulckx als die wesen mach
ende aldaer staedt. Daeromme hier tselve mede voor memorie.
Meester Jacob vanden Eijnde.
Inden eersten huijs ende erve staende inden Haghe tegens over de kercke, tgene althans bij de
huijsvrouwe bewoent werdt ende onverhuiert ghebleven es alsoe tot noch toe geen sententie
gepronunchieert en es. Blijckende bij de besoinge vande commissaris, twelck apart es gemaeckt
vande goeden van Mr. Jacob van Eijnde folio primo.
Item huijs ende erve tgene Mr. Jacob vanden Eijnde voorsz. staende hadde binnen der stede van
Delft, belendt het Claverbladt ande zuijtzijde ende de pastoer ande noortzijde. Daer oick mede niet aff
en compt alsoe noch geen sententie ghegaen ofte gepronunchieert en es. Blijckende bijde besoinge
vander commissaris folio 1.
Folio 27.
Item hadde de voorsz. vanden Eijnde huijs ende erve staende binnen den voorsz. stede aende
oostzijde vande Oude Delft, tgene verhuiert es eene Maritgen Hartmans diet selve ghehuiert heeft
voor de somme van 27 ponden van 40 groten vlaems tstuck, te betaelen het eerste jaer ende voor het
tweede jaer £ 24, mits dat zij opt eerste jaer aff soude slaen zekere reparatie waer van prima maij
1568 een jaer verscheenen es. Blijckende bijt besoigne folio 4. Daeromme hier £ 24.
Somma vande huijsen.
Moeblen.
Item zijn diversche moeble goeden inden huijse bevonden inden Hage daer de voorsz. van den
Eijnde wonende was. Daer van inventaris ghemaeckt es sonder priseringhe ofte estimatie vandien
ofte borchtochte, immers zoe desen ontfangher bevinden can. Blijckende bijt besoigne vander
commissaris folio 1.
Noch zijn eenige moeble goeden bevonden inden huijse tot Delft bijt Claverbladt, sonder estimatie
ofte borchtochte vandien, mede blijckende bijt besoigne ut supra folio 1 verso.
Landen ende woninghen.
Item een woninghe met een ende twintich margen landts gelegen twischen Ouwelandts brugge ende
de Horenbrugge, die gebruijckt werdt bij eenen Jacob Jansz. wonende tot Rijswijck voor hondert vier
ende dertich carolus guldens tsiaers, waer van Kersmisse 1568 het eerste jaer pachten van drien
verscheenen was, blijckende bijt besoigne vanden commissaris folio primo verso. Daer omme hier £
134.
Item zevendalve mergen ende de helft van elfftalff hont landts, mitsgaders de halve woninghe
geleghen in Abtsrecht int zuijteijnde van Delffgau, gemeen met derthien mergen daer van die ander
helft eenen Jan Thonesz. Post tot Delfgau toecompt. Belegen de voorsz. derthien mergen ande
zuijtzijde de prelaet van Egmont, aende noortzijde zeker landt eertijts toebehoort hebbende Mr.
Heijman vande Ketel ende werdt ghebruijckt bijde voorsz. Jan Thonesz. Post, tsamen tsiaers voorde
somme £ 33 munte als voren. Waer van de pachte ghevallen Kersmisse anno 1568 te betalen staedt,
blijckende bijde besoigne vanden commissaris folio 2. Daeromme £ 33.
Folio 28.
Item een derde paert van vier mergen landts ghelegen in Delfgau int Hoff van Delft, belegen aende
zuijtzijde Pieter Philipsz., streckende vande Delfschewech tot ande Delfgausche wech. Ende wert
gebruijckt bij Dirck Pouwelsz. wonende int Oosteijnde van Delft, jaerlickx voor 12 ponden hollandts,
waer van Valckenburger marckt anno 1568 een jaer verschenen was. Blijckende bijde besoinge
vande commissaris folio 2 van £ 9.
Item des voorsz. Mr. Jacob vanden Eijndens aenpaert ofte portie van 35 mergen landts leggende in
Ommorden onder de jurisdictie van Hillegersberghe, beleghen aende noortzijde Claes Jansz. met zijn
consorten, streckende vande Dorencade tot inde Rotte. Twelck gebruijckt wert bij eenen Adriaen
Jacobsz., verschinende Kersmisse tot 30 stuvers de merge. Blijckende bijde besoinge vande
commissaris folio 2 verso. Compt £ 52-10-00.
Item vier mergen weijlandts bijden hoope zonder maet, leggende inden ban ofte juresdictie van
Zevenhuijsen, belendt aende noort ende westzijde Cornelis Ockertsz. de jonge, streckende vande
Rotte tot aen Jan Jansz. Wormers landt thoe ende aende voorsz. Cornelis Ockertsz. de jongens landt
toe. Ende wert bijden voorsz. Cornelis Ockertsz. de jonge ghehuiert voor £ 12 tsiaers waer van
Kersmisse 1568 een jaer verschenen es. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2 verso.
Daer omme hier £ 12.

Item drie margen landts den voorsz. vanden Eijnde ende Dirck van Alckemade toebehorende, die
gebruijckt werden bij eenen Claes Gerritsz. met zijne consorten voor de somme van 36 guldens ende
een hamme jaerlickx. Welcke voorsz. margentalen ende landen gezocht zijnde niet bevonden en zijn.
Blijckende bijt besoigne vanden commissaris ofte inventaris vande goeden van Mr. Jacob vanden
Eijnde voorsz., blijckende bijt besoigne als boven folio 3. Welcke voorsz. mergen naderhandt
bevonden zijn te leggen buijten Rotterdamme inden ambocht van Koel, belegen aende oostzijde
Pieter Sijmons zoens erfgenamen, aende zuijtzijde de Koelsche wech, aende westzijde het
zusterhuijs van sinte Aechten ende aende noortzijde de Cruijscade. Compt daeromme hier voor deen
helft £ 18.
Somma vant landtpachten.
Renten.
Item drie parthien van renten elckx van £ 37-10-00 munte als boven tsiaers, die den voorsz. vanden
Eijnde sprekende hadde opde coninklijke majesteijt ende vuijtgereijckt werden bij meester Jacob Boll
ontfanger, verschinende den 11e octobris. Blijckende bijde voorsz. besoigne folio 3. Daeromme hier £
112-10-00.
Item een jaerlickxe rente van £ 18 munte als voren, die vuijtgereijckt werden bij eenen Pieter Jacobsz.
in Burgersdijck in Delflandt, waervan anno 1569 een jaer renten verschijnt als bijt besoinge folio 3
blijckt. Daeromme hier £ 18.
Folio 29.
Item een jaerlickxe rente van £ 13-10-00 munte als voren die Dirck Gerritsz. in Zuijtmaeslandt als
besitter vande woninghe van Maritgen Ansem Ansems zoens weduwe vuijtreijckende es, waer van
prima maij 1568 een jaer renten verschenen was als bijt voorsz. besoigne folio 3 verso blijckt.
Daeromme hier £ 13-10-00.
Item een jaerlickxe losrente van £ 6 munte als boven die vuijtgereijckt werden bij Henrick Cornelisz. in
Maeslandt als besitter vande woninghe ende regimente van jonge Jan Jacobs zoen, waer van prima
maij anno 1568 een jaer renten verschenen was, bijt besoigne vanden commissaris folio 3 verso
blijckt. Daeromme hier £ 6.
Item hadde de voorsz. Mr. Jacob vanden Eijnde zijn portie als wesende een vierde paert in een
jaerlickxe rente van 12 ponden munte als boven tsiaers, verschinende sinte Maertens misse ofte daer
omtrent, staende op een huijs ende erve binnen der stede van Rotterdam, int West vierendeel. Daer
possesseur aff es Job Corsz. aldaer, waer van Ste. Maeten 1568 een jaer renten verschenen was.
Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 3 verso. Daeromme hier voor t’vierendeel van dese
rente £ 3.
Item een jaerlickxe rente staende opden huijse ende erve van Maritgen de bursemaeckster tot
Rotterdam van £ 12 tsiaers, verschinende prima maij. Blijckende bijt besoigne folio 3 verso. Daer
omme hier £ 12.
Item een rente van £ 3 munte van 40 groten als voren die vuijtgereijckt werden bij Aelbrecht Pietersz.
wonende binnen der stede van Delft, verschinende Joannis, waer van Ste. Jansmisse ofte daer
omtrent anno 1568 een jaer renten verschenen was, blijckende bijt besoinge vanden commissaris
folio 4 van £ 3.
Item een rente van 12 gelijcke ponden die Mr. Jacob vanden Eijnde jaerlickx heffende was op der
stede van Delft, staende te boucke opde name van Jacob Dirckxz. van Eijnde, waer van prima
augusti anno 1568 een jaer renten verschenen was sonder min. Die betalen moet Machiel Cornelisz.
tresorier van dien tijde etc. Ende ofte ijet meer soude te betalen staen tselve soude men moeten
soucken onder Bruijn Jacobsz. voorgaende tresorier. Blijckende bijt besoigne folio eodem. Daeromme
hier £ 12.
Item een jaerlickxe rente van 6 gelijcke ponden tsiaers, staende mede opde voorsz. stede van Delft
opde name van Jutte Dirck Broers weduwe, verschijnende deen helft den 25 e junij ende dander helft
den 25e decembris, waer van te betalen staedt als voren, blijckende bijt besoinge folio eoden verso.
Daer omme hier £ 6.
Item een rente staende opde voorsz. stede van Delft van 6 ghelijcke ponden tsiaers als vooren op de
name van jonge Fijtgen Dirckxdr., verschinende prima augusti ende staedt te betalen als voren.
Blijckende bijt besoinge folio 4 verso als voren. Daer omme hier £ 6.
Folio 30.
Noch een rente van zes gelijcke ponden tsiaers die de voorsz. vanden Eijnde jaerlickx heffende was
op eenen Limmert Dirckxz. wonende binnen der stede van Delft, die hem resteerde tot de leste
quitancie, blijckende bijt besoinge alsboven. Daer omme hier £ 6.
Item wert noch mentie gemaeckt bij des voorsz. commissaris besoingen den voorsz. van den Eijnde
bijt overlijden van zijn vader gevallen te wesen een rente van £ 8-10-00 munte alsboven tsiaers,
staende op twee huijsen binnen der stede van Rotterdamme opden houck vande Lombaert strate, te

lene ghehouden vande grave van Hollandt. Maer alsoe den persoen bij wie de voorsz. rente
vuijtgereijckt werden niet en zijn connen becomen, blijckende bijt voorsz. besoinge folio 5. Daer
omme hier voor alsnoch niet.
Somma van losrenten den penninck 16 ende diergelijcke.
Lijfrenten.
Item stondt noch ten lijve van Mr. Jacob van Eijnde een rente van 7 guldens 10 st. tsiaers,
verschinende in octobri daer heffer aff was Adriaen Cornelisz. inde Zwane, waer van october anno
1568 een jaer verschenen es blijckende bijt voorsz. besoinge folio 5. Maer alsoe den voorsz. heffer bij
het register vande thresoriers den commissaris verthoent heeft niet tegenstaende dat deselve ten lijve
van Mr. Jacob van Eijnde stondt noijt bij hem ghegeven te wesen, maer den voorsz. heffer zelven
eijgenaer daer aff te wesen. Es mitsdien deselve bijden voorsz. commissaris ontslagen ende den
thresortier geoorloeft deselve te betalen naer ouder ghewoente. Daer omme hier van des halven nihil.
Item hadde de voorsz. Mr. Jacob van Eijnde ten lijve van zes zijne kinderen als namenptlicke
Elijsabeth, Margarita, Anna, Johan, Olivier ende Catherina gecocht elck een rente van 12 gelijcke
ponden tsiaers, staende op de stede van Delft, verschijnende in novembri, waer van novembri 1568
een jaer verschenen es, maeckende tsamen 72 ponden als vooren tsiaers. Blijckende bijt voorsz.
besoigne folio 5. Maer alsoe ghetwifelt wert ofte deselve renten niet toe en comen naer des vaders
doot de voorsz. kinderen. Daer omme hier tselve voor memorie.
Somma van lijfrenten.
Custinghe.
Item hadde noch de voorsz. van Eijnde langhe voor date vande troublen vercocht eenen Cornelis
Machielsz. in zijn leven burgemeester der stede van Delft, zeker huijs ende erve voorde somme van
1.600 ponden van 40 groten vlaems tstuck, vier hondert gelijcke ponden ghereedt ende 200 ponden
tsiaers, twelck de erfgenamen van Cornelis Machielsz. voorsz. eenen Maertijn Henrickxz. mede
erfgenaem vande voorsz. Cornelis Machielsz als getroudt hebbende desselfs dochter, aengeschat
ofte vercocht hadde. Welcke voorsz. custinge zoe verre daer noch eenige resteren in handen van
zijnder majesteijt ghestelt zijn, bijt besoinge folio 5 blijckende. Daer omme hier voor memorie.
Folio 31.
Nota dat van alle de parthien van goeden van Mr. Jacob vanden Eijnde, niet ontfangen en werdt
alsoe geen sententie alsnoch gepronunchieert en es. Daer omme tselve voor memorie.
Alsoe gheallegeert werdt dat eenighe van dese voorsz. goeden niet Mr. Jacob van den Eijnde alleen
toecomen souden, maer gemeen met de ander erfgenamen van Mr. Hugo van Eijnde. Daer omme
hier tselve voor memorie.
Nopende de ander gebannen ofte gheëxecuteerde parsonen als Willem Adriaensz. Doncker knecht
van Dirck Joosten, Pieter Cornelisz. de Vries schoemaecker, Jan Woutersz. beeldesnijder, Claes
de leijdecker, Jan Andriesz. IJmomi, Pouwels Evertsz., Wouter Willemsz., Augustijn de cramer,
Jan van Hamelo, Claes Pens, Adriaen Lievensz., Robbrecht de Cocq van Nerijnen, Jan
Lambrechtsz., Neeltgen Holinckx van welcke voorsz. Neeltgen Holinckx goeden de baelliu de
administratie heeft, Hendrick Duijst, Gillis Jansz. metselaer, Pieter de Gouwenaer
schoemaecker, alsoe van haerluijder goeden noch bij den commissaris nochte baelliu geen
inventarissen ghelevert en zijn, overmits die meest al arme luijden waren ende niet aff gecomen en
es. Blijckende bij de attestatie ende redenen die opde rekeninghe gheëxhibeert ende verclaert sullen
werden. Daer omme hier niet.
Alsoe van andere ghevangen als Gerardt van Sichem daer desen ontfanger niet en weet annotatie
van goeden ghedaen te wesen, Simon Van der Does waer aff den voorsz. ontgangher tot noch toe
geen indentaris en ofte opschrivinge van goeden gelevert es, gelijck oeck van andere meer
gheapprehendeerde ofte verlopen personen dan hier voren verhaelt staen, nochte van mulcten
pecuniele ende ander amenden boeten ofte diergelijcke die ghevallen wesen moghen kennesse ofte
ontfanck ghehadt heeft. Daer omme hier nijet.
Toegheslagen goeden binnen der stede van Delft.
Jan Henrickxz. schoemaecker.
Inden eersten, huijs ende erve staende aent Marckvelt, tgene toe te behoren plach Jan Henrickxz.
schoemaecker die ballinkx landts gheleijt es gheweest den 5 e novembris 1567 ende vercocht was ten
versoucke vande crediteurs bij die vande gherechte der stede van Delft, daer coper aff gebleven was
Claes Pietersz. eertijts waert inde Goudts Bloeme voorde somme van £ 638. Alsoe bevonden es de
cope staende de troublen gheschiet te wesen, es tselve huijs openbaerlijcx verhuiert geweest ende
ghehuiert bij eenen Claes Pietersz. int Wilde Wijff, voorde somme van 25 geljcke ponden tsiaers,
waer af prima maij 1570 een jaer huijshuir verschenen zijn sal, blijckende bij de besoinge vanden
commissaris op Delft folio 1 ende de verhuiringe aldaer ghedaen folio 3 verso. Daer omme hier £ 25.
Folio 32.

Nota dat den coper huiere vant selve huijs schijnt behoren te betalen zoe verre hij tzelve ghebruijckt
ofte bewoent heeft vanden tijde dat hij coper gheweest es, als van prima Novembris 1567 tot meij
daghe ’69. Dat vande huijsen de huiere vande coninklijke majesteijts weghen inneghegaen es,
afslaende de reparatien bij hem daer inne ghedaen.
Item de estimatie vande moeble goeden den selven Jan toebehoort hebbende, beloept omtrent ter
somme toe van £ 23. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 1 die noch in wesen immers
onvercocht zijn ende verborcht bij Cornelis Jacobsz. schilder ende Dirc Jacobsz. speldemaecker.
Reijer Jansz. Meerkerck.
Hadde Reijer Jansz. Meerkerck die den 5e Novembris 1567 ballinckx landts geleijt es gheweest
staende binnen de stede van Delft, huijs ende erve aent Marckvelt tghene bijde huijsvrouwe bewoent
es geweest, waer aff prima maij anno 1570 mede een jaer huiers aff verschenen sal zijn als gehuiert
bij desselfs Reijers huijsvrouwe. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 1 verso ende de
verhuieringe vande huijsen tot Delft folio 3 voorde somma van £ 30.
Nota dat de vader van Reijer voorsz. zijn zoen dit huijs getransporteert heeft behoudelicke zekere
merckelicke somme van penningen tsiaers tot zijn alimentatie. Daer omme hier voor memorie.
Item es wel bijde voorwaerden besproecken dat de vrouwen der ghebannen die haer huijsen bewoent
hebben ende andere personen copers van alzulcke goeden huiere vande selve betaelen souden
vanden tijde dat haer mans ballinckx landts gheleijt zijn tot selcken prise als die verhuiert souden zijn,
maer alsoo overmits het arreste opde vrouwen ende mans goeden generael aende selve gheen
verhael en es. Daeromme hier voor dit ende de voorsz. parthien voor memorie.
Folio 33.
Item de estimatie vanden huijsrade ofte moeblen bevonden inden selven huijse daer hem borghen
voor gheconstitueert hebben Gerrit Andriesz. pondtgaerder ende Pieter Cornelisz. pontgaerder,
bedraecht omtrent de somme van £ 30-12-06 die noch in wesen ofte immers onvercocht zijn als
voren. Blijckende bij de besoigne vanden commissaris folio 1.
Cornelis Cornelisz. Caescoper.
Inden eersten hadde de voorsz. Cornelis Cornelisz. Caescoper die den 5e novembris anno 1567
ghebannen es gheweest, zeker huijs ende erve, staende binnen der stede van Delft aent Marckvelt,
twelck schijnt bij die vander gherechte van Delft vercocht gheweest te wesen ten versoucke vande
crediteurs, maer alsoe tzelve gheschiet was staende de trouble es tselve huijs int openbaer ghehuiert
bij Claertgen Jacobsdr. huijsvrouwe van Caescoper voorsz. twelck oeck bijde selve bewoent was
gheweest waer van prima maij anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bij de
besoinge vanden commissaris folio 1 ende de verhuieringe folio 3 verso van £ 24.
Item hadde de voorsz. Cornelis Cornelisz. Caescoper zeker huijs ende erve staende in Ste
Ursulenstrate, tgene hij vercocht hadde eenen Baudewijn Dammasz. schilder voor de somme van £
300 munte als voren, te betalen £ 21 gereet ende alle jaren 71 gelijcke ponden verschijnende meij
daghe. Maer alsoe tselve schijnt vercocht gheweest te wesen den 28e martij 1566 stilo curie
hollandie, es tselve huijs weder verhuiert int openbaer ende ghehuiert bij Trijntgen Pietersdr.
huijsvrouwe van Baudewijn voorsz. waer aff prima maij 1570 een jaer verschenen sal zijn. Blijckende
bijt besoinge vanden commissaris folio 3 verso ende de verhuiringe vande huijsen tot Delft folio 9 van
£ 9.
Nopende de moeble goeden ende huijsrade zijn den 14 e octobris anno 1567 ten versoucke van Dirck
Henrickxz. cum socijs met consent van schoudt ende schepenen der voorsz. stede vercocht tot
prouffijte vanden best gerechtigen van desselven Caescopers crediteurs, daer hen voren borghe
gheconstitueert heeft Jochim Jansz. talman, blijckende bijt besoinge vande commissaris folio 1.
Item alsoe de voorsz. Cornelis Cornelisz. Caescoper diversche handelinghe dede ende ontfanck
hadde van impost van wijn excijs vande maeckelarie ende imposte vande brouwers ende met andere
diergelijcke zaecke ommeginck, sulckx dat naer zijn vertreck twelck schijnt gheweest te zijn den 14 e
maij 1567. Eerst bij Claertghen Jacobsdr. zijn huijsvrouwe ende naderhandt bij Adriaen Jacobsz. de
imposten ende excijsen ghecollecteert schijnen gheweest te zijne. Es naderhandt bijden Hove van
Hollant gheordoneert gheweest eenen Henrick van Meerhoudt curateur tot des selven boel ende bij
hem dien achtervolgende gerecouvreert zijn diversche obligatien ende ander schult brieven. Waer aff
hij getuijghe int gheheel ende eenighe int deel heeft doen incomen ende eenighe als quade schulden
ende conditonele actien die voor als noch niet verschenen en zijn, voor sulckx tot noch toe sulckx als
die vanden selven curateur bij desen ontfanger gherecouvreert es gheweest, hier nae verhaelt wert.
Staet nochtans te psiderere dat hier opde voorsz. obligatien vuijtgesondert de drie eerste parthien als
de schepenen kennesse custingbrieff ende schultbrieven, geen rekeninghe sonderlinghe te maecken
en es om redenen alsboven.
Inventaris vande obligatien ende brieven van Cornelis Cornelisz. Caescoper volgende den inventaris
van Jan Kivit doerwaerder sHoofs van Hollant.

Eerst een schepen kennesse sprekende op Louris Martijnsz. tinnegieter van date den 9 e julij ’66,
inhoudende 42 gulden waer op achtervolghende de voorsz. verclaringhe vanden curateur
gheteijckent staet, betaelt te wesen 16 gulden.
Noch een custingbrieff sprekende op Claes Claesz. cuijper opte Hoochaert tot Leijden, Hubert
Willemsz., Cornelis Jansz. als erfghenamen van wijlen Jacob Claesz. alias Bas, Dirck Gerritsz. cuper
ende Joost Florisz. tapper, van date den 24e januarij ’64 stilo delphico inhoudende de somme van
e
e
twee hondert 98 gulden te betalen opten 3 augusti ’67 deen helft ende de reste den 3 augusti ’71,
waer op achtervolgende de voorsz. verclaringhe vanden curateur gheteijckent staet, betaelt te wesen
hondert 49 gulden, verschenen den 3 e augusti ’67.
Eenen schultbrieff sprekende op Thonis Gabriels zoen van date den 8 e novembris ’64, inhoudende de
somme van 700 ende 88 stalve carolus gulden te betalen op 50 gulden tsiaers waer van anno 1564
vijftich gulden verschenen waren ende voorts tot alle meijdagen te verschijnen vijftich guldens
ghedurende ter volre betalinghe toe. Waer op achtervolgende de voorsz. verclaringe van den curateur
opten rugghe gheteijckent staedt betaelt te wesen vijftich gulden verschenen anno ’64. Noch vijftich
gulden verschenen anno ’65 ende vijftich gulden verschenen anno ’66.
Volghende den inventaris van Jan Kivit doerwaerder folio 6 verso soude Hillegont Huijgensdr. zekere
bekentenisse ghedaen hebben voor schepenen opten 21 e aprilis ’63 den voorsz. Cornelis Cornelisz.
Caescoper van zijn vaderlicke erfenisse. Dan wort bevonden dat Hillegont Huijgensdr. daer nae die
selve verlidinghe bij transport gherenoveert heeft. Al bij kennesse van zekere personen om dat eenen
qualick hueren man haer goeden niet soude dilapideren ende dat Caescoper schuldich soude zijn,
zijn moeder te alimenteren haer leven lanck ghedurende. Ende blijckt dat zekere zeshondert tachtich
carolus guldens salvo justo calculo onvermindert oick eenighe cleijne costen die daer van moeten
gaen, dat deselve somme huer beijden soude toecomen halff ende halff, te verschijnen opt huijs bijde
voorsz. Hillegont vercocht eenen Adriaen Christophelsz., te weten in septembri ’69, 40 carolus
guldens ende tot alle jaeren in septembri daer an volgende ende achter een comende telcken
ghelijcke hondert acht carolus guldens.
Folio 35.
e
Een obligatie sprekende op Adelbrecht Cornelis van der Hoeff priester van date den 8 septembris ’65
inhoudende die somme van £ 2 vlaems te verschijnen den lesten januarij anno 1566.
Noch een obligatie sprekende op Jochim Jansz. van date den 7 e novembris ’65 inhoudende 9 gulden
5 groot ofslaende vijff pont boters onder wichts verschenen meijdach ’66.
Noch een obligatie sprekende op Louris Rijckesz. van date den 2 e augusti 1566, inhoudende 20
gulden te betalen op alle halve jaren drie gulden waer op achtervolghende de voorsz. verclaringhe
vanden curateur opten rugghe gheteijckent staet betaelt te wesen, drie guldens rest noch.
Noch een obligatie sprekende op Arien Willemsz. Ruijs tot Zevenhuijsen van date den 29e maert ’63
stilo curie, inhoudende als reste vier carolus gulden verleden ten behouve van Hillegont
Caescoopster de moeder vanden voorsz. Cornelis Cornelisz. Caescoper all verschenen.
Noch een obligatie op Arien Cornelisz. Stompick tot Pijnaecker in Catwijck als principael ende
Ghijsbrecht Adriaensz. int Oesteijnde tot Delft als borghe ende mede als principael met renunchiatie
van date den 20e septembris anno 1566, die somme van 60 gulden verschenen Valckenburgher
marckt ’67, waer op achtervolgende de voorsz. verclaringhe vander curateur gheteijckent staedt
betaelt te wesen 53 gulden 3 groot rest noch.
Noch een obligatie sprekende op Grietghen Dirckxdr. als principael ende Trijntghen Gerrit
Thielmansz. Blockx weduwe als borghe ende mede principael gherenunchieert hebbende tbeneficium
velliani ende ordinus, inhoudende 15 gulden 8 sch. van date den 22 e aprilis ’67 te verschijnen tot alle
maenden twee gulden waer op achtervolghende de voorsz. verclaringhe vanden curateur gheteijckent
staet ontfangen te wesen 15 gulden rest noch.
Folio 36.
Noch een obligatie sprekende op Willem Adriaensz. Moen Bonaert van Abbenbroeck ende Pieter
Pietersz. Bom inhoudende die somme van ses gulden te verschijnen zoe wanneer ijemant van
hemluijden erven sal 25 gulden off meer van date den 6e junij 1566.
Noch een obligatie sprekende op Aelbrecht Cornelisz. schoemaecker als principael ende Galeijn
Joestensz. Cruijck vercoper als borghe ende mede als principael met renunchiatie, inhoudende die
somme van vijff ponden vlaems, te betalen zoe wanneer Cornelis Cornelisz. gheweest sal hebben te
comen in Italien. Waer op achtervolghende de voorsz. verclaringhe vanden curateur gheteijckent
staedt betaelt te wesen, volghende de confessie van Caescoper £ 21.
Noch een obligatie sprekende op Cornelis Pietersz. Caescoper als principael ende Christophel
Centen als borghe ende mede als principael met renunchiatie etc., inhoudende die somme van 7
gulden 10 sch., te verschijnen teijnden tsiaers op conditie te weten, indien Cornelis Pietersz. ende
Cornelis Cornelisz. Caescoper beijde in levende lijve zijn van date den 30 e januarij ’67 stilo communi.

Noch een obligatie sprekende op Jannetgen Adriaens dochter tot Schiedam van date den 11 e
novembris ’66 inhoudende 24 gulden.
e
Noch een obligatie sprekende op Baudewijn Dammasz. schilder van date den 28 septembris ’66
inhoudende zes carolus gulden al verschenen waer op achtervolghende de voorsz. verclaringhe
vanden curateur gheteijckent staet betaelt te wesen op rekeninghe 4 gulden 19 sch. rest noch.
Noch een obligatie sprekende op Robbrecht Heijmansz. ende meer andere inhoudende zes gulden
e
van date den 15 januarij ’67 te verschijnen nae d’expiratie van tjaer waer op achtervolgende de
voorsz. verclaringhe vanden curateur Robbrecht Heijmansz. een pondt groot gheconsigneert heeft.
Noch een obligatie sprekende op Cornelis Jansz. Dekeman, Joris Diertsz. van den Timmer, Jan
Jansz. vischcoper, Cornelis Jansz. backer, Romboult Thielmansz. ende Henrick Jaspersz.
inhoudende 12 gulden te betalen die eerst erven sal vijftich gulden van date den 12 e februarij ’66 nae
tgemeen schrijven.
Folio 37.
Noch een obligatie sprekende op Vranck Willemsz. schrijnwercker inhoudende 14 gulden te
verschijnen zoe wanneer hij erven sal eenighe goeden off penningen belopende off waerdich
wesende twee pondt vlaems van date den 17 e augustu 1566.
Noch een obligatie sprekende op Willem Thonisz. van date den 6 e april ’65, inhoudende 6 carolus
gulden te betalen over een jaer soe verde zij beijde alsdan int leven zijn, welcke conditie volbracht es.
Ander obligatien daer van den inventaris niet en spreeckt toecomende Cornelis Cornelis Caescoper.
Inden eersten een obligatie sprekende op meester Maerten van Schoonhoven van date den 26 e
augusti anno tzestich inhoudende een crone te betalen soe wanneer hij een echte huijsvrouwe voor
die kercke ghetrout sal hebben ofte zijn eerste misse ghedaen sal hebben.
Noch een obligatie van date den 14e novembris 1566 inhoudende 30 sch. die welcke zoe wie van
dese nageschreven personen die voorsz. Caescoper over een jaer maen zal de ghemaende
ghehouden wesen weder omme te restitueren ende de gemaende sal moghen voorn maenen. De
namen zijn dese: Jasper Gerritsz., Louris Rijckesz., Joris Dioertsz., Jan Matheeusz., Joris Claesz.
glaesmaecker, Boudewijn Dammasz. ende Jan Meesz. molenaer.
e
Opten 14 augusti anno 1565 heeft Joris Diertsz. int ghelach verleijt twee carolus gulden op conditie
dat hij sal moghen maenen een van zekere personen inde obligatie begrepen ende voorts te moghen
manen in welcke obligatie onghemaent es Boudewijn Boonhaert.
Noch een obligatie beginnende aldus; Wij heer Pieter Jansz. provisoer, heer Harman Adriaensz.
deken respectivelijck van Delflandt, heer Jan Ghijsbrechtsz. Cap ende Jan Knijff lijen ende kennen
mitsdesen schuldich te wesen Cornelis Cornelisz. Caescoper die somma van 10 sch groten vlaems.
Welcke 10 sch. groten vlaems wij parsonen van ons allen manen sal een jaer naer datum van desen.
Ende es d’obligatie van date den 10e octobris 1561.
Folio 38.
Noch een obligatie van date den 6e augusti ’66 vermeldende dat int ghelach verleijt zijn twee gulden
om voorts te moghen maenen. Dit zijn de namen Cornelis Cornelisz. Caescoper, Quirijn Gijsbrechtsz.
Bijl, Cornelis Thijsz. bosschieter, Mees Michielsz. inden Vergulden Bogaert, Pieter Rochusz,
heuijckmaecker, Jasper Pietersz. cousmaecker, Marcelis Adriaensz. vleijschouwer, Schrevel Jansz.
van Dijemen.
Noch een obligatie van date den 5e octobris 1566 inhoudende 24 sch. bij Cornelis Cornelis Caescoper
int ghelach verschoten Cornelis Woutersz. van der Zijden, Gijsbrecht Adriaensz. Hout, Jan Jansz.
vischcoper ende Jan Matheeusz., mits dat zoe wie hij een halff jaer naer datum voorsz. sal manen
schuldich sal zijn zijn hem die voorsz. 24 sch. te restitueren.
e
Noch een obligatie van date den 24 septembris 1566 inhoudende dat Caescoper int gelach verleijt
heeft 20 sch. die hij binnen een halff jaer sal mogen maenen een vande nageschreven parsonen, als
Jasper Gerritsz., Jan Matheeusz., Gijsbrecht Adriaensz. Hout, Jan Meesz. molenaer, Gerrit
Henrickxz. ende Adriaen Cornelisz. Stompick.
Noch een obligatie van date den 14 e junij 1558 inhoudende dat derfgenamen van Cornelis Joostensz.
schuldich zijn 2 gulden.
Noch een obligatie van date den 7 e februarij ’65 inhoudende dat Cornelis Cornelisz. int ghelach
verschoten heeft 35 stuvers om die weder te mogen maenen een van dese nagheschreven personen,
te weten Louris Rijckesz., Claes Adriaensz. van Reijnsburch, Boudewijn Dammasz. schilder, Pieter
Jacobsz. van Waert, Jan Jansz. buijten de Waterslootse poort alias Hermansz. ende Jan Florisz.
metselaer.
Noch een obligatie vermeldende dat Bastiaen Barthoultsz. tot Schiedam bekent ghecoft te hebben
van Cornelis Cornelisz. Caescoper een tavereel van Lot. Daer voor te betalen voor elck last harinckx
alst schip van Henrick Cors vanden tegenwoordighen teelt inbrenghen soude 4 sch. een oortghen,
wesende d’obligatie sonder date.

Somma van resten van obligatien, custinbrieven, schepen kennesse ende schultbrieven.
Ander schulden vanden ofslach vande vische daer mede op betaelt was volgende de verclaringhe
vanden curateur voorde administratie van desen ontfangher als op elckx vande parthien
aengeteijckent staedt.
Inden eersten van Bael van Proeijen 7 gulden, waer op bijden curateur ontfanghen was 15 st., rest
noch.
Folio 39.
Govaert Harmansz. ghetroudt hebbende Griete Jeras 22 gulden 10 st., waer op bij Claertghen
huijsvrouwe van Cornelis Cornelisz. Caescoper ontfangen was 20 st., rest noch.
Arent Jacobsz. ghetrout hebbende Comer Jeras 13 gulden, waer op bij Claertgen huijsvrouwe van
Caescoper voorn. ontfanghen was 30 st., rest noch.
Cornelis Jacobsz. 5 gulden waer op bij Claertgen voorsz. ontfanghen was 2 gulden ende noch bijden
curateur ontfanghen drie gulden.
Derfghenamen van Griete Jobben 12 gulden 10 sch.
Pieter Jansz. ghetrout hebbende Lijsbeth Huijghen de somme van 16 gulden 10 sch.
Sij tuenen 8 gulden 16 sch.
Trijn Balen 4 gulden 10 st. waer op bij Claertgen voorsz. ontfanghen was 20 st. ende in Caescoper
aen visch ghelevert 21 st. Noch bijden voorn. curateur 9 st. Noch 18 st. Noch 9 st., rest noch.
Jan Jansz. smidt ghetrout hebbende Trijn Gerrits dochter alias Trijn smidts tsamen 13 gulden 19 st.
Cornelis Pietersz. ghetroudt hebbende Mariken Hijcken 2 gulden 10 sch., waer op bij Claertghen
voorsz. ontfangen was 20 st. ende noch bijden curateur ontfanghen 6 st., rest noch.
Pieter Magdalenen 27½ sch., welcke somma bijden curateur ontfanghen.
Folio 40.
Item stondt noch int voorsz. quoijer bijden voorsz. curateur den ontfangher ghelevert als hier naer
volcht.
Volghende zekere commissie bijden Hove van Hollant gheëxpedieert op Mr. Reijnier Moens raedt
ende procureur generael vanden selven Hove als commissaris van dat den lesten junij ’68 heeft
e
Claertgen Jacobsdr. huijsvrouwe van Cornelis Cornelisz. Caescoper opten 16 julij anno voorsz. huer
e
ontfanck ende vuijtgeeff bij haer ghehadt ende ghedaen zedert den 14 meij ’67, wesende den dach
dat huer man vuijt Delft scheijde als van impost van wijnen excijs vande makalardie ende vanden
impost vande brouwers ter presentie van Henrick Meerhout curateur bijder voorsz. Hove
geordonneert vande goeden vande voorsz. Caescoper gheassisteert met Mr. Pieter van der Meer
zijnen advocaet ende Pouwels van Hove zijnen procureur. Bij welcke rekeninghe de voorsz.
Claertgen Jacobsdr. schuldich blijft die somme van 134 gulden 8 st. 16½ penn.
Item opten 6e augusti anno ’68 volghende die voorsz. commissie heeft Adriaen Jacobsz. tot Delft als
gecommitteert ten ontfanghe vande imposten van wijn ende bier binnen Delft ende van wijn imposten
daer buijte bij Willem Grijp in presentie van Claertgen Bartelmeesdr. als borgen ende principalen
verbonden staende voor Cornelis Cornelisz. Caescoper voorde voorsz. imposten zijn rekeninghe
overgheleijt voorden voorsz. commissaris ter presentie vanden voorsz. curateur gheassisteert met
Adriaen Exalto clercq van Pouwels van Hove procureur. Item ter presentie van Cornelis Huijghesz. de
zone vande voorn. Claertgen Bortelmeesdr. gheassisteert met Mr. Anthonis Hofslach ende Jacob van
Couwenhoven zijn advocaet ende procureur. Item Cornelis Pietersz. Pons als curatoir vanden boel
van Willem Grijp ende zekere crediteurs vander selven Willem Grijp mede wesende present ende dat
van alsulcken ontfangh ende vuijtgeeff als hij ghehadt ende ghedaen heeft vanden impost vande
bieren binnen Delft ghedroncken ende wijnen binnen Delft ende oick daer buijten ghedroncken ende
verimpost. Beginnende vanden bier impost vanden lesten julij ’67 nae middach ende eijndende der
lesten april ’68 daeraen beijde incluijs. Volgende welcke rekeninghe den voorsz. ontfanger schuldich
blijft als meer ontfangen dan vuijtghegeven hebbende de somme van £ 222-13-09 van 40 groten.
Dese £ 222-13-09 seijt den curateur ontfanghen te hebben ende daer voor een deel mede betaelt des
coninklijke majesteits imposten ten contoire van Mr. Aernoult Coebel ontfangher vande Staten van
Hollant.
Inde selve rekeninghe zijn ghestelt zekere restanten daer van den voorsz. ontfangher als Meerhout
ofte Adriaen begeert te verantwoorden.
Vuijtschulden.
Den thesorier der stede van Delft compt van Cornelis Cornelisz. Caescoper van excijsen de anno ’66
die somme van £ 467-18-00.
Folio 41.
Den impost der stede van Delft heeft in pachte ghenomen Cornelis Cornelisz. Caescoper voor een
jaer eijndende den lesten aprilis om die somme van £ 5.300.
Solvit den 17e december £ 1.325.

Den 11e martij ghelijcke £ 1.325.
Rest noch £ 2.650.
Maritgen Arentsdr. weduwe wijlen Arien Jorisz. heeft inde griffe sHoofs van Hollant doen verclaren
dat zij ten achteren es aen Cornelis Cornelisz. Caescoper als reste van meerder somme als custinge
die somme van 560 gulden, te betalen met tzestich gulden tsiaers totter volre betalinghe toe, daer
meij ’68 een jaer custinge tot tsestich gulden verschenen ende onbetaelt es, naerder blijckende bijden
e
custing brieff daer van zijnde in date den 11 januarij anno 1558 stilo delphico.
e
Opten 24 martij anno 1567 stilo delphico heeft Henrick Meerhout curateur den thresorier der stede
van Delft betaelt die somme van £ 168 voor sint Gillis dach anno 1568 heeft die voorsz. curateur den
voorsz. thresorier betaelt die somme van £ 289-18-10.
Die voorsz. curateur heeft betaelt opten 22e octobris anno 1568 in handen van Jan Boot clercq
vanden cantore van Mr. Aernoult Coebel op rekeninghe vanden impost vande stede van Delft vanden
jare ’67 die Cornelis Cornelisz. Caescoper ghepacht hadde int selfde jaer £ 814-03-09.
Die voorsz. curateur heeft andere diversche cleijne somme in rechten ende elders gedebourseert.
Claes Heijmansz. pondtgaerder.
Inden eersten hadde de voorsz. Claes Heijmansz. pondtgaerder die den 5 e novembris 1567
gebannen es gheweest, staende aende Coernmarckt binnen der stede van Delft huijs ende erve
twelck ghehuiert es geweest int openbaer bij eenen Huijch Claesz, de zone vanden selven Claes
Heijmansz. ende was te voren bijde huijsvrouwe bewoent gheweest, waer van prima maij anno 1570
een jaer huiers verschenen sal zijn, achtervolghende de besoinge vanden commissaris folio 2 ende
de verhuiringhe vande huijsen folio 2 verso van £ 34.
Folio 42.
Item de estimatie vanden huijsrade inde selven huijse bevonden, daer hem borghe voor
gheconstitueert heeft Robbrecht Heijmansz. pondtgaerder beloept omtrent ter somme toe van £ 1307-06 ende en zijn noch niet vercocht als voren. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2.
Adriaen Gijsbrechtsz. Stolck glaesmaecker.
Hadde den voorsz. Adriaen Gijsbrechtsz. Stolck glaesmaecker die den 20e maij anno 1568 ballinckx
landts gheleijt es gheweest huijs ende erve staende binnen der stede van Delft aende Corenmarckt,
tgene bijde huijsvrouwe bewoent es gheweest ende int openbaer bijde selve ghehuiert. Daer van een
jaer huiers verschenen sal zijn prima maij 1570, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2
ende de verhuiringhe vande huijsen tot Delft folio 1.
Item de estimatie vanden huijsrade inden selven huijse bevonden beloept ter somme toe van £ 3-0900 die in wesen ofte onvercocht es als voren, daer Willem Adriaensz. Pluijm ende Jan Jansz.
bondtwercker hem selven voor borge gheconstitueert hebben. Blijckende bijt besoinge vanden
commissaris folio 2.
Otto Thielmansz. corencoper.
Hadde Ottho Thielmansz. corencoper die den 2 e septembris 1568 ballinckx landts gheleijt es
gheweest binnen der stede van Delft staende aende Corenmarckt, huijs ende erve twelck ghehuiert
es geweest bijde weduwe vanden selven Ottho Thielmansz. waer van prima maij 1570 een jaer
verschenen sal zijn. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2 ende de verhuieringhe vande
huijsen tot Delft folio 13 verso van £ 42.
Item hadde de voorsz. Ottho Thielmansz. noch huijs ende erve staende buten de Waterslootse poort
tgene hij ghecocht hadde van Reijer Jansz. Meerkerck waer aff achtervolgende de verhuiringe
openbaerlijcke ghedaen prima maij anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn als ghehuiert bij
eenen Thielman Romboutsz. voorde somme van £ 6 munte als voren. Blijckende bijt besoinge
vanden commissaris op Delft folio 2 ende de verhuiringe folio 13 verso van £ 6.
Item dit huijsken was bewoent gheweest tot den tijde vande verhuiringe twelck was in februario 1569
stilo communi om goedts willen.
Item es tvoorsz. huijs ende erve daer Otto Thielmansz. in te wonen plach bewoent gheweest bij
eenen Arent Jansz. eertijts brouwer inde Kelck daer prima maij 1569 een jaer huiers aff verschenen
was van £ 45. Daer den voorsz. Arent Jansz. verclaert heeft op betaelt te hebben een vierendeel
jaers, rest noch £ 33-15-00. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2.
Folio 43.
Nota dat aengaende de £ 18 munte alsboven daer aff bijde commissaris besoinge folio (niet ingevuld)
mentie gemaeckt wert als custinghe die de moeder schuldich soude wesen, schijnt faulte te zijn alsoe
tvoorsz. huijs Otto ghecocht es gheweest ende al desselfs goeden gheaenvaert werdt.
Item de moeble goeden bevonden inden selven huijse bedragen achtervolghende de estimatie daer
aff ghedaen ter somme toe van omtrent £ 2-14-00 munte als boven, die noch in wesen ofte
onvercocht zijn als voren. Ende hem daer voren borge gheconstitueert heeft Pieter Adriaensz.
corencoper bijt besoinge vanden commissaris blijckende folio 2.

Alsoe zeer onlanckx den voorsz. ontfangher verstaen heeft dat den voorsz. Otto als crediteur van
eenen Frans Fransz. die in voorleden tijde zijne goeden tot prouffijte van zijne gemeen crediteurs
gheabbandeert heeft zekere penningen resteren souden tot de administratie van welcke boel Henrick
van Meerhout ende Wouter van Wijck tot Delft gheordoneert zijn gheweest ende opde preferentie
vande penninghen ghedisputeert ende distributie vandien ghedaen es. Ende schijnt dat over het rest
van tghene alsdoen ghebleven es van schulden staende in Zelandt ende anders de voorsz. crediteurs
elckx noch wat soude moghen competeren te deijlen pondt pondts ghelijcke. Dan alsoe daer noch
gheen zekerheijt aff en es, wert tzelve hier ghestelt voor memorie.
Item es noch bij Johan Peres wonende binnen der stede van Delft aengegheven dat vuijt cracht van
zeker accort ende compangie inden jare 1561 gemaeckt hem ende Otto competeren soude de
somme van £ 369-16-01 groot vlaems, waervan den voorsz. Otto als meest bij hem ontfangen maer £
172-12-11½ groot vlaems souden comen ende de reste den voorsz. Peres ende dit voor quade
schulden vande parsonen hier naer verclaert.
Blijckende dit ende de navolgende parthien op Otto Thielmansz. bijt besoinge van den commissaris
folio 16, 17. Ende dit over reste opt aenbrenghen vande goeden gepubliceert bijden voorsz. Peres
van haerluijder crediteurs geïndt als bijde huijsvrouwe van Ottho voorn. daer aen bewesen om te
begroten tgene hem Peres vuijt zaecke vande voorsz. compangie als meer bij Ottho ontfange
competeerden, alsoe hij zeijt.
Inden eersten van Thielman Cornelisz. brouwer de somme van £ 29-10-08 vlaems.
Van Quirijn van Borselen £ 2-03-06 vlaems. Nota dat dese Quirijn van Borselen allegeert betalinghe.
Van Commertgen Aelbrecht dochter broudster banckerotte £ 24-12-06 vlaems.
Van Willem Jansz. Vermeer absent £ 72-02-00 vlaems.
Sed nota dat desen ontfanger verstaet de voorsz. Peres in handen gestelt te wesen een rente brieff
van £ 6 van 40 groot tsiaers ende noch een penning briefken ende dat tot verzekerheijt van parthie
vant voorsz. achterwesen.
Van Willem Grijp banckrotte £ 65-03-06 vlaems. Sed nota dat desen ontfanger verstaet de ghemeen
crediteurs vanden selven Grijp in processe te wesen teghens eenen Jan Damen, segghende bij hulpe
vande selven versteken te wesen haerluijden fonderende daer omme ende concluderende als inden
placcate opde banckerotten gepubliceert. Dat mede eenighe penningen ghecomen souden zijn
vanden vercochte huijse ende noch moeblen souden zijn, daer op de preferentie twischen den
voorsz. Jan Damen ende de crediteurs proces hanck voorden Hove van Hollant, twelck noch niet
gheliquideert en es. Daeromme hijer nijet.
Van den selven £ 132-02-00 vlaems.
Van Ghijsbrecht Boom tot Amsterdam £ 10 vlaems. Dit es buijten den bedrijve van deser ontfanger.
Van Joost Jansz. brouwer inde Meerman die de goeden beschreven zijn ende tproces noch hanckt.
Folio 44.
Maritgen Willem IJsbrantsz. weduwe die brieven van inductie heeft om op termijnen te betalen haer
crediteurs.
Jacob Foijen schipper op Delfshaven die zeijt betaelt te hebben £ 16-16-10 vlaems.
Van welcke voorsz. schulden sonderlinghe niet aff ontfangen en wert alsoe deselve meest
banckerotten vuijtgebannen ende luijden zijn daer niet aen te verhalen en es.
Meester Johan Pietersz. int Houfijser.
Hadde den voorsz. Mr. Johan Pietersz. die den 5e novembris 1567 ballinckx landts geleijt es geweest,
huijs ende erve ofte brouwerie genaempt het Houfijser staende inde Voorstrate achter de Oude Kerck
binnen der stede van Delft, twelck gehuiert es geweest bij Barbara Maertensdr. huijsvrouwe van Mr.
Johan voorsz. Ende sal prima maij anno 1570 een jaer huiers verschenen wesen achtervogende de
besoinge vande commissaris folio 2 ende de verhuieringe folio 4 van £ 100.
Hadde den voorsz. Mr. Jan int Houfijser achtervolgende de besoinge vanden commisaris op Delft
folio 19 ende de verhuiringhe vande huijsen aldaer folio 15 noch zeker huijs ende erve staende naest
de Cellebroers, twelck ghehuiert es gheweest bij Machiel Maertensz. brouwer ende sal prima maij
1570 verschijnen een jaer huijshuier van £ 13.
Neeltgen Anthonis dochter spinster es schuldich over een jaer huiers gevallen prima maij anno 1569,
14 gulden. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 18. Sed nota dat hier eenighe reparatie
afgaen moet ende de vrouwe schamel es.
Somma van jaerlickxe huijshuier.
Moeblen.
Item d’estimatie vanden huijsrade inden selven huijse bevonden vuijtgezondert het broughetou met
zijn toebehoren ende 34 sacken mouth ende 12 sacken terwe, die aldaer ghestort was om bier aff te
brouwen, mitsgaders vier sacken hops ende omtrent een halff hoet haver doppen ende omtrent

zesthien voeur hoeijs ende eenighe steencolen, die niet ghetaxeert en zijn beloept achtervolgende de
besoinge vande commissaris folio 2 verso ter somme toe van £ 49-16-06.
Custing penninghen.
Folio 45.
Noch hadde den voorsz. Mr. Johan Pietersz. in voorleden tijde vercocht eenen Luijt Willemsz. zeker
huijs ende erve staende aende noortzijde vant Marckvelt tot Delft ghenaempt Montfort, te betalen met
hondert ponden munte alsvoren tsiaers, daer noch vier termijnen custing penningen op resteren. Daer
Bamisse anno 1568 een jaer aff verschenen was. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio
19, £ 100.
Jan Jansz. coman ende Dieuwertghen inde Wolzack.
Inden eersten hadde den voorsz. Jan coman die den 20 e maij anno 1568 ballinckx landts gheleijt
gheweest es huijs ende erve staende inde Coestrate binnen der stede van Delft ghenaempt de
Wolzack, waer aff achtervolghende de voorsz. verhuiringhe prima maij anno 1570 een jaer huijshuier
verschenen sal zijn als ghehuiert zijnde bij Haesgen Jans de dochter vanden selven Jan coman.
Blijckende bijden inventaris folio 2 ende de verhuiringhe folio 13 verso voor de somme van £ 26.
Item was tvoorsz. huijs te voren eens deels bewoent gheweest bij de voorsz. dochter ende eens
deels bij eenen Machiel Paschiers, waer aff prima maij anno 1569 den voorsz. Machiel schuldich was
de somme van £ 22 munte alsboven, blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio 2 verso.
Item hadde de voorsz. Jan Jansz. huijs ende erve staende aende noortzijde vant Marckvelt binnen
der voorsz. stede van Delft ghenaempt den Burch twelck ghehuiert es gheweest bij eenen Pieter
Hoflandt substituijt vanden baelliu van Delflandt, waer van prima maij anno 1570 een jaer huiers
verschenen sal zijn blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 14 ende de verhuiringhe folio
14 van £ 35.
Item hadde dit voorsz. huijs ghehuiert eene Maritgen Vrancken dochter wonende binnen der stede
van Delft voorde somme van £ 50 ingaende prima maij anno 1567 ende eenige tijde daer inne
ghewoent hebbende, es daer vuijt ghetogen ende de reste vant selve jaer tgene prima maij anno
1568 verschenen soude zijn voorts verhuiert eenen Pieter Hoflandt voor 16 carolus gulden.
Maeckende tsamen de somme van £ 50, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 14 ende
es geabuseert in des commissaris besoinge daer de £ 16 ende 50 ponden elckx bij sonder ghebracht
werden ende was de huiere vant gheheele jaer achtervolghende het aenbrengen bij Maritgen
Vranckendr. desen ontfanger daer aff ghedaen diet selve den voorsz. commissaris overghegheven
heeft om te doen arresteren in als tsamen afghetogen de reparatie van 10 sch. Noch £ 49-10-00.
Item Dirck Jacobsz. speldemaecker hadde dit huijs ghehuiert voor 15 ponden vlaems, de twee jare
ende zoe verre hij daer niet dan een jaer inne bleeff soude daer voren betalen 42 gulden. Compt daer
omme hier voor het eerste jaer verschenen prima maij 1569 achtervolgende de besoinge vanden
commissaris folio 14 alsoe hij maer een jaer daer inne blijven en sal.
Folio 46.
Item hadde den voorsz. Jan coman vercocht zeker loeij huijsken staende aende Veste anno 1566 in
marcio stilo curie hollandie, eenen Jan Jansz. inde Doelen voorde somme van 16 ponden groot
vlaems te betalen alle jaers twee ponden verschenen waren, maer alsoe tselve schijnt veralieneert te
wesen staende de troublen es tselven mede verhuiert, waer van prima maij 1570 een jaer huiers
verschenen sal zijn als ghehuiert bij Haesgen Jans dochter, de dochter vanden voorsz. Jan coman
achtervolgende de besoinge vanden commisarissen folio 15 verso ende de verhuiringhe vande
huijsen folio 10 verso van £ 6.
Nota ofte desen Johan Jansz. inde Doelen sal moeten betalen huiere vanden tijde dat Jan coman
ghebannen es gheweest.
Somma vant jaerlickx incomen vande huijsen £ 67.
Moeblen.
Item den huijsrade wesende inden selven huijse es geëstimeert geweest waerdich te wesen in als de
somme van £ 5-12-00 munte alsvoren ende es noch in wesen ofte onvercocht als voren ende borghe
gebleven Huijch Pietersz. talman, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2 verso.
Coenraet van Doerne cleermaecker van Antwerpen.
Den huijsrade ofte moeble goeden van Coenraet van Doorne die den 20 e maij 1568 ghebannen es
gheweest, brengt vuijt bij estimatie ende priseringh de somme van £ 3-09-00. Ende es noch in wesen
ofte onvercocht alsvoren ende borghe gebleven Huijch Pietersz., blijckende bij de besoinge vanden
commissaris folio 2 verso.
Grietgen Adriaens dochter.
Alsoe de besoinge vanden commissaris van geen goeden van Grietgen Adriaensdr. mentie en
maeckt. Daer omme alhier nijet.
Jan Jacobsz. heuijckmaecker.

Huijsinghe.
Item schijnt dat achtervolgende den inventaris vande schoudt der stede van Delft den voorsz. Jan
Jacobsz. binnen der voorsz. stede van Delft hebben soude zeker huijs ende erve. Dan alsoe hij noch
ghevanghen leijt ende geen sententie ghegaen en es tot zijnen achterdele ofte vordele es tselve niet
verhuiert geweest ende wert bij des voorschreven Jan Jacobs zoens huijsvrouwe bewoendt,
blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 3.
Folio 47.
Huijsrade.
Den huijsrade die inden selven huijse bevonden es bedraecht achtervolgende d’estimatie daer van
ghedaen de somme van £ 17-02-00 ende es noch in wesen ofte onvercocht alsvoern. Ende borghe
ghebleven es Claes Pietersz. inde Goudtsbloeme, blijckende bijde voorsz. besoinge folio 3.
Custing penningen.
Item competeert den voorsz. Jan Jacobsz. een jaerlickxe custinghe van 50 gulden tsiaers die Jan
Dirckxz. Bogge als erfgenaem van Elijsabeth Henrickxdr. zijn huijsvrouwen moeder vuijtreijckende es
ter cause van omtrent 600 ponden van 40 groten vlaems tstuck, spruitende ter cause vande cope van
zeker huijs staende in de Coestrate binnen der voorsz. stede, waer van prima maij anno 1568 twee
jaren verschenen zijn. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 21. Daer omme hier £ 50.
Item hadde noch de voorsz. Jan Jacobsz. in februario 1562 vercocht eenen Jan Heinrickxz. Plouch
huijs ende erve staende aende zuijtzijde vande Oude Kerck, voorde somme van 600 ponden munte
alsboven, te betalen 60 ghelijcke ponden ghereet die hij coper verclaert heeft betaelt te hebben ende
alle meij dagen daer aen volgende daer aff het eerste termijn prima maij anno 1564 verschenen was,
30 ghelijcke ponden. Welcke voorschreven termijnen hij alle betaelt hadde tot tghene dat prima maij
anno 1568 verschenen was. Daer omme hier voor afgaende penninghen verschijnende als voorsz.
staedt tsiaers, blijckende bijt arrest vanden commissaris op Delft gheteijckent van £ 30.
Somma vande custing penningen £ 80.
Renten.
Item compecteerden de voorsz. Jan Jacobsz. heuijckmaecker een jaerlickxe rente van £ 12 van 40
groten alsvoren tsiaers, staende op zeker huijs ende erve tgene Johan van Santen wonende binnen
Delft voorsz. omtrent november inden jare 1563 vande voorsz. Jan Jacobsz. ghecocht hadde voor
zekere somme van penningen die betaelt waren mitsgaders de voorsz. rente die de voorsz. Jan
Jacobsz. daer op ghehouden hadde, waer van prima maij 1568 een jaer ghevallen ende verschenen
was. Blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio 21 verso. Daer omme alhier de voorsz.
somme van £ 12.
Alsoe van dese ende de voorgaende partien staende op Jan Jacobsz. heuijckmaecker gheen
ontfanck en es overmits dat gheen sententie voor als noch ghepronunchieert es gheweest.
Daeromme hier tselve voor advertissement.
Meester Marcus Pietersz. van IJperen duijtsche schoelmeester wiens huijsvrouwe absent es.
Folio 48.
Inden eersten hadde meester Marcus Pietersz. van IJperen wiens huijsvrouwe den 5 e novembris
1567 ballinckx landts gheleijt gheweest es huijs ende erve staende inde Coestrate tgene bijden
selven schoelmeester bewoent es geweest ende naderhandt ghehuiert bij eenen Willem Cornelisz.
schoelmeester ende sal prima maij 1570 een jaer huiers verschenen zijn, blijckende bijt besoinge
vanden commissaris folio 3 ende de verhuiringhe folio 4 van £ 24.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden bedraghen achtervolgende d’estimatie daer aff
ghemaeckt omtrent de somme van £ 5-08-06 munte als boven, zijn noch in wesen ofte onvercocht als
voren. Ende borge Jan Dirckxz. glaesmaecker blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 3.
Meester Willem Storm Adriaensz. chirurgijn.
Inden eersten hadde den voorsz. Mr. Willem Storm die den 20 e maij 1568 ballinckx landts gheleijt es
geweest, staende binnen der stede van Delft huijs ende erve inde Papesteghe twelck ghehuiert es
geweest bij Machiel Paschiers schoenmaecker. Waer aff prima maij 1570 een jaer huijshuier
verschenen sal zijn achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 3 ende de verhuiringhe
vande huijsen folio 14 van £ 14.
Item es tvoorsz. huijs naer tvertreck vanden selven Willem bewoent gheweest bij eenen Daniel
Woutersz. tassemaecker die prima maij 1569 daer aff schuldich was, de somme van £ 24. Blijckende
bijde besoinge vanden commissaris folio 3.
Item hadde den voorsz. Willem Adriaensz. huijs ende erve staende int Oosteijnde over de Cockalaen,
twelck verhuiert es geweest ende sall prima maij anno 1570 verschenen zijn een jaer huijshuier als
ghehuiert bij Thielman Thielmansz. Blijckende bijde verhuiringhe folio 14 van £ 15.

Item was Allardt Pietersz. lindewever schuldich van dit huijs een jaer huijshuier verschenen prima
maij anno 1569, £ 18. Blijckende dese ende de navolgende parthie bijt besoinge vanden commissaris
folio 15.
Item Gerrit Cornelisz. backer was schuldich van huijshuier van dit voorsz. huijs van derdalff jaer
huijshuier als reste van meerder somme £ 48.
Somma van huijshuier.
Huijsrade.
Folio 49.
Item den huijsrade achtervolgende de priseringe daer aff ghedaen beloept omtrent ter somme toe van
£ 36-18-00 munte van 40 groten als voren. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 3 die
noch in wesen ofte onvercocht gebleven es om redenen alsvoren. Ende borghe ghebleven Jan Roo
Adriaensz. Storm ende Pieter Adriaensz. cruijenier.
Willem Jansz. messemaecker ende Maritgen Adriaensdr. zijn huijsvrouwe.
Hadde de voorsz. Willem Jansz. messemaecker die den 5 e novembris 1567 ghebannen es gheweest,
staende binnen der stede van Delft inde Coestrate, huijs ende erve twelck ghehuiert es bij Maritgen
Mathijsdr. ende leech stondt, die tselve schijnt overgelaten te hebben eenen Andries Pietersz.
messemaecker. Waer aff prima maij anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn, blijckende bijt
receul ofte besoinge vanden commissaris folio 3 ende de verhuiringe folio 5 van £ 7.
Ende alsoe de moeble goeden van geender waerde ofte zeer vilen prise zijn, achtervolgende de
besoinge vanden comissaris folio 3. Daeromme hier niet.
Bonaert van Abbenbrouck.
Item zijn bijden voorsz. Bonaert die den 2 e septembris 1568 ghebannen es geweest gelaten zekere
moebele goeden ten huijse van Job Govertsz. den Ridder, staende aende oostzijde vande
Verwersdijck, daer de estimatie ende priseringe aff beloept ter somme toe van £ 20-00-03 die noch
onvercocht ofte in wesen zijn. Ende borge ghebleven es Magdalena van Abbenbrouck, blijckende bijt
besoinge ofte receul vanden commissaris op Delft folio 3.
Adriaen Machielsz. Menninck.
e
Item hadde de voorsz. Menninck die den 5 novembris 1567 gebannen es gheweest staende opde
Verwersdijck binnen der stede van Delft, zeker huijs ende erve genaempt Vogelgrijp, twelck bij
Jannetgen huijsvrouwe van Menninck voorsz. bewoent es gheweest ende naderhandt opde
verhuiringhe ghehuiert es geweest bij Frans Duijst van Voorhout ende sal prima maij anno 1570 een
jaer huishuier verschenen zijn, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 3 ende de
verhuiringe folio 6 van £ 36.
Item hadde de voorsz. Menninck naest het voorsz. huijs aende oostzijde vande Verwersdijck staende
zeker huijs ende erve tghene hij vercocht hadde eene jouffrouwe Sebilla van Vliet, ghewijde
jouffrouwe tot Coninckxvelt. Ende alsoe de cope gheschiet was staende de trouble es tselve huijs
mede in arrest genomen ende verhuiert eenen Cornelis Jansz. Bonger waer aff prima maij anno 1570
een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 18 ende de
verhuieringhe vande huijsen folio 15 van £ 15.
Folio 50.
Item onder den inwoender vanden selven huijse was ghearresteert een jaer huijshuier verschinende
prima maij anno 1569 van £ 26 afgetoghen eenige reparatie ofte oncosten daer aen ghedaen,
blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 18.
Item hadde noch de voorsz. Adriaen Menninck staende inde Raemstege drie camertgens, int eerste
wonende eenen Pieter Govertsz. brouwersknecht ende Aeltgen Pieters dochter zijn huijsvrouwe
twelck ghehuiert es gheweest bij eene Trijntgen Sijmons dochter weduwe van Gijsbrecht Cornelisz.
Vinck waer van prima maij anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende dese ende
navolgende parthien op Adriaen Menninck bijt besoinge vanden commissaris op Delft folio 18 ende
de verhuiringhe vande huijsen binnen der selve stede folio 12 van £ 1.
Item was den voorsz. Pieter Govertsz. schuldich vant voorsz. huijs van weeckhuier tot 3 stuvers min
een deuijt ter weecke vanden 4 e ofte 5e junij anno 1568 tot prima maij 1569 daer aen volgende, maer
staet te consideren dat dit schamele luijden zijn, daer weijnich ofte niet veel aen te verhalen en es.
Item het twede camertgen daer Anna Jans dochter inne te wonen plach es ghehuiert bij Frans Duijst
van Voorhout ende sal prima maij een jaer huiers verschenen wesen van 15 st.
Item was de voorsz. Anna Jansdr. schuldich de huiere vant voorsz. camertgen vanden 28e augusti tot
meij daghe 1569 mitsgaders zes stuvers die zij als reste boven den voorsz. tijde schuldich gebleven
was, maer alsoe deselve mede van soeberen state es staet te duchten dat luttel ofte niet aff
ontfangen sal werden.

Item het derde camertgen tgene bewoent gheweest was bij Trijntgen Gerrits dochter huijsvrouwe van
Oloff Aelbrechtsz. brouwersknecht ende naderhant daer vuijtgescheiden es prima maij 1570 als
boven een jaer huiers verschenen zijn van 15 st.
Folio 51.
Item rest noch vande voorsz. Trijntgen de weeckhuiere vanden 28 e augusti 1568 tot dat zij daer vuijt
gescheiden es, mitsgaders noch 9 stuvers die zij ten voorsz. tijde vanden arreste schuldich was maer
staet te considereren bijde selve redene als voren. Dat daer luttel ofte niet aff ontfangen sal werden.
Somma vande huijshuieren.
Moeblen.
Item de huijsrade die noch in wesen ofte onvercocht estimatie vanden, inden huijse bevonden daer
Adriaen Menninck te wonen plach, beloept ter somme toe van £ 11-07-00. Ende verborcht bij Cornelis
Jansz. Boingaert. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 3.
Item schijnt dat noch de voorsz. Menninck competeren soude vuijten name van zijnder huijsvrouwe
als dochter van Frans Duijst ofte erfgenaem van haer moeder ofte anders zeker aenpaert ofte portie
van Frans Duijst voorsz. Maer alsoe daer aff ghetwifelt wert ende breder mentie aff ghemaeckt op het
incomen van Frans Duijst. Daeromme hier tzelve voor memorie.
Andries Aertsz. pannebacker wiens huijsvrouwe Grietgen Henrickxdr. absent es.
Inden eersten heeft den voorsz. Andries Aertsz. pannebacker wiens huijsvrouwe den 5 e novembris
1567 ghebannen es gheweest huijs ende erve staende opde Verwersdijck ofte gracht tgene bijden
selven naer tvertreck vande huijsvrouwe bewoent es gheweest ende oick ghehuiert waer aff prima
maij anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris
folio 4 ende de verhuiringe vande huijsen folio 6 van £ 13.
Item de moeblen wesende inden selven huijse belopen achtervolgende destimatie daer aff ghedaen
die nochtans in wesen ofte onvercocht zijn ter somme toe van £ 14. Ende verborcht bij Warnaert
Aertsz. pannebacker. Blijckende bijt besoinge vanden commissari folio 4.
Dionijs Joosten tafelaecken wever ende ofte Trijntgen zijn huijsvrouwe.
Huijsen.
e
Item hadde de voorsz. Dionijs ende zijn huijsvrouwe die gebannen es gheweest den 5 novembris
anno 1567 huijs ende erve staende binnen der stede van Delft opde Verwersdijck ofte gracht, twelck
ghehuiert es geweest bij eenen Jan Dirckxz. timmerman waer aff prima maij anno 1570 een jaer
huijshuier verschenen sal zijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 4 ende de
verhuiringe vande huijsen folio 6 van £ 21.
Folio 52.
Item was het voerste deel van dit voorsz. huijs verhuiert eenen Dirck Jansz. cuper voor 4 stuvers ter
weecken ende es int voorsz. huijs comen wonen omtrent prima januarij anno 1568 stilo communi,
waer van een weeck gelts in handen vande huijsvrouwe van Dionijs voorsz. betaelt es geweest
achtervolghende de besoinge vanden commissaris folio 4. Sed nota dat van dese huiere overmits de
armoede niet veel te verwachten en staet.
Item hadde den voorsz. Dionijs ende zijn huijsvrouwe noch huijs ende erve staende inde Steffens
stege, twelck schijnt vercocht geweest te zijn. Maer alsoe tselve staende de troublen geschiet was es
tselve ghehuiert bij eenen Thielman Pietersz. brouwers knecht waer aff prima maij anno 1570 een
jaer huiers verschenen sal zijn, achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 19 ende de
verhuiringe vande huijsen folio 10 verso van £ 4.
Item es den 19e augusti 1568 gearresteert achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio als
voren, onder Maritgen Pieters dochter huijsvrouwe van IJsbrant Claesz. brouwers knecht die int
voorsz. huijs sonder consente van ijemande was comen wonen, een jaer huiers in futurum, maer
staet te duchten dat daer niet aff ontfangen en sal werden, alzoe daer niet veel aen te verhalen en es.
Somma vande huijshuiren.
Moeblen.
Item de estimatie vande moeble goeden inden huijse bevonden daer Dionijs Joosten te wonen plach,
bedraecht achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 4 ter somme toe van 6 st.
Item es noch aenghegeven bij Jochem Cornelisz. mandemaecker wonende achter sinte Joris
gasthuijs binnen der stede van Delft tzijnen huijse ingezet ofte verset te wesen voorde somme van £
10 munte als voren bij Trijntgen de weefster een thrisoer met een linde weeftou. Daeromme tselve
hier voor memorie.
Jan Aelbrechtsz. laeckenbereijder.
Inden eersten hadde den voorsz. Jan Aelbrechtsz. laeckenbereijder die den 5e novembris anno 1567
ballinckx landts geleijt es gheweest, huijs ende erve staenden opden houck vande Papesteghe
binnen der voorz. stede tgene tzedert het vertreck vanden selven bewoent es gheweest bij Grietgen
Claes dochter huijsvrouwe vanden selven Jan Aelbrechtsz. ende oick bijde selve ghehuiert, waer aff

prima maij 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris
folio 4 ende de verhuiringe vande huijsen binnen Delft folio 5 verso van £ 24.
Folio 53.
Item de moeble goeden ende laeckenen die inden voorsz. huijse bevonden zijn, bedragen behalven
een cele waer bij blijckt eenen Adriaen Jacobsz. van Reijerlaridam schuldich te wesen de somme van
50 stuvers,mitsgaders vijff musijck boucken bijden schout thuijs ghehaelt, de somme van £ 177-1306. Ende verborcht bij Claes Dammasz. schiemaecker. Blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 4.
Jan Joosten brouwer wiens huijsvrouwe Aechte Gerritsdr. absent es.
Huijsen.
Inden eersten heeft den voorsz. Jan Joesten wiens huijsvrouwe den tweden septembris anno 1568
ghebannen es gheweest, huijs, erve ende brouwerie staende opde Corenmarckt tgene bijden selven
bewoent es geweest ende oick naderhant bij hemselfs inghehuiert waer van prima maij anno 1570
een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bij de besoinge vanden commissaris op Delft folio 4
ende de verhuieringe vande huijsen aldaer folio 3 van £ 100.
Item hadde den voorsz. Jan Joosten huijs ende erve staende tegens over de crane, tgene ten tijde
vanden arreste ende verhuiringhe leech stondt ende bijden selven Jan Joosten ghehuiert. Waer aff
prima maij 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn. Blijckende bij de besoinge vanden
commissaris folio 4 verso ende de verhuiringe vande huijsen aldaer folio 3 van £ 35.
Item hadde de voorsz. Jan Joosten zeker huijsken staende aende Verwersdijck twelck
achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 22 om goedts willen bewoent es geweest.
Ende es tselve bij Jan Joosten voorsz. ghehuiert, waer aff prima maij anno 1570 een jaer huijshuier
verschenen zal zijn volgende de verhuieringhe folio 6 verso van £ 2.
Somma vande huijsen.
Moeblen.
Folio 54.
Item waren inden voorsz. huijse daer Jan Joosten plach te wonen bevonden aen moeble goeden,
behalven het brougetou met zijn thou behoren als kleijne ketelen, zacken ende diergelijcke 34 ofte 35
hoet gemoute gerste, zes hoet raeuwe gerste, twee hoet gemoute gerste. Noch andergalff hoet die
niet inde somme gecomprehendeert zijn, mitsgaders een broutebiers dat ten tijde vanden arreste
vuijtgesteext werden, achtervolgende d’estimatie ende priseringe daer aff ghedaen die noch in wesen
zijn ofte immers onvercocht, belopen ter somme toe van £ 47-16-06. Ende verborcht bij Johan
Franchoijs van Bodegem. Blijckende bijde besoinge vanden selven commissaris folio 4.
Nota dat ten selven tijde de marckt vande rauwe gerste was 14 gulden het hoet ende de gemoute
gerste 12½ achtervolgende de memori vanden commissaris.
Item de estimatie ende priseringe vande moeble goeden bevonden inden huijse tegens over de crane
die noch in wesen zijn ofte immers niet vercocht, beloept achtervolgende de besoinge vanden
commissaris folio 4 ter somme toe van £ 24. Ende wert niet bevonden eenige borchtochte.
Lijfrenten.
Item wert bevonden te staen ten lijve vande kinderen van Jan Joosten daer moeder aff was Aechte
Gerrits dochter gebannen. De renten opder stede van Delft hier naer verhaelt. Als eerst ten lijve van
Gerrit Jansz. £ 10 van 40 groten, daer in julio 1568 een jaer aff verschenen was. Blijckende dese
ende de navolgende vier parthien bijde besoinge vanden commissaris op Delft folio 26 ende 27, £ 10.
Item een ghelijcke rente van thien guldens tsiaers ten lijve van Maritgen Jans dochter daer aff in julio
1568 een jaer verschenen was alsboven £ 10.
Item ten lijve van Jacoba Jans dochter een gelijcke rente van £ 10 tsiaers daer mede in julio anno
1568 een jaer aff verschenen es, £ 10.
Item ten lijve van Pieter Jansz. mede een gelijcke rente van £ 10 tsiaers daer in julio 1568 mede een
jaer renten aff verschenen £ 10.
Noch staedt ten lijve van elcke vande voorsz. vier kinderen opder stede van Delft een rente van zes
gelijcke ponden tsiaers, verschenen in novembri. Waer aff in novembri 1568 een jaer verschenen
was. Daeromme hier tsamen £ 24.
Folio 55.
Maer alsoe de voorsz. renten schijnen vuijt den voorsz. gemeen boel gecocht te wesen bij de vader
die tot Delft wonachtich es ende niet fugitijff, ten lijve vande voorsz. kinderen wert tselve alhier gestelt
voor memorie.
Somma vande renten.
Gerrit Jansz. brouwer inde Ruijte ende Baertgen Engelbrechts dochter zijn huijsvrouwe.
Inden eersten hadden Gerrit Jansz. ende Baertgen zijn huijsvrouwe die den 2 e septembris anno 1567
ballinckx landts geleijt gheweest zijn, huijs, erve ende brouwerie staende aende Corenmarckt

genaempt de Rute, twelck ten tijde vanden arreste ende oick verhuiringe leech stondt. Twelck bij Jan
Jansz. de broeder van Gerrit Jansz. gehuiert es geweest ende sal prima maij anno 1570 een jaer
huiers verschenen zijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris op Delft folio 5 ende de
verhuiringe vande huijsen gedaen aldaer folio 2 verso van £ 165.
Moeblen.
Item de estimatie vande moeble goeden inden selven huijse bevonden, waer voren borge ghebleven
es Thielman Romboutsz., bedraecht sonder dat deselve nochtans vercocht zijn behalven het
brougetou met zijn toebehoren, achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 4, de somme
van £ 33-18-06.
Renten.
Item hadde den voorsz. Gerrit Jansz. inde Rute een lijfrente staende tzijnen lijve opder stede van
Delft van thien gulden tsiaers verschinende in septembri, waer van in septembri 1568 een jaer
verschenen es. Blijckende dit ende het navolgende artijckel bij de besoinge vanden commissaris op
Delft folio 26. Daer omme hier £ 10.
Item was Gerrit Jansz. noch heffende een rente op der voorsz. stede van zes gelijcke ponden tsiaers,
waer aff in januario 1568 stilo communi een jaer verschenen was. Daer omme hier £ 6.
Folio 56.
Nota dat men alsulcke renten ghewoenlicke es te betalen mits brengende certificatie de vita. Daer
omme hier tselve voor memorie.
Vranck Cornelisz. ofte Fijtghen Engelbrechts dochter weduwe wijlen Vranck Cornelisz.
Inden eersten huijs ende brouwerie staende opden houck vande Breedtsteghe genaempt het Vierstal
toebehoort hebbende de weduwe van Vranck Cornelisz. die den tweden septembris 1568 ballinckx
landts geleijt gheweest es, twelck ten tijde vanden arreste ende vande verhuiringe leech stont ende
ghehuiert es gheweest bij Cornelis Adriaensz. van der Meer, waer aff prima maij 1570 een jaer
huijshuier verschenen zal zijn. Blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio 5 ende de
verhuiringhe vande huijsen op Delft folio 6 verso van £ 70.
Moeblen.
Item de estimatie vande moeble goeden bevonden inden voorsz. huijse die noch in wesen zijn ende
verborcht bij Dirck Cornelis zoen corencoper zone van Cornelis Adriaen Vranckensz., bedraecht de
somme van £ 12-03-00. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris op Delft folio 6 verso.
Item was bijde voorsz. Fijtgen Engebrechts ingeset ten huijse van Magdalena van Vuijtrecht
wonachtich binnen der stede van Delft, inden eersten een vrouwen zwarten bouwen, een halff ofette
coers met een bouwen van ongewateert camelot ofte grofgreijn met een overtocht ende een mans
wambuijs van haer man. Item een viercant thrisoen met twee tonnestoelen, een slaepbanck, een
leech kistgen met twee ijsere ringen, twee cleijne caertgens, een cleijn contrefaictsel ofte berdeken
daer Hierusalem in staet.
Warnaert Aertsz. pannebacker wiens huijsvrouwe gebannen es.
Inden eersten heeft den voorsz. Warnaert Aertsz. pannebacker wiens huijsvrouwe Aeltgen
Harmansdr. den 5e novembris 1567 ballinckx landts geleijt es ghweest, huijs ende erve staende
aende Geerwech bij St. Annen binnen der stede van Delft. Twelck bij den selven bewoent es geweest
ende oick ghehuiert op de verhuiringhe. Waer af prima maij 1570 een jaer huijshuieren verschenen
sal zijn, blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio 5 ende de verhuiringhe vande huijsen
folio 7 van £ 13.
Moeblen.
De estimatie vanden huijsrade ofte inboel inden selven huijs bevonden behalve omtrent 1.500
ongebacken pannen, mitsgaders de plancken ende anden gereetschappe daer die op stonden
verborcht bij eenen Andries Aertsz. pannebacker bedraecht de somme van £ 19-02-00, blijckende bij
de besoinge vanden commissaris folio 5.
Folio 57.
Renten.
Item hadde den voorsz. Warnaert Aertsz. ende zijn huijsvrouwe den jaerlickxe rente van £ 18 tsiaers,
te lossen den penninck 16 geijpoteecqueert op zeker landt ghelegen tot Pijnaeckel toebehorende
Gijsbrecht Adriaensz. alias Gijs Hondt, wonende binnen der stede van Delft waer van prima maij anno
1568 een jaer verscheven was, blijckende bij de besoinge vanden commissaris op Delft folio 20.
Meester Frans Duijst Cornelisz. brouwer.
Inden eersten hadde den voorsz. Frans Duijst die den 20 e maij anno 1568 ballinckx landts geleijt
gheweest es, huijs ende erve staende binnen der stede van Delft over het gasthuijs twelck ghehuiert
es geweest bij Adriaen Duijst vuijten name van Cornelis Jan Boeckelsz. waer aff prima maij anno
1570 een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bij de besoinge vanden commissaris op Delft
folio 5 ende de verhuieringe van huijsen folio 4 van £ 80.

Item alsoe dit huijs geschapen was leech te staen naer het vertreck vande huijsvrou ende opgeveijlt
zijnde int openbaer sonder dat het meer mochte gelden es tselve bewoent geweest bij Pieter
Reijersz. van der Burch van Alreheijligen dage 1568 tot prima maij 1569 voorde somme van £ 12.
Moeblen.
Item de moeble goeden bevonden inden selven huijse die noch in wesen zijn bedraecht de estimatie
vuijtgezeijt een hoep turfs die aldaer lach ende gereetschappe tot der brouwerie dienende,
mitsgaders zekere boucken die niet getaxeert en zijn, de somme van £ 112-14-00 munte als voren.
Ende verborcht bij Arent Pietersz. corencoper met resernatie van pericle van brande tzijne vordele.
Blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio 5.
Item om te eniteren perickel van brande ende ander inconuenienten zijn bij consente vande Camere
vande Rekeninge zekere oude tonnen inden inventaris verhaelt, ghelaten naer voorgaende taxatie
van luijden des hem verstaende Pieter Reijersz. van der Burch voor de somme van £ 12 gereet gelts.
Lijfrenten.
Folio 58.
Item hadde noch Frans Duijst een lijfrente sprekende opde stede van Delft van £ 6 munte als voren
tsiaers waer van in novembri 1568 een jaer verschenen ende onbetaelt was. Blijckende bijde
besoinge vanden commissaris folio 11 verso. Daer omme hier £ 6.
Sed nota datmen exhiberen moet int heffen van dese rente certificatie de vita.
Item staedt noch ten lijve van Frans Duijst voorsz. een rente van gelijcke zes ponden als boven, waer
aff in maijo 1568 een jaer verschenen ende onbetaelt was. Maer alsoe bevonden wert, bijt register
der selver stede vande altijs heffer geweest te zijn Cornelis Jan Boeckelsz. Blijckende bijde besoinge
vanden commissaris folio 12 die mede presenteert te affirmeren deselve noijt overgedraghen te
hebben, wert tselve alhier gestelt voor memorie.
Hendrick Gerritsz. inde Prince schoemaecker.
Huijsen.
e
Inden eersten hadde de voorsz. Henrick Gerritsz. inde Prince die den 20 maij anno 1568 ballinckx
landts geleijt gheweest es, huijs ende erve staende binnen der voorsz. stede van Delft bij de Haech
poorte tgene naer zijn vertreck bewoent es gheweest bij Barbara desselfs huijsvrouwe ende mede bij
de selve gehuiert, waer aff prima maij anno 1570 een jaer huijshuier verschenen zal zijn. Blijckende
bijde besoinge vanden commissaris op Delft folio 5 ende de verhuieringe vande huijsen folio 4 van £
20.
Item hadde den voorsz. Hendrick Gerritsz. inde Prince, drie camertgens staende aende Geerwecht
daer aff het eerste bewoent was bij Pietertgen Gerritsdr. weduwe wijlen Willem Gerritsz.
speldemaecker, het tweede bij Maritgen int slop ende het derde bij Pietertgen int slop. Dewelcke
opgeleijt zijnde ende op ghehouden elckx op 15 stuvers zijn naderhandt bij desen ontfanger in eenen
bandt verhuiert geweest eenen Aelbrecht van Beest voor de somme van £ 6-05-00 munte alsvoren,
waer aff prima maij anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn. Blijckende bijde besoinge van
den commissaris van Delft folio 12 ende de verhuiringe vande huijsen aldaer folio 13. Compt £ 6-0600.
Item was de voorsz. Pietertgen Gerritsdr. schuldich van huijshuier vant voorsz. camertgen vanden 25e
augusti anno 1568 tot prima maij 1569 weeckhuier, voor elcke weeck vijff stuvers min een oort,
blijckende bijde besoinge folio 6 supra etc.
Folio 59.
Item Maritgen Cornelis dochter huijsvrouwe van Lambrecht Henrickxz. schippers knecht was van
weeckhuier schuldich tzedert omtrent Odolphi anno 1568 tot meijdage 1569 tot 2 stuvers ter weecke,
blijckende bijde besoinge folio 3.
Maritgen Jacobsdr. huijsvrouwe van Pieter Pietersz. cuper die het derde camertgen van Henrick
voorsz. bewonende was, es schuldich omtrent een jaer huiers. Te weten van maij 1568 tot prima maij
1569 toe, te betalen alle weecken 2 stuvers ende een halven, blijckende bijde besoinge vande voorn.
commissaris folio als voren. Maer alsoe te duchten staet dat overmits den soberen state vande
huijerluijden van dit ende de twee voorgaende camertgens sonderlinge niet aff betaelt en zal werden.
Daer omme hier tselve voor memorie.
Somma van huijshuier.
Moeblen.
Item de estimatie vanden huijsrade ofte moeble goeden inden huijse van Henrick Geritsz. voorsz.
bevonden ende ghenuentorieert die noch in wesen ofte onvercocht zijn. Ende verborcht bij eenen
Rijck Henrickxz. mandemaecker bedraecht achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 5
ter somme toe van £ 15-03-00 munte alsvoren.
Custing penningen.

Item hadde de voorsz. Henrick Gerritsz. vercocht eenen Matheeus Fransz. corencoper zeker huijs
ende erve staende binnen der voorsz. stede van Delft inde Voorstrate, voor de somme van 2.100
ponden munte als voren waer aff de derde custinge verschenen Alreheijligen daghe 1568 als niet
betaelt gearresteert was. Welck voorsz. huijs naderhandt bijde commissaris bij abuse in arreste
gestelt es als ofte tzelve staende de troublen vercocht waer geweest. Blijckende bijde besoinge
vanden commissaris folio 12 ende dien achtervolgende ter huiere geboden tot welcken dage den
coper verthoent heeft brieven dat de cope den tweeden octobris 1565 geschiet soude zijn. Soude hier
comen de resterende custingen van hondert ponden munte voorsz. tsiaers. Blijckende bijde
verhuiringhe vande huijsen van Delft folio 4 verso, maer alsoe geallegeert wert dat eenige jaren
custinge getransporteert waren tot prouffijte van een derde als des voorsz. Henrick Gerrits zoens
voorkinderen ofte diergelijck, die mede aenpaert ende portie aent voorsz. huijs competeren, dewelcke
den coper seijt tsijne laste genomen te hebben zulckx dat zijnder majesteijt tot de vorder custinge
bedragende omtrent 1.200 gelijcke ponden gherechtich soude zijn. De eerste afgedaen ende alzoe
de betalinge daerdore gesurceert wert. Daeromme tzelve alhier voor memorie.
Item hadde den voorsz. Henrick Gerritsz. den 12 e januarij anno 1564 stilo delphico vercocht eenen
Cornelis Dirckxz. inde Drie Clocken binnen der stede van Delft zeker leech erff voorde somme van £
216 munte als voren, waer aff hij het eerste jaer niet betalen en soude ende voorts alle jaren 15
gelijcke ponden ter volder betalinge toe. Waer op hij drie termijnen betaelt hadde ende Lichtmisse
anno 1568 stilo curie hollandi een jaer verschenen was. Daer omme hier over den 4 e termijn £ 15.
Folio 60.
Op welcke voorsz. termijnen den voorsz. Cornelis Dirckxz. seijde betaelt te hebben aen ware tzijnen
huijse gehaelt de somme van 36 stuvers.
Item hadde den voorsz. Henrick vercocht eenen Jacob Lambrechtsz. wonende achter de Oude Kerck
binnen der stede van Delft zeker huijs staende aende Voorstrate genaempt de Drie Candelaers, waer
op ten tijde vanden arreste 300 ponden resteerden te betalen met £ 33 tsiaers. Waer op Alreheijligen
daghe anno 1568 een termijn verschenen was, blijckende bijde besoinge vanden commissaris van
Delft folio 13. Daer omme hier £ 33.
Somma vande custing penningen.
Dirck Jacobsz. inden Bel van Wateringe.
De estimatie vande moeble goeden van Dirck Jacobsz. van Wateringe die den 5e novembris 1567
gebannen es gheweest, daer hem voren borge gheconstitueert heeft Pieter Willemsz. cuper wonende
inde Cromstrate bedraecht ter somme van £ 7-02-00. Sed nota dat dese goeden bij die vander
gerechte vercocht zijn geweest ende es den bode gheweest Dirck Gerritsz. blijckende bijde besoinge
vanden commissaris van Delft folio 5.
Mathijs Dirckxz. timmerman.
Huijsinghe.
Inden eersten hadde den voorsz. Mathijs Dirckxz. die den tweeden septembris 1568 gebannen es
gheweest, huijs ende erve staende int Oosteijnde der voorsz. stede, twelck ghehuiert es geweest bij
Adriana Dirckxdr. huijsvrouwe van Cornelis Dirckxz. alias Witte Kindt schipper, waer aff prima maij
anno 1570 een jaer huijshuier verschenen zal zijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris
folio 5 ende de verhuiringe vande huijsen folio 4 van £ 23.
Item was dit voorsz. huijs bewoent gheweest bij Rudt Dirckxz. schoemaecker ende Thijman
Cornelisz. schipper, daer zij prima maij anno 1569 aff schuldich waren de somme van £ 10.
Blijckende bijde besoinge vanden commissaris van Delft folio 6. Sed nota overmits de armoede tselve
qualijck te recouvreren sal zijn.
Folio 61.
Noch hadde Mathijs voorsz. vier camertgens staende int Oosteijnde der voorsz. stede ande zuijtzijde
vande Molslaen die hij vercocht hadde eenen Henrick Jansz. Schenola voorde somme van twee
hondert ponden van 40 groten vlaems tstuck gereets gelts. Maer alsoe de voorsz. cope geschiet was
den 26e februarij anno 1566 stilo curie hollandi zijn de voorsz. camertgens geaenvaert ende verhuiert
vande coninklijke majesteijts wegen, blijckende bijde besoinge vanden commissaris van Delft folio 15.
Waer aff het eerste dat bij Cornelis Wouters zoen bewoent was geweest, ghehuiert es bij Leendert
Hubrechtsz. vuijten name van Willempgen de moeder van Marthijs Dirckxz. voorsz. ende sal prima
maij 1570 een jaer huiers verschenen zijn, blijckende bijde verhuiringe van Delft van dit ende de drie
navolgende parthien folio 11 van 20 stuvers.
Het twede camertgen daer Corstiaen Pietersz. inne te wonen plach, es ghehuiert gheweest bij Jacob
Adriaensz. doerwaerder, waer aff prima maij 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 2-05-00.
Item het derde camertgen daer Cornelis Cornelisz. inne te wonen plach tgene mede verhuiert
geweest bij Jacob Adriaensz. voorn., waer aff prima maij 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn
van £ 2-05-00.

Het vierde camertgen dat bij Arent Henrickxz. bewoent plach te zijn ende ghehuiert es geweest bijde
huijsvrouwe vanden selven Arent Henrickxz., waer van mede prima maij anno 1570 een jaer
huijshuier verschenen sal zijn van £ 3.
Item schijnt noch dat dese huierluijden vande voorsz. camertgens tsedert date vanden arreste tgene
was den 28 e septembris 1568 ofte verder tot den eersten maij 1569 huiere vande selven souden
behoren te betalen. Sed nota dat overmits den soberen state te duchten staet dat luttel ofte niet veel
aff ontfanghen sal werden.
Item hadde de voorsz. Mathijs Dirckxz. timmerman staende aende zuijtzijde vande Gasthuijslaen
huijs ende erve tgene hij vercocht hadde Vranck Wormsz. cuijper voorde somme van £ 900 munte als
voren, maer alzoe deselve cope geschiet was staende de troublen es tselve huijs weder verhuiert
geweest ende ghehuiert bij Vranck Wormsz. voorsz., waer van prima maij anno 1570 een jaer
huijshuier verschenen zal zijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris inden inventaris van
Delft folio 16 ende de verhuieringe vande huijsen aldaer folio 10 van £ 20.
Folio 62.
Item de helft van een huijs den voorsz. Mathijs toecomende, daer de wederhelft toebehoert Jan
Wolphertsz., staende aende zuijtzijde vant Oosteijnde tgene de voorsz. Jan Wolphersz. ghehuiert
heeft int gheheel voor de somme van £ 2, blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 16
ende de verhuiringhe vande huijsen binnen der stede van Delft folio 8. Compt daeromme voor een
jaer huijshuier tgene verschenen sal zijn prima maij 1570 voor d’een helft £ 10-10-00.
Somma vande huijsen.
Custinghen.
Item hadde den voorsz. Mathijs Dickxz. vercocht eenen Jan Maertsz. kistemaecker huijs ende erve
staende aende zuijtzijde vande Molslaen. Twelck achtervolgende de besoinge vanden commissaris
folio 16 gecomen soude zijn van Cornelis Pietersz. caescoper. Dan alsoe tselve huijs ter huiere
geboden zijnde in presentie van die vander gerechte verthoent zijn geweest brieven dat Jan Maertsz.
voorsz. tselve voorde troublen inden jare 1563 ghecocht soude hebben. Blijckende bijde verhuiringhe
folio 9 verso es vande selve verhuiringhe gedesisteert mits dat hij betalen sal de jaerlijckxe custing
penningen, te weten £ 10 munte als voren tsiaers, waer van prima maij 1569 een jaer verschenen
was als gecocht wesende voorde somme van £ 120, te betalen £ 20 van 40 groten ghereedt ende 10
gelijcke ponden tsiaers. Daer omme hier voorden jaerlickxen termijn £ 10.
Item hadde noch den voorsz. Mathijs Dirckx zoen vercocht eenen Frans Aertsz. molenaer huijs ende
erve, staende aenden Gasthuijslaen voorde somme van £ 1.400 munte als boven, te betalen prima
maij 1562 £ 120 ende alle meij dagen daer aen volgende 50 ghelijcke ponden. Waer van prima maij
1569 een jaer verschenen was, blijckende bijt besoinge ofte arrest vanden commissaris geteijckent
met de letteren hh.
Somma vande custinghen.
Moeblen.
Item de estimatie vanden inboel bevonden inden huijse daer Mathijs voorsz. te wonen plach, die noch
in wesen zijn ende verborcht bij Thijman Cornelisz. schipper, beloept achtervolgende de besoinge
vanden commissaris van Delft folio 5 verso ter somme toe van 24 stuvers.
Folio 63.
Willem Jansz. van der Meer.
Inden eersten hadde den voorsz. Willem Jansz. die gebannen es den tweden septembris anno 1568
huijs ende erve staende in IJpolitusbuijert binnen der stede van Delft. Blijckende bijde besoinge
vanden commissaris folio 6 ende de verhuiringhe vande huijsen folio 14, ghegouden heeft als
ghehuiert bij Claertgen huijsvrouwe vanden selven Willem Jansz., tsiaers de somme van £ 34, waer
van prima maij 1570 een jaer verschenen sal zijn. Daer omme hier £ 34.
Item was dit voorsz. huijs verhuiert Lijsbeth Cornelis dochter jaerlickx voor £ 42 munte als voren,
blijckende bijde voorsz. besoinge vanden commissaris folio 6, waer van prima maij 1569 een jaer
huijshuier verschenen was. Van welcke afghetoghen de reparatie noch zuver blijft de somme van £
35-06-06 munte als boven.
Item den huijsraet inden selven huijse geschat ende gepriseert die noch in wesen es ende verborcht
bij Adriaen vander Meer Jansz. bedraecht achtervolgende de voorsz. besoinge folio 6, £ 12-16-00
munte als boven.
Item was noch tot kennisse ghecomen dat Willem Jansz. Vermeer voorn. compereerden ofte dat hij
voorde gherechte ghesustineert hadde hem te compecteren ter cause van rogghe bij hem vercocht
eenen Dirck Meesz. Reijn wonende tot Voorburch, de somme van thien ponden groot vlaems.
Item noch een jaerlickxe rente van 12 ponden van 40 groten vlaems tstuck, staende op zijn huijs tot
Voorburch. Maer alzoe tselve was buijten den bedrive van desen rentmeester, heeft daeromme de

voorsz. rentmeester Mr. Aernoult Sasbout ende Johan Hanneman commissaris ende rentemeester
over het quartier van Noorthollandt. Daer omme hier nijet.
Jan Willemsz. van Vriesen.
Nopende de goeden van Jan Willemsz. van Vriesen die den 5 e novembris 1567 ballinckx landts
gheleijt es gheweest en zijn gheen beschreven, achtervolgende de besoinge vanden commissaris
folio 6 verso.
Cors Cornelisz. ofte Jannetghen zijn huijsvrouwe.
Hadde de voorsz. Cors Cornelisz. wiens huijsvrouwe Jannetgen den 5 e novembris 1567 ballinckx
landts geleijt gheweest es, huijs ende erve staende binnen der stede van Delft aende Vischmaerckt,
twelck verhuiert es geweest eenen Oloff Dirckxz. backer vuijten Haghe voorde somme van £ 44
voorsz. tsiaers. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 6 verso ende ende de verhuiringe
folio 14, £ 44.
Folio 64.
Item was tvoorsz. huijs verhuijert geweest Oloff Dirckxz. voorsz., te weten van omtrent den 10 e
decembris 1567 tot prima maij 1568 voorde somme van £ 12.
Noch hadde de voorsz. Oloff tvoorsz. huijs ghehuiert voorde somme van £ 50 vanden eersten maij
1568 tot den lesten april 1569 dat de huiere van zijnder majesteits wegen inne ghegaen es.
Moeblen.
De huijsrade ofte moeble goeden inden selven huijse bevonden die noch in wesen es ende verborcht
bij Claes Dirckxz. heuijckmaecker es geëstimeert ter somme van £ 13-03-06. Blijckende dit ende de
twee voorgaende artijcklen bijt besoinge vanden commissaris als voren folio 6.
Custingen.
Item es noch tot kennisse gecomen dat in voorleden tijde Cors Cornelisz. vercocht soude hebben
eenen Jacob de Cat vleijshouder alhier inden Haghe zeker huijs ende erve staende inden Hage
voorsz. bijde Wagebrugge, daer den voorsz. Jacob de Cat wonachtich es. Daer noch twee termijnen
ofte custingen elckx van 20 ofte 21 ponden van 40 groten vlaems tstuck. Daer aff prima maij anno
1569 het leste termijn aff verschenen was naert beduncken vanden voorsz. Jacob de Cadt ende dit
over de volle betaelinghe vande cope vanden selven huijse, immers dat de voorsz. Jacob £ 42
schuldich soude zijn als reste van meerder somme.
Jan Cornelisz. schoemaecker.
Inden eersten hadde Jan Cornelisz. voorsz. die gebannen es den 20 e maij 1568, huijs ende erve
staende int Oosteijnde der voorsz. staede tgene bijde vrouwe vanden selven bewoent es gheweest.
Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 7 ende ghehuiert bijde huijsvrouwe vanden selven
Jan Cornelisz. waer aff prima maij 1570 achtervolgende de verhuiringe folio 7 verso een jaer huiers
verschenen sal zijn van £ 10.
Item hadde noch den voorsz. Jan Cornelisz. schoemaecker vercocht eenen Coen Jansz. Coeman
zeker oudt huijs ende erve staende aende zuijtzijde vande Cockallaen voorde somme van £ 36 groten
vlaems, te betalen alle jaren met £ 14 van 40 groten vlaems tstuck ter volder betalinghe toe, waer van
prima maij anno 1569 het eerste jaer aff verschenen soude zijn. Welck voorsz. huijs bijden selven
Coen Jansz. vertimmert es gheweest ende in tplaetse vande oude timmeraege ghestelt drie nieuwe
huijskens ofte cameren. Maer alzoe de cope voorsz. geschiet es staende de troublen. Zoe zijn
deselve cameren verhuiert int openbaer. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 23.
Folio 65.
Ende zijn de voorsz. camertgens verhuiert als hier naer volcht. Blijckende dit ende de twee
navolgende articlen bijde verhuiringe folio 12. Inden eersten het camertgen dat leech stont es
ghehuiert geweest bij Coen Jansz. voorsz., waer van prima maij 1570 een jaer huijshuier verschenen
sal zijn van £ 7.
Item het twede camertgen dat bij Claes Maertensz. bewoent werde es mede ghehuiert bijden selven
waer van prima maij 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn van gelijcke £ 7.
Item het derde camertgen daer Lijsbeth Claesdr. inne te wonen plach als mede ghehuiert bij Coen
Jansz. voorsz. ende prima maij 1570 een jaer huiers als boven verschenen sal zijn van £ 7.
Alsoe Coen Jansz. dese huijskens verhuiert ende de huiere ontfangen heeft, sonder eenighe
penningen vande principale cope betaelt te hebben anders dan de reparatie ende timmerage bij hem
gedaen ende ghecosticht staet te bediercken ofte hij eenige vorder huiere sal behoren te betalen tsij
vanden tijde dat Jan Cornelisz. ballickx landts geleijt es gheweest ofte anders ende oftmen hem
eenichsins van zijn vuijtgeleijt gelt sal rembourseren ofte de custingen penningen ontfangen. Daer
omme hier tzelve voor memorie.
Somma vande huijsen.
Moeblen.

De moeble goeden inden huijse bevonden daer Jan Cornelisz. wonachtich was die noch in wesen
zijn, zijn geëstimeert gheweest sonder dat bevonden werdt deselve verborcht te wesen ter somme
van £ 4-07-00.
Huijch Eewoutsz. wielmaecker.
Item hadde de voorsz. Huijch Eewoutsz. die de 20e maij 1568 ballinckx landts geleijt gheweest es,
huijs ende erve staende buijten de Waterslootse poorte, tgene tzedert het vertreck vanden selven bij
zijn huijsvrouwe bewoent es gheweest ende oick bijde selve ghehuiert. Waer aff prima maij 1570 een
jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 7 ende de
verhuiringhe vande huijsen tot Delft folio 10 van £ 13.
Folio 66.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden zijn gepriseert ende geëstimeert gheweest die
noch in wesen zijn achtervolgende de besoinge voorsz. folio 7 als voren op de somme van £ 11 ende
verborcht bij Adriaen Jansz. des voorsz. Huijgens huijsvrouwe broeder ende Rijck Cornelisz.
molenaer.
Jan Gerritsz. Coeman wiens huijsvrouwe Lijsbeth Heijmansdr. absent es.
Inden eersten huijs ende erve toebehorende den voorsz. Jan Gerritsz. staende aende Haechpoorte
waer aff prima novembris 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 7 ende de verhuiringe vande huijsen tot Delft ghedaen folio 15 van £ 20.
Item alzoe tot kennisse van desen ontfangher gecomen was dat tzelve huijs in arrest ghestelt was
ende vermoet werden dat de voorsz. Lijsbeth ballinckx landts geleijt was gheweest was omtrent
Alreheijligen daghe 1568 tselve huijs met meer andere opghehangen om te verhuiren. Ende alsoe bij
nijemande eenich gelt daer voren gheboden was weder tvoorz. huijs den voorsz. Jan Gerritsz.
ghelaten voor alzulcken prise als tzelve opde naeste verhuiringhe gelden soude. Sulckx dat prima
novembris 1569 een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 20. Sed nota overmits den arreste van alle
de goeden int generael waer datmen de executie aen drescheren sal, des niet tegenstaende es hier
naer de voorsz. Jan Gerritsz. ghemaent geweest vande voorsz. huiere als alle de ander, te weten
vanden tijde dat de huijsvrouwe ballinckx landts geleijt es gheweest ende dat bij provisie.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden zijn getaxeert ende ghepriseert gheweest
achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 7 opde somme van £ 32-02-00 munte als
voren. Die noch in wesen ofte onvercocht zijn ende verborcht bij Gijsbrecht Willemsz. corencoper.
Jan Henricxz. mandenmaecker wiens huijsvrouwe Dieuwertgen Henrickxdr. den 2e septembris
1568 ballinckx landts gheleijt gheweest es.
Inden eersten heeft den voorsz. Jan Henrickxz. huijs ende erve staende binnen der voorsz. stede van
Delft bijde Oude Kerck twelck bijden voorsz. Jan Henrickxz. tsedert het vertreck vanden zijn
huijsvrouwe bewoent es gheweest ende ghehuiert bij Sijmon Henrickxz. mandenmaecker, blijckende
bijde besoinge vanden commissaris voorsz. folio 7 ende de verhuiringhe vande huijsen tot Delft folio
4. Waer van 10e maij 1570 een jaer huiers aff verschenen sal zijn.
Folio 67.
De moeble goeden inden selven huijse bevonden die noch in wesen zijn ende verborcht bij Sijmon
ende Dirck Henrickxz. mandemaeckers, brengt vuijt achtervolgende destimatie daervan gedaen ende
volgende de besoingne vanden commissaris folio 7, £ 34-01-00 munte alsvoren.
Pieter Cornelisz. de Zeeu.
Inden eersten hadde Pieter Cornelisz. voorsz. die ghebannen es geweest den 5 e novembris 1567,
huijs ende erve staende inde Cellebroers strate, tgene bij Maritghen Claesdr. huijsvrouwe van Pieter
Cornelisz. voorsz. tsedert het vertreck vanden selven bewoent ende oick naderhandt ghehuiert es
gheweest, waer van prima maij 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn. Blijckende bij de
besoinge vanden commissaris folio 7 verso ende de verhuiringhe vande huijsen van Delft folio 9
verso. Daer omme de somme van £ 8.
Nopende de moeble goeden vanden selven Pieter Cornelisz. die noch in wesen ende verborcht zijn
bij Barent ofte Arent Cornelisz. snijder, zijn gepriseert gheweest achtervolgende de besoinge vanden
commissaris als voren folio 7 verso op de somme van £ 2-04-00 munte alsvoren.
Mari Jans dochter het brandewijn wijff.
Alsoe achtervolgende de besoinge vanden commissaris opden inventaris gheteijckent met lettere A
mentie ghemaeckt werdt dat Mari Jans opden Aschelewoensdach des snachts geapprenhendeert
ende naderhandt gheijdempneert soude zijn in zekere honorable amende sonder confiscatie van
goeden. Daer omme hier nijet.
Willem Vrancke zoen timmerman.
Item hadde den voorsz. Willem Vrancke die den 20 e maij 1568 ballinckx landts gheleijt gheweest es,
huijs ende erve staende int Oosteijnde binnen der voorsz. stede van Delft, tgene tzedert het vertreck
vanden selven bij Burchgen Harmans dochter desselfs huijsvrouwe bewoent gheweest es ende bijde

selve ghehuiert. Waer aff achtervolghende de besoinge vanden commissaris folio 7 verso ende de
verhuiringhe vanden huijsen folio 7 verso prima maij 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn van
£ 10-10-00.
Item de moeble inden selven huijse bevonden alsnoch in wesen ofte onvercocht zijnde ende
verborcht bij Cornelis Pietersz. cuijper wonende buijten de Waterslootsche poorte, bedragen
achtervolghende de estimatie daer aff ghedaen, blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio
7 verso £ 0-15-06.
Folio 68.
Evert Cornelisz. pondtgaerder.
Item hadde de voorsz. Evert Cornelissoen pondtgaerder die den 5 e novembris 1567 ballinckx landts
gheleijt es gheweest, huijs ende erve staende aende Corenmarckt binnen der voorsz. stede van Delft,
twelck den 13e februarij 1567 stilo delphico bij decrete der voorscreven stede vercocht es geweest int
openbaer tot prouffijte van zijne crediteurs, voor de somme van £ 1.458-16-00 munte als boven. Mits
de laste van zes ponden hollandts tsiaers die Jan Fransz. van Amsterdam brouwer daer op
sprekende heeft. Te betalen twee hondert gelijcke ponden gereedt ende tot zes naest volgende jaren
alle Kersmisse dagen £ 100 ende teijnden dien alle jaren 72 ghelijcke ponden, ter volder betalinghe
thoe. Maer alzoe bevonden es gheweest de voorschreven cope gheschiet te wesen staende de
troublen, zoe est voorsz. huijs in arreste ghestelt ende verhuijert gheweest, al achtervolghende de
besoinge vanden commissaris folio 7 verso ende de verhuiringe vande huijsen ghedaen tot Delft folio
2 verso. Waer aff prima maij 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 36 als ghehuiert bijde
coper ghenaempt Wolphaert Jacobsz. Dan alzoe den voorschreven cooper hem van dese
verhuiringhe overmits de reparatie daer inne ghedaen bezwaert werdt, heeft ghesuppliceert aende
Camer vande Rekeninghe in Hollandt om te hebben aggreatie vande selve cope, twelck alsdoen
tzijne verzoucke gheappoincteert was gheweest, mits dat de gheheele somme bij hem voor de coop
vandien op de daghen ende termijnen inde coopcedulle begrepen beloeft opghebracht souden
werden in handen van desen ontfangher. Dan alsoe naderhandt gheweijgert zijnde, brieven van
coope van die vanden gherechte der voorschreven stede, allegerende dat tselve huijs bij hemluijden
ten prouffijte vande crediteurs vercocht was ende dat deselve penninghen elders comen souden in
handen van zijnder majesteijt ende niet in handen vande crediteurs. Ende overmits de leveringhe
vande brieven ende zwaricheijt es bij mijn heeren vande Camere mondeling gheconcludeert dat de
eerste huiere zijn voortganck hebben soude, mits daer voren betalende oeck de huiere vanden tijde
dat hij tzelve ghecocht ofte bewoent heeft. Daer omme hier jaerlickx de voorsz. somme van £ 36.
Nota dat desen voorschreven cooper pretendeert affslach vande reparatie inden selven huijse bij hem
ghedaen.
Item de moeble inden selven huijse wesende die noch in wesen zijn ende verborcht bij Cornelis
Henrickxz. houdtsager zijn geschat ende ghepriseert achtervolghende de besoinge vanden
commissaris folio 7 verso ter somme thoe van £ 6-15-06.
Folio 69.
Hendrick Jacobsz. cleermaecker.
Item hadde den voorsz. Henrick Jacobs zoen die den tweden septembris 1568 ballinckx landts
gheleijt es gheweest, huijs ende erve staende inde Papesteghe, twelck naer des selfs vertreck
bewoent es gheweest bij Trijntgen Joosten dochter des voorsz. Henrickx huijsvrouwe ende oick bijde
selve ghehuiert. Waer aff prima maij anno 1570 achtervolgende de besoinge vanden commissaris
folio 8 ende de verhuiringhe ghedaen binnen der voorsz. stede over een jaer huiers verschenen sal
zijn van £ 22.
De moeble goeden inden selven huijse bevonden die noch in wesen ende onvercocht zijn ende
verborcht bij Mr. Hartich Hartich zoen barbier, beloept achtervolgende de besoinge folio 8 voirsz.
somme thoe van £ 4-08-00.
Dirck Claesz. brouwer.
Inden eersten hadde de voorsz. Dirck Claesz. brouwer die den 20 e maij anno 1568 ballinckx landts
gelijt es gheweest es, huijs, erve ende brouwerie staende aende Ouden Langhendijck bij de Nieuwe
Kerck, twelck bijde huijsvrouwe vanden selven achtervolgende de besoinge vande commissaris folio
8 bewoent es gheweest ende naderhandt inne ghehuiert bij Maritghen Vrancken huijsvrouwe van
Pieter Cornelisz. Sasbout. Daer achtervolgende de verhuiringhe vande huijsen ghedaen binnen der
stede van Delft prima maij 1570 een jaer huijshuier verschenen zal zijn, van £ 35.
Idem de moeble goeden inden selven brouwerie bevonden, behalven het groot ende cleijn
broughetou met zijn toebehoren ende een brouw moeselaers vande tzestich tonnen ende noch vier
tonnen biers die inde kelder laghen zijn ghepriseert geweest achtervolgende de besoinge vanden
commissaris folio 8 ter somme van £ 16-13-06 die noch in wesen zijn als verborcht bij Joost Pietersz.
zuvelcoper.

Item hadde de voorsz. Dirck Claesz. inden jare 1568 ofte 1569 vercocht eenen heer Henrick Hugens
zoen van Gravezande priester, huijs ende erve staende in Vrou Juttenlandt alder naest de
raedtsbaene ghenaempt de Blauwe Starre voor de somme van acht ofte achtalff hondert ponden van
40 groten vlaems tstuck, te betalen hondert ghelijcke ponden ghereedt ende £ 36 als boven tsiaers.
Waer aff prima maij 1568 een jaer custinghe verschenen was achtervolgende de besoinge vande
commissaris folio 22. Daer omme hier £ 36.
Folio 70.
Huijch Cornelisz. van Gravezande.
Item hadde de voorsz. Huijch Cornelisz. die den 2 e septembris 1568 ballinckx landts gheleijt es
gheweest, staende binnen der stede van Delft, huijs ende erve aende Turfmarckt ghenaempt de Drie
Morianen, twelck tsedert het vertreck vanden selven bijde huijsvrouwe Trijntghen Pietersdr. bewoent
es, achtervolghende het besoinge vanden commissaris folio 8 verso ende naderhandt bijde selve
huijsvrouwe ghehuiert daer volghende de verhuiringhe folio 8 verso prima maij 1570 een jaer huiers
verschenen zal zijn van £ 18.
Moeblen.
De moeble goeden inden selven huijse bevonden die noch in wesen zijn ende verborcht bij Cornelis
Pietersz. Beaumont brouwer zijn ghepriseert gheweest, achtervolghende de besoinge vanden
commissaris folio 8 verso, ter somme toe van £ 13-12-00 munte als voren.
Lijfrenten.
Item wert bevonden int lijfrente bouck der stede van Delft te staen ten lijve van Huijch Cornelisz.
voorn. zes ponden munte als voren tsiaers, waer van in maijo 1568 een jaer verschenen was. Dan
alsoe vande voorsz. rente bevonden werdt bijt voorn. register heffer te wesen Arent Cornelisz. die niet
fugitijff en es, blijckende bijt besoinge vande commissaris folio 25 verso. Daer omme wert tzelve hier
gestelt voor memorie.
Item werdt noch bevonden deselve te staen int voorsz. lijfrente bouck met een rente van 24 ghelijcke
ponden tsiaers, waer van in julio 1568 achtervolghende de voorschreven verhuiringhe folio 25 verso
een jaer verschenen was. Daer omme hier £ 24.
Sed nota dat alzulcke lijfrenten gewoenlijck zijn betaelt te werden mits exhiberende certificatie de vita.
Somma vande lijfrenten.
Dirck Harmansz. den Haen.
Item hadde Dirck Harmansz. voorsz. die ghebannen es den 8 e octobris 1568 huijs ende erve staende
aent Marckvelt ghenaempt den Gulden Ancker, twelck bijden voorsz. Dirck Harmansz. vercocht was
eenen Jacob Cornelisz. Meerkerck. Waer aff prima maij 1568 hondert ponden munte als vooren als
reste van meerder somme verschenen werd. Maer alzoe de voorsz. cope staende de troublen
geschiet was, es tvoorsz. huijs in arreste ghestelt gheweest blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 8 verso ende naedrhandt verhuiert den voorsz. Jacob Cornelisz. Meerckerck. Waer
aff achtervolghende de verhuiringhe vande huijsen binnen der stede van Delft ghedaen folio 3 verso
prima maij 1570 een jaer verschenen sal zijn van £ 40.
Staedt te consedereren ofte desen voornoempden huierman die erfcoper was, ghehouden sal zijn
boven de betaelde penningen opte legghen vanden tijde dat deselve ghebannen es gheweest
advenandt dat het opde verhuieringhe heeft ghegouden.
Folio 71.
Moeblen.
Item de moeble goeden bijden selven Dirck Harmansz. ghelaten die noch in wesen ofte onvercocht
zijn ende verborcht bij Jacob Cornelisz. Meerkerck zijn gheëstineert ter somme toe, achtervolgende
de besoinge vanden commissaris folio 8 verso van £ 33-07-06.
Custing penningen.
Item competeert noch de voorsz. Dirck Harmansz. van eenen Aelbrecht Colderman zekere £ 1.700
munte als boven. Te betalen alle meijdaghen in minderinghe vandien hondert gelijcke ponden,
sprutende vuijt cope van een huijs ende erve staende in Jacob Gerrits zoens strate bij Dirck
Harmansz., Aelbrecht Colderman voorn. vercocht voorde somme van 2.100 ponden. Te betalen
prima maij 1565, 200 ponden gereedt ende hondert ghelijcke ponden tsiaers ter volder betalinghe toe,
daer den termijn ghevallen in maije 1568 aff te betalen stondt. Blijckende bijt besoinge vanden
commissaris folio 9 verso. Daer omme hier £ 100.
Inschulden.
Item Melchior Bartholomeeusz. wonende alhier inden Haghe heeft verclaert dat hij in voorleden tijde
ghehadt ende ontfanghen heeft van Dirck Harmansz. voorsz. zekere grove laeckenen die hij
gebruijckt ende vuijtgeborcht heeft aen verscheijden vischers wonende tot Scheveninghe ende
ghedurende den voorsz. tijde dat zijluiden alzulcke handele met malcanderen hadden ghehaelt ende
betaelt heeft ende oick dickwils schuldich blijvende was alzoe hij Melchior, overmits de armoede

vande vischers tot geen betalinghe en conde gheraecken, zulckx dat hij hem dien achtervolghende
niet langher opden dorpe van Scheveninghe heeft connen ghehouden, maer es comen wonen inden
Haghe, zouckende andere middel om den coste te winnen. Ende eijntelijcke bevindt dat hij den
voorsz. Dirck vuijt zaecke als boven schuldich wesen soude omtrent de somme van £ 400 munte als
voren. Maer alzoe deselve aenden Rade zijnder excellentie verthoent heeft ghene macht te hebben
deselve promptelijck op te legghen ende te betalen. Verzouckende atterminatie om deselve somme
op langhe daghen te moghen opbrenghen. Welcke requeste ghevisiteert zijnde, inden Rade van
zijnder excellentie hem ghegondt zijn vier halve jaren om deselve somme bij eguale portie op te
brenghen volgende zeker appoinctement van date den 18e septembris 1569. Ende alzoe desen
ontfangher oick teghenwoordelijcke niet wel en weet, waer hij de executie aen drescheren soude om
deselve somme op alzulcke termijne te innen, wert tzelve hier gestelt voor memorie.
Folio 72.
Paerten scheeps.
Item hadde den voorsz. Melchior verclaert dat hij in voorleden tijde in betalinghe van zeker
achterwesen den voorsz. Dirck Harmansz. ghegeven hadde. Inden eersten vier netten scheeps in
een buijsche legghende op Delfshaven, daer stierman aff was Jan Cornelisz. alias Jan Doggersz.
Ende noch drie netten scheeps in een buijsche mede legghende op Delfshaven voorsz., daer
stierman aff was Maerten Jacobsz. Liefkindt die den voorsz. Melchior vuijten name van Dirck
Harmansz. voorsz. ghereedt hadde ende verclaerden voorden teelte vanden jare 1568. Daer ghelt op
ten achteren ghereet te hebben.
Mede verclaerde den voorsz. Melchior zekere oude netten die overgeschoten waren vanden voorsz.
jare 1568, elckx horende tot de voorsz. paerten scheeps, te legghen binnen den dorpe van
Scheveninghe ten huijse van Lem Jansdr., Maritgen Gerrits dochters boetsters aldaer.
Ende alzoe de reders vande voorschreven scepen daer de voorn. portien inne waren, sonder te
weten dat deselve paerten Dirck Harmansz. toe quamen ofte verdacht wesende dat hemluiden eenich
hinder ofte moeijenisse int toesteken ofte vuijtreden soude moghen wedervaren ghereedt leggende
ende genouch ondert zeijl het arrest opt aenpaert van Dirck Haen ghedaen es gheweest van zijnder
majesteijts weghen. Ende alsoe tzelve was tot grote achterdele vande selve reders, hebben versocht
aen die vande Camere vande Rekeninghe om te eviteren ende te schouwen de onnutte costen de
zijluijden althans ghereedt legghende leden, overmits het arrest vande voorsz. portien als gheseijt es,
om deselve aenpaerten van Dirck Harmansz. in huiere ofte cope te moghen hebben. Waer op
entelicke bij die vander camere gheordonneert es bij appoinctemente van date den 16 e julij 1569 dat
desen onfangher naer voorgaende priseringhe vande voorn. paerten, deselve int openbaer soude
vercopen ter plaetse daer die gheleghen waren. Ende heeft dien achtervolghende desen ontfangher
den 18e julij voorsz. hem ghevonden tot Delfshaven voorn. daer de voorsz. schepen legghende
waren. Dewelcke naer voorgaende schattinghe vande selve affictie van bilgetten ende
ommeroupinghe hij deselve int openbaer in presentie vande schout ende een ghetughe den meest
voorbiedende vercocht heeft.
Ende zijn de drie netten scheeps voorsz. inden buijsche daer Maerten Jacobsz. Liefkindt stierman aff
was vercocht gheweest, mitsgaders de oude netten overgheschoten vanden jare 1568 voor de
somme van vijff ende veertich ponden munte als voren. Te betalen Ste. Maertens misse inden winter
anno 1569.
Folio 73.
Ende de vier netten scheeps met de oude overgeschoten netten vanden jare 1568 zijn ghecocht
gheweest bij Johan Cornelisz. alias Jan Doggersz. stierman vanden selven buijsche voorde somme
van drie ende tzestich ponden munte als voren ende te betalen als vooren staedt.
Mouweris Jansz. schrijnwercker.
Item hadde den voorsz. Mouweris Jansz. die ghebannen es gheweest den 20 e maij 1568 binnen der
stede van Delft huijs ende erve staende aende Geerwech over Ste Claren, tgene bijde huijsvrouwe
bewoent es gheweest. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 8 verso ende ghehuiert bij
eenen Jan Jansz. mede schrijnwercker. Waer aff volchende de verhuiringhe folio 7 aldaer prima maij
1570 een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 3.
Item de moeble inden selven huijse bevonden die noch onvercocht ofte in wesen zijn ende verborcht
bij Cornelis Wouters zoen schoemaecker wonende naest de voorsz. Mouweris, zijn ghepriseert
gheweest volghende de besoinge vanden commissaris folio 9 ter somme toe van £ 10-09-00 munte
als voren.
Joost Jansz. brouwer.
Item hadde den voersz. Joost Jansz., daer noch geen sententie over ghepronunchieert en es ende
dien achtervolgende ghenen ontfanck vande goeden, noch verhuiringhe vande huijse gedaen es
gheweest, huijs, erve ende brouwerie met zijn toebehoren, staende aende westzijde vande

Corenmarckt daer vuijthangt den Meerman, tgene bijde huijsvrouwe bewoent werdt. Blijckende dese
ende navolgende twee parthien bijde besoinge vanden commissaris folio 9. Ende alzoe tselve om
redenen als boven niet verhuiert es, daer omme hier nijet.
Item de moeble goeden als gerste ende anders, mitsgaders een bronte biers inden selven huijse
bevonden, die noch in wesen ofte immers onvercocht zijn, zijn geëstimeert ter somme toe van £ 52904-00 van 40 groten als voren. Die verborcht gheweest zijn bij Jacob Jansz. zeijlmaecker, Jan
Arentsz. ende Jacob Cornelisz. van Meerkerck.
Folio 74.
Item zijn noch in arreste ghestelt onder eenen Crijn Jacobsz. tapper in Antwerpen int Zuijteijnde, de
somme van £ 86-04-00 van 40 groten als voren, die de voorsz. Crijn heeft doen halen ten huijse van
Joost Jansz. voorsz. Blijckende bijde arresten geteijckent met lettere T nr. 10.
Item zijn noch inden selven huijse bevonden 19 hoeden 25 achtendelen winter gerste ofte sucrion.
Dewelcke Jan Joosten sustineerde hem te behoren, die gheëstimeert zijn gheweest op £ 380-15-08
munte als boven. Die verborcht zijn gheweest bij eenen Cors Adriaensz. brouwer.
Roelandt Jacobsz. cleermaecker.
Item hadde den voorsz. Roelandt Jacobs zoen die den 8 e octobris 1568 ballinckx landts geleijt
gheweest es, huijs ende erve staende inde Coestrate, tgene bij Grietghen Bartholomeeus dochter
huijsvrouwe vanden selven bewoent es gheweest, achtervolghende de besoinge vanden commissaris
folio 9 verso. Ende oick bij de selve ghehuiert, waer aff prima maij anno 1570, blijckende bij de
verhuiringe vanden huijsen folio 5 een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 15.
Item de priseringhe vande moeble goeden inden selven huijse bevonden, die noch in wesen ofte
onvercocht zijn ende verborcht bij Cornelis Arentsz. schrijnwercker ende Aelbrecht Cornelisz.
beeldesnijder, beijde wonende aende Coestrate voorsz. Volgende de besoinge vanden commissaris
folio 9 verso. Bedraecht de somme van £ 10-03-00 munte voorsz.
Jan Aertsz. pannebacker.
Hadde de voorsz. Jan Aertsz. huijs ende erve ande Gasthuijslaen opden houck vande Cruijsstrate.
Blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio 9 vero. Ende schijnt eenighen tijde bijde
huijsvrouwe ende oick eenighe tijde bij eenen Trijntgen Jacobsdr. bewoent gheweest te zijn, sonder
nochtans dat van eenighe huiere mentie ghemaeckt werdt. Welck voorsz. huijs naderhandt gehuiert
es gheweest bij eenen Cornelis Cornelisz. vuijten name van Trijn Claesdr. de voirsz. Jan Aerts zoens
huijsvrouwe. Waer af achtervolgende de verhuiringe folio 10 prima maij 1570 een jaer huijshuier
verschenen sal zijn van £ 19.
Item de estimatie vande moeble goeden inden selven huijse bevonden, behalven zekere ongebackte
pannen ende eenigen huijsrade toebehorende Trijn Jacobsdr. die int voorsz. huijs ten tijde vanden
arreste als den 6e augusti 1500 acht ende tzestich was, achtervolgende desselfs verclaringhe aldaer.
Welcke voorsz. moeble van Jan Aertsz. noch in wesen ofte onvercocht zijn ende verborcht bij Zegher
Jansz. ende Cornelis Cornelisz. cuijper, beijde wonende aende Gasthuijslaen ter somme toe van £ 15
munte als vooren. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 9 verso.
Folio 75.
Burgher Jansz. brouwer.
Inden eersten hadde Burger Jansz. die gebannen es gheweest den tweden septembris 1568, huijs,
erve ende brouwerie ghenaempt den Dissel, staende int Oosteijnde der stede van Delft, twelck opde
verhuiringe ghehuiert es gheweest bij IJtgen Amen dochter huijsvrouwe vanden voorsz. Burger
Jansz. Waer aff prima maij 1570 achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 9 verso ende
de verhuiringhe folio 7 verso, een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 35.
Item den huijsraedt inden selven huijse die noch in wesen ende niet vercocht es bedraecht
achtervolgende de besoinge vanden commissaris folio 9 verso behalven zekere 35 sacken mouts,
zoe haver als gerste ende de ghereetschappe tot der brouwerie, twelck al tsamen verborcht es
gheweest bij Jan Borgers zoen wonende naest der dore, ter somme toe van £ 26-10-06 munte als
voren.
Gerrit Dirckxz. smit.
Inden eersten hadde den voorsz. Gherardt Dirckxz. die gebannen es gheweest den (niets ingevuld),
huijs ende erve staende inde Papesteghe binnen der voorsz. stede, twelck ghehuiert es gheweest bij
Grietgen Jansdr. huijsvrouwe van Gherardt Dirckxz. voorsz. Waer van prima maij 1570 een jaer
huijshuiren, achtervolghende de besoinge vanden commissaris folio 10 ende de verhuiringhe folio 6,
verschenen sal zijn van £ 9.
Item de moeblen inden selven huijse bevonden die noch in wesen ofte onvercocht zijn, bedragen bij
de estimatie daer van ghedaen, blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 10, de somme
van £ 5-13-06. Welcke voorsz. goeden verborcht zijn gheweest bij Stijntghen Jan Wolfgen weduwe.
Jacob Dreijsz. backer.

Item hadde den voorsz. Jacob Dreijsz. backer die den (niets ingevuld) ballinckx landts gheleijt
gheweest es, huijs ende erve staende in IJpolitus buiert binnen der voorsz. stede, blijckende bij de
besoinge folio 10, twelck bij Aeltghen Jans dochter huijsvrouwe vanden voorsz. Jacob Dreijsz.
ghehuijert es, achtervolgende de verhuiringhe prima maij 1570 een jaer huijshuier, verschenen sal
zijn van £ 25.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden die niet vercocht maer verborcht zijn bij
Adriaen Jansz. clockstelder, Pieter Pietersz. substituijt vanden schoudt ende den bode der voorsz.
stede, zijn gheëstimeert gheweest ter somme toe van £ 19-19-00 munte als voren.
Folio 76.
Meester Harman Schinckel bouckprinter.
Meester Harman Schinckel die binnen der stede van Delft gheëxecuteert es gheweest den (niets
ingevuld), hadde inden jare 1567 vercocht eenen Henrick Henrickxz. gelteluwer, huijs ende erve
staende aenden Langendijck bijden haspel. Maer alzoe de cope staende de troublen gheschiet es, es
tzelve huijs ghehuiert bij Henrick Henrickxz. voorsz., waer van den eersten maij 1570 een jaer
huijshuier verschenen sal zijn, achtervolghende de besoinge vanden commissaris folio 22 ende de
verhuiringhe vande huijsen folio 8 van £ 25.
Nota ofte desen Henrick Henrickxz. huiere sal moeten betalen vanden tijde dat Mr. Harman
gheëxecuteert es gheweest.
Item waren noch bevonden vanden voorsz. Mr. Harman ten huijse van Jacob Jan Gijsbrechtsz. van
Haerlem aende zuijtzijde vande Vlaminckstrate, zekere moeble goeden waer van de estimatie
bedraecht ter somme toe van £ 19-12-00 munte als voren, behalven een zilveren vergulden ke(t)ting
wegende acht ende een halff loot ende twee engels, geëstimeert het loot bij Johan Blanckaert
zilversmidt op 19 sch., met een root corale vijftich met een reuijcker met paerlen daer aen hangende
ende eenighe vergulde teijckenen, wegende tsamen 14 loot, geëstimeert het loot op 16 st. Welck
voorsz. corale vijftich eene Machtelt ghenaempt toe quampt, die tselve alsulcx te wesen
presenteerden te verclaren bij eede. Item een sackxken daer inne bevonden waren twee philippus
daelders, drie daelders ende een halve het stuck van 32 stuvers ende twaleff penningen van 7
stuvers. Item diversche pampiren als octroijen, contracten ende andere stucken, daer over waren
twee obligatien, deen van 35 guldens sprekende op heer Victor Henrickxz. de Brugge, sprutende vuijt
cope van boucken daer op gheteijckent stondt opden rugge betaelt te wesen de somme van 27
gulden. Het ander houdende op Barent Henrickxz. van Delft bouckbinder wonende binnen der stede
van Haerlem van date den 6e junij 1564. Welcke voorsz. penninghen ende pampiren bijden schoudt
gheaenvaert zijn ende opden stadthuijse ghebracht om met de voorsz. penningen te betalen den
arrebeijt ende oncosten vande boucken die in groot ghetall zijn, te doen brengen opden stadthuijse
voorsz. Item noch perschen ende alrehande gereetschappe dienende tor de printerie. Welcke voorsz.
printe Anthoni Maria Bergange den commissaris verclaert heeft bij hem den voorsz. Mr. Harman
gheleendt te wesen. Voor welcke voorsz. goeden hem borghe gheconstitueert heeft achtervolghende
de besoinge vanden commissaris folio 10, Henrick Dircxz. brouwer.
Item de boucken hier voren gheroert wesende in grote ghetale, zijn met mandenen opden stadthuijse
der stede van Delft ghebracht ende naderhandt zoe desen ontfanger verstaet, ghepurgeert ende de
ghereprobeerde daer vuijt verbrandt bijden pastoer der voorsz. stede, in presentie vanden offitien.
Ende alsoe deselve souden moghen vergaen ende bevargeren ende desen ontfanger niet en weet
ofte hij deselve sall vercopen. Werdt tselve hier ghestelt voor memorie.
Folio 77.
Boudewijn de stoeldraeijer.
Huijsinghe.
Inden eersten hadde Boudewijn de stoeldraeijer die den (niets ingevuld) binnen der stede van Delft
gheëxecuteert es gheweest, huijs ende erve staende inde Giststeghe, blijckende bijde besoinge
vanden commissaris folio 10 verso, daer hij inne te wonen plach ende ghehuiert es gheweest bij
Jafen Jacobsz. Wetter. Waer aff achtervolgende de verhuiringe folio 14 verso prima maij 1570 een
jaer huiers verschenen sal zijn van £ 10.
Item hadde noch de voorsz. Boudewijn vercocht eenen Eewoult Ewoutsz. stoeldraijer, huijs ende erve
staende aende westzijde vande Brabantsche Turfmarckt ghenaempt den Houtuijn inden jare 1566,
voor de somme van duijsent ponden munte als boven. Te betalen 72 gulden ghereedt ende vijftich
guldens tsiaers ter volder betalinghe toe, die den voorsz. coper al betaelt zeijt te hebben tot den
termijn die prima maij 1569 verschijnen soude. Dan alzoe tvoorsz. huijs bevonden es staende de
troublen vercocht gheweest te zijn, es tselve mede verhuiert ende prima maij 1570 een jaer huiers
verschenen sal zijn, als ghehuiert bij Ewoult Ewoutsz. voorschreven. Blijckende bijde voorsz.
besoinge folio 21 ende de verhuiringhe folio 9 van £ 20.
Nota ofte desen Ewoult huiere vanden tijde dat de condempnatie ghegaen es, betalen sal als voren.

Item hadde de voorsz. Boudewijn ghecocht van Mr. Aelbrecht Jansz. chirurgijn huijs ende erve
staende inde Breedstege, twelck ghehuiert es gheweest bij Henrick Adriaensz. laest schoemaecker,
tot behouve van Maritghen Floren weduwe van Boudewijn Floren. Waer van achtervolgende de
besoinge vanden commissaris folio 21 ende de verhuiringhe folio 6 een jaer huijshuier verschenen sal
zijn van £ 14.
Somma vande huijsen.
Moeblen.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden die noch in wesen ofte onvercocht zijn ende
verborcht bij Henrick Arentsz. schoemaecker ande Pontmarckt ende Steven Jansz. bostelman
wonende inde Giststeghe, zijn geëstimeert gheweest achtervolghende de besoinge vanden
commissaris folio 10 verso op £ 24-03-00 munte als boven.
Folio 78.
Meester Egbert Claesz.
Item was den voorsz. Mr. Egbert Claesz. die den (niets ingevuld) binnen der stede van Delft
gheëxecuteert es gheweest, bewonende huijs ende erve staende inde Vlaminck strate, blijckende bij
de besoinge vanden commissaris folio 10 verso, twelck opde verhuiringen ghehuiert es gheweest bij
Lijsbeth Gerritsdr. huijsvrouwe van Arien Jansz. molenaer, ten behouve ende vuijten name van
Jannetghen Woutersdr. weduwe van Mr. Egbert voorsz. Waer aff achtervolgende de verhuiringhe
vande huijsen prima maij 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 12. Dan alzoe de
huijsvrouwe van Mr. Egbert heeft verthoent brieven dat dit huijs haer toe behoerde voor ende al eer
zij Mr. Egbert ghetroudt hadde ende daeromme bijden commissaris d’een helft bij provisie tot
alimentatie vande voorsz. vrouwe schijnt ontslagen te wesen. Daer omme hier voor d’ander helft £ 6.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden die niet vercocht maer noch in wesen, zijn
geëstimeert boven eenige cleijne percelen van cleijnder waerden die bij andere luijden ghesustineert
werden haer toe te behoren, ter somme van £ 11-00-06 ende verborcht bij Adriaen Lambrechtsz.
glasemaecker. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 10 verso.
Cornelis Jansz. messemaecker inde Crabbe.
Inden eersten hadde Cornelis Jansz. voorsz. die den tweden septembris 1568 ballinckx landts gheleijt
es gheweest, huijs ende erve staende opt houckxken vande Coestrate ghenaempt de Crabbe.
Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 10 verso. Twelck bij Maritghen Jansdr.
huijsvrouwe vande voorsz. Cornelis ghehuiert es gheweest ende prima maij anno 1570 een jaer
huijshuier verschenen sal zijn van £ 12.
Item was inden selven huijse bevonden zekeren soberen huijsrade die niet geëstimeert es gheweest,
maer verborcht bij Fijtghen Claesdr. inden Nobel huijsvrouwe van Cornelis Wel schipper. Blijckende
bijden inventaris daer van zijnde gheteijckent met de lettere O.
Goessen verwersknecht.
Item was bevonden daer Goessen voorsz. wonachtich was zeer soberen huijsrade dewelcke
achtervolgende de voorsz. besoinge alle te samen niet vuijt brengen en mochte bij estimatie een
goude crone, die verborcht es gheweest bij Maritgen Dirckxdr., niet teghenstaende dat de voorsz.
Goessen wel vijff ofte zes jaren van aelmisse vanden heijligen gheest gheleeft hadde.
Jan Cornelisz. de zoene van Cornelis Cornelisz. in zijn leven havenmeesters knecht.
Folio 79.
Alsoe den inventaris van alle de goederen, inschulden ende vuijtschulden van Cornelis Cornelisz.
vader daer Jan Cornelisz. die ghebannen es den 5 e novembris 1567, zijn aenpaert in competeerden
mochte bij eede van Trijn Joostendr. weduwe van Cornelis voorsz. ghesterckt ende overgelevert es,
mitsgaders Jan Cornelisz. op zijn portie ontfangen hadde naer desselfs vaders overlijden mede de
aff….. vande selve weduwe, waer bij den selven Jan Cornelisz. niet ofte zeer weijnich comen en
soude. Daer omme hier nijet.
Adriaen Christophelsz. wiens huijsvrouwe Neel Jansdr. absent ende ghebannen es.
Huijs.
Item hadde de voorsz. Adriaen Christophelsz. wiens huijsvrouwe Neel Jans dochter cruienierster den
5e novembris 1567 ghebannen es, huijs ende erve staende in IJpolitus buert. Waer aff prima maij
1570 als ghehuiert bij Zijvert Henrickxz. de broeder van Adriaen Christophelsz., blijckende bijt
besoinge vanden commissaris folio 27 ende de verhuiringhe vande huijsen folio 7, een jaer huiers
verschenen sal zijn van £ 49.
Item was dit voorsz. huijs bewoent gheweest vanden eersten maij 1568 tot prima maij daer aen
volgende bij Pieter Hoflandt substituijt vanden baelliu van Delflandt. Ende was de huiere onder den
selven ghearresteert, belopende £ 66 ponden munte als vooren. Blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 27 verso, van dit ende de navolgende 3 parthien.
Renten.

Item een rente van £ 3 van 40 groten als boven die den voorsz. Adriaen Christophelsz. ende Neel
sprekende hadden op een huijs staende binnen der stede van Rotterdam inde Kerckstrate, twelck toe
compt eenen Inge Bouwensz. Waer van prima maij 1568 een jaer verschenen was.
Custinghen.
Item hadde den voorsz. Adriaen Christophelsz. ende Neel zijn huijsvrouwe inden jare 1565 vercocht
eenen Jan Jansz. Potter huijs ende erve staende over het stadthuijs ghenaempt de Drie Commen,
voor de somme van £ 2.000 van 40 groten voorsz., te betalen 200 ghelijcke ponden ghereedt ende £
72 tsiaers. Waer van den 26e novembris 1567 een jaer verschenen was. Compt daeromme hier voor
custinghe penningen ende ofgaende goeden, blijckende bijt besoinge ofte inventaris vanden
commissaris gheteijckent C.C. jaerlickx de somme van £ 72.
Ghereede penningen.
Item es noch bevonden gheweest dat de voorsz. Adriaen Christophelsz. ende Neel Jans voorsz.
hadden staende onder Alexander Balbaen taeffelhouder tot Delft £ 500 munte van 40 groten
alsvoren, die bij appoinctemente vande Hove van Hollandt den voorsz. Adriaen gheconsenteert zijn te
lichten onder cautie, daer hij voor borghe geconstitueert heeft Arent Jansz. waert inde Pau.
Daeromme hier aen gereede penningen die soude moghen comen £ 500 munte als voren. Blijckende
bijt arrest vanden commissaris geteijckent D.D. Dan alsoo de voorsz. Adriaen deselve verteert heeft,
seggende hem in den troubeleten tijde bij zijnder huijsvrouwe niet ghehouden te hebben. Daer omme
hier voor memorie.
Folio 80.
Noch heeft desen ontfangher ghehoort ghepleijt te wesen zekere saecke voorden Hove van Hollant
als dat eenen Zijvert Henrickxz. broeder van Adriaen Christophelsz. man van Neel Jansdr.
cruinierster, als transport hebbende van Adriaen voorsz., eijschende was bij obligatie merckelijcke
somme van penningen een Gregorio Ballotto coopman tot Haerlem. Ende alzoe questie was op de
deuchdelijckheijt vande selve obligatie, alsoe de voorsz. Gregorie allegeerden betalinghe vandien,
e
bijden voorsz. Hove gheordonneert was te compareren voor commissaris den 28 januarij 1569 stilo
communie hollandie, heeft desen ontfangher den commissaris geadverteert dat desselfs Adriaen
Christophelsz. goeden ter cause van zijnder huijsvrouwen vuijt saecke vande voorleden troublen
gearresteert waren en oversulckx het recht van zijnen …. bewaert te werden indien ijet bevonden
mochte werden hem Adriaen te competeren. Dan alsoe de voorsz. crediteur soude wonachtich zijn
vuijten den districte ofte intremisie van desen ontfanger als tot Haerlem. Daer omme hier nijet.
Moeblen.
Nopende de moeble goeden die ten verzoucke van Zijvert Henrickxz. vuijten name van Adriaen
Christophelsz. den 16e aprilis ’67 int bij wesen van Neel Jansdr. ghemuentorieert zijn gheweest. Alsoe
deselve al verstroeijt ende tvoorsz. huijs ghespolieert es gheweest ende oick de overghebleven,
bedragende ter somme toe van £ 38-03-06, naderhandt gedistraheert zijn gheweest voor tijde ende
arreste vande commissarisen, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 11. Daer omme hier
nijet.
Nota dat de zwager daer mentie aff gemaeckt wert bijde voorsz. besoinge ende artijckel als boven, de
goeden gespolieert te hebben. Allegeert tzelve abuijs te wesen ende hem selven voorde commissaris
daer aff ghepurgheert ende de voorsz. goeden bijde voornoemde Neel Jans dochter selver naer
ghenomen te hebben ende de reste bij Adriaen Christophelsz. voor tijde vande commissaris vercocht
te wesen.
Claes Duijst.
Moeblen.
Inden eersten zijn ten huijse van Frans Duijst van Voorhout ghevonden int cantoer van Claes Duijst,
zekere moeble goeden van cleijnder waer die inden inventaris van Frans Duijst verhaelt staen ende
aldaer mentie aff gemaeckt sal werden. Daer omme hier nijet.
Landen.
Item hadde Claes Duijst wonachtich binnen der stede van Delft, die ghebannen es den 5 e novembris
1567, twee mergen teelandts ghelegen tot Wateringhe. Daer bruijcker aff es eenen Cornelis Jansz.
als ghetrout hebbende de weduwe van Jacob Ariesz. voor de somme van £ 6 van 40 groten vlaems
tsiaers. Waer van Kersmisse 1568 een jaer verschenen was, blijckende dit ende t’navolgende artijckel
bijde besoinge voorsz. folio 13 verso, van £ 6. Dan alzoe dit schijnt provelandt te wesen als
possesseur van zekere vicarie, staende op St. Louweris oultaer binnen der stede van Delft. Daer
omme hier tzelve voor memorie.
Folio 81.
Item noch drie mergen landts wesende ontrent twee hondt weijlandts ende het ander teelandt, mede
leggende tot Wateringhe. Twelck van zijnder majesteijts weghen verhuiert es gheweest voor een tijde
van zes jaren. Waer van voor het jaer van 1569 het eerste jaer pacht verschenen soude zijn, van £

10-10-00 munte als voren. Daer oick mede Kersmisse 1568 een jaer aff verschenen was van £ 10-1000 als boven. Dan alzoe dit mede schijnt provelandt als voren. Daer omme hier mede voor memorie.
Somma het jaerlickx incommen vande landtpachten.
Renten.
Item schijnt noch dat dese Claes Duijst sprekende hadde een jaerlickxe rente van £ 2-10-00 van 40
groten vlaems tsuck, staende tot de voorsz. vicarie ghefondeert op St. Louwerijs oultaer, die
vuijtghereijckt werden bij eenen Leendert Philipsz. opde Houff, wonende inden ambochte vande
Liere, die hij altijt betaelt hadde in handen van Claes Duijst, vuijtghesondert het jaer van 1566, twelck
hij in handen van Frans Duijst betaelt hadde. Zulckx dat noch in allen ghevallen het jaer verschenen
Valckenburger marckt 1567 te ontfanghen stondt. Blijckende bijde arresten van de goeden van Frans
Duijst folio 3. Dan alzoe dit mede prove goet es, daer omme hier mede voor memorie.
Item schijnt noch dat Claes Duijst als zoen van Frans Duijst ofte erfgenaem van zijnder moeder ofte
anders compecteren soude zeker aenpaert in eenighe goeden van Frans Duijst. Dan alzoe tselve niet
gheheel claer en es ende breder opde goeden van Frans Duijst daer mentie aff gemaeckt sal werden.
Daer omme hier tselve voor memorie.
Alsoe mede mentie ghemaeckt wert folio 2 opde goeden van Frans Duijst van twee campen landts,
ghelegen in Maeslandt daer den pachter aff verclaert de leste pachte met Claes Duijst gemaeckt te
hebben ende nochtans die pachte die lest verschenen was, betaelt in handen van Frans Duijst
voorsz. sulckx dat ghetwifelt soude mogen werden ofte tselve soude gheseijt zijn vuijt zijns vaders
ofte vuijte des voorsz. Claes Duijsten prive name. Dan alsoe tselve ghevonden werdt bijden
commissaris onder Frans Duijsten incomen, sal aldaer breder mentie ghemaeckt werden. Daer omme
hier voor memorie.
Enghel Adriaensz. mandemaecker ende Grietgen zijn huijsvrouwe.
Inden eersten hadde Engel Adriaensz. ende Grietgen Cornelisdr. die den 5 e novembris 1567 ballinckx
landts geleijt zijn geweest huijs ende erve staende bijde Nieuwe Kerck binnen der stede van Delft.
Twelck bij die vander gherechte der voorsz. stede vercocht es gheweest eenen Philps Cornelisz.
ouwe Jan Notaris, die prima maij 1567 daer inne es comen wonen. Blijckende bijt besoinge vanden
commissaris folio 14 verso. Maer alsoe bevonden es tvoorsz. huijs staende de troublen vercocht te
wesen, es tselve mede verhuiert, waer van prima maij 1570 volgende de verhuiringhe een jaer
verschenen sal zijn, als ghehuiert bij Pieter Cornelisz. voorsz. voor de somme van £ 10.
Folio 82.
Nota ofte desen coper niet en behoort te betalen huiere vanden tijde dat hij Enghel ghebannen es
gheweest ofte dat hijt beseten heeft.
Nopende de moeble goeden die de voorschreven parsonen competerende waren, alsoe deselve voor
meij 1567 hem met haren huijsrade vuijt der stede van Delft gugetijff ghemaeckt hadden, blijckende
bijde certificatie daer van zijnde geteijckent M.M. ende andere gheteijckent L.L. van ghelijcke
substantie. Daeromme hier niet.
Gherrit Fransz. verwer inde Blauwe handt.
Inden eersten hadde Gerrit Fransz. die den 9e septembris 1568 ballinckx landts gheleijt gheweest es,
huijs ende erve staende binnen der stade van Delft in Vrou Juttelandt ghenaempt het Blauwe Vierstal,
blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 23 verso. Twelck in tween ghedeelt was ende
zuijtzijde bewoent werde bij Arent Jansz. schipper. Welcke voorsz. zuijtzijde ghegouden heeft opde
verhuiringhe ende prima maij 1570 als ghehuiert bij Jan Sijmonsz. kistemaecker een jaer huiers
verschenen sal sijn van £ 11.
Item de noortzijde vant voorsz. huijs die bewoent plach te wesen bij Dirck Maertsz. es ghehuiert bij
eenen Zegher Pietersz. tafelakenwever, blijckende bij de verhuieringe folio ut supra. Waer van mede
prima maij 1570 verschenen sall zijn een jaer huijshuier van £ 10.
Somma van huijshuieren.
Item blijckt noch bijde voorsz. besoinge dat onder Adriana Willemsdr. huijsvroiuwe vanden voorsz.
Gerrit Jansz. bijden schoudt der voorsz. stede ghearresteert soude wesen een jaer huijshuier in
futurem. Waer aff omtrent den eersten maij een halff jaer verschenen soude zijn. Maer alzoe mede
der vrouwen goeden toegeslagen es en weet desen ontfanger niet waer hij tvoorsz. halff jaer aen
soude moghen verhalen.
Folio 83.
Dan schijnt dat de voorsz. weder verhuiert zijn gheweest. Ende heeft Arent Jansz. schipper bekendt
schuldich te wesen over een vierendeel jaer huiers, verschenen prima maij anno 1569, alsoe hij
seijde de reste in handen vande vrouwe betaelt te hebben £ 4-05-00 munte als voren.
Ende Dirck Maertsz. mede over een ghelijck halff jaer, verschenen als voren £ 5-15-00 munte als
boven.

Aelngaende de moeble goeden en es gheen inventaris desen ontfangher ghelevert, alsoe hij Gerrit
lanck voor tijde vanden arreste vuijt der stede van Delft was vertrocken ende zijn huijsvrouwe was bij
haer moeder gaen wonen, vercopende haer huijsraedt om daer aff te leven. Blijckende bijde attestatie
gheteijckent met de letteren M.M.
Arent Jansz. timmerman ende Aeltgen Jan de Brabers dochter.
Item hadde Arent Jansz. timmerman die den 5 e novembris 1567 ballinckx landts gheleijt gheweest es
ende Aeltghen Jan de Brabers dochter, huijs ende erve staende binnen der stede van Delft in ofte op
den houck van Sinte Annen strate, waer aff prima maij 1570 als ghehuiert bij eenen Gherardt Claesz.
backer vuijten name van Henrick Louwerisz. timmerman een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 10.
Item alsoe naderhandt tot kennesse van desen ontfanger ghecomen was dat noch achter aent
voorsz. huijs wesen soude een cleijn huijsken, twelck bewoent was gheweest bij eenen Dominicus
Gerritsz. cleermaecker. Dan alsoe questie es ofte dit huijs, mitsgaders het ander groote huijs in eenen
bondt verhuiert soude wesen, dan niet, es tselve bijden ontfangher vuijter handt verhuiert eene Jan
Cornelisz. huijstimmerman bijde Haech poorte voor de somme van £ 4-10-00 munte als voren, op
conditien nochtans ofte naemaels bevonden werde tvoorsz. huijs onder de huiere vant voorgaende
huijs begrepen te wesen. Dat indien gevalle de voorsz. huiere aff doet ende te niete soude zijn, sulcx
dat sonder ander wedervaren hier aff prima maij anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn
van £ 4-10-00.
Item schijnt dat in dit voorsz. huijs vanden eersten maij 1567 tot prima maij 1568 inne gewoent soude
hebben Heijltgen Jansdr. weduwe wijlen Henrick Dirckxz. corenmeter. blijckende bijde certificatie
geteijckent L.L.
Folio 84.
Item alsoe tvoorsz. huijs doer absentie vanden voorsz. Arent Jansz. ende zijn huisvrouwe leech
stondt, es daer inne comen wonen eenen Jan Jansz. Sluijs cleermaecker, op alsulcke conditie dat hij
daer huiere aff betalen soude als tselve opde verhuiringhe soude gelden. Zulckx dat dien
achtervolgende prima maij anno 1569 een jaer huiers vanden selven huiere verschenen was van £
10.
Ende nopende het cleijn huijsken daer achter aen staende, hier voren verhaelt die Dominicus
Gerritsz. cleerlapper den officier der selver stede aff ghedaen heeft gheteijckent met de letteren J.J.
Was den selven daer aff schuldich prima maij 1569 twee jaren huiers, het een jaer van £ 10 ende het
ander jaer van £ 12 van 40 groten vlaems tstuck alsvoren. Daer hij op verclaerde betaelt te hebben in
als zoe aen reparatie aen desselfs Arent Jansz. kinderen ghedaen ende gelt bij hem betaelt de
somme van £ 16 munte als voren, sulcx dat hij noch daer aff schuldich soude zijn de somme van £ 6
ofte daer omtrent. Ende alsoe de voorsz. Dominicus een zeer schamel man es diet tselve niet en
heeft te geven, daeromme hier tselve voor memorie.
Somma vant incomen vande huijshuiren bedraecht jaerlickx (niets ingevuld).
Custinghen.
Item hadden de eerfgenamen van Jan de Braber daer dese Aeltgen een vierde paert aff competeert
int ghemeen openbaerlicke in maijo ofte julio anno 1566 vercocht eenen Neelttgen Pietersdr. oude
maecht, een huijsken ende thuijn staende aende Geerwech daer dese Aeltgen over haer vierde paert
aff comen soude die somme van £ 181-05-00 munte voorschreven, te betalen op daghen ende
termijnen, waer van het termijn ghevallen prima maij 1568 negen ponden munte als boven te betalen
staedt. Dan alzoe tselve schijnt geschiet te wesen staende de troublen, es tvoorsz. vierde paert in
arreste ghestelt. Ende alzoe ghetwijfelt werde ofte om het vierde paert dat aen zijnder majesteijt
ghevallen ende gedevolueert es, de ghehele cope soude moeten gheretaicteert werden. Dan ofte de
voorsz. coopster sal moghen volstaen met de onbetaelde custing penningen, dan ofte zij op sal
moeten legghende al tgene zij in handen vande fugitijven betaelt heeft, dan off men het vierde paert
sal moeten verhuiren, twelck te presumeren staedt, dat sonderlinghe niet gelden en soude. Werdt
tselve hier ghestelt voor memorie.
Item schijnt dat de voorsz. Arent Jansz. ende Aeltgen vercocht soude hebben eenen Allardt Philipsz.
bostelman seker huijs ende erve staende inde (niets ingevuld), voor de somme van 500 ponden van
40 groten als voren, te betalen met 20 gelijcke ponden tsiaers ofte anders breder in de schultbrieff
verhaelt, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 20 verso. Dan alzoe ghetwifelt werdt ofte
dit huijs ofte het ander dat hier voren ghestelt es, wesen mach tgene bijden commissaris
ghedenoteert wert, alsoe de voorsz. Aeltgen hare voorkinderen haer vaderlicke erve op desen huijse
ende custing penningen vandien lang voor date vande troublen bewesen ende gheassigneert hadde
die oick bijde weesmeesters der stede van Delft tot behouve vande kinderen tzedert d’assignatie tot
noch toe ontfangen zijn geweest. Blijckende bijt extract vuijt den weesboucke der voorsz. stede hier
overgelevert. Daer omme hier tzelve voor memorie.
Folio 85.

Kanttekening: Nota dat Machtelt Willemsdr. huijsvrouwe van Allardt Philipsz. bostelman verclaert
heeft het jaer verschenen prima maij 1568 betaelt te hebben onder wien de resterende custinghe
ghearresteert zijn. Referende haer altijt tot de brieven daer van zijnde die bijden voorsz. Arent
onlanckx voor zijn vertreck in handen ghegeven zijn eenen Gerardt Dirckxz. brouwer int Vliegende
Hart, om daer aen te verhalen de somme van thien ponden groten vlaems die hij Gerrit aende voorsz.
Aerent ten achteren was. Zulckx dat hij de penningen vande jare 1568 ende ’69 ontfangen heeft zoe
desen ontfanger verstaet. Dan alzoe het jaer van ’68 schijnt betaelt geweest te sijn voor date vande
arrest ende desen ontfanger niet zeker en es of hij tzelve soude moeten accepteren, wert tselve hier
gestelt voor memorie.
Aengaende den inboele inden selven huijse en zijn geen bevonden dan een oudt beschutsel van
wagheschot, staende int voorhuijs, een oude coets van wagescot staende inde coecken met twee
houte langhe besloten kisten met vijff opslaghen staende inde camer. Die naert beduncken inde selve
camer ghewrocht ende ghemaeckt zijn, alsoe men deselve vande camer niet wel dragen ofte
ghecrigen en can, met een besloten bedtstede ende eenen cleercaste anmalcanderen mede van
wagheschot inde muer ghewrocht ende vast ghemaeckt. Sulckx dat die meest al inden huijse horen
ende nagelvast zijn. Blijckende bijde verclaringhe daer aff ghedaen, gheteijckent met K.K. Ende oick
bij andere certificatie gheteijckent L.L. Ende tot corroboratie van desen werdt noch overgheleijt
certificatie van twee ghetuijgen, gheteijckent met de letteren P.P. houdende dat Arent Jansz. ende
zijn huijsvrouwe omtrent meij 1567 met haren huijsrade hem vuijt der stede van Delft fugitijff
ghemaeckt hadden. Daer omme vande moeble goeden hier nijet.
Meester Jacob Evertsz.
Meester Jacob Evertsz. inde Groene tente die den 14 e maij 1569 ballinckx landts gheleijt es gheweest
en hadde vuijtwisende den inventaris ten tijde van zijn vertreck gheen eijghen huijs binnen der voorsz.
stede van Delft alzoe hij wonachtich was in zeker huijs twelck eenen Mr. Claes Barthoultsz. eenen
Faes viscoper naderhandt vercocht heeft. In welcken huijse bevonden zijn zeeckere moeble goeden
van cleijnder waerden die noch in wesen zijn ende niet ghepriseert maer verborcht bij Cornelis
Buschop organist vande Oude Kercke binnen der voorsz. stede.
Item hadde noch in voorleden tijde de voorsz. Mr. Jacob vercocht eenen Claes Haddemansz. zeker
huijs ende erve, staende opt houckxken vant Marckvelt, daer althans vuijt hanckt den Burch, voor de
somme van 1.500 ponden van 40 groten vlaems tstuck. Te betalen twee hondert ghereedt ende
hondert ghelijcke ponden tsiaers, waer aff prima maij 1568 resteert te betalen met twee navolgende
termijnen in betalinge vande ghehele cope. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 17
verso. Dan alsoe de voorsz. Claes Haddemansz. tvoorn. huijs weder vercocht heeft in maijo 1565
eenen Jan coman inde Wolzack op daghen ende termijnen te betalen, daer hem Claes Haddemansz.
noch 1.650 ghelijcke ponden vuijt zaecke vandien competeren ende tvoorsz. huijs mede onder des
voorsz. Jan comans goeden aengheslaghen ende verhuiert es. Sulckx dat sijnder majesteijt de
ijpoteecque gheaenvaert heeft, daer de custing penninghen die Claes Haddemansz. voorsz.
schuldich es aff compecteren te betalen. Ende alsoe hij selfs niet betaelt en werdt van zijn
achterwesen, daeromme hier tzelve voor memorie.
Folio 86.
Meester Cornelis Hugens zoen.
Landtpachten.
Inden eersten een derde paert ofte het contingent tghene Mr. Cornelis Hugensz. die den 8 e octobris
anno 1568 ballincks landts gheleijt gheweest es, hadde in zes merghen landts leggende tot
Gravezande, daer Jan van Abbenbrouck ende Jacob Willemsz. elckx mede haerluider aenpaert af
compt, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 23 verso. Waer aff achtervolgende de
verhuiringhe gedaen tot Naeltwijck folio 2 verso Kersmisse 1569 een jaer verschenen es. Als
ghehuiert bij Job Henricxz. nazaet van Crijn Jansz. Joncker van £ 4-10-00.
Item stondt noch te betalen over het aenpaert tghene Mr. Cornelis Hugensz. compecterende mochte
vande gheheele zes merghen, achtervolgende de oude huiere van £ 14 de anno 1568, blijckende
bijde besoinge vanden commissaris folio 23 verso et supra.
Item vijff merghen een hondt teelandt ghelegen tot Naeltwijck ofte in Watering ambacht, belendt
aende oost ende westzijde twee sherenweghen, aende noortzijde Adriaen Joosten, ande zuijtzijde
Willem Pietersz. met bruijckware ofte eijgen landt. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris
folio 24, twelck mede verhuiert es gheweest voor een tijt van zes jaren, waer van Kersmisse 1569
achter volgende de verhuieringhe tot Naeltwijck ghedaen een jaer huiers verschenen was van £ 1510-00.
Item was den pachter schuldich over de pachte vanden jare 1568 ten tijde vanden arreste £ 15-15-00.
Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 24 ut supra.

Item noch achthien mergen landts toebehorende als boven, waer van de vijtalff merghen ghelegen
zijn inden ban van Wateringhe ondert baeliuschap van Naeltwijck, belendt aende westzijde de
rentmeester vande gravinne van Arenberghe, aende oostzijde Gherardt Willemsz. opden dijck, aende
noortzijde de banwech, aende zuijtzijde de Molesloet. Noch zeven mergen ghelegen buijtens dijckx
mede ghelegen ondert baeliuschap van Naeltwijck voorsz. Belendt aende westzijde den duijn vande
gravinne van Arenberghe, aent oosteijnde de Maesdijck, ande zuijtzijde Gerardt Joppen ende ande
noortzijde Gherardt Willemsz. als bruijcker. Noch derdalff mergen ghelegen inden ban van
Gravezande, belendt aende noortzijde het cappittel van Naeltwijck ende ande westzijde de grote
wech. Item noch derdalff ende noch ander halff mergen landts ghelegen in Gravezande. Dewelcke al
tsamen alsoe die in eenen bondt verhuiert gheweest waren blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 25 ende oick alzoe tzelve oerbaerlickxste dochte te wesen, overmits men van
eenighe landen de belende niet en conde voor dien tijde gheweten, weder voor een tijt van zes jaren
verhuiert zijn gheweest, waer van Kersmisse anno 1569 vant eerste jaer pachten verschenen es. Als
ghehuiert bij eenen Adriaen Joosten wonende in Zandtambocht. Blijckende bijde verhuiringhe
ghedaen tot Naeltwijck folio 2 verso. Daer omme hier £ 91.
Folio 87.
Item was den pachter schuldich ten tijde vanden arreste, blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 25 verso £ 110 voer den ghehelen pachte vanden jare 1568.
Somma de jaerlickxe incomen vande landtpachten bedraecht £ 111 van 40 groten.
Renten.
Item werdt noch bevonden ghearresteert ende toegheslagen te wesen een rente van 18 ponden
munte van 40 groten als voren tsiaers, staende ten lijve van Arent Cornelisz. daer moeder aff was
Maritgen Anthonis dochter, staende opder stede van Delft. Daer in augusto 1568 een jaer aff
verschenen was, blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 24. Maer alzoe gheallegeert
wert dat meester Cornelis die jaerlickx vuijt den name van zijn sone heffende was als gecomen van
desselfs Arents moeders goeden, wert tselve hier gestelt voor memorie.
Moeblen.
Item schijnt noch dat Mr. Cornelis voorsz. ghehadt soude hebben eenige moeble goeden, maer dat hij
deselve soude hebben doen vercopen bijden boelhuijsmeester der voorsz. stede inden jare 1565.
Daer van den voorsz. boelhuijs meester volder betalinghe in maijo 1565 soude hebben ghedaen in
handen van Mr. Cornelis voorsz. die naer de vercopinghe bij zijn zoen Huijch Cornelisz. soude
ghegaen wesen copen zijnen coste. Blijckende bijde verclaringhe daer aff wesende gheteijckent met
de letteren R.R. Daer omme hier nijet.
Aeltgen ende Anna Pieters dochteren.
Nopende de goeden van Aeltgen ende Anna Pieters dochteren heeckelsters, die den 20 e maij 1568
ballinckx landts gheleijt gheweest zijn, en zijn geen goeden bevonden. Blijckende bijde verclaringhe
gheteijckent met de letteren Q.Q. Daeromme hier nijet.
Folio 88.
Willem Jansz. Verschoer.
Aemgaende de goeden van Willem Jansz. Verschoer die den 5 e novembris 1567 ballinckx landts
gheleijt gheweest es, zijn mede gheen bevonden. Blijckende bijde attestatie gheteijckent met de
letteren T.T. Ende oick andere certificatie gheteijckent M.M. Daer omme hier nijet.
Cornelis Jansz. coman.
Aengaende Cornelis Jansz. coman die den tweden septembris 1568 ende Maritghen Jacobs dochter
zijn huijsvrouwe die den 5e novembris anno 1567 ballinckx landts gheleijt zijn gheweest, die ghewoent
hadden opt houckxen vande Papesteghe binnen der voorsz. stede van Delft, zijn in aprili inden jare
1567 daer vuijt vertrocken sonder ijet daer ghelaten te hebben. Blijckende bijde certificatie
gheteijckent S.S. ende oick bij ander certificatie gheteijckent L.L. Daeromme hier nijet.
Hans de speelman.
Aengaende Hans de speelman vuijten Briele die den 5e novembris anno 1567 ballinckx landts
gheweest es en zijn geen goeden bevonden alzoe hij een vande eerste was die hem vuijt zaecke der
voorleden troublen fugitijff ghemaeckt heeft ofte vertrocken es, mede blijckende bijde certificatie
gheteijckent met de letteren L.L. ende noch andere certificatie gheteijckent met de letteren N.N. Daer
omme hier nijet.
IJsbrant Bastiaensz.
Nopende IJsbrandt Bastiaensz. die den tweden septembris 1568 ballinckx landts gheleijt es gheweest
en heeft insgelijckx geen goeden ghelaten, alsoe hij filius familias was ende noijt comanschappe van
zijn selfs wegen en dede, maer zijn vader diende. Blijckende bijde voorsz. certificatie gheteijckent met
de letteren L.L.
Cornelis Cornelisz. de Zeeu.

Nopende Cornelis Cornelisz. de Zeeu die den tweden septembris 1568 ballinckx landts gheleijt
gheweest es en zijn mede geen goeden bevonden, alsoe hij voer meij anno 1567 vertrocken was vuijt
der stede van Delft, latende een vrouwe met vijff kinderen die in grote armoede leven. Blijckende
bijde certificatie gheteijckent met de letteren L.L. ende noch andere certificatie gheteijckent N.N. Daer
omme hier nijet.
Folio 89.
Henrick de heuckmaecker.
Nopende de goeden van Henrick de heuckmaecker ad idem ut supra. Blijckende bijde certificatie
geteijckent L.L. als boven.
Bastiaen Joppesz. calckdrager.
Aengaende de goeden van Bastiaen Joppesz. calckdrager die den tweden septembris anno 1568
ballinckx landts gheleijt gheweest es en zijn mede desen ontfanger gheen goeden ghelevert, alsoe
deselve over langen tijde vanden heijligen geest met zijn huijsgezinne gheleeft hadden, blijckende
bijde certificatie geteijckent (niet verder ingevuld).
Pieter Jansz. messemaecker.
Aengaende Pieter Jansz. messemaecker ende zijn mede geen goeden bevonden alsoe deselve lanck
voorden turbulenten tijde vuijt Delft was vertrocken sonder daer domicilie ghehouden te hebben.
Blijckende bijde voorn. certificatie geteijckent met de letteren N.N. Daeromme hier nijet.
Gheertgen Jans dochter.
Aengaende Geertgen Jans dochter suster van Willem Jansz. messemaecker en zijn gheen goeden
bevonden alsoe deselve in maijo anno 1567 vertrocken was met tgene zij hebben mochte. Blijckende
bij de certificatie gheteijckent O.O.
Frans Duijst Dirckxz. van Voorhout van welcke goeden van Frans Duijst voorsz. geen ontfanck
aff en es alzoe geen sententie ghegaen en es.
Inden eersten schijnt dat het huijs daer Frans Duijst wonachtich was, hem niet eijgen toe en quam
alsoe den tijtel vanden inventaris luijdende es; inventaris vande moeble goeden bevonden ten huijse
twelck geseijt werdt toe te comen de weduwe van Gerardt Thielmansz., toecomende deselve goeden
e
Frans Duijst van Voorhout Dirckxz., ghemaeckt den 5 octobris anno 1567. Ende alzoe van tvoorsz.
huijs aldaer mede mentie ghemaeckt wert daeromme hier voor memorie.
Alle de moeble goeden aldaer bevonden zijn gheïnventorieert ende ghepriseert gheweest. Ende
alsoe eenige vandien ghenoempt werden de kinderen ofte andere luijden te compecteren ende oick
ettelijcke parthien onghetaxeert zijn die tsamen verborcht zijn gheweest bij eene Trijntgen Frans
Duijsten dochter ende Grietgen Boeckels dochter weduwe wijlen Joost Frans Dammasz. Ende werdt
daer omme alhier sulckx dat geen zekere somme daer aff te noemen en es, van deselve niet
geëxpresteert. Blijckende bijden inventaris daer van zijnde, gheteijckent met de letter A.
Folio 90.
Landtpachten.
Item alzulcke portie ofte zoe vele als Frans Duijst, Claes Duijst ende Adriaen Menninck des voorsz.
Frans Duijst zwager, competeren mach in derthien vijfthien deelen, die Frans Duijst voorn. met zijn
kinderen toecomen in een woninghe met acht ende twintich mergen drie hondt landts, met huijs,
schuier, berch ende gheboempte, leggende inden ambochte van Ouderschie inden Ouden
Dijckxpolder. Waer aff de ander twee vijffthienden delen Grietgen Huijgendr. weduwe van Cornelis
Machielsz. Doelman ende Neeltgen Jan Roon tot Leijden toe behoren. Welcke voorsz. woninghe
gebruijckt werdt bij Hubrecht Claesz. wonende aende Cleijwech, die jaerlickx voorde gheheele
woninge betaelt de somme van £ 108 van 40 groten vlaems tstuck. Belopende voorde derthien
vijfthienden delen toecomende Frans Duijst met zijn kinderen de somme van drie ende tnegentich
ponden 2 st. munte als boven. Compt voorde jaerlickxe portien van Frans Duijst, Claes Duijst ende
Adriaen Menninck, de somme van (niets ingevuld).
Alsoe den pachter seijt betaelt te hebben in april anno 1568 de pachte gevallen Voorschoten ende
Valckenburger marckt anno 1567, mitsgaders overmits het importuijn vervolch vanden selven den
pachte vanden jare 1568 ende ’69 bij anticipetio. Blijckende bij inventaris ofte besoinge vanden
commissaris van dit ende tvoorgaende artijckel folio 1. Daer omme werdt tselve hier ghestelt voor
memorie.
Item noch de portien ofte zoe vele als aengaet Frans Duijst, Claes Duijst ende Adriaen Menninck in
elff mergen landts, ghelegen in Vlaerdinger ambocht inde woninghe daer Pieter Thol te wonen plach,
belegen aende oostzijde die oude Harch, aent westeijnde de Vlaerdincksche wech, aende zuijtzijde
het convent van Coninckxvelt tot Delft ende aende noortzijde Mr. Aernoult Sasbout, die gebruijckt
werden bij Floris Florisz. inde Noortkethel voor tzeventich ponden van 40 groten vlaems tsiaers. Waer
van Valckenburger marckt anno 1569 een jaer verschenen sal zijn, alsoe de voorleden jaren pachts
bij Frans Duijst selver ontfanghen zijn. Blijckende bijde besoinge ofte receul vanden commissaris op

de goeden van Frans Duijst folio 1 verso. Daer omme hier voorde portien ofte contingenten van Frans
Duijst, Claes Duijst ende Adriaen Menninck jaerlickx de somme van (niets ingevuld).
Folio 91.
Item de portien die Frans Duijst, Claes Duijst ende Adriaen Menninck competeren in omtrent zes
mergen landts inde Ketel die gebruijckt werden bij Gillis ende Leendert Gerrits zoenen broeders
wonende tot Schipluijden, belendt aende noortzijde t’convent van Ste. Agnieten tot Delft, aende
zuijtzijde de laen vande woninghe van Pieter Gerritsz. Thol, streckende vande Schiedamsche wech
tot de oude Harckx, gemeen met vierdalff mergen toecomende het convent van Ste. Barberen tot
Delft, waer van Valckenburger marct anno 1569 een jaer pachten verschenen es van £ 30 munte als
boven ende een coppel capoenen. Alzoe de voorgaende jaren betaelt waren ten tijde vanden arreste
in handen van Frans Duijst voorsz., blijckende bijden inventaris vande goeden van Frans Duijst folio
2, Compt daeromme voorde portien van Frans Duijst, Claes Duijst ende Adriaen Menninck voorsz.,
de somme van (niets ingevuld).
Item twee campen elckx van twee mergen landts ghelegen inden Dijck polder inden ambochte van
Maeslandt, belegen ande zuijtzijde Jan van Schoon tot Haerlem met zijn consorten, aende noortzijde
Cornelis Jan Boeckelsz. mede met zijn consorten, ande west ende oostzijde Hugo de Groot. Daer
bruijcker aff es Cornelis Thijmansz. in Maeslandt, tsiaers voor £ 20 ende twee coppel capoenen.
Waer van achtervolgende de verclaringhe vanden pachter Alre Heijligen daghe anno 1568 een jaer
verschenen was. Daeromme hier £ 20.
Nota alsoe den pachter verclaert de leste huiere gemaect te hebben met Claes Duijst ende nochtans
de leste pachte in handen van Frans Duijst betaelt te hebben ofte tzelve vuijt de name van zijn vader
ofte vuijt zijn prive name gheschiet mach zijn.
Item zesthien mergen vier hondt landts ghelegen in Rijswijck aende Delfsche wech, streckende vande
selve wech tot ande zijde belegen aende oostzijde int Smoudt, ghelegen in een campe groot 20
mergen die gebruijckt werden bij eenen Cornelis Baertsz. wonende tot Rijswijck, de mergen van £ 7,
waer aff het eerste jaer huiers Kersmisse anno 1568 verschenen sal zijn. Blijckende bijden inventaris
vande goeden van Frans Duijst folio 1. Daer omme hier voorden jaerlickxen pachte.
Item vier mergen landts ghelegen in Baerdijck inden ambocht van Maeslandt die gebruijckt werden bij
Joosten weduwe wijlen Claes Jacobsz. wonende in Hoenderlandt anden Oudendijck, voorde somme
van £ 234-06-00 munte als voren ende een coppel capoenen tsiaers. Waer aff Kersmisse 1568 een
jaer verschenen was. Blijckende bijden inventaris vande goeden van Frans Duijst folio 2 verso. Daer
omme voorden jaerlickxe pachte £ 34-06-00.
Folio 92.
Item drie mergen landts ghelegen inden ambocht van Maeslant belegen aende oostzijde Cralinger
Molensloet, aende westzijde de weduwe van Jan Henrickxz. van Persijn, ande noortzijde de Schee
ende aende zuijtzijde de Gaech. Twelck gebruijckt wert bij Joris Pietersz. in Maeslandt, jaerlickx voor
de somme van £ 15-15-00 munte als boven ende een coppel capoenen. Waer van kersmisse 1568
een jaer verschenen was. Blijckende bij de besoinge ofte inventaris folio ut supra. Daer omme hier
voorden jaerlickxen pachte £ 15-15-00.
Item een campe die int mergenbouck contribueert voor drie mergen landts ghelegen inden ambocht
van Rijswijck aende heerewech bijde Delftsche siecken, die te lene ghehouden wert vande prelaet
van Egmondt. Belegen aende noortzijde het convent van Reijnsburch, aende zuijtzijde Hubrecht
Aertsz. lakencoper tot Delft, streckende oost op tot aende Siecken cade. Twelck ghebruijckt wert bij
Hubrecht Adriaensz. inden Gulden Boom buten der stede van Delft, de mergen tsiaers voor 14
gulden, waer van Kersmisse anno 1568 een jaer verschenen was. Blijckende bijde besoinge ofte
inventaris folio ut supra. Daer omme hier £ 42.
Item drie mergen landt ghelegen in ontrent 24 mergen landts gemeender veur ende ghemeender
aerde gelegen in Ruinen bij Pijnakel, die gebruijckt werden bij Jacob Pietersz. als getrout hebbende
de weduwe van Cornelis Adriaensz. wonende aldaer die verclaert heeft geen belende daer van te
weten. Jaerlickx voorde somme van £ 12 munte als voren. Waer van Kersmisse anno 1568 een jaer
verschenen es, blijckende bij de besoinge folio 3. Daer omme hier £ 12.
Item derdalff mergen landts ghelegen inden ambocht van Dorp gemeen met veerthien merghen,
belegen aent westeijnde de Vlaerdinckxsche vaert ende aent oosteijnde de Zouteveensche rijwech,
die gebruijckt werden bij Meeus Thonesz. voor £ 12 tsiaers waer van Kersmisse anno 1568 een jaer
verschenen was. Blijckende bijde inventaris ofte besoinge voorsz. folio 3. Daer omme hier £ 12.
Item anderhalff mergen landts gheleghen in Rijswijcker ambocht gemeender veur ghemeender aerde
in een campe van 9 mergen landts, tgene ghebruijckt wert bij Coert Jorisz. wonende in Rijswijck
voorde somme van £ 6 munte voorsz. tsiaers, waer van Kersmisse anno 1567 een jaer verschenen
was, blijckende bijde voorsz. besoinge folio 3 verso. Daer omme hier £ 6.
Folio 93.

Item een zesthiende paert van zeventhien mergen landts met huijs, schuier, berch ende geboempte
daer op staende, tgene ghebruijckt wert bij Henrick Cornelisz. wonende bijde Ziecken van Delft, voor
de somme van £ 7-10-00, daer geen lantmercken aff ghenomineert en werden ende vuijter huiere
gebruijckt wert. Daer den pachter tzedert het jaer van ’69 schijnt niet aff betaelt ofte immer met Frans
Duijst niet aff gerekent te hebben. Alsoe de voorsz. pachter zeijt den voorsz. Frans Duijst inden jare
1563 ghegeven te hebben in betalinghe vande voorleden jaren pachten ende die gene noch vallen
souden een obligatie van 16 ponden groot vlaems, sprekende op eenen Jacob Cornelisz. in
Zwanenburch, blijckende bijt besoinge voorsz. folio 3 verso. Daer omme hier voort jaerlickx incomen
vandien £ 7-10-00.
Item d’een helft van 17 hondt landts leggende in Oude Mathenesse daer d’ander helft aff toecompt
Pieter Pietersz. Sasbout, beleghen aende westzijde Anthones Jacobsz. Starrenburch, aende
noortzijde Jacob Evertsz. tot Schiedam, aende oostzijde de Mathenesche wech ende aende zuijtzijde
zeker landt toebehorende den heijligen geest tot Schiedam ende Corstiaen Jacobsz. Karre. Die
gebruijckt werden bij Hubrecht zoen van Adriaen Gerritsz. wonende inden Corten Boomgaert. Den
hoop jaerlickx voor £ 20 waer van Kersmisse anno 1568 een jaer verschenen es, blijckende bijt
besoinge ofte inventaris voorsz. folio 4. Daer omme hier voor deen helft £ 10.
Item noch omtrent vijff hont landts gheleghen in Haech ambocht achtert convent inde Poten inden
Haghe voorsz., tgene ghebruijckt wert bij Frans Pietersz. wonende opt Spoeije voor de somme van £
8-10-00 ende een paer capoenen tsiaers vande kinderen van Frans Duijst achtervolgende de relatie
vanden doerwaerder. Waer van Kersmisse anno 1567 een jaer huiers verschenen es, blijckende bij
de besoinge vanden commissaris folio 4. Daer omme hier £ 8-10-00.
Somma van jaerlickxe incomen van landtpachten vanden voorsz. Frans Duijst cum socijs.
Custing penningen.
Item compecteerden noch den voorsz. Frans Duijst een jaerlickxe custinge van £ 16-13-04 van 40
groten vlaems als voren, sprutende vuijte zaecke van een cope van een brouwerie daer althans inne
woent Cornelis Jacobsz. Fijck die deselve jaerlickx prima maij schuldich es, ter cause van £ 433-0604 munte als boven. Den voorsz. Duijst ter cause als boven compecterende. Daer het eerste jaer aff
verschenen was prima maij anno 1565, waer van prima maij 1568 een jaer te betalen staedt.
Blijckende bijt arrest gheteijckent met de letter C, blijckende bij de besoinge ofte inventaris van Frans
Duijst folio 5. Compt daeromme £ 16-13-04.
Renten.
Folio 94.
Item compecteerden den voorsz. Frans Duijst een losrente van £ 24 tsiaers staende opde graefelicke
domeijnen, ghecomen van Dirck Duijst verschinende in Martio, waer van in martio anno 1568 een jaer
verschenen was. Blijckende bijden inventaris als boven folio 5. Daeromme hier £ 24.
Item een losrente van 6 ponden munte als boven die den voorsz. Frans Duijst sprekende hadde opde
stede van Delft. Daer van in september 1568 achtervolgende de besoinge vande commissaris folio 5
verso een jaer verschenen was. Daer omme hier £ 6.
Item een rente van £ 12-10-00 munte als boven staende opde graefelicke domeijnen van
Noorthollant, waer van den 16e augusti anno 1567 een jaer renten verschenen was. Blijckende bij de
besoinge folio 5 verso. Daer omme hier £ 12-10-00.
Noch een rente van zes ponden vijff schellingen munte alsboven, staende opt schoudt ambocht van
Delft ende t’baeliuschap van Delflandt ende voorsz. opde domeijnen van Noorthollandt, verschijnende
den 11e julij. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio ut supra. Daer omme hier £ 6-10-00.
Item £ 18 munte als boven die vuijtghereijckt werden bij Frans Pietersz. wonende in Zuitmaeslandt,
waer van Petri ad Cathedram anno 1568 stilo communi een jaer renten verschenen was. Ende es de
voorsz. rente verzekert op die woninge ende landen ghelegen inde Zuijtbuierte daer Floris Pietersz.
voorsz. op woent. Blijckende bijt voorsz. besoinge folio 5. Daer omme hier £ 18.
Noch £ 14-07-06 tsiaers die vuijtgereijckt werden bij Frans Dirckxz. schrijnwercker bij die Watersloot,
waer van den 7e februarij 1568 een jaer verschenen was. Blijckende bijde besoinge folio 6. Daer
omme hier £ 14-07-06.
Item noch 12 gelijcke ponden tsiaers staende opde vijff grote steden van Hollant, verschijnende den
eersten septembris ende den eersten marti. Daer omme hier £ 12.
Item vier ponden thien schellingen munte als boven staende op zeker huijs op Maeslandtsche sluijs
toebehorende Trijntgen Jacobsdr. weduwe van Jacob Adriaensz. aldaer. Waer van Alre Heijligen
daghe anno 1568 een jaer verschenen es. Blijckende bijde besoinge folio 6. Daeromme hier £ 4-1000.
Folio 95.

Noch een ghelijcke rente van £ 4-10-00 die vuijtgereijckt werden bijt convent inde Poten alhier inden
Haghe, waer van Valckenburger marckt anno 1567 een jaer verschenen was. Blijckende bijde
besoinge folio 6 verso. Daer omme hier £ 4-10-00.
Item een jaerlickxe rente van vijftthien stuvers tsiaers, staende op zekere huijsinghe binnen der stede
van Delft naest de Haech poorte, die vuijtgereijckt werden bij eenen Cornelis Adriaensz. wielmaecker.
Waer van Alre Heijlighen daghe 1568 vijff jaren verschenen zijn. Blijckende bijde besoinge folio ut
supra. Daer omme hier 15 st.
Item een jaerlickxe rente van £ 0-12-06 munte als boven tsiaers, staende op een woninghe in
Rijswijck daer Pieter Cornelisz. op woont, waer van Kersmisse 1568 drie jaren verschenen zijn.
Blijckende bijde besoinge ut supra. Daer omme hier £ 0-12-06.
Item een jaerlickxe rente van thien stuvers tsiaers die vuijtgereijckt werden bij eenen Lenert Cornelisz.
als rentmeester vande kercke goeden, verzekert op zeker huijs staende tot Rijswijck voorsz. in die
Kercklaen, waer van prima maij anno 1568 een jaer renten verschenen was. Blijckende bijt besoinge
als boven. Daer omme hier 10 st.
Item een rente van £ 0-07-06 munte alsvoren staende op zekere huijsinge ghelegen ande westzijde
vande Verwersdijck teghens t’nieuwe gasthuijs over, die vuijtgereijckt werden bij Weijn den Harst
wonende tot Delft. Waer van Alre Heijligen daghe anno 1568 een jaer verschenen was. Blijckende bijt
besoinge voorsz. folio 7. Daeromme hier £ 0-07-06.
Item schijnt noch bijt voorsz. besoinge folio ut supra dat gevonden es dat den voorsz. Frans Duijst
compecteren soude een rente van 15 stuvers tsiaers, staende op een huijs ende erve binnen der
voorsz. stede van Delft ande zuijtzijde vande Molenstege toebehorende Henrick Jansz., waer van
achtervolgende het register vanden voorsz. Frans Duijst, Alre Heijligen daghe anno 1568, 11 jaren
verlopen souden zijn.
Item noch een rente van ghelijcke somme van 15 stuvers tsiaers, staende op een ander huijs binnen
der voorsz. stede van Delft ande westzijde vande Verwersdijck bijde Molestrate, tgene toe te behoren
plach Cornelis Machielsz. cuper. Welck voorsz. huijs nu beseten soude werden bij eenen Adriaen
Jansz., waer van prima maij anno 1566 een jaer renten verschenen es. Blijckende bij de besoinge
alsboven.
Maer alsoe den doerwaerder gherelateert heeft dat hij den voorsz. Henrick ende Adriaen die de twee
parthien vuijtreijckende zijn, nijet en weet te becomen. Blijckende bijde besoinge folio 7. Daer omme
hier tzelve voor memorie.
Folio 96.
Somma vande erflicke ende losrenten bedraecht den jaerlijckxen ontfanck behalven des twee leste
navolgende parthien £ 104-07-06.
Lijfrenten.
Item was den voorsz. Frans Duijst heffende een jaerlickxe lijfrente, staende tzijnen lijve van £ 12
munte als voren tsiaers, staende opde stede van Delft, waer van in martio anno 1568 een jaer renten
verschenen es. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 5. Daer omme hier £ 12.
Nota dat schijnt desen Frans Duijst collateur ofte patronus te wesen van zekere vicarie staende op
Ste. Laurens ofte Louwijs outaer binnen der stede van Delft.
Nopende andere absenten, ghebannen, gheëxecuteerde ofte die haerluijder goeden toegeslagen
souden moghen zijn binnen der stede van Delft, es desen ontfanger tot noch toe geen kennesse aff
ghedaen geweest ofte eenighe arresten ghelevert.
Aengaende de pecuniele amenden ofte honorable mulcten civile die bijde gherechten der stede van
Delft, Rotterdamme ofte oick elders ghepronunchieert souden mogen zijn ofte andere toegeslagen
goeden vuijt zaecke als boven. Alsoe desen ontfanger daer niet aff veradverteert es ende geen
ontfanck en heeft ghehadt. Daer omme hier nijet.
Andere goeden der ghebannen personen eertijts wonachtich binnen der stede van Rotterdamme.
Olivier Jansz. caescoper.
Inden eersten hadde Olivier Jansz. die den 9 e octobris 1568 ballinckx landts gheleijt es gheweest,
huijs ende erve staende tot Rotterdamme int Westvierendeel waer aff prima maij 1570 als ghehuiert
bij Adriana de Leest huijsvrouwe van Olivier voorsz. een jaer huiers verschenen sal zijn. Blijckende
bijde besoinge vanden commissaris ende oick de verhuiringhe tot Rotterdam ghedan folio 1, een jaer
huiers verschenen sal zijn van £ 20-10-00.
Moeblen.

Item was inden selven huijse bevonden zekeren huijsrade ofte moeble goeden die noch in wesen ofte
onvercocht ende verborcht zijn bij Jacob Jansz. Leest die geëstineert zijn geweest ter somme toe van
£ 37-19-00 munte als voren. Blijckende bijde besoinge folio ut supra.
Folio 97.
Landen ende woninghen.
Item compecteerden noch den voorn. Olivier Fransz. de helft van een woninghe met zesthien mergen
landts ghelegen tot Monster, belendt aende oostzijde Jan Jacobsz., de westzijde de weduwe van
Maerten Willemsz. van Polanen, de noortzijde de heerewech ende de zuijtzijde de Maesloot. Item de
helft van drie mergen landts ghelegen inde Poeldijck in twee stucken ofte parcelen, wesende het een
stuck groot 14 hondt, belendt ande west zijde het landt van Maerten Pietersz., ande zuijtzijde de
Gantel, aent noorteijnde den heerenwech ende ander oostzijde Jan Pouwelsz. met zijn landt tot
bruijckware etc. Welcke voorsz. woninghe met 16 ende drie mergen landts Pieter Jansz. wonende
opde Geeste tot Monster jaerlickx voorde somme van £ 132-10-00 munte als boven. In welcke
voorsz. huiere schijnt dat noch begrepen soude zijn zekere duijn ofte buijten landen sonder dat den
pachter zekerlicke weet ofte die den voorn. Olivier compecterende zijn. Waer aff Kersmisse anno
1569 een jaer pachten van vijff jaren die de voorsz. huiere noch geduren sal verschenen zijn.
Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio prima verso. Daer omme hier over deen helft
vande somme £ 66-05-00.
Custinghen.
Item schijnt noch bijde relatie vanden doerwaerder geteijckent met letter A. article 14 dat den voorsz.
Olivier Jansz. compecteren soude zekere custing penningen ter cause vande vercopinghe van huijs
ende erve staende inde Hoochstrate naest het huijs daer hij inne te wonen plach, tgene hij vercocht
soude hebben eenen Jan Gerritsz. schoemaecker. Maer alsoe onder de voorsz. Jan Gerritsz. goeden
hier naer vant voorsz. huijs mentie gemaeckt wert. Daer omme hier nijet.
Jan Gerritsz. schoemaecker.
e
Item hadde Jan Gerritsz. schoemaecker die insgelickc den 9 octobris anno 1568 ballinckx landts
gheleijt es geweest, huijs ende erve staende binnen der voorsz. stede van Rotterdamme inde
Hoochstrate. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2 waer van achtervolgende de
verhuiringhe prima maij anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn, als ghehuiert bij Maritgen
Jans dochter van £ 5.
Aengaende de moeble goeden inden selven huijse bevonden die niet vercocht maer verborcht zijn bij
Ghijsbrecht Gerritsz., zijn geëstimeert gheweest waerdich te wesen de somme van £ 8-10-00 munte
als boven.
Jan Pietersz. alias Bestel.
Item hadde Jan Pietersz. voorsz. die den 9 e octobris anno 1568 mede ballinckx landts gheleijt
geweest es, staende inde Hoochstrate opt houckxken vande Gasthuijs steghe, zeker huijs ende erve.
Blijckende bij de voorsz. besoinge folio 2, twelck bewoent was bij de huijsvrouwe vanden selven ende
oick achtervolghende de verhuiringhe bijde selve ghehuiert, waer aff prima maij anno 1570 een jaer
huiers verschenen sal zijn van £ 20.
Folio 98.
De estimatie vanden huijsrade ofte moeble vande goeden inden selven huijse bevonden die noch in
wesen ofte onvercocht zijn, maer verborcht bij eenen Cornelis Pietersz. Vroes. Achtervolgende de
besoinge folio 2 verso bedraecht ter somme toe van £ 22.
Anthonis Joosten laeckencoper.
Item was den voorsz. Anthones die ghebannen es gheweest den 9 e octobris anno 1568 bewonende
huijs ende erve staende inde Hoochstrate opde houck vande Moriaens steghe Twelck ten tijde
vanden arreste bijde huijsvrouwe vanden selven bewoent werde. Blijckende bijde besoinge vanden
commissaris voorsz. op Rotterdamme folio 2 waer aff als ghehuiert zijnde bij Adriaen Pietersz. Cam
prima maij anno 1570 volgende de verhuiringhe vande huijsen aldaer ghedaen folio 2, een jaer
huijshuier verschenen sal zijn van £ 20.
Nota dat bijde besoinge vanden commissaris mentie ghemaeckt wert dat gheallegeert es gheweest
dat dit huijs toe comen soude zekere weeskinderen. Daeromme hier tselve ghestelt voor memorie.
Item de moeblen inden selven huijse bevonden die noch in wesen ofte niet vercocht en zijn ende
verborcht bij Adriaen Pietersz. Cam, zijn geëstimeert gheweest op £ 23-04-00 munte als voren.
Alewijn Henrickxz. ofte Joostensz. smidt.
Item hadde Alewijn Henrickxz. die mede den 9 e octobris anno 1568 ballinckx landts gheleijt gheweest
es, huijs ende erve staende inde Hoochstrate int Oostvirendeel. Blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 3 waer van achtervolgende de verhuiringhe voorsz. als ghehuijert bij Magdalena
Cornelisdr. prima maij anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 16.

Item de estimatie vande moebele goeden inden selven huijse bevonden die mede noch in wesen ofte
onvercocht zijn ende verborcht bij Dirck Jacobsz. slotemaecker beloept achtervolgende de besoinge
vanden commissaris folio 3, £ 12-16-00.
Cornelis Doedesz. inden Salm.
Huijsen.
Inden eersten hadde Cornelis Doedesz. voorsz. die mede den 9 e octobris anno 1568 ballinckx landts
gheteijt es gheweest, staende inde Hoochstrate int Oostvirendeel huijs ende erve. Blijckende bijde
besoinge vanden commissaris folio 3, twelck bijde huijsvrouwe ten tijde vanden arreste bewoent es
gheweest ende oick bijde selve ghenaempt Elijsabeth IJemandtsdr. ghehuiert. Waer aff volgende de
verhuiringhe folio 3 verso prima maij anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 16.
Folio 99.
Item hadde noch de voorsz. Cornelis Doedesz. vercocht inden jare 1566 in maijo eenen Jacob
Machielsz. huijs ende erve staende binnen der voorsz. stede van Rotterdamme, voor de somme van
acht hondert ponden van 40 groten vlaems tstuck, te betalen £ 108 gereet ende alle meijdagen daer
aen volgende tnegentich ghelijcke ponden ter volder betalinghe toe. Blijckende bijde voorsz. besoinge
folio 4. Dan alsoe naderhandt den voorsz. commissaris ghebleecken es tselve huijs staende de
trouble gevalineert te wesen, es tselve den 8 e julij anno 1569 weder in arreste gestelt ende dien
volghende mede verhuiert, waer aff prima novembris anno 1570 een jaer huiers als ghehuiert bij
Zoete Vincentsdr. weduwe wijlen Jacob Machielsz. voorn. verschenen sal zijn van £ 12.
Item hadde den voorsz. Cornelis Doede zoen huijs ende erve met een boomgaert ghelegen inde
Goudtsche Waghestrate, blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 3, twelck ghehuiert es
gheweest bij Elijsabeth IJemandts dochter. Waer van prima maij anno 1570 volgende de verhuiringhe
een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 5.
Somma vande huiere vande huijsen compt jaerlickx (niets ingevuld).
Moeblen.
Item de priseringhe vande moeble goeden bevonden ten huijse daer Cornelis Doedesz. voorsz.
wonachtich was, die noch in wesen ofte onvercocht es ende verborcht bij Gerrit Gerritsz. volgende de
besoinge vanden commissaris folio 3 verso, bedraecht ter somme toe van £ 18-03-00.
Renten.
Item hadde den voorsz. Cornelis Doede zoen sprekende opder stede van Rotterdamme een
jaerlickxe rente van 30 st. tsiaers, verschijnende in novembri, die den 23 e decembris anno 1568 in
arreste ghestelt es gheweest. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 3. Daer omme hier
30 st.
Custing penningen.
Item compecteerden den voorsz. Cornelis Doedesz. van IJemandt Henrickxz. de somme van £ 432
munte als voren. Ende dit als reste van meerder somme, te betalen Alre Kinderen daghe anno 1566,
£ 30 ende alle jaren daer aen volgende ghelijcke £ 30 ter volder betalinghe toe, sonder dat de voorsz.
IJemandts weduwe wiste wat jaer verschenen ofte onbetaelt was. Daer omme hier voorden jaerlickxe
ontfanck £ 30.
Folio 100.
Adriaen Hugensz. backer.
Item hadde den voorsz. Adriaen Hugensz. backer die mede den 9e octobris 1568 ballinckx landts
gheleijt es gheweest huijs ende erve staende inde Hoochstrate int Oostvirendeel. Daer ten tijde
vanden arreste de huisvrouwe inne wonende was. Blijckende bijde voorsz. besoinge vanden
commissaris folio 4. Waer aff achtervolgende de verhuiringhe prima maij anno 1570 als ghehuiert bij
Floris Adriaensz. backer een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 16.
De estimatie vande moeble goeden inden selven huijs bevonden, welcke goeden noch in wesen ofte
onvercocht zijn ende verborcht bij Huijch Adriaensz., bedraecht ter somme van £ 11-17-06 munte
voorsz.
Henrick Cornelisz. brouwer int Hardt.
Huijsen.
Item hadde Henrick Cornelisz. die mede den 9 e octobris 1568 ballinckx landts gheleijt es gheweest,
huijs, erve ende brouwerie staende inde Hoochstrate, twelck bijde huijsvrouwe vanden selven
bewoent es geweest volgende de besoinge voorsz. folio 4. Dewelcke oick bijde voorsz. vrouwe
genaempt Catharina Quirijns dochter ghehuijert es gheweest. Waer van prima maij anno 1570 een
jaer huiers verschenen sal zijn van £ 30.
Item hadde noch Henrick Cornelisz. vercocht jonckheer Adriaen vander Does een huijs ofte leech erf
voorde somme van hondert acht ende tzestich ponden van 40 groten als voren. Waer van prima maij
anno 1566 een jaer verschenen was. Blijckende bijde besoinge voorsz. folio 4 verso. Maer alzoe
tselve staende de troublen veralieneert was, es tselve mede verhuijert. Waer aff prima maij anno

1570 als ghehuiert bij Catherina Quirijns een jaer huiers verschenen sal zijn, volgende de
verhuiringhe folio 4 van 20 st.
Item compecteerden noch den voorsz. Henrick Cornelisz. de somme van £ 300 munte als voren, te
betalen op zekere termijnen met 18 gelijcke ponden tsiaers ter volder betalinghe toe, sprutende vuijt
zaecke vande cope van een huijs staende opt Rodezandt, tgene hij vercocht hadde eenen Claes
Adriaensz. Maer alzoe mede ghebleecken es tvoorsz. huijs staende de trouble veralieneert te wesen,
es tselve mede verhuiert, waer aff prima maij anno 1570 als ghehuiert bij Katharina Quirijns dochter,
als de huiere haer overgelaten bij Jacob Adriaensz. doerwaerder een jaer huijshuiren verschenen sal
zijn. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 5 ende de verhuiringhe folio 4 van £ 12.
Folio 101.
Somma den incompste vande huijsen beloept (niets ingevuld).
Custing penningen,
Item compecteerden noch den voorsz. Henrick Cornelisz. van Cornelis Dirckxz. hordemaecker zekere
termijnen van custing penningen van 18 ghelijcken ponden tsiaers ter cause van zeker huijs ende
erve staende inden Houtuijn. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 5. Dan alsoe
naderhandt den voorsz. commissaris scheen tvoorseijde huijs, staende de troublen veralineert te
wesen, es tselve den 8e julij anno 1568 in arreste ghestelt ende weder onderrecht zijnde, tselve
voorde trouble vercocht te wesen. Daeromme hier de voorsz. £ 18.
Ende dien volgende ontslagen.
Item alsoe gheallegeert werdt dat Henrick Cornelisz. dit voorsz. huijs soude vercocht hebben als
voecht van zekere weeskinderen ende niet vuijt zijn selfs name. Daer omme hier tselve voor
memorie.
Moeblen.
Item was noch int huijs daer Henrick Cornelisz. inne wonachtich was, ghevonden zekeren inboele die
gheëstimeert es gheweest ende verborcht bij Cornelis Willemsz. ter somme toe van £ 5-03-00 munte
als voren. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 4.
Cornelis Meinertsz.
e
Item hadde Cornelis Meijnertsz. schoelmeester die mede den 9 octobris anno 1568 ballinckx landts
gheleijt es geweest, staende in de Lombaert strate huijs ende erve twelck ghehuiert es gheweest bij
Pieter Louwerisz. cuper. Waer van prima maij anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn.
Volgende de besoinge folio 4 verso ende de verhuiringhe folio 3 van £ 15-10-00.
Item was dit voorsz. huijs verhuiert geweest eenen Mr. Willem Willemsz. voor de somme van £ 33
munte van 40 groten als voren tsiaers, ingaende prima maij anno 1568. Waer op achtervolgende de
besoinge vanden commissaris folio 5 verso een halff jaer huiers betaelt was. Compt dat noch resteert
voort ander halff jaer £ 16-10-00 munte als boven.
Aengaende de moeble goeden zijn deselve noch niet vercocht ende verborcht bij Wolphert Cornelisz.
ende Willem Pietersz. Waer aff d’estimatie bedraecht volgende de besoinge vande commissaris folio
5 verso £ 11-18-00 munte als boven.
Folio 102.
Henrick Elandtsz.
Huijs.
In den eersten hadde Henrick Elandtsz. die mede den 9 e octobris anno 1568 ballinckx landts gheleijt
geweest es, huijs ende erve staende inde Hoochstrate genaempt den Wildeman, twelck bijde
huijsvrouwe bewoent es gheweest. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 6 ende oick
bijde selve genaempt Angniesgen Boudaens ghehuiert. Waer van prima maij 1570 volgende de
verhuiringhe folio 4 een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 16.
Moeblen.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden zijn geschat ende ghepriseert gheweest die
oick verborcht zijn gheweest bij Aefgen weduwe wijlen Mr. Pouwels Boudaen, volgende de besoinge
vanden commissaris folio 6, ter somme van £ 13-15-00.
Custing penningen.
Item compecteerden noch den voorsz. Henrick Elandtsz. de somme van hondert tnegentich ponden
van 40 groten als voren, te betalen met 36 ghelijcke ponden tsiaers die hem verzekert waren op
zekere huijsinghe, toebehorende Jochem Cornelisz., verschijnende inde twaleff nachten van
Kersmisse, waer van de brieven gepasseert zijn den 16 e decembris anno 1566. Ende de gheheele
custinghe noch resteren te betalen, blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 6. Daeromme
hier voorden jaerlickxen termijn £ 36.
Item noch een jaerlickxe penning brieff sprekende op Jan Adrianen van Haefkens huijs, te betalen
met £ 24 Kersmisse anno 1567 ende alle Kersmisse 30 gelijcke ponden ter volder betalinghe thoe.

Waer aff den penning brieff gepasseert was den 22 e decembris anno 1566. Blijckende bijde besoinge
vanden commissaris folio 6. Daer omme hier voorden jaerlickxen termijn de somme van £ 30.
Item noch een penningbrieff van twee ende tnegentich ponden munte als boven, sprekende op
Joosgen Cornelis dochter, te betalen met 36 gelijcke ponden tsiaers. Waer op betaelt was als opten
brieff geteijckent voorden eersten termijn verschenen den 18 e augustij anno 1567, £ 36. Ende noch in
handen van eenen Ruijsgen Bouwens die de voorsz. Joosgen Cornelisdr. seijde aengenomen
hebben te betalen voor Henrick Elandtsz. £ 18. Blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 6.
Zulckx dat noch resteert de somme van £ 38 munte alsboven.
Jasper Jansz.
Item hadde Jasper Jansz. die mede den 9e octobris anno 1568 ballinckx landts geleijt gheweest es,
binnen der stede van Rotterdamme huijs, erve ende mouterie, staende in Oosteijnde, twelck naer des
voorsz. Jaspers vertreck den 15e januarij anno 1568 stilo corie bij decrete der voorsz. stede vercocht
es eenen Allardt Anthonesz. Muijs. Dan alsoe tvoorsz. huijs bevonden es staende de troublen
veralieneert te zijn, es tselve mede verhuiert, blijckende bijde besoinge vanden commissaris folio 7.
Waer aff prima maij anno 1570 als ghehuiert bij Cornelis van Crimpen een jaer huijshuier verschenen
sal zijn volgende de verhuiringhe folio 4 van £ 39-10-00.
Folio 103.
Item compt noch van huiere van tvoorsz. huijs vanden 15 e januarij anno 1568 stilo curie, dat het
voorsz. huijs bij decrete vercocht geweest was, tot dat de huiere vande coninklijke majesteijts wegen
ghedaen, te weten prima maij anno 1570 tegen 14 ponden groot vlaems dat tselve huijs verhuiert was
int jaer, de somme van (niets ingevuld).
Item compt noch van huiere vant selve huijs van dat Jasper voorsz. vertrecken was tot dat tselve huijs
bij decrete vercocht es geweest.
Penningen ghecomen vande vercocht moeblen.
Item zijn mede gearresteert onder Govert Dirckxz. als gheordonneert curateur vanden boel van
Jasper Jansz. de somme van hondert ende vijff ponden munte als boven, als ghecomen vande
vercochte moeble goeden om daer mede te betalen de notelickxste ende haestelickxe schulden. Daer
op hij betaelt hadde voor tijde vanden arreste twelck den voorsz. Govert presenteert te affirmeren bij
eede ende rekeninghe te doene des versocht zijnde, de somme van vier ende tachtich ponden 10 st.
6 penn. Zulckx dat noch overgeschoten es de somme van £ 20-14-09 munte als voren.
Item de somme van vier ende vijftich ponden 10 st. munte als boven die schipper Jacob Jansz. van
Rotterdamnme verclaert heeft onder hem te hebben van Jasper Jansz.
Paert scheeps.
Item een achte paert ven een boot ofte buijsschip twelck onder hem heeft eenen Gerardt Cornelisz.
brouwer, waerdich wesende achtervolgende de priseringhe daer van ghedaen de somme van (niets
ingevuld). Blijckende dit ende dvoorgaende articulen van Jasper bijde besoinge folijs 7 ende 8.
Jacob Claesz. inden Oijevaer.
e
Item hadde Jacob Claesz. die den 9 octobris anno 1568 ballinckx landts gheleijt es gheweest, huijs
ende erve staende inde Hoochstrate ghenaempt de Oijevaer. Blijckende bijde besoinge vanden
commissaris folio 8 verso, waer aff prima maij anno 1570 volgende de verhuiringhe folio 3 een jaer
huijshuier verschenen sal zijn, als ghehuiert bij Adriana Cornelisdr. van £ 31.
Folio 104.
Item schijnt dat dit voorsz. huijs ghelaten es gheweest de voorn. Anna Cornelis dochter tot taxatie van
schepenen die t’voorsz. huijs gheëstimeert hebben in een jaer te behoren ter huiere te gelden de
somme van £ 24, waer aff de huiere inghegaen es den eersten julij anno 1568. Blijckende bijde
besoinge voorsz. folio 8 verso. Daer omme hier vande thien maenden te weten tot den eersten maij
anno 1569, dat de huiere inghegaen es vande coninklijke majesteijts weghen, de somme van £ 20.
Aengaende de moeble goeden vanden selven Jacob Claesz. alsoe deselve voor date vanden arreste
al verstroeijt waren. Daer omme alhier nijet.
Jan Thijlsz.
Alsoe de goeden van Jan Thijlsz. bijden baelliu gheïnuentorieert, naderhandt daer bijden commissaris
niet gevonden en zijn, vuijtgezeijt eenighe van cleijnder importancie, die naderhandt bij vercopinghe
vuijt gebracht hebben omtrent 14 stuvers, zulckx dat de oncosten veel meer belopen dan het
principael. Ende oick alzoe deselve ter cause dat hij hardoept was met den viere volgende sententie
vanden Hove van Hollant, naderhandt geëxecuteert es geweest, alsoe tselve met de troublen niet
gemeens en heeft. Zulckx dat desen ontfanger daer aff in zijne rekeninghe vander exploicten naer
ouder gewoente mentie heeft gemaeckt. Daer omme hier nijet.
Lenaert Henrickxz. Saeij.

Aengaende Leenaert Henrickxz. Saeij die mede den 9 e octobris anno 1568 ballinckx landts gheleijt es
geweest en zijn geen goeden bevonden volgende de attestatie daer van gheteijckent met de letter I
ende J.
Cornelis Boom.
Nopende de goeden van Cornelis Boom die mede gebannen es den 9 e octobris anno 1568 ad idem ut
supra. Blijckende bijde attestatie geteijckent met de lettre H.
Jacob Fransz. Snap ende Henrick Jansz. Gelts Cracht.
Roerende de goeden van Jacob Fransz. Snap, Henrick Jansz. Gelts Cracht die den 18e martij anno
1569 stilo communi ballinckx landts gheleijt zijn geweest ende andere absenten, gebannen ofte die
haerluijder goeden toegeslagen soude mogen zijn. En zijn desen ontfanger tot noch toe geen
inventaris en ofte opscrivinghe gelevert alsoe deselve schijnen geen goeden achterghelaten te
hebben.
Gillis Pietersz.
Item es desen ontfanger bijde burgemeesters ende regierders der stede van Rotterdamme
overgesonden den naestlesten octobris anno 1569, zekeren inventaris vande goeden van eenen
Gillis Pietersz. absent ter cause van herezie ofte hardoperie. Ende dit volgende het schrijven vande
excellentie vanden hartoghe, zoe zijluijden verclaren.
Folio 105.
Moeblen.
In welcken inventaris mede ghespecificeert staen zekere moeble goeden die alzoe desen ontfanger
geen zekerheijt en heeft anders dan hier voren, tot noch toe onvercocht gelaten heeft als verborcht bij
eenen (niets ingevuld).
Nota dat naderhandt vercocht zijnde dese moeblen, meer bevonden zijn dan inden vooren inventaris.
Ende noch boven dien drie obligatien houdende naer beduncken van desen ontfangher op zekere
personen buijten desselfs bedrijve wonende.
Item hadde den voorsz. Gillis zekere loetse ofte erff staende int Oesteijnde binnen der stede van
Rotterdamme, waer aff hij inden jare 1568 deen helft aff vercocht hadde eenen Arent Gerritsz. van
Ouwerkerck opde IJsel voorde somme van (niets ingevuld), te betalen (niets ingevuld). Dan alsoe de
voorsz. coper deselve plaetse naderhandt betimmert ende tzijnen coste verbetert schijnt te hebben,
mede alsoe desen ontfanger verstaedt het delickt te wesen heresie ofte hardoperie ende geen
troublen, zulckx dat hij onzecker es hoe ende in wat manieren hij hier aff sal hebben te doene. Werdt
tselve hier gestelt voor memorie.
Nopende de westzijde vande voorsz. loetse die den voorn. Gillis selver te bewonen plach, es int
openbaer verhuiert gheweest, waer aff prima november 1570 omtrent een jaer huijshuier verschenen
sal zijn als ghehuiert bij eenen (niets ingevuld).
Item schijnt noch bijden voorsz. inventaris dat den voorn. Gillis zekere landen hebben soude ofte te
minsten administratie vande landen soude hebben ghehadt, ghelegen inde landen van Putte, Voorne
ofte daer omtrent. Dan alsoe tzelve es buten het districkt vanden ontfanck vande confiscatien van
desen ontfanger, heeft daer omme den rentmeester des landts van Voorne copie vanden inventaris
overgesonden ende bij zijne missive veradverteert ten eijnde het recht van zijnder majesteijt bewaert
werden mochte naer behoren.
Andere goeden van geëxecuteerde ghevangen ende verlopen personen binnen den dorpe vande
Liere.
Heer Arent Bosch eertijts pastoer inde Liere.
Inden eersten schijnt dat de voorsz. heer Arent Bosch, tegenwoordich gevanghen opde Voorpoorte
van desen Hove, eenighe goeden ghehadt soude hebben als huijsen ende landen binnen den dorpe
vande Liere ofte daer omtrent sonder dat desen ontfangher daer geen inventaris aff overgelevert en
es. Ende alzoe ghetwifelt wert ofte tvoorsz. huijsken ende ander landen die den voorsz. Bosch
beseten heeft hem eijghentelijcke thoe comen, dan ofte deselve staen tot der curie ofte vicarie,
twelcke meest al sulckx bevonden es, ende oick eenighe gheallegeert werden vuijt den naeme van
zijn suster, eertijts bij hem verhuiert gheweest te zijne. Daer noch ter tijt desen ontfanger geen
volcomen kennesse aff en heeft dan breder op zijne rekeninghe daer mentie aff maecken sal. Daer
omme hier voor memorie.
Folio 106.
Nota dat questie es twischen den tegenwoordighen pastoer ende eenen Sijmon Jansz. vuijten name
van zijn zoene die elckx schijnen te willen sustineren tot de proeve gerechtich te zijne. Sulckx dat
noch eenige jaren pachten resteren vande lande staende tot den proeve ende oick pastorie,
mitsgaders een cleijn resten van Sijmon Jansz., waer aff opde rekening mentie gemaeckt.

Item hadde noch binnen den dorpe van Naeltwijck een huijs met een boemgaert met zekere cleijne
huijskens daer aen horende twelck alsoe tselve tot kennesse van desen ontfanger ghecomen es,
tselve mede verhuiert. Waer aff prima maij anno 1570 als ghehuiert bij Lucia Dirckxdr. een jaer huiers
verschenen sal zijn. Blijckende bijde verhuiringe ghedaen binnen den dorpe van Naeltwijck folio 4 van
50 st. Dan alsoe de voorsz. Lucia eijgendom anden voorsz. huijse als haer opgedragen pretendeert.
Daer omme hier voor memorie.
Nota dat dit huijs tzedert date vanden arreste ofte apprehentie ofte anders ghebruijckt es geweest bij
de voorn. Lucia, suster vanden voorsz. pastoer. Ende alsoe desen ontfangher onzeker es ofte hij daer
huiere aff sal doen betalen, werdt tzelve alhier mede daer omme ghestelt voor memorie.
Nota dat het voorn. huijs ende boomgaert belast es met renten, waer aff onder anderen een es
erfpacht van drie ponden vijff schellingen van 40 groten als voren tsiaers. Die betaelt moeten werden
op Drie Coningen dach, op verbeurnisse vande gront, zoe desen ontfanger verstaet.
Cors Dirckxz.
Item compecteerden Cors Dirckxz. die den eersten septembris anno 1568 ballinckx landts gheleijt es
gheweest, de somme van 42 ponden munte van 40 groten als boven, die den zesten junij anno 1562
zijn moeder vuijt zaecke vande vuijtcope van zijne vaderlicke goeden den selven beloeft hadde te
betalen als hij tot zijne mondighe jaren gecomen soude zijn. Blijckende bij de besoinge ofte inventaris
der stede van Delft folio 28 verso ende noch bij zekere authorisarie om deselve somme te arresteren,
ghetheijckent met de letteren Q.Q. Dan alsoe Henrick Pietersz. stijfvader vanden selven bij eede
verclaert heeft deselve betaelt te hebben. Daer omme hier nijet.
Floris van Cuijl zoen van Harper van Cuijl eertijts baelliu vande Liere.
Aengaende Floris van Cuijl zoen van Harper van Cuijl die den 9 e octobris anno 1568 ballinckx landts
geleijt es gheweest en zijn geen goeden bevonden hem toebehorende. Blijckende bijde attestatie
geteijckent met de leteren R.R. Daer omme hier nijet.
Folio 107.
Andere goeden der ghebannen eertijts wonachtich binnen den dorpe ofte omtrent Naeltwijck.
Pieter Mathijsz. timmerman.
Inden eersten hadde de voorsz. Pieter Mathijsz. die den eersten septembris anno 1568 ballinckx
landts gheleijt es gheweest, huijs ende erve staende binnen den dorpe voorsz. twelck bijde
huijsvrouwe bewoent es. Blijckende bijden inventaris gheteijckent met de lettere R twelck verhuiert
es. Waer aff prima maij anno 1570 een jaer huijshuier als ghehuiert bij Neeltgen Jans dochter de
huijsvrouwe vanden selven Pieter verschenen sal zijn. Blijckende bijde verhuiringhe gedaen tot
Naeltwijck folio secundo van £ 8-10-00.
Item de moeble goeden inden selven huijse bevonden die noch in wesen ofte onvercocht zijn ende
verborcht bij Goris Claesz. ende Pieter Hubrechtsz. buijerluiden tot Naeltwijck zijn getaxeert ter
somme toe van £ 12-07-00. Blijckende bijden selven inventaris gheteijckent met de letter R als voren.
Cors Steffensz.
Woninghen ende landen.
Inden eersten hadde Cors Steffensz. die in decembri anno 1568 volgende sententie vanden Hove van
Hollandt met den zwaerde gheëxecuteert es gheweest, zekere woninghe ghelegen bij Naeltwijck met
zijn bijhuijsen, bergen, potingen ende plantingen daer op staende met drie mergen geestlandts daer
de voorsz. woninghe opstaedt. Blijckende bij zekere inventaris gheteijckent met de letter B no. 4 ende
oick het arreste gheteijckent met de lettere Q. Van welcke voorsz. woninghe met den lande daer
deselve op staet groot bevonden omtrent vier mergen landts als ghehuiert bij eenen Maerten Gerritsz.
ende Kersmisse anno 1569 een jaer huiers verschenen es. Blijckende bijde verhuiringhe folio 2 van £
24.
Item werdt noch bevonden dat den voorsz. Cors ghehadt soude hebben zeven hondt weijlandts in
een polder ghenaempt de Vlietmolen polder ghelegen inden ban van Naelwijck. Maer alsoe schijnt
dat deselve begrepen zijn onder de vier mergen hier voren gheroert, als wesende het weijtgen daer
zijn huijs aen staet, alsoe den inventaris ofte besoinge vanden commissaris houdt van drie mergen
daert huijs opstaedt ende oick het extract vuijt het register vanden thienden penninck. Daer omme
hier voor tzelve nijet.
Item es noch bevonden dat Cors Steffensz. voorsz. toebehoren vier ende een halff mergen landts
ghelegen in Zantambocht, waer aff kersmisse anno 1569 mede een jaer huiers verschenen was als
ghehuiert bij Maerten Gerritsz. voor de somme van £ 21. Blijckende bijde verhuiringhe folio 2. Daer
omme alhier £ 21.
Folio 108.
Somma vant jaerlickx incomen vande woninghe ende eijgen landen £ 45 munte als voren.
Item was ghestipuleert bijde voorwaerden dat de vrouwen ofte den genen die de huijsen ofte landen
ghebruijckt hadden, vande tijde vanden arreste huier aff betalen soude advenant, dat deselve opde

verhuiringhe gelden souden. Ende alsoe de vrouwe vanden selven Cors tselve hadde doen
bebouwen, daer vanden voorleden tijde geen verhael aen en was alsoe alle de ghehelen boel
toegeslaghen was, te mere dat deselve vertrocken was. Soe es nochtans bij desen ontfanger
besproecken ende geïnduceert den huierman vanden lande int aenvaerden vande moeble ende
beesten voor alzulcken prise als die gheschat waren. Daer hier naer breder aff ghesproecken sal
werden, betalen zal den pachte vanden jare 1568 advenant dat de woninghe met de landen verhuiert
zijn gheweest als boven. Daer omme hier (niets ingevuld).
Surplus vande bruijckware.
Nopende de bruijcklanden, alsoe het meestendeel vuijter huiere ghebruijckt was, daer oick bijde
weduwe van Cors zekere cleijne percelen weder vant capittel van Naeltwijck inghehuiert was ende
oick eenighe vande voorsz. huiere expireerden middelretijt dat Cors voorsz. in hechtenisse was ende
oick eenighe cleijne parceelkens noch weijnich tijts in huiere waren, alsmen tot kennesse vandien
consten gheraecken ende overzulckx deselve niet voort verhuiert geweest en zijn. Daer omme hier
nijet.
Moeblen.
Nopende de moeble goeden, coeijen, paerden, coren ende anders, twelck al tsamen geëstimeert
ende oick verborcht was ter somme thoe van vijff hondert tien pond 15 st. van 40 groten vlaems
tstuck. Blijckende bijden inventaris gheteijckent met de lettere P alsoe het coren vercocht ende
eenighe beesten tot vijff ofte zes inden getale thoe ghestorven ende oick verstroijt waren, mede dat
desen ontfanger met de goeden eens te cope ghezeten hadde op welcken tijde hij den coopdaghe
staecken moste, alsoe zondelinge geen coopluijden vuijt en quamen ende hij tot gheen relicken prise
als tot de estimatie niet en conste gheraecken. Ende oick bij voorgaende expirientie niet
tegenstaende desen ontfanger hadde verwilcht eenighe vuijtdraechsters ende oick huijsluijden om te
comen opden coopdaghe van des voorsz. Cors Steffensz. broeder Pieter Steffensz. tot
Honsholredijck, alwaer hij tot de voorsz. estimatie mede niet wel comen en conde om te schuwen
onutte costen ende oick het perijckel dat men tot de voorsz. somme niet en soude comen als gheseijt
es, oick mede om te verzekeren den pachte vanden jare 1568 ende oick eenighe goeden als caesen
tot 37 ofte 38 thoe int getale die doer negligentie vanden doerwaerden niet ghetaxeert en waren.
Noch inde £ 510-15-00 als wesende de estimatie vande andere goeden nijet ghecomprehendeert
ende daer omme niet aff gecomen en soude hebben, alsoe des voorsz. Cors huijsvrouwe absent was
ende oick niet aen te verhalen, heeft desen ontfanger de voorsz. pachtenaers ofte vrunden
gheïnduceert dat zijluijden nemen souden de voorsz. goeden mits opleggende de somme van £ 51015-00 munte als voren, als wesende d’estimatie vandien, mitsgaders de waerde vande caesen ende
den pachte vanden jare 1568.
Folio 109.
Vruchten te velde.
Item schijnt noch dat in julio anno 1567 eenighe vruchten staende te velde in Zandtambocht bijden
baelliu van Gravezande Dominicus van Cralingen voor ende al eer commissarissen geordonneert
ende ghestelt waren, ghearresteert was ende verborcht bij Pieter Steffensz. des voorsz. Cors
broeder. Van wiens goeden als gheconfisqueert hier naer mentie aff gemaeckt zal werden. Die oick
naderhandt in januario anno 1568 stilo curie hollandi overzulckx bijde voorn. commissarissen in
arreste gestelt sijn geweest. Maer alsoe deselve ten voorsz. tijde al vanden velde waren ende inden
schuiere ofte berch gemendt met veel meer ander corens, zoe van eijgen landen als van huierlanden
vanden schooff vanden jaere 1567 ende in eenen bondt ghemuentorieert. Blijckende bijde besoinge
ofte inventaris van desselfs Cors goeden gheteijckent met de letter P. ende hier voren mente aff
ghemaeckt es gheweest. Daer omme hier nijet.
Joris Thonesz.
Item hadde Joris Thonesz. die den 8 e junij anno 1569 ballinckx landts geleijt es gheweest, een
huijsken met een boemgaert staende binnen den dorpe van Naeltwijck, twelck bijde huijsvrouwe
vanden selven bewoont es gheweest ende ghehuiert bij eenen Goris Claesz. Waer van prima
novembris anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn van £ 3-15-00.
Aengaende de moeble goeden zijn zeer sober als een beddeken met zijn toebehoren, eenighe
stoelen ende wat coecken gereetschap, daer de huisvrouwe met de kinderkens haer eenichsins
mede behelpt. Die niet ghepriseert en zijn maer verborcht bij Pieter Hugensz., Jacob Pancrasz. ende
Willem Jorisz.. Blijckende bijde besoinge van meester Aernoult Sasbout ende de verhuiringhe folio 3
verso, gedaen tot Hontsholredijck.
Mathijs Jacobsz. timmerman.
Item hadde de voorsz. Mathijs Jacobsz. die mede ghebannen es den 8 e junij anno 1569, staende
binnen Naeltwijck een huijsken waer aff prima novembris anno 1570 een jaer huiers als ghehuiert bij

Jan Cornelisz. de broeder van des voorsz. Mathijs huijsvrouwe verschenen sal zijn. Blijckende bijde
verhuiringhe folio 3 verso van £ 5.
Folio 110.
Item alsoe den voorsz. Jan Cornelisz. verclaert heeft dat hij tzedert Paesschen anno 1569 stilo
communi inden voorsz. huijse gewoent heeft ende ghetwifelt wert ofte hij verder huiere behoort te
betalen dan vanden tijde dat hij tzelve ghehuiert heeft werdt tzelve hier mede gestelt voor memorie.
Item de moeble goeden inden selven huijse zijn ghetaxeert gheweest ende verborcht bij Jan
Cornelisz. de broeder vande huijsvrouwe vanden selven, ter somme toe van £ 22-13-06.
Andere goeden der ghebannen parsonen binnen der stede van Gravezande.
Cornelis Quirijnsz. cuijper.
Aengaende Cornelis Quirijnsz. cuijper die den eersten septembris 1568 ballinckx landts gheleijt es
gheweest en es desen ontfangher geen inventaris aff ghelevert, sulcx wel te presumeren staet geen
goeden van eenigher importantie ghehadt te hebben. Daer omme alhier nijet.
Claes Cornelisz. schoemaecker.
Item hadde den voorsz. Claes Cornelisz. die den tweden augusti anno 1569 met den zwaerde
geëxecuteert es geweest, geen ofte zeer soberen huijsraet. Die welcke noch in wesen ende niet
vercocht en es ende gebruijckt werdt bijde huijsvrouwe ende kinderkens vanden selven, die
hemluijden daer eenichsins mede behelpen. Daer omme hier (niets ingevuld).
Andere goeden der ghebannen parsonen binnen den dorpe van Monster.
Cornelis Gerritsz. den hofmaet van Monster.
Alsoe ten daghe vande verhuiringhe vertoent zijn gheweest brieven dat thuijs twelck Cornelis
Gerritsz. die den eersten september anno 1568 ballinckx landts geleijt es gheweest, ten bewonen
plach een ander toe quamp. Daer omme hier nijet.
De moeble goeden zijn mede ghemuentorieert ende beschreven maer noch niet vercocht.
Folio 111.
David Gerritsz.
Aengaende David Gerritsz. die mede den eersten septembris anno 1568 ballinckx landts gheleijt es
geweest, schijnt geen goeden achtergelaten te hebben, alsoe hij een (denlopen?) gesel was. Immers
alsoe desen ontfanger gheen inventaris ghelevert en es. Daer omme hier nijet.
Hubrecht Hubrechtsz.
Item hadde Hubrecht Hubrechtsz. die inden jare 1569 binnen der stede van Leijden geëxecuteert es
gheweest, over eenighe jaren ghecocht zeker huijsken staende binnen den dorpe van Monster tegens
over de kercke, voor de somme van 30 ponden groot vlaems, waer op volgende de beschrivinghe
ofte priseringe 16 gelijcke ponden noch te betalen stonden. Twelck bij deselfs weduwe bewoent ende
oick ghehuiert es gheweest. Waer van prima novembris anno 1570 een jaer huiers verschenen sal
zijn van £ 5.
Item de moeble goeden bevonden den selven thoe te behoren zijn geëstimeert geweest ende
verborcht bij Machuijt Machielsz. ende Jacob Claesz. mede wonachtich tot Monster voor £ 12 munte
van 40 groten. Blijckende dit ende tvoorgaende artijckel bij zekere opschrivinghe ghedaen bij Mr.
Aernoult Sasbout raedt inden Hove van Hollandt ende de verhuiringhe daer aff gedaen folio 3.
Hendrick Dircxz.
Hadde Henrick Dirckxz. die den 8e junij anno 1569 ballinckx landts gheleijt es geweest, een huijsken
staende binnen den dorpe van Monster voorsz., twelck volgende de verclaringe bij een schamele
vrouwe bewoent es gheweest tzedert het vertreck vanden selven om goetwillen. Twelck mede
verhuiert es geweest ende prima novembris anno 1570 een jaer huijshuier verschenen sal zijn, als
ghehuiert bij Gerrit Pietersz. wonende tot Lausduijnen. Blijckende bijt arrest bij Mr. Aernoult Sasboult
ghedaen ende de verhuiringhe folio 3 verso van £ 3-15-00.
De moeble goeden bevonden ende ghemuentorieert brengen vuijt achtervolgende de estimatie daer
van, omtrent de somme van £ 5 die verborcht zijn bij eenen Claes Willemsz. woonende binnen den
dorpe van Monster voorsz. Blijckende bijt besoinge van Sasboult voorsz.
Andere toegeslaghen goeden binnen den dorpe vander Heijde.
Heer Jacob ofte Jacob Woutersz.
Inden eersten hadde Jacob Woutersz. die eertijts geweest was leeckebroer in zeker convent, die
mede den 8 e junij anno 1569 ballinckx landts gheleijt es gheweest, gecocht zeker huijsken staende
binnen den dorpe vander Heijde daer noch merckelicke somme op te betalen staedt, twelck verhuiert
es geweest. Waer aff als ghehuiert bij Joost Coeman bode prima novembris anno 1570 een jaer
huiers verschenen sal zijn van £ 3-10-00.

Item alsoe dit huijsken ghenouch leech stondt naer t’vertreck vanden selven es tzelve bij desen
ontfanger verhuiert den 18e maij anno 1569 tot Alre Heijligen daghe daer aen volgende eene
Neeltgen Pietersdr. de huisvrouwe van Willem Cornelisz. die tzelve den voorsz. Jacob Woutersz.
vercocht hadde ende noch merckelicke somme van penningen over de cope vant selve
compecterende waren. Waer aff prima novembris anno 1570 over thalff jaer huijshuier 35 stuvers
verschenen es.
Sed nota alsoe geen condempnatie ghegeven was ofte de huiere behoort betaelt te worden.
Folio 112.
Item de moeble goeden wesende inden selven huijse die onlanckx naer den arreste bijden voorsz.
Jacob Woutersz. ofte zijn huijsvrouwe ofte vrunden ghehaelt ende verstroeijt zijn geweest boven den
arreste, waren verborcht bij eenen Claes Pietersz. Bom stierman mede wonende aldaer, voor de
somme van zes ponden munte van 40 groten vlaems tstuck als voren.
Alsoe dit huijs met den groten storm in novembris anno 1569 gheheel ontramponeert was ende
genouch in perijckel om ganselijcke te timmeren sonder hulp, alsoe de huierluijden zeer schamel
waren ende genen macht en hadden, is bij die Camere vande Rekeninge toegevoucht £ 13 ofte 15
om daer mede te behelpen.
Andere toegeslaghen goeden binnen den dorpe van Honsholredijck ofte daer omtrent.
Pieter Steffensz.
Inden eersten hadde den voorsz. Pieter Steffensz. die den 8 e junij anno 1569 ballinckx landts geleijt
es gheweest, een woninghe met bij huijsen, drie bergen ende gheboempte daer op staende met een
cleijn weijtgen daer achter aen leggende. Blijckende bijden inventaris ende arrest bij Mr. Aernoult
Sasboult daer aff gemaeckt ende genomen, leggende tot Hontsholredijck. Welcke voorsz. woninghe
met het weijtgen daer achter aen met noch omtrent een mergen weijlandts aent voorsz. weijtgen,
leggende in Monster ambocht ofte Poeldijck, tsamen verhuiert zijn. Waer aff Kersmisse anno 1570
een jaer huiers verschenen sal zijn als ghehuiert bij Adriaen Steffensz. voor £ 26.
Item noch de helft van veerthien hont teelandts daer de wederhelft de cappelle van Hontsholl aff toe
compt, ghelegen in Watering ambocht. Waer van Kersmisse anno 1570 een jaer lant pachten
verschenen sal zijn als gehuiert bij Adriaen voorsz. voor de somme van £ 7.
Folio 113.
Item noch drie mergen teelandts gheleghen in Monster ambocht ende een mergen weijlandts
ghelegen in Watering ambocht. Welcke voorsz. mergen Pieter voorn. eertijts ghecocht hadde van Mr.
Aernoult Coebel, waer van Kersmisse anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn als ghehuiert bij
Sijmon Steffensz. Blijckende dese voorsz. drie parcelen bij de verhuiringe folio 2 van £ 24.
Item was mede geconditioneert dat den ghenen die de huijsen ende landen ghebruijckt hadden de
voorleden somer, huiere daer aff betalen souden, zulckx als die opde verhuiringhe gelden souden.
Ende alsoe de vruchten, te weten het gewasch van terwe, bonen, erten ende gerste zoe wel vande
bruijcklanden als vande eijgen landen die bijde voorsz. gebroeders van Pieter voorn. besaeijt ende
tharen coste (zoe zijluijden segghen) bearbeijt waren ende de knechten ende arrebeijtsluijden opde
voorsz. houve onderhouden zijn geweest. Dewelcke schijnen het werck vande majesteijt ghedaen te
hebben, alsoe de vruchten tot zijnder majesteits prouffijte vercocht zijn ende oick de beesten aldaer
ghehavert. Daer nochtans de gebroeders het genodt vande coeijen ghehadt hebben, mits betalende
de pachten vanden weij huier den eijgenaers. Tegens welck gebruijck vande beesten daer prouffijt aff
ghecomen es, zij weder de coste ghegeven hebben de jonge beesten daer de beterschap tot
prouffijte van zijnder majesteijt geweest es. Die tot coste vande ghebroeders aengegroeijt ende
verbetert zijn. Ende alsoe desen ontfanger twifelt ofte in redene gefondeert soude zijn dat de pachte
vanden voorleden jare, te weten 1569 vanden huijse bijde nijeuwe huierluijden betaelt soude werden
om redene als voren, wert daeromme tzelve hier gestelt voor memorie.
Aengaende het weijlandt hier voren gheroert leggende aenden voorsz. huijse in eenen bondt,
verhuiert met den huijse voorn., mitsgaders de mergen weijlandts leggende in Watering ambocht voor
zoe vele aengaet de huiere vanden jare 1569, werdt tzelve om redene alsvoren hier mede ghestelt
voor memorie.
Aengaende de helft vande veerthien hont telandts ghelegen in Watering ambocht ende de drie
mergen in Monster ambocht, alsoe de vruchten daer op gewassen vanden jare 1569 tot proffijte van
zijnder majesteijt vercocht zijn geweest, daer breder hier naer aff verhaelt sal werden. Daer omme
alhier nijet.
Somme van woningen ende landtpachten bedraecht het jaerlickx incomen £ 57 van 40 groten.
Alsoe bevonden werdt het huijs met het weijtgen ofte plaetse daert voorsz. huijs op staet te wesen
erfpacht, tsijnse ofte diergelijcken ghehouden vande gravinne van Arenberghe ende ten tijde vande
verhuiringe zekere mondelinge insunuatie ofte protest, mitsgaders tegens de verhuiringe vande

landen vant capittel tot Naeltwijck, cappellen van Hontsholredijck, kercke, cloesteren landen ende
diergelijcke onder de juresdictie vande gravinnen voorn. ende oick roerende de vercopinghe die
geallegeert werden in prajudicie van des voorsz. graefinnens recht aldaer gedaen te werden.
Daeromme hier tzelve voor memorie.
Folio 114.
Bruijckwaren.
Item es noch bevonden den voorsz. Pieter in huiere ghehadt te hebben diversche parthien van landen
daer dese navolgende de huier noch niet aff geëxpireert en was, maer ghedurende als hier naer
volcht. Al volgende het bescheijt dat men daer aff heeft connen ghecrigen.
Inden eersten hadde Pieter Steffensz. in huiere de helft van veerthien hondt teelandts, ghelegen in
Watering ambocht, toecomende de cappelle van Hontsholredijck. Daer de wederhelft hem eijgen aff
toebehoorden. Twelck bevonden es in huiere noch te wesen omtrent zes jaren lanck. Van welcke
helft als ghehuiert bij Adriaen Steffensz. Kersmisse anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn.
Blijckende bijde verhuiringhe folio 3 van £ 7-10-00. Ende was de oude huiere als den eijgenaer
beloeft bij den voorsz. Pieter £ 7. Compt daer omme zes jaren lanck gedurende het overschot vande
huiere tsiaers de somme van 10 st.
Item was noch mede opgheveijlt zekere drie hondt ende een halff weijlandts ghelegen in Watering
ambocht, toebehorende de kercke van Warmont. Dan alsoe ten tijde vande verhuiringe gheallegeert
werde bijde rentmeester dat tzelve vuijter huiere soude zijn met het jaer van 1569, es tzelve
onverhuiert gelaten. Ende alsoe naderhant bevonden es dat tvoorsz. lant noch een jare in huiere
soude zijn, es tselve om de cleijnicheijt vande percele ende de cortheijt vanden tijde niet anders toe
gedaen gheweest. Daer omme hier nijet.
Item was noch bevonden den voorsz. Pieter Steffensz. te resteren drie jaren huiers aen vier mergen
ende een hondt landts. Waer aff de 8 hondt ende een halff telandts zijn ghelegen in Watering
ambocht ende de reste weijlandt ghelegen in Monster ambocht. Mitsgaders noch zeven hondt mede
ghelegen in Watering ambocht. Al toecomende den heijligen geest armen tot Naeltwijck. Waer aff
Kersmisse anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 29. Ende alsoe de voorsz. partien
schijnen verhuiert gheweest te wesen voor de somme van £ 36-01-09 hollandts, maeckende in
ponden van 40 groten vlaems £ 27-01-03. Compt daer omme mede drie jaren lanck gedurende boven
den ouden pachte, de somme van £ 1-18-08.
Item alsoe hier voren geseijt es dat hoe wel bijde voorwaerden int generael besproecken es dat den
genen die de voorsz. landen ende huijsen gebruijckt hebben vanden tijde vant bannisement vande
voorsz. parsonen ofte van alzulcken tijde als die bij andere ghebruijckt zijn gheweest, deselve huiere
betalen souden advenant dat deselve souden gelden. Ende alsoe hier voren opde eijgen landen van
Pieter Steffensz. eenighe redenen gemoveert zijn ofte tselve opde eijgen weijlanden valt ende huiere
vanden voorgaenden tijde betaelt sal werden, wert oick aengaende tweijlandt om deselve redene hier
mede ghestelt voor memorie.
Folio 115.
Item wert noch bevonden den voorsz. Pieter te competeren vijff ofte zeven jaren huiers van omtrent
vier mergen teelandts gelegen in Monster ambocht, toecomende het convent ofte abdisse van
Lausduijnen, waer aff Kersmisse anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn van £ 26 van 40
groten. Waer aff den eijgenaer jaerlickx beloeft was ter huiere £ 25 ende 10 st. munte als boven.
Compt noch vijff ofte zeven jaren lanck gedurende voorde oude pachte de somme van 16 st.
Item vijff jaren pachts van vijff mergen 15 roeden teelandts ghelegen in Monster ambocht
toebehorende het capittel van Naeltwijck, waer van Kersmisse anno 1570 mede een jaer huiers
verschenen sal zijn van £ 33. Waer aff den eijgenaer compecteert de somme van £ 32-10-00 tsiaers.
Compt noch vijff jaren gedurende tot prouffijte van zijnder majesteijt, de somme van 10 st.
Aengaende de huiere vanden jare 1569 vande zaeijlanden, schijnt geen questie te wesen, ijet te
moghen comen tot prouffijte van zijnder majesteijt alsoe alle de vruchten tot zijnder majesteits
prouffijte vercocht zijn geweest ende hier naer aff verantwoort zal werden.
Somma vant overschot vande jaerlickxe huiere ghedurende den voorsz. tijde £ 3-14-08.
Vruchten staende te velde opde bruijckwaren ende eijgen landen van Pieter Steffensz.
Item zijn bevonden op des voorsz. Pieters huierlanden ende eijgen landen: Eerst zes mergen bezaeijt
met terwe die int openbaer vercocht zijn gheweest, als gemijnt bij Joest Coeman ende naderhandt bij
hem overgelaten Adriaen Steffensz. met zijn consorten voor de somme van £ 29 van 40 groten als
boven, bedragende voorde gheheele zes mergen de somme van £ 174.
Item thien mergen bezaeijt met gerste, dewelcke bij appoinctemente vande Camere vande
Rekeninghe alsoe deselve ter cope geboden zijn, gecomen was tot zeer vilen prise ende doerdien
opghehouden, vercocht es van 18 gelijcke ponden de mergen. Compt daeromme voor als de somme
van £ 180 munte alsboven.

Folio 116.
Item vijff mergen zoe erten als bonen die mede bij appoinctemente vande voorsz. Camere om redene
als voren vercocht zijn geweest van £ 15 de merge. Compt daeromme voorde vijff mergen in als £ 75
munte alsboven.
Somma van alle den ontfanck vande vruchten beloept £ 429 munte van 40 groten als voren.
Hier tegens moet affgaen de oncosten als de lantpachten vanden voorsz. jare, alsoe tvoorsz. landt
meest bruijckware was ende ander luijden toe quamp, die haren pachte eijschen. De oncosten van
zaet ende arrebeijt ende anders, loen van knechten ende diergelijcke, bedragende merckelicke
somme, sulcx dat volgende de calculatie van Adriaen Steffensz. diet voorsz. landt heeft doen
bezaeijen, de voorsz. somme vande vruchten wel aen lantpachten ende oncosten wech souden gaen.
Daer omme hier tzelve voor memorie.
Item schijnt dat de voorsz. Pieter noch in huiere gehadt soude hebben ander landen, waer aff de
huiere schijnt gheëxpireert te wesen. Van welcke landen eenighe bevonden zijn gheweest braeck te
legghen.
Item werdt noch getrwifelt dat onder de voorsz. vercochte vruchten op eenige over mate ende op
andere min soude zijn dan vercocht es, twelck tegens malcanderen geschickt wert.
Moeble goeden.
Item de moeble goeden bevonden ten huijse van Pieter Steffensz. voorn die geëstimeert waren
waerdich te wesen omtrent de somme van £ 520-09-00 van 40 groten als voren, zijn vercocht
gheweest, te betalen Alreheijlighen ofte Kersmisse daghe anno 1569 voorde somme van £ 495-07-06
salvo justo calculo, vuijtgesondert drie schapen die ghestorven waren, daer van de vachten gecomen
was 22 stuvers ende een halven. Ende een osch die mede gestorven was. Ende was vande heijnst
gemaeckt 44 st. ende noch de lammeren die eensdeels verdroncken eensdeels gestorven ende
eensdeels ghegeeten waren, sulckx dat daer niet aff gecomen en es alsoe de voorsz. penningen
vande vachten ende heijnst onder de voorsz. £ 495-07-06 begrepen zijn.
Item waren noch inden selven huijse ten tijde vanden arreste bevonden 17 caesen, twee hammen,
twee halve zijde speckx, vier cleijne hijsen ende andere cleijne boutgens met 14 cleijne stuckxkens
roockt vleijsch. Item omtrent twee zack rogge, een virendeel terwe ende een achtendeel blauwe erten
ende twee achtendeelen harickzaen. Item in als aen gorste omtrent 14 zacken. Item hoen ende
bonen ofte ander voeijr. Welcke voorsz. eetbaer spijse als caesen, vleijs, terwe, rogge ende
diergelijcke bijt huijsgezinne ghegeten es, vuijtgezeijt een weijnich speckx dat overgebleven was ende
niet vercocht en es. Ende de gerste vercocht ende weder ander in stede gecocht om te zaeijen, alsoe
deselve niet goet ghenouch daer toe en was. Ende nopende het voeur was bijde beesten ghegeten.
Ende alsoe de voorsz. coste bijden genen ghegeten schijnt te wesen diet werck int zaeijen ende
arrebeijden ghedaen hebben, daer de majesteijt de vruchten aff heeft vercocht ende den pachter het
genodt vande coeijen, mits betalende de pachte vande weijhuieren ende de gorste ofte andere in
plaetse ghezaeijt ende het voeur vande beesten ghegeven. Wert tzelve alhier gestelt voor memorie.
Folio 117.
Item schijnt noch dat Jan Groen mede gevanghen upten huijse van Hontsholredijck metten voorsz.
Pieter Steffensz. vuijtgebroecken ofte gheholpen soude zijn. Dan alsoe desen ontfanger geen
kennesse van eenighe goeden ghedaen es gheweest. Daeromme alhier nijet.
Andere toegeslaghen goeden vuijt zaecke der voorleden troublen als voren binnen den bedrive van
desen ontfanger bevonden, toebehoort hebbende andere parsonen die buijten den voorsz. bedrive
haerluijder residentie houdende waren.
Jacob van Wingaerden.
Inden eersten compecteerden Jacob van Wingaerden negen mergen landts gheleghen int Nieuwe
landt van Zantambocht, belendt ande noortsijde het landt toebehorende de Reguliers van Leijerdorp,
ande zuijtzijde het landt van Jan Willemsz., aent oosteijnde de Maesdijck ende aent westeijnde de
Nieuwelantschen dijck. Twelck gebruijckt wert bij eenen Willem Adriaensz. smidt wonende tot
Gravezande, voor de somme van £ 54 tsiaers. Waer aff Valckenburger maerckt anno 1568 een jaer
verschenen was, volgende de besoinge ofte inventaris vanden commissaris opde vuijtheemsche folio
3. Daer omme hier voorden jaerlickxen pachte £ 54.
Item rest noch over de jare 1567 als niet ten vollen betaelt, blijckende bijde besoinge folio 3, de
somme van £ 18 munte als voren.
Somma van landtpachten tsiaers £ 54 van 40 groten.
Renten.
Item hadde de voorsz. Jacob van Wingaerden sprekende jaerlickx opde thienden van Gravezande
een jaerlickxe rente van hondert ponden van 40 groten als voren. Waer van Valckenburger marckt

anno 1567 een jaer verschenen was. Blijckende bijde voorsz. besoinge folio 3 vande vuijtheemsche,
als boven. Daer omme hier £ 100.
Item hadde den voorsz. Wingaerden sprekende een jaerlickxe rente op de waghe van Gravezande
van £ 12-10-00 tsiaers, waer van den vierden augusti anno 1568 een jaer renten verschenen was.
Blijckende bijde besoinge folio ut supra. Daer omme hier £ 12-10-00.
Item wert noch bevonden bijt voorsz. besoinge folio 3 verso dat Jacob van Wingaerden voorn.
compecterende was een jaerlickxe erfpacht van £ 15 munte als boven tsiaers, staende op vijfthien
mergen landts ghelegen in Wassenaer ghenaempt Hazenbrouck, die vuijtgereijckt werden bij Willem
Schouten meester vande coninklijke majesteijts rekeningen in Hollant. Dan alsoe tselve bevonden es
te wesen onder den quartire van Johan Hanneman rentmeester van Noorthollant ende bijden selven
ontfangen werden. Daer omme alhier nijet.
Folio 118.
Somma van renten tsiaers £ 112-10-00 munte van 40 groten als boven.
Item wert noch bevonden Ghijbrecht Aertsz. van Duvenvoorde ter cause vande administratie
mitsgaders het verloop van penningen van zijnen ontfanck ende achterwesen die hij ter cause vanden
handel die hij ghehadt heeft vande goeden van wijlen heer Floris van Wingaerden inden jare 1561
gepasseert ende bekendt soude hebben schuldich te wesen derfgenamen vanden selven van
Wingaerden de somme van 1.800 ponden van 40 groten vlaems tstuck, te betalen op 12 jaren. Waer
aff anno 1567 het eerste aff verschenen was. Alle te betalen met £ 150 munte als boven. In welcke
voorsz. somme den voorsz. Wingaerden een derde paert aff compecteerde. Blijckende bijde voorsz.
e
besoinge folio 3 verso, waer aff den 15 martij anno 15(..) een jaer verschenen was. Compt
daeromme hier voorden termijne £ 50.
Gheleijn van Wassenhoven.
Item werdt bevonden dat Gheleijn van Wassenhoven sprekende heeft opde goeden van Naeltwijck
een rente van 50 ponden munte als voren tsiaers, waer van prima decembris anno 1568 een jaer
renten verschenen was. Blijckende bij de besoinge vanden commissaris folio 6. Daer omme alhier £
50.
Jan van Wassenhoven.
Item zijn inde lombaert tot Delft bevonden te staen zekere moeble goeden van Johan van
Wassenhoven, dewelcke naderhandt int openbaer bijde tafelhouder bijden boelhuijs meester der
selver stede vercocht zijn gheweest. Waer aff overgeschoten es volgende de besoinge ofte receul
vanden commissaris folio 8 verso, de somme van £ 21-07-03 van 40 groten als boven.
Noch zijn bevonden gheweest volghende de voorsz. besoinge folio eodem eenighe andere moeble
goeden verzet geweest te hebben inde lombaert inden Haghe, dewelcke mede int openbaer vercocht
zijn gheweest. Ende overmits deselve langhe daer hadden gheweest bovent hooftgelt ende intreste te
cort compt £ 0-10-06. Daer omme hier nijet.
Renten.
Folio 119.
Item wert noch bevonden bijde besoinge vanden commissaris gheteijckent met de lettere A. articulo
42 in arreste gestelt te wesen den 9 e februarij 1567 stilo curie hollandi een rente van £ 8 van 40
groten als voren, die joncheer Johan van Wassenhoven getransporteert hadde Jacob Willemsz. van
Dorp, doen schepen van den Haghe. Dan alsoe de voorsz. Jacob Willemsz. allegeert deselve hem
ghegeven ende ghetranspor
teert te wesen in betalinghe van zijden laecken ende ander waren bijden voorsz. Wassenhoven
tzijnen huijse ghehaelt. Sulckx dat hij daer mede betaelt es geweest eensdeels van zijn achterwesen,
alsoe geen coustume en es betalinge te refuseren, wert daeromme tzelve alhier gestelt voor
memorie.
Pieter Haeck.
Landpachten.
Item werdt bevonden Pieter Haeck eertijts baelliu tot Middelburch, ghehadt te hebben in Haech
ambocht vier mergen weijlandts ende drie mergen geestlandts, ghelegen int Westeijnde vanden
Haghe. Twelck gebruijckt wert bij Jan Dircxz. Soes voorde somme van £ 36 munte van 40 groten als
boven tsiaers. Waer van Kersmisse anno 1568 een jaer verschenen was ende het jaer van 1569 het
eerste jaer van zeven soude zijn, volgende de verclaringhe vanden pachter. Dat de voorsz. huiere
noch geduren soude alsoe de huiere lanck van te voren gemaeckt was. Daeromme hier £ 36.
Item stondt noch te betalen opde pachte verschenen Kersmisse anno 1567 over trest vanden selven
jare 15 gelijcke ponden. Blijckende bijde besoinge folio als voren.
Item hadde noch den voorsz. Pieter Haeck zes mergen hoeijlandts ghelegen in Haechambocht ande
oostzijde vanden Haghe voorsz. Welck voorsz. landt bij Cornelis Pietersz. opden Aschhoop in eenen
bondt met zekere meer mergentalen ghelegen in Wassenaer ambocht ghebruijckt wert. Waer aff den

voorsz. pachter tsamen betaelt 150 ponden munte als voren. Maer alsoe tzelve niet wel vuijt de
andere landen ofte jaerlickxen pachte te verdelen staet ende verre t’meesten deel in Wassenaer
ambocht ghelegen es, ende overzulckx het minste het meeste deel volgen moet, wert alle den pachte
bij Johan Hanneman voorn. ontfangen. Ende alsoe desen ontfanger daer geen handelinghe aff en
heeft, daer omme alhier nijet.
Somma van landtpachten jaerlickx £ 36.
Renten.
Item hadde den voorsz. Pieter Haeck sprekende opde goeden van s(aliger) meester Aelbrecht Jansz.
van der A een jaerckxe rente van zes ponden munte als voren. Waer van anno 1566 een jaer renten
verschenen was. Daer omme hier voorden jaerlickxen ontfanck vandien ontfanck vandien £ 6.
Folio 120.
Allardt Lucasz. van Gorcum.
Inden eersten hadde den voorsz. Allart een jaerlickxe losrente sprekende opde Staten van Hollandt
van £ 37-10-00 van 40 groten tsiaers. Waer aff den 11 e julij anno 1568 een jaer renten verschenen
was, blijckende bijde besoinge folio 10. Daer omme hier £ 37-10-00.
Item noch een rente sprekende als boven ende verschijnende den 11 e junij van £ 30-05-00 munte als
boven. Waer aff mede volgende het register vanden ontfanger Boll een junij 1568 een jaer renten
verschenen was. Daer omme alhier £ 30-05-00.
Item een losrente van £ 37-10-00 die den voorsz. Allardt sprekende hadde op de voorsz. Staten.
Waer aff den 10e julij anno 1568 een jaer verschenen was. Daer omme hier £ 37-10-00.
Noch was den voorsz. Allardt heffende een losrente van 36 gelijcke ponden tsiaers, verzekert op
zeker huijs ende erve, staende binnen der stede van Rotterdamme inde Middeldam thoebehorende
Cornelis Elandtsz. Waer van prima maij anno 1568 een jaer renten verschenen was. Blijckende bijt
voorsz. besoinge folio 10 verso. Daer omme hier £ 36.
Somma vant jaerlickxe incomen van renten £ 141-05-00 munte voorsz.
Adriaen van Zwieten.
Hadde Adriaen van Zwieten staende inden Haghe int Voorhout aen malcanderen twee huijsen
tsamen genaempt het Huijs van Borselen. Waer van het een, te weten het grootste quarker als de
westzijde leech stont ende opgeveijlt zijnde Bamisse anno 1568 tzelve onverhuiert gebleven es, alsoe
tselve niet en heeft mogen gelden. Dan es tzelve omtrent Kersmisse anno 1568 verhuiert om tegens
prima maij 1569 te aenvaerden ende ghehuiert bijden baulliu vanden Haghe. Waer van prima maij
anno 1570 een jaer huiers verschenen sal zijn van (£) 57.
Item het ander gedeelte vanden voorsz. huijse was bewoent bij Cornelis van Nierop. Dwelcke omtrent
vier ofte vijff ponden van 40 groten vlaems tstuck schuldich was vande huiere vanden jare 1568
verschenen Alreheijligen daghe. Ende was tzelve huijs bijden selven noch tzedert bewowent tot den
eersten maij anno 1569. Compt voort halff jaer dat den selven Cornelis van Nierop schuldich es, de
somme van £ 22-10-00.
Folio 121.
Noch heeft desen ontfanger bevonden dat noch eenige penningen hier boven resteren souden, waer
van breder mentie opde rekeninghe ghemaeckt sal werden.
Ende es tvoorsz. huijs naderhandt opghehangen ende ghehuiert bij jouffrouwe Anna Ruijchrockx
weduwe wijlen Dirck van Leeuwen, waer van prima maij anno 1570 een jaer huijshuier verschenen
sal zijn van £ 20.
Somma vanden jaerlickxen incommen vanden voorsz. huijse.
Hendrick Fransz. van Amsterdam.
Item wert bevonden Henrick Fransz. te resteren van zekeren coren ghelevert Cornelis Cornelisz.
Coninck brouwer wonachtich binnen der stede van Rotterdamme, de somme van drie ende vijftich
ponden groot vlaems, volgende desselfs Cornelis obligatie van date den 10 e maij anno 1566.
Maeckende £ 318 van 40 groten vlaems tstuck. Dan alsoe den voorsz. Cornelis overleden es ende
veel meer schulden dan goets achtergelaten heeft, zulckx dat de crediteurs onnaer niet betaelt en
sullen werden. Ende alsoe zijnder majesteijt schijnt te succesderen loco privati ende overzulckx
soude moeten concurreren met de andere schuldenaren. Daer omme hier tselve voor memorie.
Waer aff alsoe tzedert eenighe veranderinge gecomen es opde rekeninghe breder mentie ghemaeckt
werden sal.
Willem van Nijevelt.
Item hadde de voorsz. Nijevelt als schijnt vuijt des voorsz. commissaris besoinge vande
vuijtheemsche folio 12 ten huwelicke ghehadt met zijnder huijsvrouwe, wesende een dochter van
Aernoult Boot twaleff mergen landts ghelegen inden ambachte van Berckel bijde corenmolen aldaer.
Die gebruijckt werden bij eenen Lenaert Jan Willemsz. voorde somme van 50 ponden munte als
boven tsiaers. Waer van de halve pachte vanden jare 1567, te weten 25 ponden ten tijde vanden

arrest te betalen stondt. Maer alsoe d’een helft vanden lande met de verschenen pachte vandien als
gheheel gecomen zijnde van zijnder huisvrouwen zijde bijden commissaris vuijten arreste ontslagen
es. Daer omme hier noch jaerlickx £ 25.
Aelbrecht van Huchtenbrouck.
Thienden.
Item wert bevonden dese Huchtenbrouck te lene te houden vande grave van Hollandt als bij doode
ende successie van vrouwe Maria van Egmondt zijn moeder op hem ghevallen een derdendele vuijt
een corenthiende gecomen vuijten Huijse van Naeltwijck, ghelegen bijder stede van Delft genaempt
de Drie Twalff Stendelen vande thiende vande Made. Welcke voorsz. thienden jaerlickx gewoenlicke
zijn verhuiert te werden bijde rentmeester van Hontsholredijck. Ende volgende extract vuijt desselfs
bouck betaelt te worden bijde copers vandien. Van welcke voorsz. thienden resteerden te betalen
boven de somme van zes ponden thien schellingen als verleijde penningen ende tsalaris van Joris
van Cats die de administratie ende ontfanck daer aff hadde, over den jare 1567 de somme van £ 21
van 40 groten als boven. Blijckende dese voorsz. parthien van Huchtenbrouck bijde voorsz. besoinge
folijs 12 ende 13.
Folio 122.
Ende heeft de oostzijde vande voorsz. thienden voorden jare 1568 ghegouden als ghehuiert bij
Willem Cornelisz. wonende ande Delfwech 140 ponden van 40 groten vlaems tstuck. Compt voort
derde paert den voorsz. Huchtenbrouck compecterende, de somme van £ 46-13-08.
Item vande westzijde vande voorsz. thienden als gemijnt bij Cornelis Harmansz. molenaer heeft
vuijtgebracht £ 92 munte alsboven. Compt voort derde paert £ 30-13-07.
Somma aen incomen van thienden voorden jare 1568, £ 70-06-08.
Landtpachten.
Item compecteerden den voorsz. Huchtenbrouck twaleff mergen landts ghelegen opt Wout buten der
stede van Delft die gebruijckt werden bij Jan Corsz. opt Wout, bijde kerck, Jan Pietersz. ende Cors
Philipsz. jaerlickx voorde somme van £ 63 van 40 groten als voren. Waer van Kersmisse anno 1568
een jaer verschenen was. Daer omme hier £ 63.
Item hadde den voorsz. rentmeester ofte administrateur onder hem een jaer pachten gevallen
Kersmisse anno 1567.
Ael Pauwen weduwe wijlen Wessel Vogels tot Amsterdamme.
Item hadde Ael Pauwen eertijts wonende binnen der stede van Amsterdam als haer aengecomen bij
dode ende successie van haren eersten man genaempt Mr. Jan van Cornelis orgelmaecker als
schijnt bijde besoinge vanden commissaris folio 13 verso een jaerlickxe rente sprekende opde
Nijeuwe Kerck van Delft, verschinende den 10 e februarij van £ 19-10-00 ofte daer omtrent van 40
groten vlaems tstuck, te lossen den penninck 20. Waer van den 10 e februarij anno 1568 een jaer
verschenen was. Dan alsoe desen ontfanger tot geen betalinghe bij sommatie ofte anders
gheraecken can ende niet en weet waer hij best de excutie aen soude mogen drescheren. Daer
omme hiet tzelve voor memorie.
Folio 123.
Adriaen Reijniersz. int Cromhout tot Amsterdam.
Item hadde den voorsz. Adriaen Reijniersz. opde graefelijcke domeijnen binnen der stede van Delft
een losrente van £ 24 van 40 groten als voren. Waer van in augusto anno 1567 een jaer renten
verschenen was, blijckende bijt voorsz. besoinge folio 14. Daer omme hier £ 24.
Hendrick van Marcken tot Amsterdam.
Item hadde Henrick van Marcken als hem aenbestorven bij Anna Henrickxdr. weduwe van wijlen
Gerrit Storm Vranckesz. van Naerden een gerecht derde paert inde parcelen hier naer gestelt,
vuijtgezeijt dat de voorsz. kinderen van Jan Winricksz. ende Neeltgen Wijnrickxdr. eerst ende al voren
vuijt de voorsz. goeden compecteren elcke staecke vier ponden groot vlaems. Maeckende tsamen £
48 munte als boven. Alsoe Henrick van Marcken 24 gelijcke ponden tsiaers aen hooftsomme van zijn
moeie Anna Henrickxdr. ontfanghen hadde ofte schuldich was. Blijckende bijt voorsz. besoinge folio
17.
Eerst een rente van 9 ponden van 40 groten tsiaers die de voorsz. Anna Henrickx dochter sprekende
hadde op Dirck van Alckemade, verschinende den 4e februarij. Waer aff in februario anno 1568 stilo
communi een jaer renten verschenen was. Daer omme hier £ 9.
Item een rente van 18 gelijcke ponden tsiaers die vuijtgereijckt werden bij Jacob Gerritsz. gezworen
tot Delfgau. Waer van den 22e februarij anno 1568 stilo communi een jaer renten verschenen was.
Daer omme hier £ 18.
Item Cornelis Dirckxz. inde Clock tot Delft es schuldich een jaerlickxe rente van zes gelijcke ponden
tsiaers waer van den 12e januarij anno 1568 stilo communi een jaer renten verschenen was. Daer
omme hier £ 6.

Item Pieter Cornelisz. wonende int Zoutvat binnen der stede van Delft die schuldich es een jaerlickxe
rente van zes gelijcke ponden tsiaers. Waer van in martio anno 1568 stilo communi een jaer
verschenen was. Daer omme £ 6.
Item Job Willemsz. wonende opde Hoegheveen die schuldich es een jaerlickxe rente van 12 gelijcke
ponden tsiaers. Waer van den derden julij anno 1568 een jaer renten verschenen es. Daer omme £
12.
Folio 124.
Noch een jaerlickxe rente van 12 gelijcke ponden tsiaers die vuijtgereijckt werden bij Dirck van
Alckemade. Waer van den 12e augusti 1568 een jaer verschenen was. Daer omme £ 12.
Item Hubrecht Willemsz. wonende opde Maelantsche veen es schuldich de voorsz. erfgenamen een
jaerlickxe rente van 3 gelijcke ponden tsiaers, verschijnende Nicolai. Waer van Nicolaij 1567 een jaer
renten verschenen was. Daer omme hier £ 3.
Item Anthonis Henrickxz. wonende in Zuijtmaeslant die schuldich es een jaerlickxe rente van zes
gelijcke ponden tsiaers. Waer van den 4 e aprilis anno 1569 een jaer renten verschenen was. Daer
omme £ 6.
Item noch 18 gelijcke ponden die de voorsz. Annetgen sprekende hadde opde graefelijcke domeijnen
der stede van Delft. Waer van Geertruijdis anno 1569 een jaer renten verschenen es. Daer omme £
18.
Item noch 9 gelijcke ponden tsiaers graefelijcke rente, staende opde domeijnen der selver stede van
Delft. Waer van Kersavont anno 1568 een jaer renten verschenen es. Daer omme hier £ 9.
Item noch een jaerlickxe rente van 24 gelijcke ponden die vuijtgereijckt werden bij Claes Jacobsz.
Vercroft wonende in Vlaerdinger ambocht, verzekert opde woninghe bij hem gecocht van Adriaen
Aertsz. Waer van den 25e julij anno 1568 een jaer verschenen was. Daer omme hier £ 24.
Alle welcke voorsz. parthien van renten jaerlickx bedragen de somme van £ 123 van 40 groten als
voren. Waer aff ghetogen £ 48 in recompense dat Henrick van Marcken 24 gelijcke ponden ofte den
hooftsomme vandien voor vuijte ghehadt heeft. Compt dat noch resteert te delen bij eguale portie de
somme van £ 79 munte als boven. Compt daer omme voort derde paert van Henrick van Marcken
jaerlickx £ 27-13-04.
Folio 125.
Item wert noch bevonden bij de voorsz. besoinge folio 15 verso boven de goeden hier voren verhaelt,
dat den voorsz. Henrick van Marcken alleen toecomen soude een rente van £ 10-10-00 tsiaers die
jaerlickx plagen te betalen bij d’erfgenamen van Clara den Harst ende nu betaelt werden bij Jacob
Maertsz. alias Jacob Mathijsz. wonende tot Nijeucoop inden ambocht van Pijnaeckel. Waer van den
22e februarij 1567 stilo communi een jaer renten verschenen was. Daer omme hier £ 10-10-00.
Item wert noch bevonden bijde voorsz. besoinge folio 16 verso dat de voorsz. Anna Henrickxdr. in
wiens goeden Henrick van Marcken voor een derde paert in succedeert, ghehadt soude hebben een
jaerlickxe rente van £ 13-10-00, verschinende in octobri opt gemeen landt van Hollandt. Waer van in
octobri anno 1568 een jaer verschenen was. Dan alsoe geallegeert wert dat eenen Jan des voorsz.
Henrickx broeder, den selven vuijt gecocht soude hebben ende den voorsz. Henrick daer aff
gescheijden te zijne. Werdt tselve hier gestelt voor memorie.
Op alle welcke voorsz. goeden zoe d’erfgenamen int gemeen ende den voorsz. Henrick alleen
compecterende bedragen jaerlickx de somme van £ 147, mitsgaders noch een jaerlickxe rente van £
6 die vuijtgereijckt werden bij Cornelis Cornelisz. als zwager van Dirck Vranckesz. tot Voorburch.
Daer den 27e junij anno 1568 aff te betalen staet, waer aff alzoe tselve buijten het districkt van desen
ontfanger es als in Rijnlandt, wert alhier geen ontfanck aff gemaeckt maer verantwoort sal werden bij
Johan Hanneman als rentmeester vanden selven quartire. Opden jare 1567 ende ’68 Cornelis
Harmansz. van Naerden verclaert betaelt te hebben volgende de voorsz. besoinge folio 17 ter goeder
rekeninghe £ 120.
Nota dat onder dese renten eenighe aff zijn daer zeer luttel bescheijt aff es ende ghecontinueert
werden inde possessie, sulcx als bijde verclaringe van Cornelis Harmansz. blijcken mach. Die noijt
brieven vanden selven gesien en heeft folio 16 bijde besoinge voorn.
Barent vuijten Enghe.
Inden eersten compecteerden Barent vuijten Enge zoen van Vrederick vuijten Enghe als bijt
overlijden van jouffrouwe Anna van Rhenesse van Baer zijn moeder op hem als leenvolger
gedevolueert zekere zes morgen landts diemen te leene houdende es vant huijs van Naeltwijck,
gheleghen buijten der stede van Delft opde Carstaeinge ende gebruijckt werden bij Anna Dirckxdr.
weduwe wijlen Adriaen Maertsz. olijslager, waer van Kersmisse anno 1568 een jaer renten
verschenen es van £ 72 munte als voren. Blijckende dit ende de navolgende percelen vande goeden
van Barent vuijten Enge bijde besoinge vanden commissaris folijs 17 verso, 18, 19, 20 ende 21.
Daeromme hier £ 72.

Folio 126.
Item waren bijde voorsz. Anna van Rhenesse van Baer huijsvrouwe van Vrederick vuijten Enge
achtergelaten zekere andere allodiaele goeden hier naer volgende, waer inne volgende de voorsz.
besoinge vanden commissaris de vier kinderen van Barent vuijte Enghe elckx haerluijder aenpaert
aen compecteert, als hier naer volcht.
Eerst 17 mergen zestalff hont landts ghelegen inden ban van Wateringhe, waer aff de 16 mergen
ende anderhalff hont gebruijct werden bij Adriaen Cornelisz. int Oosteijnde ende Gerrit Willemsz.
bijde woninghe tot Hontsholredijck ende Pieter Cornelisz. opt Vuijthoff 10 hondt, waer van Kersmisse
anno 1568 een jaer pachten verschenen sal zijn van £ 119 15-00. Compt voort vierde paert de
somme van £ 28-18-09.
Item vijff mergen ende een halve daer questie om es, alsoe den huierman niet meer dan drie mergen
bekennen en wilt, die gebruijckt werden bij Anna Jansdr. weduwe wijlen Lenaert Willemsz. inde
Poeldijck, voor de somme van £ 9 als voren tsiaers. Compt voort 4e paert de somme van £ 2-05-00.
Item vierdalff mergen landts ghelegen inden ban van Naeltwijck die ghebruijckt werden bij Jan
Willemsz. de zoen van Willem Cornelisz. tot Naeltwijck, waer van Valckenburger marckt ofte
Kersmisse 1568 een jaer pachten verschenen was van £ 18 munte als boven. Compt voort vierde
paert de somme van £ 4-10-00.
Item acht mergen 77 gaerden leggende inden ambochte van Maeslant die gebruijct werden bij Dirck
Gerritsz., waer van Kersmisse ofte Valckenurger marckt anno 1568 een jaer verschenen was van £
42. Compt voort vierde paert £ 10-10-00.
Item 14 mergen landts ghelegen inden ambochte van Maeslant als boven die ghebruijct werden bij
Barent Louwen ende schijnt de huiere gecontinueert te zijn voor een jaer ofte twee. Waer van mede
Kersmisse anno 1568 een jaer aff verschenen sal zijn van 70 ponden als voren. Compt voort vierde
paert de somme van £ 17-10-00.
Folio 127.
Item twee mergen een hondt vijftich gaerden ghelegen als boven die gebruijckt werden bij Cock
Gerritsz. Waer van Kersmisse anno 1568 een jaer pachten verschenen sal zijn van £ 12. Compt voort
vierde paert de somme van £ 3.
Item acht mergen ghelegen als boven, daer bruijckers aff zijn Floris Jacobsz., Adriaen Pietersz. ende
Stijntgen haer zuster, erfgenamen van Pieter Florisz., waer van Kersmisse anno 1568 een jaer
verschenen was van £ 42. Compt voort vierde paert £ 10-10-00.
Item twee mergen ghelegen als boven die gebruijckt werden bij Hubrecht Sijmonsz., waer van
Kersmisse anno 1568 een jaer verschenen es van £ 11. Compt voort vierde paert £ 2-15-00.
Item drie mergen ghelegen als boven die gebruijckt werden bij Adriaen Cornelisz., waer van
Kersmisse 1568 een jaer pachten aff verschenen zal zijn van £ 15-15-00. Compt voort vierde paert £
3-18-04.
Item zestalff mergen landts gheleghen als voren die gebruijckt werden bijde weduwe van Hubrecht
Jacobsz. voorde somma van £ 23-15-00 munte voorsz. Dewelcke opden pachte de anno 1568 betaelt
heeft volgende hare verclaringe de somme van £ 20 munte als boven. Zulckx dat noch opden selven
jare resteert de somme van £ 13-10-00 munte van 40 groten als voren. Ende Kersmisse anno 1569
een jaer pachten verschenen sal zijn van £ 34-15-00. Compt voort 4e paert de somme van £ 8-08-09.
Item een derde paert van zesthien mergen landts ghelegen inde Liere ende dat naert oude register.
Dan en wort de volle mate daer niet bevonden, die gebruijckt werden bij Dirck Thonesz. ende Willem
Doedesz. inde Liere. Waer van Valckenburger marckt ofte Kersmisse anno 1568 een jaer pachten
verschenen sal zijn van £ 38 munte als boven. Compt voor een vierde paert £ 9-10-00.
Item vijff mergen landts ghelegen op Schieveen ofte Ackerdijck buten der stede van Delft, die
gebruijckt werden bij Jan Broeck ende Anthones Gabrielsz., beijde wonende op Schieveen. Waer van
Kersmisse 1568 een jaer pachten verschenen was van £ 20. Compt voort vierde paert £ 6-05-00.
Somma het incomen vande landtpachten voorde portie van Barent vuijten Enge beloept tsiaers £ 18000-01 salvo justo calculo.
Folio 128.
Erfrenten ende diergelijcke.
Item IJsbrant Philpsz. wonende tot Hontsholredijck es jaerlickx schuldich de somme van 25 st. ter
cause van erfhuier, waer van in maijo 1569 een jaer aff verschenen was. Compt voort vierde paert £
0-06-03.
Item Huijch Pietersz. van Schie betaelt jaerlickx mede ter cause van erfhuier £ 2-05-00 van 40 groten
vlaems tstuck als boven. Waer van Vastelavont anno 1569 een jaer verschenen es. Compt voort
vierde paert £ 0-11-03.
Rochus Vriesen in Maeslandt gelt jaerlickx op zijne goeden erfrenten de somme van £ 5-08-00. Waer
van Valckenburger marckt anno 1568 een jaer verschenen was. Compt voort vierde part 27 st.

Hubrecht Jacobsz. in Maeslant betaelt jaerlickx de somme van £ 7-10-00. Waer van Valckenburger
marckt anno 1568 een jaer verschenen was. Compt voort vierde part £ 1-17-06.
Somma vande portie van Barent vuijte Enge ofte vierde part vande gheheele somme £ 4-02-00 munte
van 40 groten als voren.
Item heeft Sijmon Gerritsz. Storm den 17 e augusti anno 1568 verclaert Vrederick vuijten Enghe
vanden jare 1567 niet meer schuldich te wesen dan de somme van £ 130-01-00. Waer aff voort
vierde paert comen soude de somme van £ 32-10-03, ten ware het voorsz. vierde paert hoger
ghenomen werde, alsoe het incomen van Barent vuijten Enge als het leengoet hier voren verhaelt, £
72 meer es.
Item alsoe Vrederick vuijten Enghe sustineert gherechticht te wesen tot de helft vande allodiael
goeden ende zijne vier kinderen d’ander helft toe te comen, sulckx dat het aenpaert van Barent niet
meer dan een achte paert ghedragen en soude ende overxulckx niet meer dan de helft van tgene hier
voren ghestelt es. Werdt tzelve alhier geannoteert voor memorie.
Voorts alsoe noch ghesustineert werdt vuijt de voorschreven goeden te moeten gaen jaerlickx, de
somme van £ 42 ten prise als boven, ten huwelijcke beloeft Jan van Cronenburch met jouffrouwe
Odilla vuijten Enghe, wert tzelve alhier ghestelt voor memorie.
Folio 129.
Jan Paets van Zanthoirst.
Item Jan Paets van Zanthorst hadde opt cantoer van Noorthollandt een losrente van £ 40-12-06
munte van 40 groten als voren tsiaers. Waer van den 29 e junij anno 1568 een jaer renten verschenen
was. Daer omme hier £ 40-12-06.
Item schijnt noch dat Jan Paets hebben ofte ghehadt soude hebben vierdalff mergen landts leggende
in Wateringhe, gemeen met Jan Gerritsz. Buijtenwech. Maer alsoe den doerwaerder vanden
commissaris tselve niet en heeft connen ghevinden ende oick dien volgende niet gearresteert en es.
Blijckende dit ende t’voorgaende artijckel bijt besoinge voorn. folio 22. Daer omme hier tzelve voor
memorie.
Dirck Claesz. Vermade van Reijnsburch zoen van Claes van Alphen.
Item werdt bevonden Dirck Claesz. voorn. toe te comen het zeste part van drie en dertich ponden
thien schellingen van 40 groten als voren, die vuijtgereijckt werden bij Ozier Matheeusz. Waer van in
novembri ofte decembri anno 1568 een jaer renten verschenen was. Blijckende bijde besoinge
vanden commissaris folio 22 verso. Compt voort voorsz. zeste paert £ 5-06-08.
Wercam pensionaris van Mecchelen.
Item wert bevonden den voorschreven pensionaris sprekende te hebben op zekere goeden leggende
buijten der stede van Mecchelen een rente van drie ende dertich ponden zes schellingen van 40
groten als voren. Die vuijtghereijckt werden bij meester Jacob van der duijn. Dan alsoe desen
ontfanger noch alhier geen handelinghe aff en heeft, alsoe hij verstaet dat den selven pensionaris
noch ghevanghen ghehouden werdt ende geen sententie gepronunchieert en es. Immers zoe verre
tzijnder kennesse gecomen es ende oick twifelt dat deselve rente alsoe d’ijpoteecque bij Mechelen
gheleghen es, aldaer mede soude moghen ghearresteert wesen ende overzulckx buijten het district
van desen ontfanger. Daer omme alhier tzelve voor memorie.
Adriaen Dirckxz. vanden Hoevel.
Inden eersten wert bevonden Adriaen Dirckxz. van den Hoevel, staende de troublen vercocht te
hebben eenen Jan Gerritsz. de Bruijn ende Pieter Jansz. Panser met haerluider mede reders eenen
nijeuwen buijsche, leggende tot Schiedamme ghenaempt Ste. Christophel, daer stierman op es Gerrit
Jansz. Welcke voorsz. buijsche geschat ende ghepriseert es gheweest waerdich te wesen de somme
van 600 ponden munte van 40 groten als voren. Bedragende 200 gelijcke ponden die de reders ende
stierman schijnen te willem sustineren bij hemluijden becostich te hebben. Dewelcke naderhandt
opghehangen zijnde ende zoe vele niet noch oick veel min heeft connen vercocht werden als int
openbaer affgeslogen zijnder ter somme thoe van £ 540 munte als boven. Nochte oick niemandt daer
gadinghe inne hadde om te huieren alsoe deselve mede offgesloghen was te somme thoe van 40
ponden. Es deselve opghehouden tot beter saersoene.
Folio 130.
Item schijnt noch dat Adriaen Dirckxz. voorsz. ghehadt soude hebben als overgeschreven bijde
commissarisse in quartier van Gorcum een buijsche leggende tot Rotterdamme die hij gemanghelt
soude hebben aen een oude buijsche tegens een stierman genaempt Boudewijn.
Item noch een achte paert ende een vierde paert in een andere buijsche mede leggende tot
Rotterdamme voorsz. Daer schipper op es Jan van Vlaerdingen. Dan alsoe men tot het gherecht
verstandt van tselve tot noch toe nijet en heeft connen geraecken, alsoe diverselijcke daer aff
gheallegeert werdt ende oick overzulckx bijde besoinge vanden commissaris geen mentie en wert
gemaeckt. Daer omme tzelve alhier gestelt voor memorie.

Noch schijnt dat Adriaen Dircxz. voorsz. ghehadt soude hebben een jaerlickxe rente van 200 ponden
munte als boven tsiaers, op de Staten van Hollant. Dan alsoe deselve gesocht zijnde niet bevonden
en wert. Daer omme alhier nijet.
Jan Pijl van Vuijtrecht.
Item schijnt dat eenen Jan Pijl van Vuijtrecht heffende was een jaerlickxe lijfrente van 9 ponden
tsiaers, staende opder stede van Delft. Dan alsoe desen ontfanger niet en weet ofte deselve
gebannen es ende oick ofte hij int leven es alsoe men met certificatie de vita, alzulcke rente
gewoenlijcke es te heffen, wert tzelve hier gestelt voor memorie.
Boudewijn Crijn ofte Jan Machelier van St. Omeer.
Folio 131.
Item schijnt dat inden jare 1569 omtrent Cappelle opde IJsel gesoncken soude wesen een cleijn
scheepken met eenighe slijpstenen, daer den schipper ende den coopman aff genaempt souden
wesen, d’een Boudewijn Crijn ende d’ander Jan Machelier. Welcke genaempt werden fugitijff, sonder
te weten vuijt wat zaecke. Ende alsoe deselve schuijte ofte scheepe schijnt geaenvaert te wesen
bijde schippers ofte officiers vande gravinne van Arenberge ende vande slijpstenen ende anders
bijden ontfanger vande esparnge aff beantwoort ende mentie gemaeckt sal werden, zoe vele te meer
dat de inventaris vanden commissaris daer geen mentie aff en maeckt. Daer omme hier nijet.
Willem van Batenbourch.
Item inden selven jare volgende den last ende commissie vande excellentie vanden hartoghe van
Alva etc. es bij desen ontfanger in arreste gestelt geweest een jaerlickxe rente van 500 ponden van
40 groten vlaems tstuck tsiaers die Willem van Batenbouch sprekende heeft opde heerlickheijt van
Moorkercken. Daer oick eenighe renten aff verschenen waren. Dan alsoe deselve heerlickheijt van
Moorkercken vuijt den districkte es van desen ontfanger als ghelegen in Zuijthollant. Ende de voorsz.
commissie niet weder mentie en maeckte dan van het arreste te doen doene. Es tvoorsz. arreste met
alle de stucken zulckx alst geschiet es aen zijnder excellentie ofte zijne Rade overgesonden. Ende
alzoe dien volgende desen ontfanger daer geen handelinghe aff en heeft, maer heeft gesonden copie
vanden arreste ende missive vande excellentie vanden hartoghe anden rentmeester van Zuijthollant
over wiens bedrive tzelve gheleghen es, om prouffijt van zijnder majesteijt ghedaen te worden naer
behoren. Daer omme hier nijet.
Cornelis van Assendelft zoen van Ottho heer van Goudriaen.
Item bij zekere memori gheteijckent bijde handt van meester Boudewijn Jacobsz. commissaris voorn.,
schijnt ghearresteert ofte eenichsins verzekert te wesen zekere 25 hondert ponden van 40 groten
vlaems tstuck. Int gheheel ofte deel verschinende St. Mathijs dach, die Nicolaes heere van Assendelft
vuijt crachte van zekere contraicte gehouden es vuijt te reijcken d’erfgenamen van wijlen joncheer
Otto van Assendelft, in zijn leven heere van Goudriaen, vuijtgezeijt de jaerlickxe duwarie van vrouwe
Johanna van Cruningen, nagelaten weduwe van joncheer Ottot voorn., bedragende 1.500 ponden
van 40 groten als boven tsiaers, die vuijten arreste gelaten es. Blijvende nochtans den eijgendomme
vandien mede ghearresteert. Waer aff te tijde vanden arreste als wesende omtrent Heijlich
Sacraments daghe anno 1569 een jaer verschenen was, naert beduncken van desen ontfanger. Dan
alsoe tzelve arrest schijnt niet gheheel liquide te wesen als bij memorie ofte attestatie vanden
commissaris alleenlijck desen ontfanger gelevert. Zulckx dat hij niet en weet ofte hij deselve de facto
ontfangen sal dan ofte tzelve es alleenlijck tot verzekerheijt vande voorsz. rente gedaen. Wert tzelve
hier gestelt voor memorie.
Folio 132.
Marie Heermans.
Item volgende de commissie vande excellentie vanden hartoge van Alva etc. heeft desen ontfanger
doen vernijeuwen de erfgenamen van jouffrouwe Maria Heremans zeeckere cautie omme de goeden
moeble ende immoeble binnen een jaer tijts niet te veralineren. Dan alsoe desen ontfanger verder
vande voorsz. goeden niet te spreken en weet als buten zijnen bedrijve ghelegen inden lande van
Voorne ofte elders, wert tzelve hier gestelt voor memorie.
Arendt van Duvevoerde.
Item was desen ontfanger bij ordonnantie vanden Hove van Hollandt eer ende al voren
commissarissen tot de annotatie geordoneert waren ghebracht tzijnen huijse bij Johan van der
Cappelle doerwaerder sHoofs van Hollandt, zekere kiste met diversche stucken van clederen ten lijve
vanden voorsz. Duvoerde behoort hebbende. Mitsgaders noch zekere lettere van pensioene ende
andere munimenten. Welcke voorsz. clederen ende pampiren desen ontfanger den lesten januarij
anno 1568 stilo communi doer bevel van meester Aernoult Sasboult ende Johan Baptista de Taxis
commissarissen int quartier van Rijnlandt ter presentie vanden baelliu van Wassenaer, in welcken
quartire den voorsz. Duvenvoerde zijn leste residentie ghehouden hadde, in handen van Johan
Hanneman rentmeester vande gheconfisqueerde goeden in Rijnlandt, desen ontfanger ter presentie

vande commissarissen ende baelliu voorn. ghelevert heeft. Die deselve clederen den naestlesten
decembris anno 1569 opden stadthuijse vanden Haghe vercocht heeft ende alsoe vande voorsz.
clederen bij Johan Hanneman voorn. verantwoort sal werden. Daer omme hier nijet.
Egmondt.
Item wert noch bevonden inden Haghe zeker huijs genaempt het Huijs van Egmondt. Dan alsoe
tzelve desen ontfanger niet in handen gestelt es ende schijnt de rentmeester van Egmont daer
administratie van alzulck goeden te hebben. Daer omme hier nijet.
Folio 133.
Maerten Colff.
Item es desen ontfanger den 19 e decembris anno ’69 bij Mr. Boudewijn Jacobs zoen althans van
zijnder majesteijts Groten Rade tot Mechelen zekere copie niet autentijcq van zeker contract ofte
transport van date den 23e februarij anno 1565 stimo curie overgesonden, waer bij eene Adriaentgen
Gerritsdr. als gemachtich van Maerten Adriaensz. Colff haren man voor schepenen der stede van
Dordrecht opdraecht eenen Adriaen Been Jacobsz. diversche obligatien ende schultbrieven den
voorsz. Been compecterende om de selve bijden voorsz. Adriaen ontfangen ende weder omme tot
desselfs Colfs schulden betaelt te werden. Mits daer aff doende rekeninghe ende alsoe den
voorschreven Colff onder den bedrijve van desen ontfanger zijn leste residentie niet en schijnt
gehouden te hebben, te mere dat de voorsz. obligatien schijnen te rusten binnen der stede van
Dordrecht onder Adriaen Been Jacobsz. voornoempt, heeft den voorsz. ontfanger vant voorsz.
contract ghelevert copie onder meester Jan van Lezanen wiens quartire tzelve gheweest es, omme
breder daer naer te talen ten eijnde het rechte van zijnder majesteijt bewaert werden mach naer
behoren. Ende alsoe desen ontfanger geen zekerheijt en heeft van tgene onder zijn quartire ofte
onder zijnen ontfanck behoert voor alsnoch, daer omme hier voor memorie.
Nota dat achtervolgende de voorwaerden vande verhuiringhe vande huijsen ende landen desen
ontfanger ghereet ontfangen heeft voor eens een stuver opden gulden, van dat de voorsz. goeden
verhuiert zijn geweest om te vervallen de oncosten vandien.
Nota dat den 20e augusti 1569 lestleden desen ontfanger eerst gelevert zijn de opschrivinghe, arreste
ende andere besoingen vande goeden hier voren verhaelt ofte andere gheconfisqueerde, sulckx dat
doer geen volcomen kennesse eenich abuijs alhier gestelt soude mogen zijn. Dat dese state als in
haests ghemaeckt sonder previditie wesen zal. Refererende hem altijts desen ontfanger tot
warachticheijt vande zaecke om op de rekeninghe ofte anders ghedrescheert te mogen werden naer
behoren.
Nota dat de huijsen hier voren verhaelt meest al bijde vrouwen ofte mans der absenten ghehuiert zijn,
daer eenige van hemlieden tegenwoirdelijcke neringe inne doen ghelijck zij ghewoenlijcke waren
ende dat met haer credit ende gelove goeden die haerluijden op borchtochte gelaten zijn ofte
versteken goeden ende resten die tot kennesse niet gecomen en zijn ofte souden moghen wesen.
Folio 134.
Nota dat hier voren folio prima verso voor memori gestelt wert voor generael artijckel nopende de
betalinghe vande huiere vande huijsen der absenten, dat wel schijnt tacite besproecken te wesen bij
voorwaerden vande verhuiringhe vande huijsen voorsz. Dat de vrouwen ofte den genen die alzulcke
huijsen gebruijckt hebben tzedert het bannisement vande eijgenaers vandien, daer huiere aff betalen
souden advenant, dat die opde verhuiringe voorn. verhuiert souden werden. Ende dat deselve huiere
qualijcke te reconvreren souden zijn, alzoe de goeden vande presente vrouwen zoe wel als
haerluijder absente mans portie int gheheel toegeslagen zijn, zoe verre men die heeft connen
achterhalen. Dan alsoe de borgen wel schijnen eenichsins verobligeert te wesen voorden voorleden
als toecomende tijde, te weten voorde huiere vande huijsen die bij henlieden totte verhuiringhe
bewoent waren ende naderhandt weder bij hemlieden inghehuiert zijn geweest, twelck nochtans zeer
gecontradiceert werdt bij porthie. Allegerende tzelve poinct dubieux inde voorsz. verhuiringe ghestelt
ofte immers niet bij de huierluijden ofte borgen verstaen te wesen ende meer ander redenen. Heeft
nochtans desen ontfanger veel van alzulcke huiere eenighe vande borgen ende eenighe vande
huierluijden gereconvereert daert doenlijcke es geweest ende dat bij provisie om doorde voorleden
huiere ofte die meijdage toecomende eerst verschijnen sal naer behoren, hem betalinghe te strecken.
Waer aff breder mentie opde rekeninghe ghemaeckt sal werden etc.
Aengaende andere ghevanghenen als Sijmon van der Does, Gherardt van Sichem eertijts casteleijn
op Woerden, Adriaen van Dorp eertijts schoudt tot Winckel etc., Salomin van der Houve eertijts
baelliu van Schiedamme, Willem Bardeze eertijts schoudt der stede van Amsterdam, meester Willem

Delman quacksalver ofte chirurgijn etc., alle ghevanghen opde Voorpoorte vanden Hove alhier inden
Haghe ofte oick die bij den voorsz. Hove ofte bij eenighe collegien van schepenen onder den bedrijve
van desen ontfanger gheëxecuteert als Jan van Voorbuch inden Haghe ghecorrigeert als Pieter
Willemsz. backer mede aldaer, in honorable amende, als eene minneken etc., ofte pecuniele,
bamissementen, mulcten, pecuniele boeten ende diergelijcke ghecondempneert zijn gheweest,
mitsgaders eenen Arent van Duvoerde wiens clederen eerst doer bevel van desen Hove ten huijse
van desen ontfanger ende naderhandt in handen van Johan Hanneman rentmeester van
Noorthollant, bij Mr. Aernoult Sasboult ende Jan Baptista de Taxis commissarissen ghelevert zijn
gheweest. Van welcken voorz. Arent van Duvoerde hier voren mentie aff gemaeckt es gheweest.
Alsoe desen ontfanger daer geen administratie tot noch toe aff en heeft gehadt. Daer omme alhier
nijet.
Nota dat insgelijckx in dese state gheen mentie en wert ghemaeckt ofte ghestelt voor ontfanck van
eenighe die ter cause van mennonisterie bijden Hove van Hollandt ofte ander collegien gheëxecuteert
zijn geweest, mitsgaders de plaetsen daer ghepreeck es gheweest ofte andere die ter cause van
quade opinije, vuijt zaecke van haer vuijterste ofte begravenisse haer goeden toegheslaghen zijn
gheweest, alsoe desen ontfangher daer gheen kennisse aff ghedaen ofte administratie daer aff
ghehadt heeft, tot noch toe, anders dan hier vooren in dese state verhaelt staet salvo altijts erreur
verswijmisse ofte abuijs. Actum inden Haghe desen 15e januarij anno 1569 stilo curie hollandie.
Folio 135.
Orainge.
Inden eersten schijnt dat de prins van Orainge compecteerden d’ambachtsheerlickheijt van Monster.
Dan alsoe desen ontfanger daer geen administratie aff en heeft als onder de goeden vande grote
heeren begrepen, daer particulier ontfanghers toegestelt zijn. Daer omme alhier nijet.
Item schijnt noch vuijten quoijer vanden thienden penninck van Wateringhe dat de prins voorsz.
toegehoort heeft een mergen landts legghende in Watering ambocht, twelck eertijts gebruijckt es
geweest ande woninghe daer Pieter Steffensz. op te wonen plach. Dan alsoe deser ontfangher daer
geen administratie aff en heeft om redenen als boven, daer omme hier nijet.
Nota dat hier in dese state niet ghestelt wert vuijtgheven van salaris vanden ontfangher, vacatien,
moeijten, gedebourseerde penningen ende oncosten. Noch oick documenten van betalinghe van
porthien hier voren ghestelt, quade schulden ende dierghelijcke, oick reparatien streckende affslach
van huiere van huijsen ende diergelijcke. Daer aff breder inde rekenghe mentie ghemaeckt sal
werden.
Aengaende vant zeste paert vanden hondersten penninck als de portie vanden huierman en heeft
desen ontfanger noch geen administratie ende schijnt ghesustineert te werden dat tzelve met de
andere generael collectatie behoort ontfanghen te werden. Daeromme hier nijet.
Actum ten daghe ende jare als voiren.
Was getekend: van der Wiele.

Namen van fugitieve, gebannen en geëxecuteerde personen.

Aalbrechtsz. Jan 52
Aartsz. Andries 51
Jan 74
Abbenbrouck Bonaert van 49
Adriaansdr. Grietgen 46

Maritgen 49
Adriaansz. Engel 81
Maarten – Colff 133
Willem – Doncker 31
Willem – Storm 48.
Allertsz. Heindrik 20
Alveringen Josuwe 9
Andriesz. Jan – IJmomi 31
Anthonisz. Joris 109
Assendelft Cornelis van 131
Augustijn – de kramer 31
Batenbourch Willem van 131
Bestel Jan Pietersz. alias 97
Binckhorst Lodewijk van der 2
Boom Cornelis 104
Bosch Arent 105
Boudewijn – de stoeldraaier 77
Braber Alida Jansdr. de 83
Dieuwertgen – in de Wolzack 45
Dirksz. Adriaan – van den Heuvel 129
Frans – Duijst van Voorhout 89
Gerrit 75
Heindrik 111
Cors 106.
Mathijs 60
Doedesz. Cornelis 98
Does Simon van der 31
Doncker Willem Adriaansz. 31
Doorne Coenraad van 46
Dreijsz. Jacob 75
Duijst Frans Cornelisz. 57
Heindrik 31
Claas 80
Duijst van Voorhout Frans Dirksz. 89
Duvevoorde Arend van 132
Egmond 132
Eijnde Mr. Jacob van den 26
Enghe Barent vuijten 125
Engelbrechtsdr. Baartgen 55
Fijtgen 56
Evertsz. Mr. Jacob 85
Pouwels 31
Ewoutsz. Huig 65
Fransz. Gerrit 82
Heindrik 121
Jacob – Snap 104
Sebastiaan 17
Gelts cracht Heindrik Jansz. 104
Gerritsdr. Agatha 53
Gerritsz. Barthout 23
David 111
Hendrik 58
Jan 97
Cornelis 110
Goossen – de verwersknecht 78
Gouwenaar Pieter de 31
Gravezande Huig Cornelisz. van 70
Gijsbrechtsz. Adriaan – Stolck 42
Haeck Pieter 119
Hamelo Jan van 31

Hans – de speelman 88
Harmansdr. Alida 56
Heermans Marie 132
Heimansdr. Lijsbeth 66
Heimansz. Claas 41
Heindrik – de heukmaker 89
Heindriksdr. Dieuwertgen 66
Heindriksz. Alewijn – ofte Joostensz. 98
Jan 31
Lenert – Saeij 104
Heuvel Adriaan Dirksz. van den 129
Holinckx Neeltgen 31
Huchtenbrouck Aalbrecht van 121
Huigensz. Adriaan 100
Cornelis 86
Ieperen Marcus Pietersz. van 47
Jacobsdr. Maritgen 88
Jacobsz. Dirk 60
Heindrik 69
Jan 46
Mathijs 109
Roeland 74
Jannetgen 63
Jansdr. Alida – de Braber 63
Geertgen 89
Maritgen 67
Neeltgen 79
Jansz. Arent 83
Burger 75
Mr. Daniel 16
Gerrit 55
Gillis 26-31
Heindrik – Gelts cracht 104
Jan 45
Jasper 19-102
Joost 73
Cornelis 78-88
Mouwerijn 73
Olivier 96
Pieter 89
Reijer – Meerkerck 32
Willem 49
Willem – van der Meer 63
Willem – Verschoer 88
Joostensz. Alewijn Heindriksz. ofte 98
Anthonis 98
Dionijs 51
Dirk – van Strevelandt 20
Joppensz. Sebastiaan 89
Claas – de leidekker 31
Claasz. Dirk 69
Dirk – Vermade 129
Egbert 78
Jacob 103
Cocq Robbrecht de 31
Colff Maarten Adriaansz. 133
Cornelisdr. Grietgen 81
Cornelisz. Evert 68
Mr. Frans 57
Heindrik 100

Huig – van Gravezande 70
Jan 64-78
Claas 110
Cornelis – de Zeeu 88
Cors 63
Pieter – de Vries 31
Pieter – de Zeeu 67
Vrank 56
Creuijl Cornelis Maartensz. 19
Crijnsz. Boudewijn 130
Cuijl Floris van 106
Lambrechtsz. Jan 31
Lievensz. Adriaan 31
Lucasz. Allart 120
Maartensz. Cornelis – Creuijl 19
Machelier Jan 130
Marcken Heindrik van 123
Mathijsz. Pieter 105
Meer Willem Jansz. van der 63
Meerkerck Reier Jansz. 32
Meinertsz. Cornelis 101
Menninck Adriaan Michielsz. 49
Michielsz. Adriaan – Menninck 49
Nijeuvelt Willem van 121
Paerts van Zanthorst Jan 129
Pauwen Alida 122
Pens Claas 31
Pietersdr. Alida 87
Anna 87
Pietersz. Adriaan 26
Gillis 104
Jan – alias Bestel 97
Mr. Johan 44
Marcus – van Ieperen 47
Pijl Jan 130
Quirijnsz. Cornelis 110
Reiniersz. Adriaan 123
Robbrechtsz. Jochem 4
Saeij Lenert Heindriksz. 104
Schinckel Mr. Harman 76
Sebastiaansz. IJsbrant 88
Sichem Gerard van 31
Snap Jacob Fransz. 104
Snoij Dirk 4
Stevensz. Cors 107
Pieter 112
Stolck Adriaen Gijsbrechtsz. 42
Storm Willem Adriaansz. 48
Strevelandt Dirk Joostensz. van 20
Tielmansz. Otto 42
Tin Jan Wolf alias Jan – de ouden 17
Trijntgen 51
Tijlsz. Jan 104
Uijten Enge Barent 125
Vermade Dirk Claasz. 129
Verschoer Willem Jansz. 88
Vrankensz. Willem 67
Vries Pieter Cornelisz. de 31
Vriesen Jan Willemsz. van 63
Wassenhoven Gelein van 118

Jan van 118
Willemsz. Jan – van Vriesen 63
Wouter 31
Wolff Jan – alias Jan Tinde ouden 18
Woutersz. Jacob 111
Jan 31
Wijngaerden Jacob van 117
Cornelis van 1
IJmomi Jan Andriesz. 31
IJsbrantsz. Lenert 10
Zanthorst Jan Paets van 129
Zeeu Cornelis Cornelisz. de 88
Pieter Cornelisz. de 67
Zwieten Adriaan van 120

