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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.
Twee brieven in het Frans.
Folio 2.
Rekening Adriaens Mathijs zoen als gecommitteert bijde majesteijt vande coninginne tot den ontfange
vande resten vanden thienden penninck de keijserlijcke majesteijt geaccordeert inden jaire 1542 ende
die resten procederende vande £ 120.000, de zelve zijne majesteijt geaccordeert inden jare 1443
wairvan de zelve Adriaen een rekening particulier gehouden ende gedaen heeft inder Camere vande
Rekening ende procederen soude vanden faulten ende abuijssen van taenbrengen vanden selven
twee thienden, daervan alhier gereeckent wordt van alle tgundt de zelve Adriaen ter cause van dien
ontfanghen als vuijtgegeven ende betaelt heeft. Ende dit zoe wel vandt gundt bijden voorsz. Adriaen
ter cause vandien ontfangen es voor tsimpel verswijch als tquadruple volgende die confessie bij
eenen ijegelicken voorden commissarissen bij zijne majesteit geordonneert, dair van gemaict ende
die twee mandementen geinsereert voor die intutelaer Claes Jansz. van Persijn ontfanger vanden
exploicten rekening die hij ter cause van gelijcken ontfange van desen op ter voorsz. Camer
overgelevert heeft ende bij zijne majesteijt op dat stuck geëxpedieert zijn. Ende dat bij specificatie van
tgunt hij van elck persoen ontfangen heeft volgende tconsent van mijnen heeren vande Rekening dair
op gedragen. Ende dit alleen inden quartiere van Delflandt, Rijnlandt etc. De zelve rekening gemaict
in ponden, schellinghen ende penningen van 40 grooten tpont.
Eerst in Delflandt navolgende een groot quoijer houden hondert 22 bescreven bladen in papiers ende
27 dorpen off ambochten in Delflandt gelegen, den voorn. commissaris overgelevert. Ende es die
rekening van Pieter Vranckensz. als gehadt hebbende den ontfanck van skeijserlijcke majesteijt
weghen vande voorsz. eersten 10e (thienden) penning, beginnende tselve qupijer folio primo. Ende
eerst
Poortlandt.
Alzoe binnen den ambachte van Poortlandt bij desen ontfangher vuijt saicke vant voorn. qualick
anbrenghen ende verswijghen vanden voorsz. eersten 10 e penning nijet ontfangen en is, daeromme
hier niet.
Berckel.
Int voorn. quoijer beginnende folio 9.
Alzoe binnen den dorpe ende ambachte van Berckel bij desen ontfangher vuijt saicke als voorn oock
niet ontfangen en is, soe wel van tsimple als quadruple ofte verswijch, daeromme hier oock niet.
Ouderschie.
Int voorsz. quoijer beginnende folio 19.
Pieter Cornelis zoen die bij zijn eerste anbrenghen verswegen heeft in zijn huijrwaer £ 3-15-00, facit
den 10e penning quadruple ende ontfanghen es bij de voorsz. Adriaen onder zijn quijtancie den 4e
meije ’49, 30 st.
Cornelis Jorijsz. die gebruijct heeft 46 marghen, bij hem te cort angebrocht £ 2-10-00, facit den 10e
penning quadruple ende ontfanghen alsboven 20 st.
1e somme £ 2-10-00.
Folio 3.
Dorp.
Claes Jacops zoen Lucht neghen merghen om sesthien ponden ende heeft die bij zijn anderde
anbrenghen voerden voorn. commissaris gedaen angebrocht voor vierentwintich ponden bekennende
versweghen te hebben acht ponden. Compt voorden thienden penninck simple ende heeft betaelt
desen ontfanger onder zijn quijtancie 16 st.
Gherijt IJsbrants zoen op Schipluijden zes marghen voor vijfthien ponden thien schellinghen. Ende bij
zijn anderde anbrenghen voorden commissaris gedaen bekennende versweghen te hebben tlant
genaempt die Keen voor £ 7. Compt voorden thienden penninck quadruple £ 2-16-00.
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Thonis van Dijck met Gheerijt Louweris zoen acht marghen voor een ende twintich ponden. Ende bij
zijn anderde anbringen voorden commissaris gedaen, verhoocht vande helft van 8 marghen.
Bekennende versweghen te hebben dertich stuvers. Compt voorden thienden penninck quadruple 12
st.
Neel Arijs zoen derthien marghen voor zes ende twintich ponden ende bij zijn anderde anbrenghen
voorden commissaris gedaen meer angebrocht twee hondt. Bekennende versweghen te hebben de
somme van 13 stuvers. Compt voorden thienden penninck quadruple 5 st.
2e somme £ 4-09-00.
Folio 4.
Lijer.
Floris Willems zoen neghen marghen voor dertich pont ende bij zijn anderde anbringhen voor £ 32.
Bekennende versweghen te hebben twee ponden. Compt voorden thienden penninck ende heeft
betaelt met £ 0-13-06.
Engel Diricxz. zevenendertich marghen voor vijff ende tachtich ponden heeft bij zijn anderde
anbrenghen voorden commissarissen gedaen angebrocht 39 marghen 1½ hondt voor achtentachtich
ponden 13 st. 6 penn. Ergo versweghen £ 3-13-06. Compt voorden thienden penninck quadruple £ 029-03.
Willem Sijmonsz. acht marghen om eenentwintich ponden thien schellinghen. Ende heeft zijne
weduwe bij anderde anbrenghen voorden commissaris gedaen angebrocht voor £ 31-02-06. Ergo
verswegen £ 9-12-06. Compt voorden thienden penninck simple qua vidua 19 st.
Dirck Thonis zoen neghenthien marghen om achtenvijftich ponden thien schellinghen, naderhandt
voorden commissaris angebrocht 24 marghen voor tzeventich ponden. Ergo versweghen vijff
marghen ende in gelde £ 11-10-00. Compt den thienden penninck quadruple £ 4-12-00.
Sijmon Gherijtssoen vier marghen vier marghen voor twaelff ponden. Ende andermael voorden
commissaris angebrocht voor achtien ponden. Aldus verswegen £ 6. Compt den thienden penninck
quadruple £ 2-08-00.
Jacob Pieters zoen acht en twintich marghen om vier ende tachtich ponden. ende andermael bijden
commissaris gehoort heeft angebrocht voor acht en tnegentich ponden. Ergo verswegen £ 14. Compt
den 10e penninck quadruple £ 5-12-00.
Claes Cornelis zoon driendertich marghen om hondert ende twee ponden, heeft voorden commissaris
andermael gehoort zijnde, angebracht vierendertich ende een halve marghen. Ergo verswegen
anderhalve marghen ende in gelde negenendertich ponden 14 st. 3 penn. facit den thienden penninck
quadruple ende betaelt £ 15-17-06.
Eelgijs Claes zoen veerthien marghen voor een ende dertich ponden thien schellinghen ende
andermael angebrocht voorden commissaris voer £ 37-10-00. Waeromme bij hem es verswegen £ 6.
Compt den thienden penninck quadruple £ 2-08-00.
Gheerijt Jans zoen drientwintich marghen voor £ 78 naderhandt angebrocht voorden commissaris 25
marghen voor £ 84-03-00. Ergo verswegen twee margen ende in gelde zes ponden 3 st., facit den 10e
penninck quadruple £ 2-09-00.
Dirick Jans zoen drie marghen om vijfthien ponden, naderhandt angebrocht bij de weduwe voer £ 2210-00. Ergo verswegen £ 7-10-00, facit den 10e penninck simpel qua vidua 15 st.
Jacob Gherijts zoen 4½ marghen om £ 13-10-00, andermael angebrocht bij de zelve Jacop voor
achtien pont waeromme bij hem verswegen £ 4-10-00. Compt voorden thienden penning quadruple
36 st.
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Airndt Jacobs zoen molenaer vijfthien marghen vijf hondt om £ 60-15-00, andermael bijden weduwe
angebracht voor £ 63, bevonden bij hem verswegen te zijn twee ponden achtien schellinghen, facit
den thienden penninck qua vidua £ 0-05-10.
Folio 5.
Jan Claes zoen vijff marghen vijff hondt om elf ponden, naderhandt voor den commissaris angebrocht
dat hij gebruijct se marghen een hondt voor £ 12-07-06. Ergo versweghen 2 hondt ende an gelde £ 027-06. Den thienden penninck quadruple 11 st.
Cornelis Philipsz. acht hondt voor twee pondt, andermael gehoort bijde commissaris heeft die
angebrocht voor £ 5-05-00. Ergo versweghen £ 3-05-00, facit den 10e penning 26 st.
Thonis Cornelis zoen acht marghen om £ 24. Andermael angebracht de selve voorden commissaris
acht marghen gebruijct te hebben voor dertich ponden, waeromme versweghen zes pondt. Facit den
10e penninck £ 2-08-00.
Anssem Adriaens zoen eenentwintich marghen om £ 33-15-00 die hij andermael voor den
commissaris angebrocht heeft gebruijct te hebben voor £ 49-18-00. Daeromme versweghen £ 16-0300. Compt voorden 10e penninck quadruple £ 6-09-00.
Gherijt Pieters zoen acht ende vijftich ende eenen halven marghen om hondert negenentwintich
ponden, andermael angebrocht voorden commissaris gebruijct te hebben voor hondert sessen dertich
ponden 4 st. Ergo versweghen £ 7-04-00. Facit den 10e penninck quadruple £ 2-17-00.
Claes Jacobs zoen vier marghen om twaelff ponden die hij andermael angebrocht heeft voorden
commissaris voor vijfthien pondt. Ergo versweghen drie ponden. Facit den thienden penninck
quadruple 24 st.
Adriaen Willems zoen 9½ marghen om £ 22-10-00 die hij naderhandt angebrocht heeft voorden
commissaris gebruijct te hebben voor negenendertich ponden wairomme bij hem versweghen £ 1610-00. Facit den thienden penninck quadruple £ 6-12-00.
3e somme £ 60-12-00.
Souteveen.
Willem Pietersz. eenentwintich marghen om £ 30. Andermael gehoort zijnde bijden commissaris heeft
verclaert voorden adionict meer schuldich te wesen 14 st.
Huijbrecht Dircxz. thien marghen voor eenemtwintich ponden. Andermael angebrocht die voorsz.
thien marghen, de marghen voor £ 2. Ergo toverbetaelt. Ergo hier nijet.
Lenert inde Ketel twee marghen om dertich schellinghen. Andermael opgescreven ende accordeert in
margentale mer versweghen in gelde £ 3-10-00. Facit den 10e penninck quadruple 28 st.
4e somme £ 2-02-00.
Folio 6.
Abtsrecht.
Alzoe binnen desen ambochte vuijt saecke alsvooren bij desen ontfangher oock niet ontfanghen en
es, zoe wel van tsimple als quadruple ofte verswijch, daeromme hier nijet.
Maeslandt.
Allert Claes zoen tweentachtich merghen twee hondt voor hondert een pondt, andermael angebrocht
ende bevonden versweghen te hebben in gelde £ 63-05-00. Facit den thienden penninck qua heredie
sont prosimpel £ 6-06-06.
Jan Buijs Cornelis zoen driendertich marghen voor hondert drie ponden. Andermael angebocht voor
35½ marghen 2½ hont ende in gelde voor hondert £ 13 9 st., versweghen £ 11-09-00. Facit den
thienden penninck quadruple £ 2-07-06.
Pouwels Vrericx zoen elff marghen voor zevenentwintich ponden. Andermael gehoort zijnde heeft
verclairt gebruijct te hebben voor £ 39-10-00. Ergo versweghen £ 12-10-00. Compt den 10e penninck
quadruple £ 5.
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Heijn Cornelis zoen schoudt in tdorp zevenentwintich marghen voor vijf ende dertich ponden vijf
schellinghen. Andermael angebrocht negenentwintich ende een halven marghen voor £ 46-10-00.
Facit den 10e penninck quadruple £ 4-10-00.
Claes Vrancke zoen twaelff marghen om £ 33. Andermael gehoort is bevonden goet ende
toverangebracht te hebben quare hier nijet.
Willem Cornelis Buijs eenentwintich marghen voor £ 66. Andermael angebracht voor 24½ marghen
voor £ 81-16-06. Ergo verswegen £ 15-16-06. Compt den 10e penninck quadruple £ 6-06-06.
Claes Dircx zoen 43½ marghen voor £ 77-18-00. Andermael gehoort zijnde heeft de zelve
bruijckwaer angebrocht voor negenentseventich ponden. Facit den 10 e penninck quadruple £ 0-08-08.
Michiel Cornelis zoen 19½ marghen voor £ 25-10-00. Andermael gehoort bevonden verswegen te
hebben 14 st. Facit den 10e penninck quadruple 5 st.
Cornelis Huijges zoen thien marghen een hondt voor vijftien pondt vijfthien schellinghen. Andermael
angebrocht bij de weduwe voor £ 22-10-00. Ergo verswegen £ 6-15-00. Facit den 10e penninck
simpel quia vidua £ 0-13-06.
Cornelis Wouterssoen twintich marghen voor achthien pont. Andermael gehoort bevonden
versweghen te hebben £ 2. Facit den 10e penninck quadruple 16 st.
Ghovaert Aertssoen elf hondt voor ses pondt 15 st. Andermael angebrocht voor £ 6-10-00. Ergo te
veel angebrocht 5 st. daeromme hier nijet.
Folio 7.
Pieter Poelman achtentwintich marghen 4 hont voor £ 70-10-00. Andermael angebrocht die voorsz.
bruijckwaer bijde weduwe ende bevonden taccorderen. Daeromme hier nijet.
Marij Floeren eenenvijftich marghen voor hondert 44 £. Andermael angebrocht 53 marghen twee
hondt. Ende bevonden verswegen te hebben an gelde £ 21-07-03. Facit den 10e penninck quadruple
£ 8-10-06.
Pieter Willems zoen 34½ marghen voor hondert 23 £ 6 st. Andermael angebrocht 38 marghen 4
hondt, versweghen 4 marghen een hondt ende an gelde elff pondt 12 st. Facit den 10 e penninck
quadruple £ 4-13-00.
Huijbrecht Korstentssoen 7½ marghen voor achtien ponden 15 st. Andermael angebracht voot £ 21.
Ergo versweghen £ 2-05-00. Facit den 10e penninck quadruple 18 st.
Engel Diricx zoen drie marghen 1 hondt voor negen pondt 10 st. Andermael angebrocht voor elf
pondt. Ergo versweghen 30 st. Facit den 10e penninck quadruple 12 st.
Gherijt Pieters zoen neghenthien marghen voor £ 57. Andermael angebrocht voor £ 62-14-00. Ergo
versweghen £ 5-14-00. Facit den thienden penninck quadruple £ 2-05-09.
Pieter Heijmans zoen tweeentwintich marghen ende een halven voor eenenvijftich ponden.
Andermael angebrocht bij zijn weduwe voor £ 54-15-00, bevonden versweghen te hebben £ 3-15-00.
Facit den thienden penninck simpel quia vidua £ 0-07-06.
Frans Willems zoen Patijn sessendertich marghen voor hondert acht ponden. Andermael angebracht
bij Lenert Jansz. getrout hebbende die weduwe is bevonden dat die pacht geweest is hondert
derthien ponden thien schellinghen. Wairomme versweghen £ 5-10-00. Facit den 10e penninck simpel
11 st.
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Jan Zijmonssoen zeventhien marghen voor £ 42. Andermael gehoort bevonden accorderende in
mergentale mer versweghen te hebben inde pacht £ 11-12-06. Facit den 10e penninck quadruple £ 413-00.
Pauwels Janssoen 23 marghen voor £ 102. Andermael gehoort zijnde bevonden accorderende in
margentale mer versweghen te hebben an gelde £ 4-01-06. Facit den 10e penninck quadruple 32 st.
Vranck Jans zoen twaelff marghen voor £ 57. Andermael gehoort zijnde heeft verclaert dat zijnen
pacht met meerder en was dan tweenvijftich ponden quare mitten eersten te veele angebrocht.
Dairomme hier nijet.
Mathijs Jacobs zoen driendertich marghen voor £ 87. Andermael angebrocht bijde weduwe voor
hondert vijf ponden 12 st. 6 penn. bevonden versweghen te hebben £ 18-12-06. Facit den 10e
penninck simpel quia vidua 37 st.
Aerndt Willems zoen drie marghen mit een vuijterdijck voor achtien ponden 2 st. Andermael
angebrocht zijnde bij eede, heeft verclaert voor de voorsz. marghen nijet meer betaelt te hebben dan
vijfthien ponden. Ergo te hooch angebrocht £ 3-02-00. Dairomme hier nijet.
Folio 8.
Jorijs Cornelis zoen veertich marghen voor hondert twintich ponden, andermael angebrocht bij de
weduwe ofte Cornelis Jacobs zoen haren tweeden man voor hondert 25 £ 18 st. 6 penn. Ergo
verswegen £ 5-18-06. Facit den 10e penning simple £ 0-11-06.
Meeus Willems zoen acht marghen voor £ 24-15-00, andermael angebrocht bij zijn weduwe voor £
28-15-00. Ergo versweghen £ 3. Facit den 10e penninck simpel qua vidua 8 st. Heeft nochtans desen
rentmeester betaelt onder zijn quitantie 11 st. wairomme te veel gegeven 3 st., nijettemin soe mant
den selven rentmeester hier ontfanghen van de selve 11 st.
Jacob Gheerijts zoen sessenveertich marghen voor hondert vijftich ponden, andermael angebroch
voor 46½ marghen ende £ 146-10-00. Ergo versweghen £ 16-10-00. Facit den 10e penninck
quadruple £ 6-12-00.
Kors Jacobsz. 34 marghen voor hondert twee ponden, andermael angebrocht voor £ 119-02-00. Ergo
versweghen £ 17-02-00. Facit den thienden penninck quadruple £ 6-16-06.
Adriaen Willemsz. 16 marghen voor £ 42, andermael angebrocht 17½ margen ende in gelde £ 53-05e
00. Ergo versweghen £ 11-05-00. Facit den 10 penning quadruple £ 4-10-00.
Claes Jacobs zoen dertich marghen voor tnegentich ponden, andermael angebrocht driendertich
marghen voor hondert drie ponden sestien schellinghen. Ergo versweghen £ 13-16-00. Facit den 10e
penninck quadruple £ 5-10-00.
Neel Andries zoen 14 marghen voor £ 28, andermael angebocht voor £ 28-10-00. Facit den 10e
penninck quadruple 4 st.
Thomas van Dijck 13 marghen voor £ 33, andermael angebrocht voor £ 33-16-00. Ergo versweghen
16 st. Facit den 10e penninck quadruple £ 0-06-03.
Nijeuwe anbringhen.
Heijnrick Gheerijts zoen thien marghen voor veertich ponden angebocht bij de weduwe den 19 e aprilis
’49. Compt voorden thienden penninck simpele qua vidua £ 4.
Vrijes Jans zoen 32 marghen voor £ 80 die verswegen ende bij hem angebrocht zijn anno ’49. Facit
den 10e penninck quadruple £ 32.
Kors Jans zoon woonende in Maeslandt op Sluijs van tqualick anbrengen van zijn bruijcwaer onder
e
de quitantie van Adriaen Mathijsz. in date den 24 junij anno ’48, de somme van thien ponden thien
scellingen, in volle betaelinge van £ 43-19-00. Dus hier voorsz. £ 10-10-00.
Kanttekening: Gecorrigeert in Nicolaes Jansz. rekening van gelijcken ontfange folio 16 verso.
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5e somme £ 124-04-08.
Folio 9.
Pijnacker.
Het volgende item is doorgehaald:
Alzoe binnen den ambochte van Pijnacker bij desen ontfanger vuijt saicken alsvoorn niet ontfanghen
en is, soe wel van tsimple als quadruple ofte verswijch, dairomme hier oock niet.
Gerijt Jacobs zoon Brousser 16½ margen om £ 16-15-00, hebbende zulkx verzwegen £ 8-05-00.
Facit den 10e penninck quadruple ontfangen bijde voorsz. Adriaen onder zijn quitancie den 4 e meij
anno ’49. De somme van £ 3-06-00.
6e somme £ 3-06-00.
Vrouwenrecht.
Dirck Pouwelsz. twee marghen voor ses ponden, andermael angebrocht voor den commissaris heeft
verclairt de voorsz. twee marghen gebruijct te hebben anno tweenveertich voor ses ponden vijfthien
schellinghen. Ergo versweghen 15 st. Facit den thienden penning quadruple 6 st.
Gherijt Jacobs zoen Brousser negenentwintich marghen voor vijfventsestich ponden vijf schellinghen,
andermael angebrocht voorden commissaris ende bevonden accorderende in margentale mer
versweghen te hebben in gelde £ 15-15-00. Facit den 10e penning £ 6-06-00.
7e somme £ 6-12-00.
Hoedempijl.
Het volgende item is doorgehaald:
Alsoe binnen den ambocht van Hoedempijl bij desen ontfanger vuijt saecke alsvoorn oock niet
ontfanghen en is, zoe wel van tsimple als quadruple ofte verswijch, daeromme hier oock nijet.
Jonge Pouwels Cornelis zoon 27 margen om £ 96 die hij andermael angebrocht heeft gebruijct te
e
hebben om £ 101, hebbende verzwegen £ 5. Facit den 10 penning quadruple £ 2.
e
8 somme £ 2.
Spalandt.
Adriaen Jacobs zoen achtien marghen voor £ 30, andermael angebracht voor zevenendertich ponden
negen schellinghen 4 penn. Ergo versweghen £ 7-09-04. Facit den 10e penninck quadruple £ 2-19-08.
Vechter Jacobs zoen vijfthien marghen voor vijfthien pondt, andermael angebrocht ende versweghen
negen pondt 2 st. 6 penn. Facit den 10 e penninck simple qua vidua £ 0-18-03.
Adriaen Arijs zoen 14 marghen voor £ 18-15-00, andermael angebrocht voor £ 20-05-00. Ergo
versweghen 30 st. Compt voorden 10e penninck 3 st. Facit quadruple 12 st.
Bastiaen Joris zoen neghentien ende een halve marghen voor eenendertich ponden thien
schellinghen, andermael angebracht voor £ 36-07-06. Ergo versweghen £ 4-17-06. Compt den 10e
penninck £ 0-09-09 quadruple 39 st.
Folio 10.
Joris Willems zoen 12 marghen voor achtien pondt vijfthien schellinghen, andermael angebrocht voor
£ 22-10-00. Ergo versweghen £ 3-15-00. Compt voorden thienden penninck £ 0-07-06. Facit
quadruple 30 st.
Claes Jorijs zoen sessentwintich marghen voor £ 87, andermael angebrocht dese 26 marghen voor £
91, mer verclaerde dat vande selve 26 marghen vier marghen laghen in Vlaerdinger ambocht. Ergo
verswegen £ 4. Facit den 10e penninck 8 st. Compt quadruple 32 st.
Claes Zijmons zoen twee marghen voor 30 st., andermael angebrocht voor £ 3. Ergo verswegen 30
st. Compt den 10e penninck 3 st. Facit quadruple 12 st.
Nijeuwe anbrenghen.
Adriaen Jacobs zoen voorsz. vijff marghen een hondt eijgen landts geëstimeert de margen op £ 0-37e
06. Facit den 10 penninck £ 0-19-04. Compt quadruple £ 3-17-00.
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Jan Adriaensz. zeven margen om dertich ponden. Compt voorden 10 e penninck £ 3. Facit quadruple
£ 12.
Claes Adriaensz. twee marghen voor se spondt. Compt den 10 e penninck 12 st. Facit quadruple £ 208-00.
9e somme £ 28-07-11.
tHof van Delft.
Huijbrecht Dircx zoen neghen marghen een hondt voor neghenthien pondt, andermael angebrocht
voor £ 27. Ergo verswegen £ 8. Facit den 10 e penninck 16 st. Compt quadruple £ 3-04-00
Hoogeharnes.
Elijas Claes zoon opt Woudt 26 margen voor £ 69 die hij andermael angebroch heeft voor £ 78-10-00.
Quair verzwegen £ 9-10-00, dair van den 10e penninck bedraicht quadruple £ 3-16-00.
Maertinsrecht.
Ruijven.
Alzoe desen rentmeester inden voorsz. twee ambochten van Maertinsrecht ende Ruijven niet
geweest en is noch aldair niet ontfanghen en heeft daeromme hier nijet.
10e somme £ 7.
sGravesande,
Nijeuwelandt, Noorderlandt ende Weerget(.)ssen.
Joris Lambrechtssoen veerthien marghen om acht ende twintich ponden thien schellinghen,
andermael angebrocht vijftien marghen voor £ 32. Ergo versweghen £ 3-10-00. Facit den 10e
penninck 7 st. Compt quadruple 28 st.
Folio 11.
Gillis Cornelis zoon 5½ marghen voor £ 12, andermael gehoort is tselve landt bij zijn consent
e
gehoocht 30 st. Ende heeft betaelt den 10 penninck simpel 3 st.
Anthonis Cornelis zoen 2½ marghen om zeven ponden 10 st., andermaerl angebracht voor £ 9-02-00.
Ergo versweghen 32 st. Facit den 10e penning £ 0-03-02. Compt quadruple £ 0-12-08.
Jan Diricxs zoen Keijser 6½ marghen om £ 13-10-00, andermael angebracht voor £ 14-14-00. Ergo
versweghen 30 st. Facit den 10e penninck 3 st. Compt quadruple 12 st.
Claes Pieters zoen vierenveertich marghen voor hondert twintich ponden, andermael gehoort zijnde
heeft mer angebracht veertich marghen drie hondt 65 gaerden, mer an gelde maer £ 0-26-06. Facit
den thienden penning £ 0-02-06. Compt quadruple ende ontfanghen £ 0-10-03.
Adriaen Thijsz. 35 marghen om £ 84 ende de zelve andermael gehoort zijnde is bevonden te
accorderen mit zijn binnenlandt, mer versweghen te hebben dertien margen buijtenlandts, daerof de
marghen geëstimeert is om £ 3-07-00. Alsoe hij mer tsimpel en heeft willen betaelen ende hem
opponeerde teghens die betaelinge van dat hij meer verbeurt hadde gelijck meer andere inden zelven
ambocht deden, daeromme hier de zelve £ 4-07-09.
Cornelis Adriaensz. Poel 17 marghen om £ 36-15-00, andermael angebrocht 17 margen 3 hondt ende
80 gaerden voor een en veertich ponden vijff schellinghen. Ergo verswegen vier ponden thien
schellinghen. Facit den thienden penninck negen st. Compt quadruple 36 st.
Pieter Adriaens zoen Keijser veerthien marghen om £ 36-10-00, andermael angebrocht 20 marghen
voor £ 47. Ergo verswegen £ 16-10-00. Facit den thienden penning 33 st. Compt quadruple £ 6-1200.
Joseph Pieters zoen twintich marghen om tsestich ponden, andermael gehoort zijnde heeft
angebrocht zeven en twintich marghen voor £ 76-05-00. Ergo verswegen zeven margen ende an
gelde £ 16-05-00. Daervan den 10e penning beloopt 32 st. 6 penn., tquadruple £ 6-10-00. Ende op
rekeninghe van dien betaelt £ 5-06-00. Rest 24 st.
Boen Jacobs zoen 25 marghen om £ 45, andermael gehoort heeft angebrocht 28 marghen een hondt
voor £ 67-10-00. Ergo verswegen 3 marghen een hondt ende an gelde £ 22-10-00. Facit den
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thienden penning £ 2-05-00. Compt quadruple £ 9, mer alsoe hij niet dan tsimpel en heeft willen
betaelen ende hem vande emende opponeerde, dairomme hier oock mer de zelve £ 2-05-00.
Willem Cornelis zoen 18 marghen voor £ 42, andermael angebrocht twintich marghen voor £ 45-0600. Ergo verswegen twee marghen ende an gelde £ 3-06-00. Facit den 10e penning £ 0-06-06. Compt
quadruple 26 st. ende ontfanghen £ 0-26-03.
Pieter Thijssoen 25 marghen om £ 78, andermael angebracht 37 marghen voor £ 82-05-09. Ergo
verswegen 12 marghen ende an gelde £ 4-05-09. Facit den 10e penning £ 0-08-03. Compt quadruple
£ 0-33-03.
Folio 12.
Jan Thijssoen 37 marghen om £ 61-10-00, andermael angebrocht 38 marghen een hondt voor £ 8112-06. Ergo verswegen seven hondt ende an gelde £ 20-02-06. Facit den 10e penning £ 2-00-03 die
hij betaelt heeft opponerende hem van der vorder betaelinghe vander verbeurnisse. Daeromme hier
de selve £ 2-00-02.
Wouter Janssoen 22 marghen om £ 54, andermael gehoort zijnde, heeft angebrocht 25 marghen 4
hont voor £ 71-10-00. Ergo verswegen £ 17-10-00. Facit den 10e penning 35 st die hij betaelt heeft
opponerende hem van der betaelinghe van der verbeurtenisse van de emende, daerom hier de zelve
35 st.
Floris Dirics zoen vijffvendertich marghen om tsestich ponden, twelck hij anderwerff anbringhende
voor den commissaris heeft verclaert tselve gebruijct hebben voor £ 89-05-00. Ergo verswegen £ 2910-00. Facit den 10e penninck £ 2-18-06 die hij mede betaelt heeft opposerende hem teghens die
vorder verbeurtenisse alsboven, dairomme hier de zelve £ 2-18-06.
Lenert Diricsz. 38 marghen om £ 75, andermael gehoort zijnde heeft angebrocht 42 marghen 3 hont
voor £ 102-03-00. Ergo heeft verswegen an gelde £ 27-03-00. Facit den 10e penninck £ 2-14-03 die
hij mede betaelt heeft opponerende hem oock teghens die vordere verbeurtenisse alsboven,
dairomme hier de selve £ 2-14-03.
Cornelis Willem Coppertssoen veertich marghen om £ 75, andermael gehoort zijnde verclaerde
gebruijct te hebben tweenvijftich marghen voor £ 101-05-00. Ergo versweghen in gelde £ 26-05-00.
Facit den thienden penning simple £ 2-12-06 die hij betaelt heeft opponerende hem alsvoorn teghens
die vorder verbeurtenisse, dairomme hier de zelve £ 2-12-06.
Cornelis Adriaenssoen 43 marghen voor £ 78 ende andermael gehoort zijnde heeft angebrocht een
ende vijftich marghen 2 hondt gebruijct te hebben voor £ 108-17-00. Ergo verseghen £ 30-17-00.
Facit den 10e penninck simpel £ 3-01-12 die hij mede betaelt heeft, hem opponerende alsboven
teghens die vorder verbeurtenisse. Daeromme hier de zelve £ 3-01-12.
Jacob Floris zoen 23 marghen voor £ 37-10-00, andermael angebrocht 28 marghen 1 hondt voor £
48-12-06. Ergo versweghen £ 11-02-06, facit den 10e penninck simpel £ 0-22-03 die hij mede betaelt
heeft, hem opponerende alsboven teghens die vorder verbeurtenisse. Daeromme hier de zelve £ 022-03.
Cornelis Philips zoen 34 marghen voor £ 93, andermael angebracht 35 marghen 5 hondt voor £ 9511-00. Ergo versweghen £ 2-11-00, facit den 10e penninck simpel £ 0-05-01. Compt quadrulle ende
ontfanghen £ 0-20-03.
Engel Jansz. Dom 8 margen om £ 22-10-00 angebrocht, andermael bij zijn weduwe voor £ 27-07-06.
Ergo versweghen £ 5-17-06, facit den 10e penninck simple quia vidna £ 0-11-09.
Willem (Taits) zoen Dom thien marghen voor £ 10-10-00, andermael angebrocht 14 marghen een half
hondt voor £ 12-04-04. Ergo versweghen £ 0-34-03, facit den thienden penninck simple £ 0-03-04.
Compt quadruple ende ontfanghen £ 0-13-06.
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Heijman Adriaensz. 24 marghen om £ 60, andermael angebrocht 35 marghen voor £ 83-10-00. Ergo
versweghen elff marghen ende an gelde £ 23-10-00, facit den thienden penninck simple £ 2-07-00.
Compt quadruple £ 9-08-00.
Folio 13.
Gijsbrecht Louweris zoen een bogaert om £ 82-10-00 twelck accordeert met zijn voorghaende
anbrenghen, mer heeft de zelve Ghijsbrecht versweghen gehadt een bogaert bij hem gehuijrt van
tBagijnhoff tsGravensande om £ 16. Ende wantter verclaert es bij appointement van mijnen heeren
van der Rekeninghe dat gemerct die cleijnicheijt van der somme ende dat van weghen die
supplianten binnen behoorlicken tijde presentacie gedaen es geweest anden ontfangher vanden twee
thiende Pieter Vrancke zoen dat die vanden Baghijnhove die desen bogaert toebehoort volstaen
sullen, mits betaelende den simpelen thienden penninck. Beloepende alhier vande voorsz. somme
van 32 st.
Jan Jorijs zoen een bogaert om £ 12 ende noch twee marghen om ses ponden, facit £ 18. Andermael
angebrocht den selven bogaert ende vijf margen tsamen voor £ 22-17-06, facit den 10e penninck
simpel £ 0-09-09 die hij betaelt heeft, hem opponerende tegens die vorder verbeurtenisse.
Daeromme hier de zelve £ 0-09-09.
11e somma vanden recolemente tot sGravesande £ 56-11-09.
Ketel.
Floris Joris zoen achtenveertich marghen om £ 120, andermael angebracht voorden commissaris bij
den keijser dairtoe geordonneert negen en veertich marghen vijfhondt om hondert acht en veertich
ponden thien schellinghen. Ergo versweghen £ 28-10-00, facit den 10e penning simpel £ 2-17-00.
Compt alhier quadruple £ 11-08-00.
Pietertgen Jasper Geerlof zoons weduwe 36 marghen om £ 94-10-00, andermael angebrocht 37
marghen om £ 107-13-00. Ergo versweghen in gelde £ 13-03-00, facit den 10e penninck simple £ 026-03. Compt quadruple £ 5-04-06.
Lenert Jorisz. 4 marghen om £ 9, andermael angebrocht voor elf pondt thien schellinghen. Ergo
versweghen £ 2-10-00, facit den thienden penning simple 5 st. Compt quadruple 20 st.
Claes Adriaens zoen 40½ marghen om £ 101-05-00, andermael angebrocht voor £ 111. Ergo
versweghen £ 9-15-00, facit den thienden penning simple £ 0-19-06. Compt quadruple £ 3-18-00.
Wiggher Gherijts zoen een en dertich marghen om £ 62, andermael angebrocht 30½ marghen voor £
e
70-10-00. Ergo versweghen £ 8-10-00, facit den 10 penninck simple 17 st. Compt quadruple £ 3-0800.
Derffghenamen van Gherijt Zijmonssoen 15 marghen om £ 33-15-00, andermael angebrocht bij
Wiggher ende Adriaen Gherijts zoen 15 marghen 1½ hondt voor £ 47. Ergo versweghen £ 13-05-00,
facit den 10e penning simple £ 0-26-06. Compt quadruple £ 5-06-00.
Losse bladzijde.
An mijn heren vande reeckeninge in Hollandt.
Thoenen ende geven oetmoedelijck te kennen uwe goetwillige die bewaersters ende meestersen
vanden Baghijnhove tsGravesande hoe dat tvoern Baghijnhoff inden jaer duijsent vier hondert ende
vier den 15e dach in november bij wijlen hooger memorien coninck Willem grave van Hollant
geprovilegeert es gegunt ende verleent, thiende vrij te wesen van alle tgewas ende vruchten, dit
binnen den convente wassen soude mogen ten eeuwigen daegen ende bij hartoge Aelbrecht van
Beijeren geconfirmeert. Ende hebben alwes tot noch toe thiende vrij geweest. Tis nu gebeurt dat
omtrent zes oft zeven jaeren geleden bij den Staten slants van Hollant de keijserlijcke majesteit
geconsenteert es den thiende penninck van alle de vruchten ende incommen ende alsoe tselve tot
kennesse vande supplianten gecommen es, soe hebben zijluijden heurluijder rentmeester verwillicht
dat hij reijsen soude willen binnen der stede van Delft an Pieter Vranckensz. rentmeester
gecommitteert tot den ontfanck vanden thienden penninck over Delflant, sGravesande ende anderen
plecken daer omtrent ende den voirn. rentemeester (betrolen) thienden penninck vanden landen ende
incommen vanden selven convente, vuijtgesondert zeeckere boogaert. Staende binnen tselve
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convent, alsoe zijluijden hem lieden duncken mits tvoorsz. provilegie dat zijlieden daer van vrij ende
exempt wesen souden ende heeft den voirn. rentmeester den 10e penning betaelt gehadt. Ende alsoe
daer nae vuijtgeroupen worde dat alle de gheene die eenige visscherijen, bogaerden ende anders in
huijsen hadden datse die selve souden aenbrengen ende daer van mede den 10 e penninck betalen.
Ende eenen Ghijsbrecht Lourisz. bruijckende was den selven boogaert staende binnen tselve convent
voir zestien karolus gulden tsiaers, soe hebben zijluijden hen verwillicht dat hij reijs soude ande voirn.
Pieter Vranckensz. rentmeester omme hen te schoenen die voirn. previlegien omme te weeten oft
convent daer mede soude mogen volstaen ende vrij ende exempt wesen vande voorsz. thienden
penning. Ende indien hij verclaerde dat zij daer mede nijet en souden mogen volstaen, soude tselve
betalen, twelck die voirn. Ghijsbrecht Lourisz. sulcx gedaen heeft ende hem die voirn. previlegien
verthoent. Die welcke Pieter Vranckensz. gesien hebbende heeft totten selven Ghijsbrecht geseijt dat
hij wederomme thuijs reijsen soude tot dat hij hem wederomme ontbiedende soude sonder den
selven Ghijsbrecht ofte oick die supplianten oijt ontboeden te hebben, soe dat zijluijden meenden
daer mede vrij te wesen. Ende gemerct die supplianten den voorn. boogert angebrocht hebben ende
den 10e penninck daer van gepu(.)teert te betalen. Soe is gebeurt dat zeeckeren tijt geleden Philips
van Vuijtwijck als commissaris geordonneert zijnde om hem te informeren upt verzwijgen vanden 10 e
penning, gecomen es tot sGravesande ende heeft den voirn. Ghijsbrecht Lourisz. voir hem ontboeden
te commen ende hem voir gehouden dat tvoorsz. convent off hij den voorsz. boogert nijet angebrocht
en hadde ende den 10e penning daer van betaelt, seggende daeromme dat zijluijden off hij betalen
soude voor eenen penninck vier, soe den voirsz. Ghijsbrecht den voorsz. Vuijtwijck verthoont heeft
tvoirsz. previlegien, twelck hij gesien hebbende heeft den selven Ghijsbrecht voir antwoorde gegeven
dat hij ten minsten soude moeten betaelen den 10 e penning twelck belopen soude 33 stuvers die den
selven Ghijsbrecht presenteerde hem terstont te betalen, maer den selven Vuijtwijck seijde gheen
ontfanger te weesen, maer gaen ande Camer vande Reeckening, wat die mij daer inne ordonneren
sal tselve volbrengen. Ende alsoe die suppliant hem selven hier inne nijet gesocht en hebben maer
gewandelt ter goeder trouwen. Soe versoucken zijn supplianten zeer ootmoedelijck dat u mijn heren
believen willen hemluijden te admitteren alsnoch te mogen betalen den voirn. thienden penninck als
32 stuvers in handen van Adriaen Mathijsz. als daer toe gecommitteert zijnde ende den selven
Adriaen te ordoneren hemluijden die van zijnen quijtantie te leveren ende vorder ongemolesteert te
laeten. Dit doende etc.
Kanttekening: Gemerct de weijnicheijt vanden somme ende datter vande supplianten wegen binnen
behoercken tijde presentatie gedaen is geweest aenden ontfanger particulier vanden twee thienden
Pieter Vranckesz. Zoe zullen de supplianten vuijt saecke van desen volstaen, mits betaelende in
handen van Adriaen Mathijsz. als gecommitteert totten ontfange van gelijcke onbetaelde resten de
somme van twee ende dertich stuvers. Actum ten bureele vanden Camer vanden Rekeninge inden
Hage den naest lesten in maert anno 1548 voor Paesschen.
Folio 14.
Baertgen Neel Wilmen 6 marghen om £ 13-16-00, andermael angebrocht bij Mees Dircx zoen voor £
20-05-00. Ergo versweghen £ 6-09-00, facit den 10e penninck £ 0-12-09. Compt quadruple £ 2-11-00.
Floris Jacops zoen acht marghen om twintich ponden, andermael angebrocht neghen marghen twee
hondt voor £ 27-07-00. Ergo versweghen £ 7-07-00, facit den 10e penning simpelick £ 0-14-06. Compt
quadruple £ 2-18-00.
Dirck Jacopsz. 13½ marghen om £ 33-15-00, andermael angebrocht voor negenendertich ponden.
Ergo verswegen £ 5-05-00, facit den thienden penninck simpelick £ 0-10-06, compt quadruple £ 2-0200.
Adriaen Cornelisz. op Schije 32½ marghen om £ 65, andermael angebrocht 33½ margen voor £ 6905-00. Ergo versweghen £ 4-05-00, facit den 10e penninck £ 0-08-06. Compt quadruple 34 st.
Jan Adriaensz. neghen marghen ende een half om £ 28-10-00, andermael angebracht 9 margen 5
hondt voor £ 32-01-00, heeft zoe versweghen £ 3-11-00, facit den 10e penning £ 0-07-06. Compt
quadruple £ 0-28-04.
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Goris Jansz. 48½ marghen £ 145-10-00, andermael angebrocht 39½ margen voor £ 142-06-00,
hebbende verswegen in gelde £ 6-12-06 (?), facit den 10e penningen £ 0-13-03. Compt quadruple £
2-13-00.
Lenert Heijnricxz. 7 marghen om £ 16-02-00 die hij andermael angebacht heeft voor £ 21-12-00
hebbende zulcs verswegen in gelde £ 5-10-00, facit den 10e penning 11 st. Compt quadruple £ 2-0400.
Adriaen Joris zoen zevenentwintich marghen om £ 60-15-00 die welcke hij angebrocht heeft voor een
en tsestich ponden 14 st. 6 penn., hebbende zulcs verswegen £ 0-19-06, facit den 10e penning £ 001-11. Compt quadruple £ 0-05-09.
Jonghe Jacop Dirics zoen 26 marghen om £ 91, andermael angebrocht 26½ marghen voor £ 111-1706, hebbende zulcs verswegen in gelde £ 20-17-06, facit den 10e penninck £ 2-01-09. Compt
quadruple £ 8-07-00.
Sijmon Zijmonssen heeft eerst angebrocht 18½ margen voor £ 37 die hij naderhandt anderwerff
angebracht heeft voor £ 45-19-03, hebbende zulcs versweghen in gelde £ 8-19-03. Compt den 10e
penning simple £ 0-17-11, facit quadruple £ 3-11-08.
Pieter Diricsz. 26 marghen om £ 78-14-04, hebbende sulcs versweghen £ 9-14-04. Compt den 10e
penning simple £ 0-19-05, facit quadruple £ 3-17-08.
Adriaen Cornelis zoen bruijct 36½ marghen voor hondert negen ponden thien schellinghen,
andermael angebracht bij zijn weduwe 36 marghen 5 hondt voor £ 126-14-00, hebbende zulcs
e
verswegen £ 17-03-00. Compt voor den 10 penning simpel quavidua £ 0-34-04.
Claes Jorijs zoen 16½ marghen voir £ 49-10-00 die hij andermael angebracht heeft voor £ 82-10-00,
hebbende zulcs verswegen £ 33, facit den 10 penning simple £ 3-06-00. Compt qaudruple £ 13-0400.
Dirck Pieters zoen thien marghen om vijfventwintich ponden die hij anderwerff angebrocht heeft voor
£ 33, hebbende zoe verzwegen acht ponden, facit den thienden penninck simple 16 st. quadruple
facit £ 3-04-00.
Folio 15.
Cornelis Pieterssoen negenendertich marghen om £ 118 die hij andermael angebracht heeft voor
e
hondert 28 £ 15 st., hebbende zulcxs verswegen £ 6-15-00, facit den 10 penning £ 0-13-06. Compt
quadruple £ 2-14-00.
Jacob Tijmmerman vijff marghen om thien ponden die hij andermael angebracht heeft gebruijct te
hebben voor £ 10-10-00. hebbende sulcxs versweghen 10 st., facit den thienden penninck 1 st.
Compt quadruple 4 st.
Kathrijn Neel Cornelis zoon weduwe 16 hont voor £ 8 die hij andermael heeft doen aenbringhen bij
Wigger Gerijtsz. voor £ 10, hebbende sulcxs verswegen £ 2, facit den 10 e penning 4 st. Compt
quadruple 16 st.
Alewijn Claes zoen 16½ marghen voor £ 49-10-00 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 69,
hebbende verswegen £ 19-10-00, facit den 10e penninck 39 st. Compt quadruple £ 7-16-00.
Claes Alewijn 31½ marghen voor £ 78-15-00 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 87-05-00,
hebbende sulcxs versweghen £ 8-10-00, facit den 10e penning 17 st. Compt quadruple £ 3-08-00.
Pieter Cornelisz. Post tOuderschije 18 marghen voor £ 40-10-00 die hij andermael angebrocht heeft
voor £ 55-10-00, hebbende sulcxs versweghen vijfthien ponden, facit den 10 e penning simple 30 st.
Compt quadruple £ 6.
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Dieuwertgen Dirick Zijmonsz. weduwe 36 marghen voor £ 49. Ende heeft andermael angebracht
gebruijct te hebben 39 margen voor £ 145, hebbende sulcs verswegen in gelde 36 st., facit den 10 e
penninck simple £ 3-12-00, facit quadruple £ 14-08-00.
Cornelis Jans zoon Voocht 3½ marghen voor £ 13-07-06 die zijn weduwe naderhandt angebracht
heeft gebruijct te hebben voor £ 18, hebbende zulcs versweghen £ 4-12-06., facit den 10e penning
simple quavidua 9 st.
Willem Gherijts zoen twee marghen voor £ 7-10-00 die hij andermael angebrocht heeft ende bekent
gebruijct te hebben voor £ 9, hebbende sulcxs verswegen 30 st, facit den thienden penninck simple 3
st. Compt quadruple 12 st.
Pieter Adriaensz. vijff marghen voor £ 20 die hij andermael angebrocht heeft ende bekent gebruijct te
hebben voor £ 30, hebbende versweghen £ 10, facit den 10 e penning 20 st. Compt quadruple £ 4.
Lijedewij Jans dochter twee marghen voor £ 6, twelck accordeerde met haer tweeste anbringhen,
ergo nihil.
Aerndt Pietersz. 18½ margen voor £ 55-10-00 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 69-02-06,
hebbende zulcs verswegen £ 13-12-06 den 10e penning simple £ 0-27-03. Compt quadruple £ 5-0900.
Folio 16.
Mees Pietersz. elff marghen voor £ 33, naderhandt voor den commissaris angebrocht gebruijct te
hebben 20 marghen 4½ hondt voor £ 94-02-00, hebbende sulcxs versweghen £ 66-04-00 daerof den
e
10 penning beloopt simple £ 6-02-02. Compt quadruple £ 24-08-08.
Tconvent van Sint Ursulen tSchiedamme 37 marghen om hondert 35 £ 4 st die andermael angebrocht
zijn voor £ 141-14-00. Ergo versweghen £ 6-10-00, facit den 10e penninck simple 13 st. Compt
quadruple £ 2-12-00.
Nijeuwe anbrenghen.
Lenert Adriaensz. 2½ morgen voor £ 6-15-00. Compt voorden 10e penninck £ 0-13-06, facit quadruple
£ 2-14-00.
Willem Gherijts zoen van Schiedamme 3½ marghen buijten landts voor £ 15, facit den 10e penninck
simple 30 st. Comt quadruple £ 6.
Airndt Pietersz. 10½ hondt buijten dijcxs voor £ 6, facit den 10 e penning 12 st. Comt quadruple £ 208-00.
Somma van dese recolemente inde Ketel £ 163-17-11.
Vrijenban.
Jonghe Neel Cornelis zoen 34 marghen voor £ 28-02-06, andermael angebrocht bij de weduwe voor
£ 62. Ergo verswegen £ 24-17-06, facit den thienden penninck simple qua vidua £ 2-09-09.
Boeckel Joost Aemssoen 3 marghen 1½ margen 1½ hondt voor £ 21 die andermael angebracht zijn
bij de weduwe voor £ 24, facit den 10e penning simple qua vidua 6 st.
Neel Swagher 36 marghen om £ 141 die andermael angebrocht zijn bij zijn weduwe voor £ 145. Ergo
verswegen £ 4, facit den 10e penninge simple qua vidua 8 st.
Somma £ 3-03-09.
Nootdorp ende Hogeveen.
Alsoe desen rentmeester inden voorsz. ambochte niet ontfanghen heeft, dairomme hier nijet.
Kanttekening: Upten pertien noch open ende in reste staende inden quoijer hiervan gehouden bij Philips van Vuijtwijck,
overgelevert up Niclaes Persijns rekening als dese folio 36 verso.

Folio 17.
Naeltwijck.
Claes Aemsz. 12 marghen om £ 39 ende andermael gehoort zijnde bijden commissaris der keijser
majesteijt heeft angebrocht gebruijct te hebben 14½ marghen om £ 45, hebbende sulcxs verswegen
£ 6, facit den 10e penninck simple 12 st. Compt quadruple £ 2-08-00.
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Pouwels Huijge zoen 9½ marghen om £ 39-05-00 ende heeft andermael angebrocht 12½ marghen
voor £ 44-05-00, hebbende sulcxs versweghen vijf pondt facit den 10 e penning simple 10 st. Compt
quadruple £ 2.
Gillis Cornelis zoen 30 marghen om tnegentich pont ende heeft andermael angebroch 33 marghen
1½ hondt voor £ 125-07-09, hebbende sulcxs versweghen £ 35-07-09, facit den 10e penninck simple
£ 3-10-09. Compt quadruple £ 14-03-00.
Joost Cornelis zoen 12 marghen om £ 37-10-00, andermael angebrocht 12 marghen 4½ hont voor £
41-10-00, heeft ergo verswegen £ 4, facit den 10 e penninck 8 st. Compt quadruple 32 st.
Huijch Huijge zoen neghen marghen om £ 9, andermael gehoort zijn heeft angebrocht thien marghen
voor £ 17-01-00, hebbende ergo versweghen £ 8-05-00, facit den 10e penning £ 0-16-06. Compt
quadruple £ 3-06-00.
Pieter Floris zoen de Waerdt een marghen om vijff ponden vijff schellinghen ende heeft andermael
angebrocht gebruijct te hebben twee marghen voor £ 12, hebbende ergo versweghen £ 6-15-00, facit
den 10e penning £ 0-13-06. Compt quadruple £ 2-14-00.
Aerndt Janssoen Oudendijck drie marghen om £ 13-10-00 ende heeft andermael angebrocht de drie
marghen gebruijct te hebben voor £ 12-07-06, hebbende sulcxs versweghen £ 0-22-06, facit den
thiende penning £ 0-02-03. Compt quadruple 9 st.
Willem Gherijts zoen twee marghen om £ 9 die hij nae aengebrocht heeft gebruijct te hebben voor £
e
13, hebbende sulcs versweghen £ 4, facit den 10 penning simple 8 st. Compt quadruple 32 st.
Adriaen Jansz. smit 12 marghen om £ 40 die hij anderwerf angebrocht heeft gebruijct te hebben voor
£ 42-12-06, hebbende sulcxs versweghen £ 2-12-06, facit den 10e penning £ 0-05-03. Compt
quadruple 21 st.
Claes Gherijts zoen elff marghen om £ 34-10-00, anderwerf angebrocht bij de weduwe van Claes
voornoempt 11½ margen voor £ 43-10-00, hebbende sulcs die voorn. Claes versweghen £ 9, facit
den 10e penning simple qua vidua 18 st.
Sijmon Floirs zoen Opstal acht marghen om acht ponden 5 st. die hij andermael angebrocht heeft
e
gebruijct te hebben voor £ 9, hebbende versweghen 15 st, facit den 10 penning simple £ 0-01-06.
Compt quadruple 6 st.
Anssen Adriaens zoen 15 marghen om £ 33-15-00 die hij andermael angebracht heeft voor £ 45-0600, facit den 10e penning simple £ 0-22-09. Compt quadruple £ 4-11-00.
Cornelis Jans zoen Oosteijnde 3½ marghen om £ 10-10-00 die hij andermael angebracht heeft voor
seventhien ponden thien schellingen, hebbende verswegen inden eersten anbrenghen seven ponden
in gelde, facit den 10e penning 14 st. Compt quadruple £ 2-16-00.
Folio 18.
Cornelis Claes zoen 34 marghen voor £ 96 die hij na angebrocht heeft gebruijct te hebben voor £ 9818-00, hebbende verswegen £ 2-18-00 in gelde, facit den 10e penninck simple £ 0-05-09. Compt
quadruple 23 st.
Jan Jansz. 16 marghen om £ 35-05-00, andermael gehoort zijnde heeft angebrocht 16 marghen 4
hondt gebruijct te hebben voor £ 51-02-06, hebbende verswegen inde eerste anbrenghen in gelde £
15-17-06, facit den 10e penning simple £ 0-31-09. Compt quadruple £ 6-07-00.
Thonis Cornelis zoen thien marghen vijf hondt om £ 29-08-09 die hij naderhandt angebrocht heeft
e
voor £ 35-02-00, hebbende verswegen in gelde £ 5-13-03, facit den 10 penning simple £ 0-11-03.
Compt quadruple £ 2-05-00.
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Huijbrecht Pieters zoen 14 marghen om £ 30, andermael angebracht 15 marghen gebruijct te hebben
voor £ 31-10-00, hebbende verswegen 30 st., facit den 10 e penning simple 3 st. Comt quadruple 12
st.
Jan Cappel zes marghen voor £ 18 die hij nae wederom angebrocht heeft ghebruijct te hebben voor £
22-15-00, hebbende int eerste anbrengen verswegen £ 4-15-00, facit den 10e penning 9 st. Compt
quadruple 38 st.
Cornelis Cornelisz. Oosteijnde 39 marghen om hondert 17 £, die hij naderhandt angebrocht heft voor
£ 144-02-06, sulcxs dat hij verswegen heeft int 2 e anbrenghen £ 27-02-06, facit den thienden
penninck simple £ 2-14-03. Compt quadruple £10-17-00.
Adriaen Boeckelssoen 10 marghen om £ 8-05-00 die hij naderhandt angebracht heeft voor £ 12-0906, hebbende verswegen int eerste anbrengen £ 4-04-06, daervan den 10e penning beloopt £ 0-0804. Compt quadruple £ 0-33-06.
Marijtgen Rijckaerts 17 marghen om £ 51 die zij naderhandt angebracht heeft voor £ 52-13-09,
hebbende verswegen int eerste anbrengen £ 0-33-09, dairvan den thienden penning beloopt £ 0-0304. Compt quadruple £ 0-13-06.
Jan Cornelis zoen Vercroft 13½ marghen met noch proijen om £ 94 die hij naderhandt angebrocht
heeft voor hondert 4 £ 3 st., hebbende verswegen £ 10-03-00, daervan den 10e penninck beloopt £ 020-03. Compt quadruple £ 4-01-00.
Cornelis Vriesz. 40 marghen voor £ 111-02-00 die hij naderhandt wederom angebrocht heeft voor £
114-17-00, hebbende verswegen zulcs de keijser gefraudeert den thieden penning van £ 3-15-00,
belopende £ 0-07-06. Compt quadruple 30 st.
Floris Mouris zoen 31 marghen voor £ 92-15-00 die naderhandt bij zijne weduwe angebracht zijn voer
£ 110-15-00, soe dat haer man versweghen heeft gehadt £ 18, daervan den 10 e penninck beloopt
simpel qua vidua 36 st.
Jan Willemsz. Paerdecoeper 5½ marghen voor £ 16-17-06 die naderhandt bij zijne weduwe
angebrocht zijn voor £ 22, soe dat blijct dat haer man versweghen heeft gehadt £ 5-02-06, daervan
den 10e penning beloopt simpel qua vidua £ 0-10-04.
Folio 19.
Dirick Jacopsz. 20 marghen om £ 60 die hij andermael angebracht heft voor £ 66-07-06, soe dat blijct
bij hem verswegen te zijn £ 6-07-06, dairvan den 10e penninck beloopt £ 0-12-09. Compt quadruple £
2-11-00.
Willem Korssen 98 marghen om £ 357 ende heeft bij tweede anbrenghen bekent gebruijct te hebben
ten tijde vanden eersten anbrenghen vanden thienden penninck hondert 21 marghen voor £ 389-0500 hebben zoe verswegen £ 32-05-00. Compt voor den 10e penninck simple £ 3-05-00. Compt
quadruple ende ontfangen £ 12-18-00.
tHontterlandt.
Gheertgen Joris Aelbrechts zoons weduwe twintich marghen om tsestich ponden die zij andermael
angebracht heeft voor £ 63, hebbende verswegen £ 3, facit den 10 e penninck simple 6 st. Compt
quadruple 24 st.
Nijeuwe anbrenghen.
Adriaen Willems zoen opten houck heeft gebruijct ende verswegen ten tijde vanden eersten
anbrengen vanden thienden penning 3 marghen 5½ hondt landts om £ 18-03-00, facit den 10e
penning simple £ 0-36-03. Compt quadruple £ 7-05-00, maer heeft betaelt op tbelieven vander
Camere met £ 7.
Buijtendijcks landt.
Gheertgen Jorijs Aelbrechts zoen, Neeltgen Jorijs Zijmonsz. ende Jorijs Gerijtsz. gebruijcken te
samen vier margen buijtenlandts om £ 14-10-00 die zij niet angebrocht mer versweghen hebben, facit
den 10e penninck simple 27 st. Compt quadruple £ 5-08-00.
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Adriaen Claes zoen ad idem 8 hondt om £ 2-05-00, facit den 10e penning £ 0-04-06. Compt quadruple
18 st.
Harman Barends zoen gebruijct ad idem acht hondt landt om £ 2-05-00, facit den thienden penninck
simple overmits het bijde weduwe int 2e anbrenghen op gescreven is £ 0-04-06.
14e somme vanden recollemente hier voren tot Naeldwijck ende Honsselredijck £ 101-05-09.
Vlaerdingher ambocht.
Leenert Jorijs zoen 18½ marghen voor £ 94, andermael angebrocht 34 marghen 2 hondt voor £ 10715-00, hebbende sulcxs versweghen in gelde £ 11-15-00, facit den thienden penninck simple £ 0-2306. Compt quadruple £ 4-14-00.
Pieter Diricsz. zeven marghen voor £ 14 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 26-12-00,
hebbende zulcs verswegen £ 12-12-00. Dairvan den 10e pennink beloopt £ 0-02-02. Compt quadruple
£ 5-08-00.
Vant buijtelandt vande vrouwe van Arenberghe twelck inden eersten anbrenghen nijet angebrocht en
es voor den simpele thienden penninck bij desen rentmeester ontfanghen die somme van £ 5-13-00.
Vanden scout ende secretaris van Vlaerdingen vuijt saecke dat zij qualick gebrocht hebbem zeker
huijerwaer van landen van de vrouwe van Arenberge voor tsimple bij desen ontfanger omtfangen £ 7
ende voor tquadruple in handen vanden ontfanger vanden exploiten te betalen £ 21. Als bijden 5 e
bouck van appointementen folio 108. Dus hier tsimple £ 7.
Folio 20.
De vrijheijt van Vlaerdinghe.
Alzoe desen rentmeester binnen de vrijheijt van Vlaerdingher ambocht van nijeulandt nijet ontfanghen
en heeft, daeromme hier niet.
e
15 somme van Vlaerdingen £ 22-07-08.
Babberspolder.
Claes Adriaensz. alias Claes Floer die gebruijct ende verswegen heeft ten tijde vanden eersten
anbreghen vanden thienden penning, vijf marghen voor £ 15, facit de 10 e penninck simpel 30 st..
Compt quadruple £ 6.
16e somme £ 6.
Bieslandt.
Dirrick Pouwels zoon drie mergen 4 hont om £ 6-02-06 die hij naderhandt angebrocht ende bekent
heeft int aenbrengen verzweegen te hebben 35 st., facit den 10 e penninck quadruple ende ontfangen
e
bijde voorsz. Adriaen Mathijs zoon (?) onder zijn quijtancie den 4 martij anno ’49 de somme van 14
st.
17e somme 14 st.
Prima grossa somme vanden voorsz. ontfange in Delflandt £ 595-12-00.
Noch gelijcken ontfanghe bijden voorn. rentmeester gehadt int quartier van Rijnlandt, ende
eerst tot Noortwijck.
Claes Zijmons zoen Heemstede heeft gebruijct anno 1542 achtien margen twee hondt landts met
thuijs om £ 75-10-00 die hij naderhandt voorden commissaris angebrocht heeft voor £ 80-10-00,
hebbende zulcxs versweghen £ 5, daervan den 10e penning bedraecht 10 st. Compt quadruple £ 2.
Wouter Willems zoen 23 marghen met thuijs voor £ 90-05-00 heeft naderhandt verhoocht 5 st., facit £
90-10-00. Ende heeft tselve naderhandt angebrocht voorden commissaris gebruijct te hebben voor £
92, hebbende versweghen 30 st., facit den 10e penning simple 3 st.Compt quadruple 12 st.
Jeroen Christoffelsz. 23 marghen 2 hondt voor £ 90-02-00 ende thuijs voor £ 4, facit £ 94-02-00
twelck hij andermael angebrocht heeft voor £ 96, hebbende versweghen £ 2, facit den thienden
penning 4 st. Compt quadruple 16 st.
Jacob Jeroens zoen 19½ marghen voor £ 76, twelck hij andermael angebrocht heeft met zijn huijs
voor £ 85-12-00, hebbende verswegen inden eersten anbrengen £ 9-12-00, facit den thienden
penning simple £ 0-19-02. Compt quadruple £ 3-16-08.
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Willem Christoffelsz. 8 marghen vijf hondt met thuijs voor £ 44 die hij andermael angebrocht heeft
voor £ 45-10-00, hebbende verswegen £ 2-05-00, facit den 10e penning simple £ 0-04-06. Compt
quadruple 18 st. de welcke hij betaelt heeft overmits zijn armoede met £ 0-09-06.
Folio 21.
Jan Swan 48 marghen vier hondt met thuijs voor £ 249, twelck hij andermael angebrocht heeft voor £
251-10-00, hebbende verswegen £ 2-10-00, facit den thienden penninck simple 5 st. Compt
quadruple 20 st.
Pouwels Pouwels zoen 19 margen mit thuijs voor £ 64-10-0, twelck hij nae verhoocht heeft 15 st.
Compt tsamen £ 79-10-00. Ende heeft daer voorden commissariise angebrocht mer gebruijct te
hebben 15 marghen 2 hondt mit thuijs voor £ 83-10-00, hebbende zulcs tecort angebrocht £ 4, facit
den 10e penning simple 8 st. Compt quadruple 32 st.
Bartholomees van Egmondt bailliu van Noortich twee marghen voor £ 12 die hij andermael
angebrocht heeft voor £ 13, hebbende ergo verswegen 20 st daervan den 10e penning bedraecht 2 st.
Compt quadruple 8 st.
Cornelis Wijchmans 12 marghen mit thuijs ende die verhoginge nae gedaen voor £ 33, twelck hij
naderhandt angebrocht heeft voor £ 42-10-00, hebbende versweghen £ 9-10-00 daervan den
thienden penning 19 st. Compt quadruple £ 3-16-00.
Sijmon Dircxsz. achtien marghen voor drienveertich ponden, twelck hij andermael angebrocht heeft
voor vierentsestich ponden, hebbende versweghen 21 ponden, facit den 10 e penning £ 2-01-00.
Compt quadruple £ 8-08-00.
Mees Jacopsz. Brammer vijf marghen vijf hondt met thuijs voor £ 32 die hij andermael angebrocht
e
heeft voor £ 35-10-00, hebbende ergo verswegen 30 st., facit den 10 penninck simple 3 st. Compt
quadruple 12 st.
Dirck Zijmonsz. Brousser dertien marghen met thuijs voor £ 45, twelck hij andermael angebrocht heeft
voor £ 46, hebbende zulcs versweghen 20 st., facit den 10 e penning simple 2 st. Compt quadruple 8
st.
Jan de Bastaert schoudt van Noortwijck acht marghen met thuijs voor £ 36, twelck hij andermael
angebrocht ende verhoocht heeft op £ 41-10-00, ergo verswegen £ 5-10-00, facit den 10e penninck
simple 11 st. Compt quadruple £ 2-04-00.
Willem op Schije twaelff marghen 2 hondt met thuijs voor £ 42-10-00. Ende alsoe bevonden es bijden
ontfangher vanden eersten twee thienden gemist te zijn int maicken van de calculatie van geheele £
10 daervan den thienden penning bedraecht 20 st. Soe is zijnen anbrenghen goetbevonden,
dairomme hier de zelve 20 st.
Mees Zijmonssoen dertien marghen vijf hondt met thuijs voor £ 82. Ende alsoe bevonden es bijden
ontfangher vanden eersten 10e penning gemist zijn int maicken vande calculatie van neghen pont,
beloepende den thienden penning 18 st. Soe is zijnen anbrenghen goet bevonden, dairomme hier de
zelve 18 st.
Pieter Claes zoen inde stede van Claes Dirick Jan Bruijnsz. negentien margen vijf hondt voor £ 50 die
hij andermael angebrocht heeft voor £ 54, hebbende verswegen £ 4, facit den 10 e penning 8 st.
Compt quadruple 32 st.
Willem Janssoen neghentien marghen anderhalve hondt met thuijs om £ 84-10-00, twelck hij
angebrocht heeft voor £ 96-05-00, hebbende verswegen £ 11-15-00, facit den 10e penning simple £
0-23-06. Compt quadruple £ 4-14-00.
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Folio 22.
Gangeloff Claesz. Voel 17 marghen mit thuijs om £ 65-05-00 die hij andermael angebrocht heeft voor
£ 69, hebbende versweghen £ 3-15-00, facit den 10e penning simple £ 0-07-06. Compt quadruple 30
st.
Jacop Gherijtsz. tot Langevelt 6½ marghen met noch een ander stuck landts ende thuijs voor £ 15 die
hij andermael angebrocht heeft voor £ 18, hebbende zulcx versweghen £ 3, facit den 10 e penning
simple 6 st. Compt quadruple 24 st.
Die weduwe van Cornelis Jacops zoen tot Langevelt seven marghen 1½ hondt met thuijs voor £ 23,
andermael angebrocht voor £ 29-06-03, hebbende versweghen ses pont 6 st 3 penn., facit den
thienden penning simple £ 0-12-07. Compt quadruple £ 2-10-04.
Jan Willemsz. tot Langevelt 12 marghen mit thuijs voor £ 50-05-00, andermael angebrocht voor £ 52,
hebbende zulcs versweghen 35 st., facit den 10 e penninck simple £ 0-03-06. Compt quadruple 14 st.
Pieter Zijmons zoen inde Cleij 25 marghen met thuijs voor £ 93-10-00 ende noch verhoocht £ 5-1706. Compt tsamen £ 99-07-06 dwelck hij namaels angebrocht heeft voor hondert £ 2-07-06,
hebbende versweghen £ 3, facit den 10e penninck simpele 6 st. Compt quadruple 24 st.
Jacob Mathijs zoen 11½ marghen met thuijs voor £ 23-10-00 twelck andermael angebrocht is bij
Mathijs Jacobsz. nade doot van zijnen vader Jacob voor £ 27-15-00, hebbende sulcs bevonden
versweghen te zijn 15 st., facit den 10e penning simpele £ 0-09-06.
Dammas Florisz. inde Cleij 13½ marghen mit noch een stucken lants ende thuijs tsamen voor £ 60e
02-00, facit den 10 penninck £ 6-00-02, andermael angebrocht voor den commissaris is bevonden
accorderende in als behalven dat den eersten ontfanghen vanden twee thienden mer ontfanghen en
hadde voorden thienden penning £ 5-06-02. Dus hier over de reste bij den selven eersten
rentmeester te luttel ontfangen £ 0-13-11.
Jeroen Jansz. Verplas 36 marghen met thuijs voor £ 122 die hij andermael angebrocht heeft voor £
128, hebbende zulcxs verswegen £ 6, facit den 10 e penning 12 st. Compt quadruple £ 2-08-00.
Willem Claes zoen in de Cleij 38 marghen met thuijs om £ 167-17-00. andermael angebrocht voor £
173-17-06, hebbende zulcs versweghen £ 6-00-06, facit den 10e penning 12 st. Compt quadruple £
12-17-00.
Cornelis Verduijn 18½ marghen met thuijs voor £ 75, andermael angebracht voor £ 78-10-00,
hebbende sulcxs versweghen £ 3-10-00, facit den 10e penning simple 7 st. Compt quadruple 28 st.
Kors Pietersz. 11½ marghen met thuijs voor £ 44, andermael angebracht voor £ 49-10-00 twelck
verscheelt £ 5-10-00 daervan den 10e penninck bedraicht 11 st. Compt quadruple £ 2-04-00.
Alleman Jans zoen ter cause van 20 st. die gemist ende daervan den 10 e penning te cort bij den
eersten ontfangher vanden twee 10 e ontfangen zijn, facit den 10e penning simple 2 st.
Folio 23.
Jonas Jansz. 17½ marghen met thuijs voor £ 69 die hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 75-10-00,
hebbende zulcxs versweghen £ 6-10-00, facit den 10e penning simple 13 st. Compt quadruple £ 2-1200.
Thomas Jansz. 14 marghen 5 hondt met thuijs voor £ 65-10-00 die hij naderhandt angebrocht heeft
voor £ 66-10-00, hebbende versweghen 20 st. daervan den 10 e penninck bedraecht 2 st. Compt
quadruple 8 st.
Erm Jan Huijghensz. acht marghen met thuijs voor £ 32 die zij andermael angebracht heeft voor £ 35e
06-00, hebbende versweghen £ 3-06-00, facit den 10 penninck simple £ 0-06-06. Compt quadruple
26 st.
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Huijch Ghijsbrechtsz. acht marghen 2 hondt met thuijs voor £ 44, twelck hij andermael angebrocht
heeft voor £ 45, hebbende verswegen twintich st., facit den 10 e penninck simple 2 st. Compt
quadruple 8 st.
Ghijsbrecht Zijmons zoon twintich marghen vijf hondt met thuijs voor £ 135 die hij andermael
angebracht heeft voor £ 143, hebbende versweghen £ 7-10-00, facit den 10e penninck 15 st. Compt
quadruple £ 3.
Jacop Wouters zoen tot Langevelt 10 margen met thuijs voor £ 22 die hij naderhandt angebrocht
heeft voor £ 42, hebbende zulcx versweghen £ 20, facit den 10 e penninck simple £ 2. Compt
quadruple £ 8.
Jan Pietersz. Duijn negentien margen met thuijs voor £ 66 die hij andermael angebrocht heeft voor £
66-16-00, hebbende versweghen 16 st., facit den 10 e penning £ 0-01-07. Compt quadruple £ 0-06-04.
Thijs Dircxz. 26 marghen 4 hondt met thuijs voor £ 111, noch verhoocht 10 st. Compt tsamen £ 11110-00 die hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 112, hebben verswegen 10 st., facit den 10 e
penning simple 1 st. Compt quadruple 4 st.
Jan Magher thien marghen twee hondt met het huijs voor £ 14-15-00 die hij naderhandt angebrocht
heeft voor £ 23-18-00, hebbende soe verswegen £ 9-03-00 dairvan den 10e penninck beloopt £ 0-1803. Compt quadruple £ 3-13-00.
Floris Mouweris zoen 4 marghen met het huijs voor £ 22-06-00 die hij andermael angebrocht heeft
e
voor £ 22-15-00, hebbende verswegen 10 st., facit den 10 penning simple 1 st. Compt quadruple 4
st.
Jan Huijghe zoen tot tcloosterschuijr 18 marghen voor £ 81 die hij andermael angebracht heeft voor £
90, hebbende sulcs verswegen negen pondt. Compt den 10 e penninck simple 18 st, facit quadruple £
3-12-00.
Floris Claesz. ende Dirick Zijmonsz. int Cleij veertich marghen 2 hondt met het huijs voor £ 138 die
zijn angebrocht hebben andermael voor £ 166-17-06, hebbende verswegen £ 28-17-06, facit den 10e
penning simple £ 2-17-09. Compt quadruple £ 13-19-00.
Folio 24.
Jeroen Willemsz. Raedt twee margen een hondt met huijs voor £ 14-10-00 die hij naderhandt
angebrocht heeft voor £ 15, hebbende verswegen 10 st., facit den 10 penning simple 1 st. Compt
quadruple 4 st.
Sijmon Claesz. 15½ marghen mit het huijs voor £ 65 die hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 67,
hebbende verswegen £ 2, facit den thienden penninck 4 st. Compt quadruple 16 st.
Claes Diricx zoen van Loen 4½ marghen mit het huijs voor £ 23 die hij naderhandt angebrocht heeft
voor £ 33, hebbende verswegen £ 10, facit den thienden penninck simple 20 st. Compt quadruple £ 4.
Meester Pieter op Zee 3 marghen 2 hondt voor £ 30 die hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 34,
hebbende verswegen £ 4, daervan den 10 e penninck beloopt 8 st. Compt quadruple 32 st.
Nijeuwe anbrenghen.
Willem IJsbrants zoen Bet die verclaert heeft anno ’42 gebruijct ende nijet angebracht te hebben elf
hont landts voor £ 7, daervan den 10 e penning beloopt 14 st. Compt quadruple £ 2-06-00.
Jan van Noortwijck ambochtsheer heeft verclaert tclerck ende bodeambocht vanden keijserlijcke
majesteijt in erfpacht te gebruijcken voor £ 20, facit den 10 e penninck, simpel voor 4e 10 st. Compt
quadruple £ 2.
Somme van desen ontfange tot Noortwijck £ 100-02-03.
Noordwijckerhoudt.
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Pouwels Claes zoen schoudt aldaer 10 marghen mit noch zeecker vrijlandt ende huijs voor £ 28-0106. twelck hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 44, hebbende sulcs verswegen £ 14-23-06, facit
den thienden penning simple £ 0-2910. Compt quadruple £ 5-19-04.
Jacop Zijmons soen 23 marghen mit zeeckere veenen ende een huijs voor sessentnegentich ponden,
twelck naderhandt angebrocht heeft voor £ 111-18-00, hebbende verswegen £ 15-18-00 daervan den
10e penninck bedraecht £ 0-31-09. Compt quadruple £ 6-12-00.
Dirck Florisz. 29 marghen 4 hondt voor £ 63-10-00, andermael angebrocht voor £ 73-07-00,
hebbende verswegen £ 9-17-00 daervan den 10e penninck beloopt £ 0-19-08. Compt quadruple £ 318-00.
Cornelis Gherijts zoen Cuijck 29 marghen 4 hondt met huijs voor £ 77, andermael angebrocht voor £
79, hebbende versweghen £ 2, facit den 10 e penninck 4 st. Compt quadruple 16 st.
Dirick Cornelisz. 47 marghen 4 hont met het huijs voor hondert £ 23-12-06 twelck hij naderhandt
angebrocht heeft voor £ 166-10-00, hebbende ergo verswegen £ 42-17-06, facit den 10e penninck
simpel £ 4-05-09. Compt quadruple £ 17-03-00.
Adriaen Janssoen 25 marghen twee hondt voor £ 79 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 8810-00, hebbende sulcxs versweghen £ 8-15-00, facit den 10e penninck simple £ 0-17-06. Compt
quadruple £ 3-10-00.
Folio 25.
IJsbrandt Cornelis zoen 38 marghen 5 hondt met thuijs ende die verhoginge, samen £ 93 die hij
naderhant angebrocht heeft voor £ 104-15-00, hebbende zoe verswegen £ 11-15-00, facit den 10e
penning simple £ 0-23-06. Compt quadruple £ 4-14-00.
Die weduwe van ouwe Pieter Willems zoen 23 margen mit zeeckere veenen ende thuijs om £ 54-1500 die zij naderhandt angebracht heeft voor £ 65, hebbende zoe verswegen £ 10-05-00, facit den 10e
penning £ 0-20-06. Compt quadruple £ 4-02-00.
Cornelis Cornelisz. 26 marghen 1½ hondt mit thuijs voor £ 118-15-00, twelck hij naderhandt
angebrocht heeft voor £ 121-10-00, hebbende sulcs verswegen £ 2-15-00, facit den 10e penninck
simple £ 0-05-06. Compt quadruple 22 st.
Martin Jansz. 17 margen 7 hondt mit het huijs voor £ 68-07-06 dwelck hij naderhandt angebrocht
e
heeft voor £ 69-10-00. Ergo verswegen £ 0-22-06, facit den 10 penning simple £ 0-22-06. Compt
quadruple 9 st.
Arendt Gheerijts zoen 9½ marghen met zeeckere veenlant ende thuijs voor £ 48-10-00 twelck hij
andermael angebrocht heeft voor £ 51, hebbende versweghen £ 2-10-00, facit den 10e penning
simple 5 st. Compt quadruple 20 st.
Jacop Claesz. 17 margen 2 hont met zeeckere veenlant ende thuijs voor tsestich ponden 15 st.,
twelck hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 64, hebbende zoe versweghen £ 3-05-00, daervan den
10e penninck bedraecht £ 0-06-06. Compt quadruple 26 st.
Jacop Willems zoen 35 marghen mit het huijs voor £ 67, twelck hij andermael angebrocht heeft voor £
73, hebbende zoe versweghen £ 6, facit den 10 e penning simple 12 st. Compt quadruple £ 2-08-00.
Thonis Pietersz. vijf marghen 4 hont met zeecker veenlant ende een huijs om £ 29-15-00, twelck hij
naderhandt angebrocht heeft voor £ 46, hebbende zulcs verswegen £ 16-06-00, facit den 10e penning
simple £ 0-32-06. Compt quadruple £ 6-10-00 mer nochtans ontfanghen £ 6-16-00.
Jan Danielsz. 35 marghen vier hont mit het huijs voor £ 109-10-00, twelck hij andermael angebrocht
e
heeft gebruijct te hebben voor £ 136-07-00, hebbende zulcs versweghen £ 26-17-00, facit den 10
penninck simple £ 2-13-06. Compt quadruple ende ontfanghen £ 10-15-00.
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Cornelis Jansz. 24 marghen 3 hont met het huijs voor £ 68-10-00. twelck hij andermael angebrocht
heeft gebruijct te hebben £ 68-15-00, ergo verswegen 5 st., facit den 10 e penning simple 6 penn.
Compt quadruple 2 st.
Dirck Gherijts zoen 23½ marghen met zeecker veenlant ende een huijs voor £ 74-05-00, tweck hij
nae angebrocht heeft voor £ 79-05-00, hebbende zulcs versweghen £ 5, facit den 10 e penning simple
10 st. Compt quadruple £ 2.
Claes Willems zoen 8½ marghen met thuijs voor £ 22-10-00, twelck hij andermael angebrocht heeft
voor £ 24-18-00, hebbende zulcs verswegen £ 2-08-00, facit den 10e penning simple £ 0-04-09.
Compt quadruple 19 st.
Folio 26.
Willem Cornelis zoen neghen marghen een hont voor £ 11-05-00 thuijs £ 4, noch verhoocht £ 3-1000. Compt tsamen £ 19-10-0 twelck hij naderhandt aengebrocht heeft voor £ 22-06-00, hebbende
zulcxs versweghen £ 2-16-00, facit den 10e penning simple £ 0-05-07. Compt quadruple £ 0-22-04.
Huijbrecht Engebrechts zoen elf marghen met het huijs voor £ 33, twelck hij naderhandt angebrocht
heeft voor £ 37, hebbende zulcxs versweghen £ 4, facit den 10 e penning simple 8 st. Compt
quadruple 32 st.
Pieter Willems zoen acht marghen mit zeecker veenlant ende een huijs om £ 69-10-00, twelck hij nae
angebrocht heeft voor £ 70, hebbende versweghen 10 st., facit den 10 e penning simpel 1 st. Compt
quadruple 4 st.
Adriaen Claes zoen 3 marghen 2 hondt met thuijs voor £ 8-12-00 die hij nae angebrocht heeft
gebruijckt te hebben voor £ 10-15-00, hebbende sulcxs versweghen £ 2-02-06, facit den 10e penning
simple £ 0-04-03. Compt quadruple 17 st.
Heijnrick Janssoen dertich marghen mit thuijs voor £ 40-07-06, naderhandt angebrocht heeft 16
marghen met thuijs voor £ 54, hebbende versweghen £ 13-12-06, facit den 10e penning simple £ 027-03. Compt quadruple £ 5-09-00.
Willem Jacops zoen 35 marghen 4 hont met thuijs ende die verhoginghe voor £ 106-01-06 twelck hij
naderhandt heeft angebrocht voor £ 106-15-00, hebbende versweghen £ 0-13-06. Dairvan den 10e
penning bedraicht £ 0-01-04, facit quadruple £ 0-05-04.
Engebrecht Willems zoen 3 marghen met zeeckere vrije veenen ende een huijs voor £ 14-14-06,
hebbende verswegen £ 6-19-06 in gelde, facit den 10e penning simple £ 0-13-11. Compt quadruple £
2-15-08.
Marie Adriaens dochter zeecker landt met thuijs voor £ 5-10-00 twelck zij naderhandt angebrocht
heeft voor £ 13-03-06, hebbende zulcs versweghen £ 7-13-06, facit den 10e penning simple £ 0-1504. Compt quadruple £ 3-01-04.
Pouwels Floris zoen 12½ marghen met thuijs voor £ 26-15-00 die hij angebrocht heeft voor £ 28,
hebbende zulcs verswegen 25 st., daervan den 10 e penning beloopt simpel 6 penn. Compt quadruple
10 st.
Die weduwe van Jan Pieters zoen 28 marghen met het huijs voor £ 72 andermael angebrocht
overmits doverlijden vande voorsz. weduwe bij Pouwels Florissoen voor £ 75-05-00, zulcs datter
versweghen is £ 3-05-00, facit den thienden penning simpel £ 0-06-06.
Huijbrecht Heinrics zoen 45 marghen 4 hont mittet huijs voor £ 141-10-00 twelck hij andermael
angebrocht heeft voor £ 177-10-00, hebbende zulcs versweghen £ 36, facit den 10 e penning simpel £
3-12-00. Compt quadruple £ 14-08-00.
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Simon Gherijts zoen 21 marghe 4 hondt met thuijs ende die verhoginge voor £ 56-12-06 die hij
naderhandt angebrocht heeft voor £ 74-15-00, hebbende zulcs versweghen £ 18-02-06, facit den 10e
penninck simple £ 0-36-03. Compt quadruple £ 7-05-00.
Folio 27.
Heijnrick Zijmonssoen 11 marghen voor £ 23-10-00 die hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 27-1600, hebbende sulcs versweghen £ 0-04-06 daervan den 10e penning bedraicht £ 0-08-07. Compt
quadruple £ 0-34-04.
Jacop Gherijts zoen 7 marghen 4 hondt met het huijs voor £ 29 die hij naderhandt angebrocht heeft
voor £ 33, hebbende verswegen £ 4 daervan den 10 e penning bedraicht simple 8 st. Compt quadruple
32 st.
Dabdije van Leeuwenhorst 56½ marghen voor £ 69-10-00 die andermael angebocht es bij Louff
Caerts zoen Bouwmeester voor £ 77-10-00 zulcxs datter inden eersten versweghen is £ 8, facit den
10e penning 16 st. Compt quadruple £ 3-04-00.
Willem Heijnricsz. alias Willem Harricsz. 7 marghen voor £ 8 andermael angebrocht 15½ marghen 1
hont voor £ 31-04-00 sulcs dat blijft dat verswegen soude zijn £ 23-04-00, mar dairop gesien
hebbende den blaffaert van Mr. Dirick Heijnricxz. eerste ontfangher vanden twee 10 e is bevonden
aldaer angebrocht te hebben een molen voor £ 25, 5 margen voor £ 18 sulcs dat schijnt dat
recollement gedaen es geweest opt anbringen vandien gegadert tot behouff van tgemeen landt inden
jare 1545 dairnae, twelck zeer verscheelt nijettemin soes altoos bevonden verswegen te zijn £ 5-0400 dairvan den 10e penning bedraicht £ 0-10-04 comt quadruple £ 2-01-04.
Claes Zijmonsz. 1½ marghen met thuijs ende zeecker veenen voor £ 7 die hij naderhant angebrocht
heeft voor £ 7-10-00, hebbende sulcs verswegen 10 st. dairvan den 10e penning bedraicht 1 st.
e
Compt den 10 penning quadruple 4 st.
Pouwels Claesz. schoudt van Noortwijckerhoudt bruijct zeeckere duijnen vande erfgenamen van heer
Cornelis Croesinck voor £ 90 die naderhandt angebrocht zijn bij Dirck Cornelisz. als voor skeijsers
duijnen voor gelijcke somme hebbende daervan betaelt voor tvierde paert £ 2-05-00, zulcs dat bij de
voorsz. Pouwels verswegen es als principael pachter £ 67-10-00, dairvan den 10e penning simple
beloept £ 6-15-00. Compt quadruple £ 27.
2e somme van desen ontfange tot Noortwijckerhoudt £ 146-16-02.
Folio 28.
Voorhoudt.
Simon Airndts zoen 34 marghen met thuijs voor £ 134 die bij hem naderhandt angebrocht zijn voor £
140-17-00, hebbende versweghen £ 6-1700, facit den 10e penninck simple £ 0-13-08. Compt
quadruple £ 2-08-08.
Lucie Jan Philipsz. weduwe 31 marghen 2½ hondt met thuijs voor £ 100 die bij hem naderhandt
angebrocht zij voor £ 100-11-01, hebbende zulcs te cort angebrocht 11 st., facit den 10e penninck
simple £ 0-01-01. Compt quadruple £ 0-04-04.
Cornelis Diricxs zoen 26 margen ½ hondt met thuijs voor £ 78 die naderhandt bij hem angebrocht zijn
voor £ 80-15-00, hebbende zulcxs versweeghen £ 2-15-00 dairvan den 10e penninck bedraicht simple
£ 0-05-06. Compt quadruple 22 st.
Maertin Cornelis zoen voor zijn moeder Alijdt Bairdt Diricxz. weduwe 36 marghen £ 1 hondt met thuijs
voor £ 65-08-00 die naderhandt angebrocht zijn voor £ 72, hebbende zulcs versweghen £ 6-12-00
dairvan den 10e penning gedraicht simple £ 0-13-02. Compt quadruple £ 2-12-08.
Cornelis Jan Duijckers zoen 22 marghen met thuijs voer £ 68 die hij naderhandt angebrocht heeft
voor £ 69-06-00, hebbende zulks versweghen 26 st. daervan den 10 e penning bedraicht £ 0-02-06.
Compt quadruple 10 st.
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Aeff Jacob IJsbrantsz. weduwe vijf en twintich margen voor £ 121 die zij naderhandt angebracht heeft
voor £ 152-10-00, hebbende sulcxs versweghen £ 31-10-00 daervan den thienden penning bedraicht
£ 3-03-00, facit quadruple £ 12-12-00. Waerop betaelt es bij den pastoor van Voorhout ter goeder
rekeninghe overmits dat hij sustineerde dat de weduwe veel ende te recht hadde angebracht ende
dat soude verthoenen £ 4-12-00.
Claes Willemsz. 23 marghen ½ hondt met het huijs voor £ 69 die naderhandt angebrocht zijn voor £
e
81-16-00, hebbende zulcxs versweghen £ 12-16-00, facit den 10 penning simple £ 0-25-07. Compt
quadruple £ 5-02-04.
Willem Gherijts zoen vijff marghen een hondt met thuijs voor £ 13-10-00 twelck hij naderhandt
angebrocht heeft voor £ 18-10-00, hebbende sulcxs verswegen £ 5. Compt den 10 e penning simple
10 st., facit quadruple £ 2.
Aelbrecht Jacops zoen 17 margehen met thuijs voor £ 31 twelck hij andermael aengebracht heeft
voor £ 31-05-06 daervan den 10e penning simpel bedraecht 6 penn. Compt quadruple 2 st.
Jacob Willemsz. 15 marghen 4 hondt met thuijs voor £ 31-05-00 heeft tselfde wederom andermael
angebracht voor £ 33-10-00, hebbende zulcs versweghen £ 2-05-00, facit den 10e penning simple £
0-03-06. Compt quadruple 18 st.
Huijch Aerndtsz. 22½ marghen met thuijs voor £ 64 die hij andermael angebracht heeft voor £ 65,
hebbende sulcxs versweghen 20 st. dairvan den 10 e penning bedraecht 2 st. Compt quadruple 8 st.
Folio 29.
Sijmon Claes zoen 13 marghen met thuijs voor £ 25 die hij naderhandt wederomme amgebrocht heeft
voor £ 25-05-00, ergo verswegen 5 st., facit den thienden penning 6 penn. Compt quadruple 2 st.
Egbert Ghijsbrechts zoen veerthien marghen 3 hondt mitte woninge voor £ 34 die hij andermael
angebracht heeft voor £ 29-05-00, hebbende zulcs verswegen £ 5-05-00, facit den 10e penning £ 010-06. Compt quadruple £ 2-02-00.
Cornelis Jansz. 24 marghen 1½ hondt mitte woeninghe voor £ 65 die hij naderhandt angebracht heeft
voor £ 65-10-00, hebbende sulcs verswegen 20 st., facit den 10e penning simple 1 st. Compt
quadruple 4 st.
Hillegont Dirck Cornelisz. weduwe up tgundt int aenbrengen van haer bruijckwaer geabuseert mach
wesen daeroff zij geen verclaeringe en wiste te doen dan up heur (patancie) voor alle voldoen heeft
zij betaelt £ 5-14-00.
Jan Dircxs zoen Duijn 5½ marghen mitte woninge voor £ 9 die hij naderhandt angebracht heeft
gebruijct te hebben voor £ 28, hebbende verswegen £ 19, facit den 10 e penning simpelen 38 st.
Compt quadruple £ 7-12-00.
Claes Claesz. Colff vijf marghen 2 hondt voor £ 28 die hij naderhandt weder angebrocht heeft voor £
30-05-00. Ergo versweghen 25 st. daervan den 10 e penning bedraicht £ 0-02-06. Compt quadruple 10
st.
Gerijt Claesz. 3 marghen voor £ 14 die hij nae weder an gebracht heeft voor £ 17. Ergo versweghen
hebbende £ 3, facit den 10e penninck simple 6 st. Compt quadruple 24 sr.
Claes van Alphen 3 marghen voor £ 14 die hij andermael angebracht heeft voor £ 15, hebbende ergo
verswegen 20 st., facit den 10e penning simpel 2 st. Compt quadruple 8 st.
Jan Claes zoen van Alphen 11 hondt voor £ 7 die hij naderhandt weder angebrocht heeft voor £ 7-05e
00, hebbende versweghen 5 st., facit den 10 penning 6 penn. Compt quadruple 2 st.
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Pieter Gherijtsz. weduwe een marghen voor £ 3-10-00 die zij andermael aengebracht heeft voor £ 410-00, hebbende zulcs versweghen 20 st., facit den 10 e penning simple 2 st. Compt quadruple 8 st.
Jan Harmansz. 9 hondt voor drie pont die nae weder angebrocht zijn bij de weduwe voor £ 4, sulcs
dat de voorsz. Jan versweghen heeft £ 1, facit den 10 e penning simpel quia vidia 2 st.
Mees Jacops zoen 4 marghen 4 hondt voor £ 11 die hij nae weder angebrocht heeft voor £ 12,
e
hebbende verswegen 20 st., facit den 10 penning simple 2 st. Compt quadruple 8 st.
Maertijn IJsbrantsz. 22 marghen voor £ 50-18-04 die naderhandt bij hem weder aengebrocht zijnde
voor £ 63-10-00. Is bevonden bij hem versweghen te zijnde £ 12-11-08, facit den 10e penning simpel
£ 0-25-02. Compt quadruple ende heeft betaelt £ 5-01-00.
Lijsbeth Steven Jansz. weduwe negen hondt voor £ 2-10-00 die andermael angebrocht zijn waerdich
te zijn £ 4-02-06. sulcxs dat deerste reijse te weijnich angebrocht is £ 0-32-06, facit den 10e penning
simple £ 0-03-03. Compt quadruple 13 st.
Folio 30.
Jan Nicolaesz. 9 hondt voor £ die hij nae weder angebrocht heeft voor £ 7-10-00, hebbende
verswegen inden eersten anbreghen 10 st., facit den 10 e penning simpel 1 st. Compt quadruple 4 st.
Van Eeuwout Jacobs zoon bij handen van Willem Willemsz. deurwaerder ter cause van tqualick
aenbrengen van zijn bruijcwair 8 st.
Willem Pietersz. Cortwil 5 margen 2 hont om £ 22 die hij nae wederom amgebrocht heeft voor £ 23,
e
ergo verswegen 20 st., facit den 10 penning quadruple 8 st.
e
3 somma van de ontfange tot Voorhout £ 45-16-00.
Oestgheest
Adriaen Gheerijtsz. met huijs, berch ende 15½ marghen landts voor £ 70, andermael angebrocht voor
£ 71-15-00, hebbende zulcs versweghen 35 st., facit den 10 e penning simple £ 0-03-06. Compt
quadruple 14 st.
Dirick Diricxs zoen huijs, schuijr ende 14 marghen 1½ hondt landts voor £ 76 dir hij anderwerff
angebrocht heeft gebruijct te hebben voor £ 76-18-00, hebbende verswegen 18 st, facit den 10 e
penning simpel £ 0-01-09. Compt quadruple 7 st.
Jan Korstenssoen huijs, schuijr ende 22 marghen landts £ 102 die hij nae weder angebrocht heeft
voor £ 109-10-00 hebbende verswegen £ 7-10-00, facit den 10e penning simple 15 st. Compt
quadruple £ 3.
Pieter Willemsz. warmoesman 2 marghen om £ 19-10-00 die hij nae weder angebrocht heeft voor £
19-13-06, ergo versweghen £ 0-03-06, facit den 10e penning 4 penn. Compt quadruple £ 0-01-04.
Matheus Jansz. 11½ marghen voor £ 80 die hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 85, hebbende
zulcs verswegen £ 5, facit den 10e penning 10 st. Compt quadruple £ 2.
Sint Michiels convent tot Leijden 10 marghen 2 hondt voor £ 48 ende van renten nijet spetialicken
geijpotekeert £ 4-15-00, facit £ 52-15-00 daervan es tlandt andermael bij den pater angebracht voor £
56-16-00 waervan getogen die voorsz. £ 48, blijct te cort angebrocht te hebben £ 8-16-00, facit den
10e penning simpel £ 0-17-07. Compt quadruple £ 3-10-04.
Jan van Rossem 12 marghen twee hondt voor £ 79 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 80,
hebbende versweghen £ 1, facit den 10e penning simpel 2 st. Compt quadruple 8 st.
Cornelis Arijsz. 2 marghen voor £ 11 andermael angebrocht voor £ 12, hebbende verswegen 20 st.,
e
facit den 10 penning 2 st. Compt quadruple 8 st.
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Alijt Rutten 2 marghen 1½ hondt voor £ 10 andermael gehoort zijnde bijden commissaris heeft
angebrocht gebruijct te hebben vijf margen voor £ 18, hebbende sulcs verswegen £ 8, facit den 10 e
penning simple 15 st. Compt quadruple £ 3-04-00.
Cornelis Willem Otten 4 hont voor £ 2-02-00 die hij andermael angebracht heeft voor £ 2-12-00, ergo
verswegen 10 st., facit den 10e penning 1 st. Compt quadruple 4 st.
Folio 31.
Claes Meessoen warmoesman een thuijn van ontrent drie hondt landts mette verhoginge voor £ 5-1206 die hij naderhandt angebrocht heeft voor £ 8, hebbende verswegen £ 2-07-06, facit den 10e
penninck simpel £ 0-04-09. Compt quadruple 19 st.
Wouter Lambrechts zoen neghetien marghen twee hondt voor £ 90 die hij andermael angebroch heeft
voor £ 91, hebbende ergo tecort eerst angebrocht £ 1, facit den 10e penning simpel 2 st. Compt
quadruple 8 st.
Meester Dirick Aerndt zoen een thuijnken voor £ 2 twelck hij nae wederom angebrocht heeft voor £ 215-00, ergo te cort eerst angebrocht 15 st., facit den 10 e penning simpel £ 0-01-06. Compt quadruple
6 st. die hij betaelt heeft met 3 st.
Clement Jans zoen twee tuijnkens voor 25 st. die zijn huijsvrou nae angebrocht heeft voor 35 st., ergo
te cort eerst angebrocht 10 st., facit den 10 e penninck simpel 1 st. Compt quadruple 4 st.
Claes Claesz. van Alphen 43 marghen voor £ 192 die hij nae weder an gebracht heeft voor £ 204-0500 sulcs dat hij inden eersten te cort angebrocht heeft £ 12-05-00, facit den 10e penninck simpel £ 024-06. Compt quadruple £ 4-18-00.
Gherijt Heer Sijmons zoen 16 marghen voor £ 84 die hij andermael angebracht heeft voor £ 103 zoe
dat hij mitten eersten te cort angebracht heeft ende verswegen £ 19, facit den 10 e penning simpel 38
st. Compt quadruple £ 7-12-00.
Jan Ghijsbrechtsz. neghen marghen voor £ 40 die hij nae angebracht heeft voor £ 46, hebbende
verswegen £ 6 daervan den 10e penning beloopt 12 st. Compt quadruple £ 2-08-00.
Cathrijn Gerrit Willemsz. weduwe 3 margen voor £ 11 die zij andermael angebracht heeft voor £ 1414-00 ergo verswegen £ 3-14-00 daervan den 10e penninck bedraecht £ 0-07-04. Compt quadruple £
0-29-04.
Jan Diricsz. 11 hondt voor neghen pondt die hij nae weder angebrocht heeft voor £ 13, hebbende
verswegen £ 4, facit den 10e penning simpel 8 st. Compt quadruple 32 st.
Maertin Cornelis zoen 14 marghen 4 hondt voor £ 62 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 86,
herbbende versweghen £ 24 daervan den thienden penning simpel bedraecht £ 2-08-00. Compt
quadruple £ 9-12-00 dairop hij desen rentemeester betaelt heeft £ 4-16-00.
Pieter Willems zoen zes marghen voor £ 18-05-00 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 19-1400, hebbende versweghen 28 st. dairvan den 10 e penning bedraicht £ 0-02-09. Compt quadruple 11
st.
Adriaen Maertinsz. 2 marghen 2½ hondt voor £ 11-02-06. ende heeft nae weder angebrocht 3
marghen grbruijct te hebben voor £ 22-10-00, hebbende versweghen £ 11-07-06, facit den 10e
penning simpel £ 0-22-09. Compt quadruple £ 4-11-00.
Cornelis Vechters zoen vijf marghen 4 hondt voer £ 26-05-00 die hij andermael angebracht heeft voor
£ 28-02-00, hebbende versweghen 37 st., facit den 10 e penning simpel £ 0-03-08. Compt quadruple £
0-14-08.
Folio 32.
Nijeuw anbrenghen.
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Gherijt Jansz. schoudt van Reijnsburch zeeckere thienden van Reijnsburch voor £ 10, facit den 10 e
penning 20 st. Compt quadruple £ 4.
Huijch Pietersz. thuijn voor £ 7-10-000, facit den 10e penning 15 st. Compt quadruple £ 3.
Rijcke Pier bij handen van Willem Willems zoon deurwairder, ontfangen bij dese rentmeester 16 st.
Willem Pieters zoon 9½ margen om £ 42, andermael angebrocht voor £ 53-06-00. Ergo verzwegen £
11-06-00, facit den 10e penninck quadruple £ 4-10-00.
4e somme van desen ontfangen tot Oestgeest £ 56-08-08.
Valckenburch.
Ouwe Jacop Pieters zoen 56½ marghen met het huijs voor £ 258, andermael angebracht 57 marghen
voor £ 408-15-00, hebbende versweghen ende te cort an gelt angebracht £ 150-15-00, facit den 10e
penning simple £ 15-01-06. Compt quadruple £ 60-06-00.
Arendt Willemsz. huijs £ 3 andermael angebracht voor £ 5, hebbende versweghen ende te cort an
gebrocht zijn voorhuijs £ 2, facit den 10 e penning 4 st. Compt quadruple 16 st.
5e somme £ 61-02-00.
Catwijck opten Rijn.
Jacop Huijgensz. Droghen 10 marghen met thuijs om £ 50, andermael angebracht 10½ marghen voor
£ 55-03-06. Ergo versweghen £ 5-06-00, facit den 10e penning simpel £ 0-10-04. Compt quadruple £
2-01-00.
Willem Huijge zoen 15 marghen om £ 94, andermael angebracht 18 marghen voor £ 103, hebbende
e
verswegen in gelde £ 9, facit den 10 penning simpel 18 st. Compt quadruple £ 3-12-00.
Philips Gherijtsz. vier marghen mit thuijs om £ 18, twelck hij andermael angebrocht heeft voor £ 23,
hebbende achter gehouden ende verswegen £ 5 faulte van £ 5, facit den 10 e penning simpel 10 st.
Compt quadruple £ 2.
Matheus Huijgensz. 8 hondt mit thuijs voor £ 10-04-00 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 1019-00, hebbende verswegen in zijn bruijckwaer ende huijs £ 7-10-00, facit den 10e penning simpel 15
st. Compt quadruple £ 3.
Frans Jansz. twee hondt met thuijs voor £ 3-15-00 dat hij andermael angebrocht heeft voor £ 5-10-00,
e
hebbende versweghen 35 st., facit den 10 penning simpel £ 0-03-06. Compt quadruple 14 st.
Pieter Jansz. Bellesteijn 4 hont voor £ 3 ende zijn huijs £ 3, facit £ 6, andermael angebrocht bij zijn
swager verclaerde dat tlandt zijn schoonvader toebehoerde ende dattet was belast mit £ 6-02-06,
twelck meer bedraicht dant getaxeert es £ 4-02-06, persisterende voorts bijde tauxatie vant huijs. Dus
hier over den 10e penning van de £ 3-02-05 simple £ 0-06-03.
Folio 33.
Jan Jacopsz. zestien marghen mit huijs om £ 74 die hij andermael angebrocht heeft mitte tauxatie
van zijn huijs daer bij hij persisteerde voor £ 79-10-06, twelck verscheelt £ 5-10-06. Daervan den 10e
penning bedraicht simple 11 st. Compt quadruple £ 2-04-00.
Dirick Zijmonssoen 4 marghen om £ 17 thuijs om £ 5, facit £ 22 die naderhandt angebrocht zijn bij
Pancraes Dirics zoen als getrout hebbende de weduwe voor £ 24-10-00, verscheelt £ 2-10-00.
Dairvan den 10e penning bedraicht simple 5 st.
Die weduwe van Jan Swan 2 hont om £ 2-10-00 ende thuijs om £ 4, facit £ 6-10-00, andermael
gehoort accorderende vande huijr van tlandt maer verclaerde thuijs gehuijrt te hebben voor £ 5-12-00,
twelck verscheelt 32 st daervan den 10 e penning simpel £ 0-03-01. Compt quadruple ende heeft
betaelt met £ 0-12-06.
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Jeroen Pietersz. 14 marghen skeijsers landt om £ 45, noch ses marghen ander landt om £ 20 thuijs £
4, facit £ 69. Ende heeft andermael alle zijn bruijckwaer met huijs angebrocht £ 69-10-00 twelck
verscheelt 10 st., facit den 10e penning 1 st. Compt quadruple 4 st.
Huijsen sonder landt.
Jan Sweersz. huijs £ 4 andermael angebrocht ende getauxeert die beterschap op £ 3, facit den 10 e
penning simpel 6 st. Compt quadruple 24 st.
Aerndt Jacopsz. huijs £ 3 andermael angebrocht bij zijn huijsvrou verclarende tselfde belast zijn 15 st
tauxerende die beterschap op £ 3-05-05, facit £ 4 twelck verscheelt 20 st., facit den 10 e penning
simpel 2 st. Compt quadruple 8 st.
Claes Mouwerisz. huijs £ 4-10-00 andermael angebrocht voor £ 7-10-00, hebbende verswegen £ 3,
facit den 10e penning simpel 6 st. Compt quadruple 34 st.
Jacob Diricsz. druijfhuijs £ 3, andermael angebrocht persisteerde bij der tauxatie derdemael gehoort
bij Snouckaert, getauxeert op £ 3-15-00 twelck verscheelt 25 st. (?), facit den 10 e penning simpel £ 002-06, quadruple 10 st.
Ghijsbrecht Diricsz. huijs £ 4, andermael angebrocht heeft verclaert tselve belast te zijn met zessen
twintich scellingen siairs, tauxerende die beterschap op £ 4 twelck verscheelt £ 2-06-00, facit den 10e
penning simpel £ 0-04-06. Compt quadruple 18 st.
Aelbrecht Cornelisz. huijs £ 4, andermael angebrocht voor £ 7 twelck verscheelt £ 3, facit den 10 e
penning simpel 6 st. Compt quadruple 24 st.
Claes Jansz. snijders huijs £ 2-05-00 andermael angebrocht belast te zijn met £ 2-07-06 wairomme
faulte van £ 0-22-06 dairvan den 10e (penning) bedraicht £ 0-02-03. Compt quadruple 9 st.
Gherijt Claesz. viscopers huijs £ 5, andermael angebracht voor £ 8-10-00. Ergo verswegen £ 3-10-00,
facit den 10e penning 6 st. Compt quadruple 28 st.
6e somme van desen ontfang van Catwijck upten Rijn £ 22-03-09.
Folio 34.
Catwijck opt see.
Alsoe bij desen rentmeester daer niet ontfanghen en is, daeromme hier niet.
Warmondt.
Nijeuwe anbrengen.
e
Dammas Dircsz. huijsken mit 25 roeden erfs £ 3, facit den 10 penning 6 st. Compt quadruple 24 st.
Pieter Gerijtsz. Conincxs huijs met 15 marghen huijrlants £ 45, andermael angebrocht bij de weduwe
accorderende in de huijrwaer van tlandt, verclarende thuijs haer eijgen te wesen ende dat tselve
belast es met £ 7 siairs, facit den 10e penning simpel qina vidua 14 st.
Cornelis Gherijts zoons huijs met 10½ marghen huijrlandts voor £ 39, andermael angebrocht voor £
44-05-00, hebbende verswegen £ 5-05-00, facit den 10e penning simpel £ 0-10-06. Compt quadruple
£ 2-02-00.
Claes Pouwelsz. huijs met 4 margen 4 hondt lants om £ 20, andermael angebrocht voor £ 25-15-00.
Ergo verswegen £ 5-15-00, facit den 10e penning £ 0-11-06. Comt quadruple £ 2-06-00.
Ghijsbrecht Heijnricsz. costers huijs met 7 margen om £ 29-06-00, andermael angebrocht voor £ 3106-00, facit den 10e penning vanden verswegen £ 2, die somme van 4 st. Compt quadruple 16 st.
Gherijt Allarts zoen ende Maerten Jacops zoen huijs met ses marghe huijrlandts voor £ 21,
andermael angebrocht voor £ 24. Ergo versweghen £ 2, facit den 10 e penning simpel 6 st. Compt
quadruple 24 st.
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Jacop Heijmansz. Beest huijs met 26 marghen landts voor £ 67-05-00, andermael angebrocht voor £
73-19-00, hebbende versweghen £ 6-14-00, facit den 10e penninck simpel £ 0-13-04. Compt
quadruple ende heeft betaelt £ 2-14-00.
Oude Huijch Claesz. met Ghijsbert zijn zwager een huijs met 19 mergen huijers daer 1½ mergen
eijgens mittet huijs angebrocht up £ 73-12-06, verzwegen £ 6, facit den 10 e penning simpel 12 st.
Compt quadruple £ 2-08-00.
Sijtgen ende Maritgen Jacobs dochteren huijs met 9 marghen min (?) hondt landts voor £ 22-10-00
die zij andermael angebrocht hebben voor £ 26-05-00 twelck verscheelt £ 3-15-00, facit den 10e
penning £ 0-07-06. Compt quadruple 30 st.
Sint Michiels convent tot Leijden 3½ margen om £ 11 die andermael angebrocht zijn bij Mr. Willem
Ruwold pater aldaer voor £ 14 twelck verscheelt £ 3, facit den 10 e penning 6 st. Compt quadruple 24
st.
Pieter Geerijtsz. backers huijs bij handen van Willem Willemsz. deurwaerder 6 st.
Gherijt Matheusz. bij handen vande zelve Willem 6 st.
Cornelis Gheerijtsz. bij handen vande selven Willem 24 st.
Betgen Michiel Jorisz. weduwe bij handen vanden voorn. Willem 17 st.
Cornelis Foijtgens bij handen vanden voorn. Willem 3 st.
7e somme van Warmont £ 18-18-00.
Folio 35.
Leijderdorp.
Anthonis Claes Joostensz. calckbranders huijs mitte calckoeven siairs om £ 31-10-00 van Willem
Aelbrechtsz. schuijr £ 8, facit £ 39-10-00 die hij andermael angebracht heeft voor £ 43-10-00,
hebbende versweghen £ 4, facit den 10 e penning simple 8 st. Compt quadruple 32 st.
Willem Harricxs zoen £ 2 alsoet onder die somme was (..?) ende tselfde naderhandt angebrocht
hebbende voor £ 4-07-06, is bevonden bij hem verswegen te zijn de selfde £ 4-07-06 dairvan den 10e
penning beloopt £ 0-08-08. Compt quadruple 35 st.
Jan Claesz. huijs £ 7 dwelck andermael angebrecht heeft belast te zijn met 15 stuvers tsiairs,
tauxerende die beterschap op £ 10, facit £ 10-15-00 twelck verscheelt mitten eersten anbringhen £ 315-00, dairvan den 10e penninck bedraicht £ 0-07-06. Compt quadruple 30 st.
Mouwerijn Wouterssoens huijs £ 5 twelck hij andermael angebracht heeft belast te zijn met £ 5-15-00
tauxerende die beterschap op £ 3, facit £ 8-15-00 twelck verscheelt mitten eersten anbringhen £ 3-1500, dairvan den 10e penning beloopt £ 0-07-06. Compt quadruple 30 st.
Margriet Pieter Willemsz. huijs £ 5 twelck zij andermael angebrocht heeft belast te zijn met 10 st.
tsiairs erfpacht ende £ 5-10-00 losrenten, facit £ 6 twelck verscheelt 20 st., facit den 10 e penning 2 st.
Compt quadruple 8 st.
Cornelis Garbrants zoens huijs £ 5 andermael angebracht belast te zijn met £ 13-10-00 twelck
verscheelt £ 8-10-00, dair van den thienden penninck bedraicht 18 st. Compt quadruple £ 3-08-00.
Adriaen Heijnricsz. 18½ marghen mitte verhoghinghe voor £ 130-10-00 die hij andermael angebrocht
heeft voor £ 132, hebbende versweghen 30 st. dairvan den 10 e penning bedraicht simple 3 st. Compt
quadruple 12 st.
Jacob Lambrechtsz. thuijn £ 2 andermael angebracht ende getauxeert op £ 3 twelck verscheelt 20 st.
dairvan den 10e penninck bedraicht 2 st. Compt quadruple 8 st.
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Anthonis Pietersz. 2 marghen voor £ 12 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 13-10-00 twelck
verscheelt 30 st. dairvan den 10e penning bedraicht 3 st. Compt quadruple 12 st.
Jacop Diricsz. 4 hont voor £ 11-10-00 die hij nae angebracht heeft voor £ 13-09-00 twelck verscheelt
39 st. dairvan den 10e penning bedraicht £ 0-03-11. Compt quadruple £ 0-15-08.
Dirick Claes zoen Noes een half marghen om £ 2-10-00 die hij andermael angebrocht heeft boven de
£ 2-10-00 dairop staende voor £ 5, facit den thienden penninck simple 10 st. Compt quadruple £ 2.
Thijs Mathijs zoen 4½ hondt voor £ 14 die hij andermael angebrocht heeft verclarende dat den thuijn
belast was met £ 13-01-00 tauxerende die beterschap op £ 3, facit £ 16-10-00 twelck verscheelt £ 209-00, facit den 10e penninck simple £ 0-09-11. Compt quadruple ende heeft betaelt 20 st.
Folio 36.
Thonis Clementsz. 2 marghen een hondt voor £ 15 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 36
wairof getogen £ 3 voor den arbeijt ende £ 15 van den eersten anbrenghen, blijft van dat te cort
angebrocht is £ 18 dairvan den 10e penning bedraicht 36 st. Compt quadruple £ 7-04-00.
Dirick Diricsz. 8 hondt voor £ 20 die andermael angebrocht is bij de weduwe die welcke verclaerde
dat den thuijn belast was met £ 21 twelck verscheelt 20 st. dairvan den 10 e penning bedraicht simple
£ 2.
Lucas Bodel thuijn 20 st. die hij andermael angebracht heeft verclarende dat den selven thuijn belast
was met 20 st. erfpacht estimerende die beterschap op thien schellingen, facit 30 st. twelck verscheelt
e
metten eersten anbrengen 10 st., dairvan den 10 penning bedraicht 1 st. Compt quadruple 4 st.
Pieter Jacopsz. Goetcoop 2½ marghen om £ 18 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 33 twelck
e
verscheelt £ 15 dairvan den 10 penninck bedraicht 30 st. Compt quadruple £ 6 ende ontfangen £ 608-00.
Quijrijn Aernts 8 hont om £ 8 die andermael angebracht zijn bijde weduwe voor £ 14-11-06 twelck
verscheelt mitten eersten anbrenghen £ 6-11-06 daervan den 10e penninck bedraecht qua vidua £ 013-01.
Aelbrecht Siaersz. negen marghen mitte verhoginge voor £ 47 die hij andermael angebrocht heeft
voor £ 49 twelck verscheelt mitten eersten anbrengen £ 2 dairvan den 10 e penning bedraicht 4 st.
Compt quadruple 16 st.
Dirck Pietersz. van Banckens thuijn 25 st. die hij andermael angebrocht ende getauxeert heeft boiven
die lasten van 25 st. opstaende op 10 st., facit den 10 e penning simple 1 st. Compt quadruple 4 st.
Heer Cornelis Fleijersz. thuijn 14 st die hij andermael angebrocht ende getaxeert heeft boven de 14
stuvers siairs opstaende op 20 st dairvan den 10e penning bedraicht 2 st. Compt quadruple 8 st.
Margriete Reijers dochter thuijn 14 st. die andermael angebracht ende getauxeert es bij heere
Cornelis voorsz. boven die voorsz. 14 st. opstaende op 20 st. dairvan den 10 e penning bedraicht 2 st.
Compt quadruple 8 st.
Cornelis van Banckens thuijn 6 st. die hij andermael angebracht ende getauxeert heeft boven die 6 st.
opstaende op 9 st. dairvan den 10e penninck bedraicht 1 st. Compt quadruple 4 st.
Coman Bairndt Huijgensz. thuijn 10 st. die hij andermael angebrocht heeft belast te zijn met die
voorsz. 10 st. siairs tauxerende die beterschap voorts op 10 st., facit den 10 e penning 1 st. Compt
quadruple 4 st.
Sint Michiels convent tot Leijden 5 marghen voor £ 21 die andermael angebrocht ende getaxeert zijn
bij de pater aldaer voor £ 27-10-00 twelck verscheelt £ 6-10-00 dairvan den 10e penning bedraicht 13
st. Compt quadruple £ 2-12-00.
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Folio 37.
Huijbrecht Diricx zoen 7 marghen voor £ 57 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 64, hebbende
versweghen £ 7 dairvan den 10e penning bedraicht 14 st. Compt quadruple £ 2-16-00.
Tconvent van Abcoude 9 marghen om £ 36 die andermael angebrocht ende getauxeert zijn bij
meester Jan Willems zoen pater aldaer, de marghen voor £ 7-10-00, facit £ 67-10-00 twelck
verscheelt mitten eersten anbrengen £ 32-10-00. Verclarende noch te bruijcken an diverssche
e
partijen 14 marghen 4 hondt voor £ 47. Compt tsamen £ 78-10-00 dairvan den 10 penning bedraicht
£ 7-17-00. Compt quadruple 31-08-00.
Jan Mathijsz.s weduwen thuijn 28 st. die andermael angebrocht ende getauxeert bij haren zoon op 38
st. twelck verscheelt mitten anbringhen 10 st. dairvan den 10 e penning bedraicht 1 st. Compt
quadruple 4 st.
Phoij Jacobsz. weduwen thuijn 25 st. die zij naderhandt angebrocht heeft boven die lasten van 25 st.
dair tsiaers opstaende op 15 st., dairvan den thienden penning bedraicht £ 0-01-06. Compt quadruple
6 st.
Jan Maesz. thuijn £ 2 die hij andermael angebracht ende getauxeert heeft op £ 2-10-00 twelck
verscheelt 15 st. dairvan den 10e penninck bedraicht £ 0-01-06. Compt quadruple 6 st.
Wouter Meesz. hofstede met 42 margen £ 168 die hij andermael angebrocht heeft voor £ 198,
hebbende versweghen £ 30 dairvan den 10 e penning bedraicht. Compt quadruple £ 12.
Mourijn Jansz. hofstede met 13½ marghen landts ende die verhoginghe dairnae gevolcht £ 61-10-00
die hij andermael angebrocht heeft voor £ 71, zulcs dat hij verswegen heeft £ 9-10-00, facit den 10e
penning simple 19 st. Compt quadruple £ 3-16-00.
Cornelis Garbrantsz. hofstede met 17 margen lants £ 98 die hij andermael angebrocht heeft voor £
105 soe dat hij verswegen heeft £ 7 dairvan den 10 e (penning) bedraicht 14 st. Compt quadruple £ 216-00.
Neeltgen Matheus Airnts weduwe huijs met 4 mergen lants £ 24-14-00 die zij andermael angebracht
heeft voor r 28-08-00 twelck verscheelt £ 4, facit den 10e penning 8 st. Compt quadruple 32 st. dies zij
betaelt heeft overmits haer armoede met £ 0-28-03.
Margriet Ghijs Robbrechtsz. weduwe hofstede met 12 margen lants £ 12 die zij andermael
angebrocht heeft voor £ 67, hebbende verswegen £ 15 dairvan den 10 e penning bedraicht 30 st.
Compt quadruple £ 6.
Arijs Willemsz. hofstede met 22 marghen landts £ 87-04-00, hebbende zulcs verswegen £ 2-04-00
dairvan den 10e penningen bedraicht £ 0-04-03. Compt quadruple ende heeft betaelt met 17 st.
Jacob Claesz. van Veen met zijn hofstede ende 29 margen lands £ 160 die hij andermael angebrocht
heeft voor 33 marghen ende gebruijct te hebben voor £ 169 quare versweghen £ 9 dairvan den 10 e
penning bedraicht 18 st. Compt quadruple £ 3-12-00.
Folio 38.
Govert IJsbrantsz. huijs met £ 7 marghen landts £ 64-05-00, hebbende versweghen 33 st. dairvan
den 10e penning bedraicht simple £ 0-03-03. Compt quadruple 13 st.
Willem Airndsz. hofstede met 32 marghen ende die verhoginghe dairnaer gedaen £ 115 die hij
dairnae weder angebrocht heeft voor £ 118. Ergo versweghen £ 3 dairvan den 10 e penning bedraicht
6 st. Comt quadruple 24 st.
Alewijn Cornelisz. hofstede met vijftich marghen landts £ 200, heeft andermael angebrocht 48 margen
voor £ 257. Ergo verswegen an gelde £ 52 dairvan den 10 e penning bedraicht £ 5-14-00. Compt
quadruple £ 22-16-00.
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Luijt Roelofsz. hofstede met neghen marghen 2 hondt landts om £ 80-05-00, noch een thiende £ 15.
Compt tsamen £ 45 ergo verswegen £ 4-15-00 dairvan den 10e penning bedraicht £ 0-09-06. Compt
quadruple 38 st.
Claes Heijnricsz. backers huijs met 7 margen lants om £ 60-10-00, die hij andermael angebrocht
heeft voor £ 63-10-00. Ergo verswegen £ 3, facit den 10e penning simple 6 st. Compt quadruple 24 st.
Nijeu anbrenghen.
Jacob Cornelisz. Rous heeft verclaert anno ‘42 noch gebruijct te hebben drie marghen een hont voor
£ 32 dairvan den 10e penninck bedraicht £ 3-04-00. Compt quadruple £ 12-16-00, dairop hij desen
ontfanger betaelt heeft die somme van £ 4-04-00.
Rest noch £ 8-12-00.
Claes Pietersz. heeft verclaert anno ‘42 gebruijct te hebben ½ hont voor 30 st., facit den 10 e penning
quadruple 12 st.
8e somme van Leijderdorp £ 132-18-03.
Coudekerck.
Cornelis Jorijsz. 49 marghen met thuijs voor £ 108-10-00, andermael angebrocht voor £ 117,
wesende verswegen £ 9-05-00 facit den 10e penninck quadruple £ 3-14-00.
Claes Diricszoen Ket schout tot Coudekerck 18½ margen voor £ 57 andermael angebrocht voor £ 6010-00, versweghen £ 3-10-00 facit uts. Ende ontfangen bij handen vanden secretarijs Vuijtwijck 28 st.
9e somme £ 5-02-00.
Folio 39.
Alckemade.
Kanttekening: Van dese twee eerste partien wordt dese ontfanger gelast omme die te reconureren(?) indien hijt nijet gedaen en
heeft.

Die scoudt van Warmondt zeven marghen om £ 5-05-00 andermael 8 morgen voor £ 7, versweghen £
2-15-00, facit den 10e penning quadruple 22 st, mer alzoe die bijden secretarijs Niersch ontfangen
zijn, dairom hier nijet 22 st.
Cornelis Cornelisz. 3 marghen om £ 5-05-00 andermael angebrocht voor £ 6, verswegen 15 st., facit
den 10e penning quadruple 6 st. die insgelijcx bijden secretarijs Niersch ontfangen zijn, dairomme
nijet 6 st.
Pieter Lijclaesz. 4½ marghen om £ 2-10-00 andermael angebracht voor £ 7, verswegen £ 4-10-00,
facit 36 st.
10e somme £ 3-04-00.
Hillegom.
Jan Woutersz. 20 marghen om £ 36 andermael angebrocht voor £ 37-10-00, versweghen 30 st, facit
uts. 12 st.
Phij Floren 16 marghen voor vijftich pondt andermael angebrocht voor £ 51, verswegen £ 1, facit den
10e penning alsboven 8 st.
Jorijs Maertsz. 18 margen vijf hont voor £ 71 andermael angebrocht voor £ 87, versweghen £ 16, facit
alsboven £ 6-08-00.
Vennip.
Dirick Zijmonsz. 2 marghen om £ 3-05-00 andermael angebrocht voor £ 3-10-00, verswegen 5 st.,
facit 2 st.
Sassem.
Maritgen Zijmons weduwe 13 marghen om £ 35 andermael angebrocht voor £ 41, verswegen £ 6 facit
den 10e penning quadruple £ 2-08-00.

Homade.
Pieter Dircxs zoon dertich margen met een huijs ende twee kennip thuijnkens om £ 42 andermael
e
angebrocht voor £ 76. Compt voorden 10 penninck quadruple £ 5-12-00.
e
11 somme van Hillegom, Vennip, Sassem ende Hoichmade £ 15-10-00.
Soeterwoude.
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Alewijn Willemsz. 3½ marghen met een huijs £ 10-10-00 andermael angebrocht voor £ 12, verswegen
30 st., facit den 10e penning quadruple 12 st.
Jan Diricsz. 37 marghen vijf hondt om £ 133-10-00 andermael angebrocht voor £ 138, verswegen £ 410-00, facit den 10e penning quadruple 36 st.
Michiel Claesz. 18 marghen met een woninghe om £ 49-10-00 andermael angebrocht voor £ 54,
versweegen £ 4-10-00 facit uts. 36 st.
Willem Cornelisz. 26½ margen voor £ 97 andermael angebrocht voor £ 104-10-00, verswegen £ 7-1000 facit den 10e penning quadruple £ 3.
Folio 40.
Claes Pietersz. 26£½ morgen voor £ 76-05-00 andermael angebrocht voor £ 79, verswegen £ 2-1500 facit quadruple 22 st.
Pieter Pietersz. een huijs met 16 margen voor £ 66 andermael angebrocht voor £ 88-16-00,
verswegen £ 22-05-00 facit quadruple £ 8-18-00, maer nijet meer ontfanghen dan £ 4-04-00.
Rest noch £ 4-14-00.
Pieter Claesz. een huijs met 15 margen ½ hondt voor £ 28 andermael angebrocht voor £ 28-15-00,
verswegen 15 st. facit quadruple 6 st.
Willem Claes zoon Wortel 36½ margen met een huijs voor £ 131 twelck hij nae wederomme
angebrocht heeft voor £ 133-17-06. Ergo verswegen £ 2-15-06 facit den 10e penning quadruple 23 st.
Jacob Jans zoon 10 margen min 1½ hont voor £ 36-10-00 mitte verhooginge die hij nue wederomme
angebrocht heeft voor den commijssarissen voor £ 40. Ergo versweegen £ 3-10-00. Compt voorden
e
10 penning quadruple 28 st.
12e somme £ 15-07-00.
2e grossa somme van den voorsz. ontfange in Rijnlandt £ 623-10-01.
Westvrieslandt.
Van die van Hooren die somme van vijftich ponden van 40 groten tpont voor tsimpel verzwijgen
vanden 10e penninck van den landen leggende onder den ban van Hooren. Welcke voorsz. somme
hemluijden bijden heere van Asseldelft eerste raidt orsiderende ende mijn heeren van den rekening in
den Haghe als dair toe gecommitteert bij acte van de m at vande coninginne bij advijse vanden
procureur generael ofgezeijt zijn te betaelen, breeder blijckende bij zeeckere act dair van sijnde,
e
berustende inder Camere vanden Rekeninge in date den 22 dach januarij anno 1548 stilo curie
e
hollandie. Ende des voorsz. Adriaens quijctantie in date den 2 augusti anno 1549. Daeromme hier de
selve £ 50.
3e grossa somme £ 50.
Totalis somme van alden ontfange dese rekening £ 1.269-02-06.
Folio 41.
Vuijtgeven.
Meester Hijpolitus van Perzijn raedt ordinaris vanden keiserlijcke majesteijt in Hollandt jegenwoordich
president in Vrieslandt als gequitteert tot ondersouck vanden abuijsen gepleecht int aenbrenghen
vanden thienden penning in Hollandt, die gereijst is geweest vuijten Hage den 11 e decembris anno
’48 met Johan van der Mersche secretarijs zijn adionct ende Gherijt Barthoutsz. deurwaerder binnen
der stadt van Hoorn, omme aldaer te volcommen zeeckere informatie eertijts bij hem begonst,
beroerende taenbrenghen vanden dampte landen ende ande geleghen bij Hoorn, waervan die
burghemeesteren der voorsz. stede als begerende die saicke oft het avuijs datter geschiet mochte
wesen gecomen zijn in submisse ande luijden vande Rekeninghe inden Haige aldair de zelve saicke
beslecht es geweest. Int welck doende doe voorsz. commissarijs ende adionct gevaceert hebben elcs
twintich daighen ende die voorsz. deurwaerder overmits het tusschen tvrijesen ende doijen was ende
veel ende diverssche persoenen int landt moste dachvaerden 25 daighen die voorsz. commissarijs tot
32 stuvers, de adionct tot 22 stuvers ende den deurwaerder tot acht stuvers, beloepende te samen ter
somme toe van £ 64, blijckende bij ordonnantie vanden Hove van Hollandt in date den lesten
decembris anno 1548 ende quitantie vanden zelven commissarijs, adionct ende deurwaerder in date
20e januarij anno voorsz. hier overgelevert. Daeromme hier de zelve £ 64.
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Heer Willem Snouckaert ridder raedt ordinarijs van de K. Mt. in Hollandt als commissarijs vander
reandicie recollemente ande quade anbrenghen vanden thienden penning in Hollandt die somme van
vijfhondert zeven ende tachtich ponden van 40 grooten tpont eens. Te weeten £ 512 ter cause van
320 daghen tot 32 st. sdaechs boven zijne gaigien ordinaris vande keijserlijcke majesteijt, bij hem
gevaceert zoe in Delflandt, Schielandt, Rijnlandt, Zuijthollandt, Kennemerlandt, Beloijs, Amsterlandt,
Westvrieslant etc. als oock te Hoorn. Noch voor zijn gevaceerde daghen inden Haige £ 25. Ende voor
zijn papier ende andere extraordinaris vuijtgeven £ 50. Compt te samen ende hem betaelt es bijden
selven Adriaen Mathijsz. ter somme toe van £ 587 alsboven. Blijckende bij ordonnantie onder die
hanteijckenen van Loijs van Praet hooft meester, Vincent Cornelisz. tresorier ende Nicasius
Claessone gecommitteerden van der finantien van den keijserlijcke majesteijt tot Bruijssel den
eersten dach aprilis anno 1549 voor Paesschen ende zijne quijtantie dair toe dienende in date den
10e dach van april anno 1554, altsamen hier overgelevert. Daervan hier de selve £ 587.
Johan van der Mersche secretaris vanden voorsz. Hove ende adionct vande voorsz. commissaris die
vuijt crachte van zeefckere commissie van de majesteijt van de coninginne gereijst es vuijten Hage
omme te recolleren eeninge abuijsen gepleecht int anbrengen vander thienden penning inden jare
1542 inden dorpen van Rijnlandt als tot Noortwijck, Noortwijckerhoudt, Reijnsburch, Roomburch,
Voorhoudt, Oestgeest, Lisse ende binnen der stadt van Leijden omme aldaer te examineren ende te
recolleren tanbrengen vanden 10e penning voorsz. waer vooren den zelven secretarijs toegevoucht
ende getauxeert zijn bij mijn heeren vanden raide alhier hondert dagen tot 22 stuvers sdaechs,
blijckende bij twee ordonnantien mitsgaders zijn quijtantie diemen hier overlevert. Daeromme hier £
105.
e

Adriaen Mathijsz. gecommitteerde totten ontfange vanden resten vanden 10 penning die tot Brussel
wesende genackert heeft zoe om vernijeuwert te werden zijn commissie als oock deur last ende
ordonnantie vanden ontfangher Jacob Gramaije gesolliciteert te hebben zeeckere deschargher van £
4.500-10-06 tauxatie vanden gaigien Philips de Biscop als anders den tijt van 21 dagen tot 16 st.
sdaechs ende daervan betaelt te worden bij zijn selfs handen, blijckende bij ordonnantie onder van
Mr. Vincent Cornelisz. tresorier Nicasius Claissone Boisot gecommitteerde vanden finantien, gedaen
tot Bruijsel den 13e dach junio anno 1549 diemen hier overlevert. Daeromme hier de selve £ 16-1600.
Adriaen Mathijsz. voirn. gequitteert ten onfange vande resten vanden voorsz. twee 10e die gereijst es
vuijten Haige den 24e julij anno 1550 tot Brussel omme te verstaen van mijnen heeren den hoofden
tresorier generael ende gecommitteertde vanden finantien hoemen aler best souden mogen innen die
resten die eenige groote personnaigen schuldich waren, daer vooren hem gepasseert zijn die somme
van zestien ponden ten prijse van 40 groten tpont om redenen verclaert in seeckere ordonnantie
onder die hanteickenen vanden heeren van Barlemont hooft Nicasius Claesz. ende Boisot
gecommitteerde vanden financien tot Brussel den 16e augusti anno 1500 ende 50, hier overgelevert.
Hier de selve £ 16.
Folio 42.
De voorn. Adriaen Mathijsz. gecommitteert bijden majesteijt vande conninginne totten ontfanghe vant
abuijs ende qualicken anbrengen vanden twee thienden penningen die keijserlijcke majesteijt
geconsenteert over hollant inden jare 1542 die mitten commissarissen bij hare majesteijt
geordonneert totten examinatie ende informatie van taenbrengen van den zelven twee thieden
gereijst is in diversche steden ende dorpen alhier in Hollandt omme met henluijden te besoingueren
opt stuck vanden selven anbrengen dair inne hij gevaceert heeft zoe met mijn heer die president van
Vrieslandt meester Hijpolitus van Persijn eerste commissaris, dairna mit heere Quillame Snouckaert
2e commissarijs, Philips van Vuijtwijck secretarijs ordinaris ende Johan vander Mersche secretaris
extraordinaris van desen Hove, hoirluijder adioncten. Eerst in Delflandt inde Liere, tot Nailtwijck ende
sGravesande van 6e decembris anno 1548 totten 17 e der selver maent ecluijs, tot Vlaerdinge, in
Maeslant ende tot Delft vanden 24 e aprilis anno ’49 totten 9e meij excluijs wederomme tot
sGravesande den 9e, 10e ende 16e september anno ’49, tot Noordwijck, Reijnsburch, Roemburch
e
e
ende binnen der stede van Leijden van den 18 december anno ’49 totten 4 februarij dair aen
volgende mede exclusijff. Besoinguerende aldaer inde voorn. plaetse mitten voorsz. commissarissen
hoerluijder adioncten ende den persoenen die aldaer quamen omme gehoert ende geëxpediert te
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worden van smorgens vroech tot des avonts laet toe met grote hooftbreeckinghe ende pijne vanden
selven personen ende goeden luijden tonderwijsen heur advijs die calculatien vandien te maicken,
quitantie te scrijven voor den gheenen die betaelden ende meer ander excessive moijten. Heeft noch
die voorsz. Adriaen deur laste vander Camer gemaict zeeckere staet vanden besoingue vanden
secretaris Mersche bij hem gedaen in Oestgeest, Noortwijckerhout ende Voorhout bedragende de
zelve besoncgue over £ 526-11-07 ende de zelve staet gelevert op Alreheijligen dach anno 1500
ende vijftich meester Adriaen Numan omme de selve te verthoenen alhier mijnen heeren vanden rade
opt versouck van de vacatien vanden selven Mersch, wairinne hij onledich is geweest den tijt van vijf
dagen. Compt te samen 80 geheele daghen dairvoorn die voorn. ontfanger hier versouct mit zijn
extraordinaris oncosten van wagenhuijer ende overmits het overalle zeer dijer ende costelick es
geweest bijsunder voorsz. commissarissen adioncten ende rentmeester in sulcken affairen wantmen
nergens wettercoem en was sdaechs. Dus hier de somme van £ 95.
Pieter IJsbrants zoen Sterck exploictier van desen Hove die somme van acht en twintich ponden
sestien schellingen ter cause van 72 daighen die hem toegevonden zijn bij ordonnantie vanden Hove
van Hollandt vuijt saicke van zijn vacatien ende arbeijts loen van 36 geheelen dagen bij hem
gevaceert int verdachvaerden van veel ende diverssche buijrluijden inden ambachte van Reijnsburch,
Valckenburch, Catwijck opt Zee ende op den Rijn, Noortwijckerhout, Noortwijck, Duijnschoten,
Voorhout, Sassem. Lisse, Hillegom ende meer andere dorpen dair omtrent geleghen. blijckende bij de
voorsz. ordonnantie in date den negenden junij anno 1500 ende vijftich, mitsgaders zijn quijtantie
dairtoe dienende diemen hier overlevert. Dairomme hier deselve £ 28-16-00.
Willem Willemsz. mede exploictier die somme van twaelf ponden ten prijse voorsz. ter cause van 30
daghen die hem toegevoucht zijn bij ordonnantie vanden Hove vuijt saicke van zijn vacatien ende
arbeijtsloon van te verdachvaerden voor mijn heer Snouckaert als commissaris vanden recollemente
van den 10e penning inden dorpe van Noortwijck, Catwijck op Zee ende opten Rijn voor ende
Noortwijckerhoudt, Lisse, Oostgeest, Reijnsburch, Warmondt ende meer andere dorpen omtrent
Leijden in Rijnlant gelegen, blijckende bij de voorsz. ordonnantie in date den 16 e october anno 1500
ende vijftich ende zijn quijtantie dairtoe dienen. Daeromme hier deselve £ 12.
Prima somma £ 929-12-00.
Folio 43.
Ander vuijtgeven van wedden.
Die voorn. gecommitteerde voort muniteren, grosseren ende dubbeleren deser rekening die twee zijn,
een voor de voorsz. Camere vander Rekening ende een voorden gecommitteerde. Ende over alle
zijne moijten van tscrijven van der quijtantien, grosseren vanden quoijeren, van veel ende diverssche
staten van desen te maicken stoff ende arbeijt dairtoe gedaen te hebben, dairvan hij zoe voor als nae
wel betaelt heeft buijten die stoffen moijten ende arbeijt desen rekeninghe, die somme van elf
ponden. Stellende nietemin tselve mede te samen al tot tauxatie ende moderatie van mijnen voorsz.
heeren £ 6-09-00.
2e somme £ 6-09-00.
Totalis somme van alle den vuijtgeven deser rekening £ 936-01-00 van 40 grooten.
Dus compt ende desen gecommitteerde hier schuldich blijft £ 333-01-06.
Alsoe naderhant desen gecommitteerde zekere elfqueste gepresenteert heeft aen mijnen heeren
vander Financien om vuijt oirzake van zijnen gedaen arbeijt ende moeijten hiervoren geroijeert bij
gebreke van ordonnantie ende tauxatie vanden voorn. heeren, soe willen toevoegen ende tauxeren.
Aldus gehoirt ende gesloten ten burele dese cameren alhier inden Hage opten 29e julij anno 1560.
Den 20e penning van zijnen ontfangen daerop hij suppliant vercregen heeft missive van den selven
vander Financien adresserende aen dese Camere in date 2 e decembris 1563 geteeckent bij den
greffier Reingondt hier overgelevert. Daerbij die vander Camer geauctorizeert werden metten voorn.
suppliant te accorderen ende overcommen soemen bevonden soude naer redenen te behoiren,
latende hem suppliant tselve deffalicgerende ende corten opt gundt hij hier boven schuldich blijft. Soe
werdt den voorn. suppliant vuijt crachte alsboeven, naer datmen met int lange gecesseert heeft ende
regard nemende opten grooten arbeijt moeijte van reijsen, vaeren, merren ende keeren metten
anderen commissarissen de openningen tontfangen ende pertinente calculatie te maecken ende
toegetangeert volgende zijn versouck den 20 e penning van desen zijnen ontfange hier voren
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vuijtbrengende die somme van £ 1.269-02-06 van 40 grooten tpont. Welcke 20e penning beloopt ter
prijse van £ 63-09-01.
Compt hier noch ende die voorn. gecommitteerde schuldich blijft £ 269-12-05.
Noch blijft die voorn. gecommitteerde schuldich bij eijnde ende slote van zijne rekening vanden resten
vande twee thienden penning ende vande resten van de 120.000 ponden van 40 grooten zijne met
geaccordeert in octobrij 1543. Gehoort ende gesloten hier inder Camer opten 28 e juli 1560, die
somme van £ 122-14-08.
Dus competerende de voorn. gecommitteerde hier voor desen twee parcken schuldich blijft £ 392-0701.
Van welcke somme van £ 392-07-01 desen gecommiteerde gelast wert in ontfange van zijne eerste
ende leste rekening inden Rekencamere alhier gedaen van zekere huijsinge ende woninge staende
zuijt……. vanden groote saele opt Binnenhoff alhier inden Hage voorseijt ende gemaect vuijten
crachte van zekere ..evebrieven voorden in capite der zelver rekeninge transscreven. Dus hier quijte.
Folio 44 aparte losse bladzijden.
Gebreecken bevonden geappostilleert upte reeckening Adriaens Mathijsz. van trecollement
van den 10e penninck gecollecteert inden jare 1542 ende inder Reeckencamere overgelevert.
Liere folio 4 an twee partien upt blijcken vanden recollemente.
Kanttekening: De voorn. Adriaen verclaert alle zijne blaffaerden mitten quoijeren vanden commissarissen up zijn reeckeninge
inder Camer overgelevert te hebben. Ende in ontfange nijet gestelt te hebben dan op te correcten ende bij laste ende weete
vanden commissarissen.

Absrecht folio 6 Maertijnsrecht ende Ruijven folio 10 upten pertien aldaer in resten staende etc.
Kanttekening: Verclaert de voorn. Adriaen aldair inde besoinge nijet geweest noch geen quoijer gehadt te hebben omme te
ontfangen.

sGravesande folio 11 nopende upt simpel dat aldaer alleenlick ontfangen is.
Kanttekening: Verclaert alsvooren dat hem ende Ghijsbrecht Koenraetsz. deurwaerder gelast es geweest bij den procureur
generael van desen Hove anders nijet dan tsimpel tontfangen ende datmen mitte emende soude suxcederen tot anders gelast
ende dair van mitten raide gesproecken soude zijn. Ende es tselfde sulcx blijven stae.
Lenert voorts over upt artikel van Ghijsbrecht Louwerijsz. folio 14 de requeste mittet appoinctement aldair gementioneert.

Nootdorp folio 16 upte partijen open ende in reste staende etc.
Kanttekening: Verclaert als boven upt artikel van Absrecht.

tHontterlant ende Vlaerdingherambacht folio 19 upt blijcken etc.
Verclaert alsboven opt artikel vande Lijer. Ende dat hoe wel hij ontfanck maect van tbuijten lant van Vlaerdinger ambacht. Dair
van nijet ontfangen en heeft alsoe Jan Cornelisz. bruijcker vandien gestorven es ende meer schulden dan goet achtergelaten
heeft.

Warmont folio 34 datter veel pertijen in resten zijn blijven staen etc.
Kanttekening: Verclaert desen ontfanger dattet selfde bij hem nijet gestaen noch an hem nijet gebroecken en heeft alsoe hij
tquoijer vanden commissarisjs nijet gehadt en heeft.

Alckemade folio 39 upte twee partijen bijden secretarijs Mersch ontfangen ende datter noch groote
menichte van emende tontfangen staen etc.
Kanttekening: Verclaert als vooren bij gebreecke van tquoijer ende dat de commissarijssen elcx hemluijden besoinge onder
hemluijden behielden omme int verthoenen vandien elcx de meester vacatien te consequeren soe dat desen ontfanger daer
mede noch mit tgundt de secretarijs Mersch ontfangen heeft, nijet behoort belast te zijn, gemerct de cleijnichheijt van sijnder
somme ende dat die seer qualicken van hem soude te gecrijgen.

Upte folio 42 van des ontfangers vacatien van zijn gevaceerde dagen ende extraordinaris oncosten.
Ende folio 43 op zijn wedden.
Kanttekening: Versouct desen ontfanger dat hem de selve vacatien ende wedden mogen gepasseert worden omme die redenen
aldaer verhaelt ende bijsonder alsoe tselfde een seer ondienlic behatelick ende laborienlix werck es geweest. Daer deur den
gheenen die int selfde werck wairen seer behaet ende in groote indignatie van allen menschen ende hoeren goeden vrunden
gecomen zijn, bijsondere die tgelt ontfanck oick mede in consideratie. Dat desen ontfanger de besoinge vanden commissaris
gebracht heeft up een rechte stijl ende ordere omme heurluijder besoinge conform te maicken mitten ouden quoijren vanden
eersten aenbrengen vanden 10e penninck. Twelck indient sulcx nijet gedaen ende dat de selve commissaris soe voort gegaen
hadden als eerst begonst was, mijnen heeren vanden reeckening nimmermeer deur de reckeninge en souden hebben connen
geraicken, omme elcke partie ende artikel puermentelicken te verifieren als nu gedaen is geweest, sonder seer langen tijt dair
over te besijghen ende groote sware moijten te hebben, sulcx die commissarissen wesende inde besoinge van trecollement
hadden. Dair inne de ontfanger de keijserlijke majesteijt wel eens 400 dachgelden geproffiteert heeft.
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Folio 45.
Bourdreel vande reeckeninge Adriaens Mathijsz. van trecollement vanden 10 e penninck.
Ontfanck.
Ouderschie
£ 2-10-00
Dorp
£ 4-09-00
Lijer
£ 16-00-00
Souteveen
£ 2-02-00
Maeslandt
£ 124-04-08
Pijnaickel
£ 3-06-00
Vrouwenrecht
£ 6-12-00
Hoedenpijl
£ 2-00-00
Spalant
£ 28-07-11
tHof van Delf
£ 2-04-00
tHoogeharnes
£ 3-16-00
sGravesande
£ 56-11-09
In de Ketel
£ 163-17-11
Vrijenban
£ 3-03-09
Naeltwijck ende tHondertlandt
£ 101-05-09
Vlaerdinger ambacht
£ 15-08-08
Babberspolder
£ 6-00-00
Bieslandt
£ 0-14-00
Prima grossa. Somma van Delflandt
£ 587-13-05
Rijnlandt.
Noortwijck
£ 100-02-03
Noortwijcker houdt
£ 146-18-02
Voorhoudt
£ 40-02-00
Oustgeest
£ 56-08-08
Valckenburch
£ 56-02-00
Catwijck opten Rijn
£ 22-03-09
Warmondt
£ 16-10-00
Leijerdorp
£ 132-18-03
Coudekerck
£ 5-02-00
Alckemade
£ 0-36-00
Hillegom ende Vennip
£ 7-10-00
Sassem
£ 2-08-00
Hoochmade
£ 5-12-00
Soeterwoude
£ 15-07-07
2e grossa. Somma van Rijnlandt
£ 614-00-01
West Vrieslandt.
3e grossa. Somma
£ 50-00-00
Totalis somma van alle desen ontfange hier
£ 1.251-13-06
Folio 46.
Vuijtgeven.
Die commissarijssen ende exploictoirs £ 834-12-00.
De vacatien van dese ontfanger tot 150 dagen tot 22 st., facit £ 165.
De wedden ofte gaitgen van desen ontfanger den 20e penning, facit £ 65.
Tfaitssoen vanden reeckening £ 9.
Somma £ 1.073-12-00.
Dus soude resten £ 178-01-06.
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NAAMLIJST

Aafgen 28
Aalbrechtsz. Joris 19
Willem 35
Aartsz. Govert 6
Adamsz. Beukel Joost 16
Claas 17
Adriaansdr. Maritgen 26
Adriaansz. Ansem 5-17
Heiman 12
Jan 10-14
Claas 10-13
Claas – alias Claas Floer 20
Cornelis 12
Cornelis – Poel 11
Lenert 16
Pieter 15
Pieter – Keijser 11
Alewijnsz. Claas 15
Alida 28
Allartsz. Gerrit 34
Alphen Claas van 29
Jan Claasz. van 29
Claas Claasz. van 31
Andriesz. Cornelis 8
Anthonisz. Dirk 4
Arenberge vrouwe van 19
Arendsz. Mr. Dirk 31
Huig 28
Matheus 37
Quirijn 36
Simon 28
Willem 38
Arrisz. Ad
riaan 9
Cornelis 3-30
Assendelft dhr. van 40
Baartgen 14
Banken Dirk Pietersz. van 36
Cornelis van 36
Barendsz. Harman 19
Barlemont 41
Barthoutsz. Gerrit 41
Bastaart Jan de 21
Beest Jacob Heimansz. 34
Bellesteijn Pieter Jansz. 32
Bet Willem IJsbrantsz. 24
Betgen 34
Beukelsz. Adriaan 18
Biscop Philips de 41
Bodel Lucas 36
Boisot 41
Bouwmeester Loef Caartsz. 27
Brousser Gerrit Jacobsz. 9
Dirk Simonsz. 21
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Bruijnsz. Claas Dirk Jan 21
Buijs Jan Cornelisz. 6
Willem Cornelisz. 6
Danielsz. Jan 25
Dieuwertgen 15
Dirksz. Barend 28
Dammas 34
Dirk 30-36
Engel 4-7
Floris 12
Gijsbrecht 33
Huibrecht 5-10-37
Jacob 33-35
jonge Jacob 14
Jan 31-39
Jan – Duijn 29
Jan – Keijser 11
Claas 6
Claas – Jan Bruijnsz. 21
Claas – Ket 38
Claas – van Loen 24
Cornelis 28
Mees 14
Lenert 12
Mathijs 23
Pancras 33
Pieter 14-19-39
Simon – Brousser 21
Dom Engel Jansz. 12
Willem Taitsz. 12
Droghen Jan Huigensz. 32
Duijcker Cornelis Jansz. 28
Duijn Jacob Pietersz. 23
Jan Dirksz. 29
Dijck Anthonis van 3-8
Egmond Bartholomees van 21
Engebrechtsz. Huibrecht 26
Fleiersz. Cornelis 36
Floer Claas Adriaansz. alias Claas 20
Florisdr. Maritgen 7
Florisz. Dammas – in de Cleij 22
Dirk 24
Jacob 12
Philips 39
Pieter – de Waerdt 17
Pouwels 26
Simon – Opstal 17
Foijtgen Cornelis 34
Garbrantsz. Cornelis 35-37
Geerlofsz. Jasper 13
Geertgen 19
Gerritsz. Adriaan 13-30
Arend 25
Dirk 25
Heindrik 8
Jacob 4-8-22-27
Joris 19
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Claas 17
Cornelis 34
Cornelis – Cuijck 24
Philips 32
Pieter 29-34
Pieter – Koning 34
Simon 4-26
Wigger 13-15
Willem 15-16-17-28
Goetcoop Pieter Jacobsz. 36
Graaije Jacob 41
Gijsbrecht 34
Gijsbrechtsz. Egebert 29
Huig 23
Jan 31
Harmansz. Jan 29
Harricsz. Willem 35
Willem Heindriksz. alias Willem 27
Heer Gerrit Simonsz. 31
Heemstede Claas Simonsz. 20
Heimansz. Jacob – Beest 34
Pieter 7
Heindriksz. Adriaan 35
Mr. Dirk 27
Gijsbrecht 34
Huibrecht 26
Claas 38
Lenert 14
Willem – alias Willem Harricsz. 27
Hillegonda 29
Huigensz. Barend 36
Huig 17
Jan 23
Jan – Droghen 32
Erm Jan 23
Cornelis 6
Pouwels 17
Willem 32
Jacobsdr. Maritgen 34
Sijtgen 34
Jacobsz. Aalbrecht 28
Adriaan 9-10
Arend 4-33
Boen 11
Dirk 19
Ewout 30
Gerrit – Brousser 9
Jan 33
Claas 5-8
Claas – Lucht 3
Cornelis 8-22
Cors 8
Maarten 34
Matheus 32
Mathijs 7-22
Mees 29
Mourijn 37
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Phoij 37
Pieter – Goetcoop 36
Vechter 9
Willem 26
Jansdr. Erm – Huigensz. 23
Liedewij 15
Jansz. Adriaan 17-24
Alleman 22
Arend – Oudendijck 17
Dirk 4
Claas Dirk – Bruijnsz. 21
Engel – Dom 12
Frans 32
Gerrit 4-32
Goris 14
Heindrik 26
Jacob 40
Jan 18
Jeroen – Verplas 22
Jonas 23
Claas 8-33
Claas – van Persijn 2
Clement 31
Cornelis 25-29
Cornelis – Duijcker 28
Cornelis – Oosteijnde 17
Cornelis – Voocht 15
Cors 8
Lenert 7
Maarten 25
Matheus 30
Mourijn 37
Pieter – Bellesteijn 32
Pouwels 7
Steven 29
Thomas 23
Vrank 7
Vries 8
Willem 21
Wouter 12
Jeroensz. Jacob 20
Joostensz. Beukel – Adamsz. 16
Anthonis Claas 35
Jorisz. Adriaan 14
Floris 13
Jan 13
Claas 10-14
Cornelis 2-38
Lenert 13-19
Michiel 34
Sebastiaan 9
Caertsz. Loef – Bouwmeester 27
Cappel Jan 18
Catharina 15-31
Keijser Jan Dirksz. 11
Pieter Adriaansz. 11
Ket Claas Dirksz. 38
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Christoffelsz. Jeroen 20
Willem 20
Claasz. Adriaan 19-26
Alewijn 15
Allert 6
Anthonis – Joostensz. 35
Dirk – Noes 35
Eelgis 4
Elias 10
Floris 23
Gangelof – Voel 22
Gerrit 29-33
oude Huig 34
Jacob 25
Jacob – van Veen 37
Jan 5-30-35
Jan – van Alphen 29
Claas – van Alphen 31
Claas – Colff 29
Cornelis 18
Michiel 39
Nicasius 41
Pieter 21-24-40
Pouwels 27
Simon 24-29
Willem – in de Cleij 22
Willem – Wortel 40
Clementsz. Anthonis 36
Koenraadsz. Gijsbrecht 44
Colff Claas Claasz. 29
Koning Pieter Gerritsz. 34
Coppertsz. Cornelis Willem 12
Cornelisz. Aalbrecht 33
Alewijn 38
Adriaan 14
Adriaan – op de Schie 14
Anthonis 5-11-18
Dirk 24-27-29
Gillis 11-17
Heindrik 6
Jacob – Rous 38
Jan 44
Jan – Buijs 6
Jan – Vercroft 18
Joost 17
Joris 8
Claas 4
Cornelis 15-25-39
jonge Cornelis 16
Cornelis – Oosteinde 18
Maarten 28-31
Michiel 6
Pieter 2
oude Pieter 25
Pieter – Post 15
jonge Pouwels 9
Vincent 41

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Willem 11-26-39
Willem – Buijs 6
IJsbrant 25
Corsz. Huibrecht 7
Jan 30
Willem 19
Cortwil Willem Pietersz. 30
Croesinck Cornelis 27
Cuijck Cornelis Gerritsz. 24
Lambrechtsz. Jacob 35
Joris 10
Wouter 31
Lenert – in de Kethel 5
Liclaasz. Pieter 39
Loen Claas Dirksz. van 24
Lourisz. Gerrit 3
Gijsbrecht 13-44
Lucht Claas Jacobsz. 3
Lucie 28
Lijsbeth 29
Maartensz. Adriaan 31
Joris 39
Maasz. Jan 37
Magher Jan 23
Margriet 35-37
Matheusz. Gerrit 34
Mathijsz. Adriaan 2-8-11-13-20-41-42-44-45
Jacob 22
Jan 12-37
Mathijs 35
Pieter 11
Meesz. Claas 31
Wouter 37
Mersche Johan van der 41-42-44
Mouritsz. Floris 18-23
Mouwerijnsz. Claas 33
Neeltgen 19-37
Niersch secretaris 39
Noes Dirk 35
Noortwijk Jan van 24
Numan Mr. Adriaan 42
Oosteijnde Cornelis Jansz. 17
Cornelis Cornelisz. 18
Opstal Simon Florisz. 17
Ottensz. Cornelis Willem 30
Oudendijck Arend Jansz. 17
Paerdecooper Jan Willemsz. 18
Patijn Frans Willemsz. 7
Persijn Claas Jansz. van 2-16
Mr. Hipolitus van 41-42
Philipsz. Jan 28
Cornelis 5-12
Pier Rijcke 32
Pietertgen 13
Pietersz. Anthonis 25-35
Arend 15-16
Dirk 14
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Dirk –- van Banken 36
Gerrit 5-7
Huibrecht 18
Huig 32
Jacob 4
ouwe Jacob 32
Jacob – Duijn 23
Jan 26
Jeroen 33
Joseph 11
Claas 11-38-40
Cors 22
Cornelis 15
Mees 16
Pieter 40
Willem 5-32
Willem – Cortwil 30
Poel Cornelis Adriaansz. 11
Poelman Pieter 7
Post Pieter Cornelisz. 15
Pouwelsz. Dirk 9
Claas 34
Pouwels 21
Praet Lois van 41
Raedt Jeroen Willemsz. 24
Reiersdr. Margriet 36
Reingondt griffier 43
Robbrechtsz. Gijsbrechtsz. 37
Roelofsz. Luit 38
Rossem Jan van 30
Rous Jacob Cornelisz. 38
Ruttendr. Alida 30
Ruwold Mr. Willem 34
Rijckaarts Maritgen 18
Siaersz. Aalbrecht 36
Schie Willem op 21
Simonsdr. Maritgen 39
Simonsz. Dirk 15-27-33-39
Dirk – in de Cleij 23
Gerrit 13
Gerrit – Heer 31
Gijsbrecht 23
Heindrik 27
Jacob 24
Jan 7
Joris 19
Claas 10
Claas – Heemstede 20
Mees 21
Pieter – in de Cleij 22
Simon 14
Willem 4
Snouckaert Willem 33-41-42
Sterck Pieter IJsbrantsz. 42
Swager Cornelis 16
Swan Jan 21-33
Sweersz. Jan 33
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Taitsz. Willem – Dom 12
Timmerman Jacob 15
Vechtersz. Cornelis 31
Veen Jacob Claasz. van 37
Verduijn Cornelis 22
Vercroft Jan Cornelisz. 18
Verplas Jeroen Jansz. 22
Voel Gangelof Claasz. 22
Voocht Cornelis Jansz. 15
Vrankensz. Claas 6
Pieter 2-13
Vrederiksz. Pouwels 6
Vriesz. Cornelis 18
Vuijtwijck secretaris 38
Philips van 13-16-42
Waerdt Pieter Florisz. de 17
Willemsz. Adriaan 5-8-19
Alewijn 39
Arend 7-32
Aris 37
Engebrecht 26
Floris 4
Frans – Patijn 7
Gerrit 31
Jacob 25-28
Jan 22-37
Jan – Paerdecoeper 18
Jeroen – Raedt 24
Joris 10
Claas 25-28
Cornelis 14
Cornelis – Coppertsz. 12
Cornelis – Ottensz. 30
Meeus 8
Pieter 7-26-30-31-35
Willem 30-32-34-42
Wouter 20
Wortel Willem Claesz. 40
Woutersz. Jacob 23
Jan 39
Cornelis 6
Mouwerijn 35
Wijchmans Cornelis 21
IJsbrantsz. Gerrit 3
Govert 38
Jacob 28
Maarten 29
Pieter – Sterck 42
Willem – Bet 24
Zee Mr. Pieter op 24

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Abtsrecht 6-44
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Alkemade 39-44-45
Babberspolder 20-45
Berkel 2
Biesland 20-45
Delft 13
Delfland 2-13-20-45
Dorp 3-45
’s-Gravenzande 10-13-44-45
Hillegom 39-45
Hodenpijl 9-45
Hof van Delft 10-45
Honderdland 19-44-45
Honselersdijk 19
Hoogeveen 16
Hoogharnas 10-45
Hoogmade 45
Hoorn 40
Hoogmade 39
Katwijk op de Rijn 32-33-45
Katwijk op Zee 34
Kethel 5-13-16-45
Koudekerk 38-45
Langeveld 22-23
Leiderdorp 35-38-45
De Lier 4-44-45
Maartensrecht 10-44
Maasland 6-8-45
Maassluis 8
Naaldwijk 17-19-45
Nieuweland 10
Noorderland 10
Noordwijk 20-21-24-45
Noordwijkerhout 24-27-45
Nootdorp 16-44
Oegstgeest 30-32-45
Overschie 2-15-45
Poortland 2
Pijnacker 9-45
Ruiven 10-44
Rijnland 20-40-45
Rijnsburg 32
Sassenheim 39-45
Schiedam 16
Schipluiden 3
Spaland 9-45
Valkenburg 32-45
Vennep 39-45
Vlaardingen 20
Vlaardinger ambacht 10-19-20-44-45
Voorhout 28-30-45
Vrouwenrecht 9-45
Vrijenban 16-45
Warmond 34-39-45
West-Vriesland 40-45
’t Woudt 10
Zoeterwoude 39-45
Zouteveen 5-45
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S T R A T E N, V A A R W E G E N, P O L D E R S E T C.

Schie 14-21

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Keen 3
Kloosterschuur 23

INSTELLINGEN

Abdij Leeuwenhorst 27
Begijnhof te ‘s-Gravenzande 13
Convent Abcoude 37
St. Michiels te Leiden 30-34-36
St. Ursulen te Schiedam 16
Druifhuis 33

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Ambachtsheer 24
Bakker 38
Baljuw 21
Commissaris 13
Deurwaarder 30-32-34-41-44
Griffier 43
Kalkbrander 35
Koopman 36
Koster 34
Molenaar 4
Ontvanger 13
Pater 34-37
Ridder 41
Schout 21-24-27-32-38
Secretaris 38-39-44
Smid 17
Snijder 33
Viskoper 33
Waard 17
Warmoesman 30-31
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