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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.
Omblad.
Abdie van Reijnsburch.
Verbael gehouden bij Mr Jeronimus van Borre raidt ordinaris sHoofs van Hollandt van zijn besoingne
gedaen vande quitscheldinge als atterminatie vande pachters vande landen der abdie van
Reijnsburch inden jare 1575.
Folio 1.
Aen mijnen heeren de Staten slants van Hollant.
Geven in alder oetmoet ende behoorlijcke reverentien te kennen uwe onderdanige ondersaten die
ambochts bewaerderen ende gemeen buijren van Rijnsburch, Valckenburch, Oestgeest, Warmondt
ende Sassenhem mit haeren aencleven, jurisdictie als die Vrouwe venne ende andere gehuchten
ende onder den voorsz. dorp ende convent aldaer sorterende, hoe dat zij supplianten inden voorleden
jaeren ’72 ende ’73, mits het beleggen der stede van Haerlem zoe van duertrecken als van
stilleggende ruijter, paerden ende soldaeten excessijve ende onverwiclicke costen ende schade
gehadt, geleden hebben ende daer en boven althoos goedtwillichlicken opgebracht hebben alle
contribitien daer op het voorsz. dorp geset es geweest. Behalven dat zijlieden hem zelven altijts gereet
hebben laeten vanden met henlieden wagens, paerden, schouwen, schepen ende schuijten omme het
veltleger tot Sassenhem alle behouften toe te voeren. Ende oock aldaer te schansse dat zij daer en
boven inden zomer anno ’73 tot twee verscheijden reijsen toe bijden vijanden overvallen ende
geplondert zijn, zoe dat zij supplianten hemluijden woonplaetsen ende voorsz. dorp hebben moeten
verlaten ende met hemluijden huijsvrouwen ende kinderen gevlucht zijn in verscheijden steden
leggende aldaer overhoop inden conventen ende fugitijven huijsen als varckens op sware huijshuijr
eensdeels levende ende meest al gestorven in groter armoede ende miserie. Waer naer mede
tvoorsz. dorp om redenen alst schijndt, van soldaeten vanden excellentie verbrant es, vuijtgesondert
zeeckere huijsen dwelcke de vijanden in huerluijder laetste vertreck alsnu onlancx mede verbrandt
ende geruijneert hebben. Soe dat alle die ingesetenen die alsnu zeer weijnich zijn, gansschelijck
verarmpt zijn, hier bij gevoucht dat zij desen laest voorleden zomer de anno ’74 ten tijde vande twede
wedercompst vanden vijandt binnen de stadt van Leijden cleijnen troost vande burgermeesters aldaer
crijgende, waer zij met huerluijder beesten zouden blijven hem zelver mit de zelve huerluijder beesten
hebben moeten houden bijde voorsz. vijanden, de welcke alle de zelve huerluijder beesten mitsgaders
alle huerluijder gewas van hoij ende coorn voor verbuert ende genouchsaem voor eijgen
aengeslaegen hebben. Soe dat de supplianten alle de zelve huerluijder beesten ende gewasch
hebben moeten verlaten ofte mit gelt zoe dier copen dat die ghene die opten voorsz. dorpe gebleven
zijn mit groot perijckel haers lijffs groot gelt ten achteren gebouwet hebben ende mitsdien egeenen
raedt ter weren en weten over eenige achterstallige huijrwerven te betaelen off zij zouden alle
heurluijder overgebleven beesten ende paerden moeten vercopen ende met wijff ende kinderen
achter ofte vuijten lande lopen, laeten henluijder zelffs eijgen ende anderen goede luijden huijrwerden
teenemael woest ende te blomme leggende. In welcken gevalle den eijgenaer van zijn achterstallige
huijrwerden ander geen betalinge en heeft te verwachten dan daer vande voorsz. overgebleven
vercofte beesten ende paerden zoude comen. Ende hoe wel de supplianten over redenen vooren
verhaelt wel behoiren (vugens) lest eer te blijven de betalinge vande achterstallige huijren halveren.
Immers in allen gevalle diesaengaende naer dispostie van bestcoemen rechten nijet vorder gehouden
en zijn dan naer advenant vanden tijdt dat zij de voorsz. huere huijrlanden gebruijct moegen hebben.
Soe schijnt nochtans dat Dirck Gerritsz. van Kessel rentmeester vande convente van Rijnsburch
eenige vande supplianten nijet achtende op zeeckere haerluijder duechdelijcke presentatie van op
zeeckere gracelicke atternancie te betaelen naer advenant van huerluijder huijren ende prouffijt ofte
genot wel rigorenselicken bij eenen zeeckeren zijnen duerwaerder heeft gedaen sommeren omme
binnen eenen tijtdt van 24 vuijren te betaelen alle haerluijder verschenen huijre de anno ’73 ende ’74
op peijne van gijselinge zonder hen oock daer aen affslach te willen laeten strecken, tgundt de
pretense rentmeesters vande zelver convent over al bijden voorsz. vijanden hemluijden de voorsz.
afterstallige huijren aengaende off gedruct moegen hebben, blijckende alle tgundt voorz. es bij huere
quijtantie, acten, attestatien ende oock van presentatie aen deser gehecht. Ende keren daeromme die
supplianten hen zelver in alder behoorlijcker reverentie oetmoedelick tot
Folio 2.
uwer mijnen heeren provisie ende gratie versoeckende te hebben bij recompense ende tot
versoetinge van alle huerluijder schaden ende verlies, remissie ende quijtscheldinge van alle de
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voorsz. achterstallige huijren aengaende alle alsulcke landen als zij supplianten respectivelick vande
voorsz. convente dese laetste voorleden drie jaeren gebruijct moegen hebben, ofte ten minsten
eenige graciense after…..aen omme volgende huerluijder voorsz. presentatie tvoorsz. achterwesen
respectivelijck thaerder minste schade ende meesten oorbaer vande voorsz. convente op redelicke
termijnen te moegen betaelen. Ende dat den voorsz. rentmeester bevolen zij niet voorsz. zijne
sommatien gijselingen ende gecom..meerde vercopinge vande supplianten beesten ende goederen te
supersederen tot dat bij U grootmogende heeren op der supplianten versouck alhier int particulier ofte
over allen huijrluijden ende lantpachters desen mengende int generael ijet gedisponeert zal zijn dit
doende etc. opte margen stondt geappostilleert. Sij dese gestelt in handen van Dirck Gerritsz. van
Kessel die den Staten van Hollant eerstdaechs behoorlick verwittigen ende onderrechten zal vanden
gelegentheijt der saecke in desen geroert, archerende nijettemin mit alle vordere proceduijren ende
executie in desen tot zijne antwoorde gesien anders daer inne zal wesen geordonneert. Gedaen tot
e
Delff den 22 decembris 1500 vierenzeventich. Onder stondt: Gescreven ter ordonnantie vande
Staten. Bij mij ondergeteijckent C. de Rechtere. Noch stondt achter de requeste gescreven die Staten
sLants van Hollandt gesien hebben tadvijs vande rentmeester Dirck Kessel, hebben gecommitteert
ende geaucthoriseert, committeren ende aucthoriseren bij desen een burgermeester der stadt Leijden
met Mr. Gerrit van Hogeveen secretaris aldaer omme te zaemen ofte elcx van hen bijsonder mitden
voorn. rentmeester opde saecke ende taengaen der supplianten versouck bij desen gedaen te
besoingneren ende oversulcx alle die supplianten ende huijsluijden in desen geroert, int particulier
voor hen tontbieden ende opde schade bij henluijden elcx geleden ende tgebruijck ende genot der
landen ende vruchten bij henluijden daer tegens gehadt volcomelick te hoiren ende hen tinformeren.
Alle die verificatien der supplianten tontfangen ende te visiteren ende naer voorgaende affneminge
van eede mit elcx vanden supplianten te moegen handelen ende overcomen, tzij int vergunnen ende
accorderen van gracelicken tijdt ende termijnen van betalinge van haerluijder achterwesen in desen
geroert, als int remitteren van een partije ofte int geheel die schulden ende tachterheijden den voorn.
supplianten zulcx die voorsz. commissarissen met goede kennisse van zaecken ende naer
gelegentheijt des tijdts in alder redene gelijckheijt ende ten minsten quetse vanden landen bevinden
zullen eenichsins doenlick te zijn ende te behoiren. Waer naerde voorsz. rentmeester hem zal hebben
e
alsdan te reguleren. Gedaen tot Delff den 24 januari 1500 vijffentzeventich. Onder stondt gescreven:
Ter ordonnantie vande Staten. Bij mij onderteijckent C. de Rechtere.
Aen den Staten van Hollant.
Verthonen in alder oetmoet ende behoorlicke reverentie die ambochts bewaerders ende gemeen
buijren van Rijnsburch, Valckenburch, Oestgeest, Warmondt ende Sassenhem met haeren aencleven,
jurisdictiën als de Vrouwen venne ende andere gehuchten onder den voorsz. dorp ende convent
aldaer sorterende, hoe dat zij supplianten zeeckeren tijdt geleden aen uwer mo. E. gerepresenteert
hebben gehadt zeeckere requeste bij de welcke (overmits die groote excessijve schaden ende verlies
bij henlieder dese voorleden jaeren geleden) versocht hebben gehadt in recompense ende tot
versoetinge der zelver remissie ende quijtscheldinge van alle die achterstallinge huijren aengaende
alle alsulcke landen als zij supplianten respectivelick vande convente van Reijnsburch deser laetste
voorleden drie jaeren gebruijct moegen hebben
Folio 3.
omme volgende haerluijder presentatie haerluijder achterwesen respectieve thaerder minste schade
ende meesten oorbaer vande voorsz. convente op redelicke termijnen te moegen betaelen, al naer
e
breder inhouden der voorsz. requeste hierbij gevoucht, waer op den 22 decembris lestleden bij uwer
mo. E. geordonneert ende bevolen es Dirck Gerritsz. Kessel ontfanger vande goederen vande voorsz.
convente omme uwer E. vande gelegentheijt der saecken doen eerstdaechs te verwittigen, doende
den zelven nijet te min preciheren van alle vordere proceduijren ende executie tegens den supplianten
voorn. gedaen omme twelck gesien vorder daer inne bij uwer mo. E. gedisponeert te werden naer
behoiren. Volgende welck eerst ende al booven gesien hebbende de rescripte ende authorisatie
e
vande voorn. Kessel bij uwer mo. E. opter 14 januarij lestleden gecommitteert ende geaucthoriseert
es eenen burgermeester van Leijden met Mr. Gerrit van Hogeveen secretaris aldaer, omme te
saemen ende elkcx van hen bijsonder mitten voorn. rentmeester op de saecke ende taengeven der
supplianten versouck te besoingneren. Ende oversulcx alle die supplianten ende huijsluijden in desen
geroert int particulier voor hen tontbieden ende op de schade bij henluijder elcx geleden ende
tgebruijck ende genot der landen ende vruchten bij henluijden daer jegens gehadt volcomelijck te
hoiren ende hen tinformeren alle die verificatien der supplianten tontfangen ende te visiteren. Ende
naer voorgaende affneminge van eede mit elcx vanden supplianten te moegen handelen ende
overeencomen. Tzij int vergunnen ende accorderen van gracelicken tijdt ende termijn van betalinge
van huerluijder achterwesen als int remitteren voor een partije ofte int geheel der schulden ende
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achterheijden der supplianten, zulcx de voorn. commissarissen mit goede kennisse de saecken ende
naer gelegentheijt des tijdts in alder gelijckheijt bevinden zouden enichsins doenlick te zijn ende te
behoiren al naerde blijckende bijde voorsz. acte van aucthorisatie, hier mede overgelevert. Ende alzoe
die voorsz. commissarissen (nijet jegenstaende bijden supplianten tot diversche stonden aen
henlieden versocht) daertoe nijet en connen vaceren overmits die groote ende menichfuldige der
stadts voorsz. affirmeren ende zij supplianten daer duer grotelicx geïnteresteert werden, versoucken
daeromme zeer oetmoedelicken dat uwer mo. E. gelieve inde plaetse vande voorn. commissarissen te
surrogeren ende aucthoriseren twee andere bequaeme personen die inder saecke voorsz. beter
souden moegen vaceren ende volgende de voorsz. acte henlieden diesaengaende zullen moegen
reguleren. Twelck doende etc. Opte margine stondt geappostilleert: Sij gestelt in handen van die
vande raede van Hollant omme bij hen eenige vuijt haren collegie tot den besoingne in desen geroert
inde plaets vanden burgemeesters van Leijden ende Mr. Gerrit van Hogeveen gestelt ende
geordineert te werden, welcke gesurrogeerde bijde Staten van Hollant bij desen gecommiteert ende
geaucthoriseert werden daer inne te doen ende procederen achtervolgende den … last ende
e
commissie den voorgaende commissarissen diesaengaende gegeven. Gedaen tot Rotterdam den 28
octobris 1500 vijffentzeventich. Onder stondt gescreven: Ter ordonnantie vande Staten. Bij mij C. de
Rechtere. Noch stondt opte marge geappossilleert: THoff committeert Mr. Jheronimus van Borre raedt
ordinaris vande zelven Hove omme inde plaetse vande burgemeesters der stede van Leijden ende Mr.
e
Gerrit Melisz. van Hogeveen te procederen ten fijne in desen geroert. Actum inden rade den 8
Novembris 1575. In kennisse van mij. Onderteijckent B. Minnesanck.
Folio 4.
Achtervolgende die voorsz. requeste gepresenteert den Staten slants van Hollant van wegen den
ambochts bewaerders ende gemeene buijren van Rijnsburch, Valckenburch cum socijs ende die
dispositie vanden zelffden Staten daer op gedaen mitsgaders den appoinctemente commissoriael
vanden Hove van Hollandt bij forme van surrogatie daer nae gevolcht al hier vooren geïnsereert,
hebbe ick Hijeronimus van Borre raedt ordinaris als commissaris genomen hebbende tot mijnen
adjoinct Johan Purtijck secretaris des conincx inden voorn. Hove opten lesten novembris anno ’75
voorsz., mij getransporteert binnen der stede van Leijden ende aldaer ten huijse van Dirck Gerritsz.
van Kessel rentmeester vande goederen vanden convente van Rijnsburch opten eersten decembris
anno voorsz., voor ons ontboden bij Willem Pietersz. Bisschop als daer toe geaucthoriseert, die
naevolgende personen, alle pachters van dien ende den zelffden pachters elcx bijsonders int
particulier ter presentie vande voorsz. rentmeester int lange gehoort ende geëxamineert opte schaden
ende interesten bij henluijden respectivelijcken duer dese jegenwoordige oorloge ende chrijsberoerte
geleden, mitsgaders opt gebruijck ende genot der landen ende vruchten bij henluiden daer tegens
gehadt. Van welcke schade de pachters elcx inden hueren bij goede specificate verclaringe gedaen
hebben, welcke specificatie wij in desen geomitteert hebben te stellen om prolicxitie te schouwen ende
hebben voorts mit den zelffden pachters gebesoingneert opte atterminiatie ende remissie
respectivelijck van huerlieden schulden ende onbetaelde pachten al conformelijck de voorsz.
dispositie vanden Staten inder vougen hier naer volgende.
Nr. 1 folio 4v.
Rijnsburg.
Eerst.
Jan Jansz. Voorvuijt alsnu wonende binnen Leijden ende eertijts woonachtich binnen Rijnsburch
verclaert vanden voorsz. convente van Rijnsburch in pachte gebruijct te hebben ontrent acht margen
lants voorde somme van zes ende vijftich gulden tsiaers ende ter cause van dien schuldich te wesen
den pacht vanden jaeren ’72 ende ’73, mits dat hij opt jaer van ’73 betaelt heeft in handen van Kaerl
van Bentinck eertijts onder rentmeester vande voorsz. convente binnen Haerlem, de somme van
twintich karolus gulden, daer van hij seijt tbescheijt ofte quitantie tot Haerlem gelaten te hebben zulcx
dat aen zijnen voorsz. pacht noch resteren zouden twee ende tnegentich gulden. Welcke rest hij
verclaerde hem onmogelijck te zijn om te betaelen alzoe hij int eerste belegge der stede van Leijden
anno ’73 binnen de zelve stede van Leijden besloten es geweest ende int tweede belegge anno ’74
hem onthouden heeft binnen Haerlem ende dat hem alle zijn koijen, vuijtgesondert drien eerst
affgestorven ende dat die zelve drie koijen hem oock naderhandt bijde vrijbuijters van Haerlem
ontnomen zijn geweest. Dat oock zijn huijs tot Rijnsburch bijden vijanden gansschelijck affgebrant es,
zoe dat hij geduijrende die voorsz. twee jaeren zeer weijnich prouffijts vande voorsz. landen duerde
jegenwoordige crijch heeft moegen genieten waerduer hij geen middel ofte raedt en weet om ijet
vande voorsz. resterende pachte te mogen betaelen. Versouckende daeromme quijtscheldinge vande
voorsz. twee ende tnegentich karolus gulden. Soe ick commissaris den voorsz. Jan Jansz.
affgenomen hebbende den solempnelen eede waer bij hij verclaert waerachtelick ende zonder
simulatie betaelt te hebben aen handen vande voorsz. Bentinck ende dat hem zijnen voorsz. beesten
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eerst affgesorven ende daer nae de reste bij den voorsz. vrijbuijters van Haerlem affgenomen zijn
geweest, sonder dat hij eenige andere verificatien daer van hadde ofte wiste te exhiberen. Ende hier
op eerst ende al vooren gehadt tadvijs vande voorsz. Dirck van Kessel rentmeester vanden convente
van Rijnsburch, die verclaerde hem kennelick te wesen dat die voorsz. Jan Jansz. genouch heel
verarmpt es, hebben den zelven Jan Jansz. geordonneert te betaelen aen handen vande voorsz.
rentmeester Kessel ter cause vande resterende pacht de anno ’73 belopende 36 karolus gulden. Meij
anno ’76 eerstcomende de somme van acht carolus gulden. Ende nopende de geheelen pacht de
anno ’74 op te brengen in handen als vooren de somme van zesthien karolus gulden op twee
termijnen als Alder Heijligen anno ’76 toecomende deen helft ende meije daer aen volgende dander
helft. Remitterende hem die reste vande pacht vande voorsz. twee jaeren
Nr. 2 folio 5.
Rijnsburg.
Jan Ghijsbrechtsz. eertijts gewoont hebbende tot Rijnsburch ende nu wonende binnen Leijden,
verclaert dat hij vanden convente van Rijnsburch in pachte bruijckende es derthien margen lants, daer
aff de pacht jaerlicx beloopt 84 gulden. Seggende tjaer ’72 betaelt te hebben in handen vanden
rentmeester Kessel ende dat hij de jaeren ’73 ende ’74 geheel schuldich es, behalven dat hij opt jaer
’73 betaelt heeft de somme van vier ende twintich gulden ofte daer over aen handen van Kaerl
Bentinck sonder dat de voorsz. Bentinck daer van eenige quitantie heeft willen geven, ten waere hem
die volle betalinge van tzelve jaer gedaen werde. Soe dat aenden voorsz. jaere ’73 noch resteert te
betaelen tzestich karolus gulden.
Verclaert voorts dat hem inden jaere ’73 bijden vijanden benomen zijn zes beesten met een villick, dat
oock zijn woninge tot Rijnsburch met alle zijn coorn geheel verbrant es, sulcx dat hij weijnich genots
gehadt heeft vande voorsz. landen binnen de voorsz. twee jaeren. Soe dat ick commissaris gehoort
daffirmatie bij eede, bijden voorsz. Jan Ghijsbrechtsz. gedaen als dat hij die voorsz. betalinge
(sinceerlijcke) ende zonder simulatie aen handen van Bentinck gedaen ende die voorsz. schaden als
vooren geleden heeft, bij advijs vande voorsz. rentmeester Kessel den zelffven Jan Ghijsbrechtsz. aen
handen vanden zelven rentmeester ter cause vanden voorsz. reste de anno ’73 de somme van dertich
karolus gulden ende vanden voorsz. geheelen pacht de anno ’74 de somme van twee ende veertich
karolus gulden. Ende dit op twee termijnen als deen helft Jacobi ende dander helft Martini inden winter
anno ’76 eerstcoemende. Remitterende hem de reste respective vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 3 folio 5v.
Rijnsburg.
Nanninck Dircxz. van Rijnsburch althans hem onthoudende tot Leijden verclaert te gebruijcken van
tconvent van Rijnsburch vijff margen min een halve hondt, leggende onder Rijnsburch voor 32 gulden
tsiaers, daer van rest te betaelen de pacht de annis ’73 ende ’74. Ende inden jaere ’73 inde vasten
gecommen metter woon binnen Leijden, aldaer hij dien gansschen somer ende naervolgende winter
geduijrende teerste belegge gebleven es. Sulcx dat hij dat jaer van weijlant geen genot en heeft
gehadt. Ende inden jaere ’74 heeft hem onthouden binnen Haerlem, aldaer hij betaelt heeft den
rentmeester Bentinck de somme van vijfthien carolus gulden vande jaere ’73. Ende inden jaere ’74
heeft insgelijcx geen genot noch van weijlant noch van teelant gehadt, seggende sulcx dat die voorsz.
betalinge bij hem opt jaer ’73 als vooren gedaen meer bedraecht dan alle tgenot dat hij vanden
voorsz. twee jaeren vanden landen gehadt heeft, al twelck ende bijsonder dat hij de voorsz. betalinge
aen handen vanden rentmeester Bentinck sonder eenige simulatie gedaen heeft, hij presenteert bij
eede te affirmeren ende oversulcx den zelffven eedt solempnelick gedaen heeft. Soe dat ick
commissaris bij advijs als vooren den voorsz. Nanninck Dircxz. geordonneert hebbe te betalen in
handen van Dirck van Kessel rentmeester de resterende zeventhien gulden de anno ’73 binnen twee
halve jaeren bij egaele portien, daer van tweerste halff jaer verschenen zal zijn Jacobi anno
zessentzeventich ende dander Kersmisse daer aen volgende, remitterende hem den geheelen pacht
de anno ’74.
Nr. 4 folio 6.
Rijnsburg.
Claes Jansz. van Alphen eertijtd woonachtich tot Rijnsburch ende nu tot Leijden zeijt gebruijct te
hebben vijff margen zoe weijlant als teelant vanden voorsz. convente voor de somme van 30 gulden
tsiaers, daervan resteert te betaelen den pacht de annis ’73 ende ’74. Seggende opten pacht de anno
’72 betaelt te hebben in handen van Kaerl Bentinck binnen Haerlem eens zeventhiendalve gulden
ende noch negendalve gulden. Daervan hij zeijt den rentmeester Kessel quitantie gethoont te hebben
ende anthans de zelve quijt te wesen in handen van Mr. Cornelis van Alphen zijn broeder tot Delff
heeft noch betaelt in handen vanden rentmeester Kessel de somme van 16 karolus gulden op tjaer
’72, sulcx dat hij tzelve jaer ’72 geheel betaelt ende opt jaer ’73 elff karolus gulden gegeven heeft.
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Seijt vanden jaeren ’73 ende ’74 van het teelant geen genot gehadt te hebben ende van tweijlant zeer
weijnich overmits die soldaten daer van meer genots gehadt hebben dan hij ende dat oock het coorn
bij hem genoten (twelck nijet sonderlincx te pijne waerdt en was) in zijn svaders huijs verbrant es
geweest. Dat hij oock alle zijnen beesten quijt geworden es, waer over hij genootsaect es dagelicx
tzijnder onderhoudinge te gaen wercken om een dachgelt. Al twelck hij bij eede voor mij commissaris
geaffirmeert heeft warachtich te zijn. Sulcx dat ick gehoort tadvijs vande rentmeester als vooren den
voorsz. Claes Jansz. de reste vande voorsz. jaeren ’73 ende ’74 geheel quitgeschouden hebbe.
Nr. 5 folio 6v.
Rijnsburg.
Cornelis Dircxz. gewoont hebbende tot Rijnsburch op tcloosterschuijr ende nu tot Leijden, seijt te
gebruijcken vande voorsz. convente ontrent vijftich margen zoe weijlant, teelant als hoijlant voor drie
hondert tweentzestich karolus gulden tsiaers. Ende bruijckt met Dirck Jansz. ende Cornelis Meeusz.
een derder paerdt vande helft van thien margen, daer van zijn portie inden pacht beloopt negen
karolus gulden tsiaers.
Seijt dat hij den geheelen pacht de anno ’72 betaelt heeft in handen van mijn vrouwe van Rijnsburch,
aen boter ende kaes, zulcx hij bij requeste aen die vande Reeckening te kennen gegeven ende daer
van ons oock alhier specificatie verthoont heeft gehadt, sonder dat hij daer van quijtantien van mijn
vrouwe voorsz. genomen heeft. Dan exhibeert alhier tot verificatie vanden voorsz. caes ende boter
zeeckere attestatie gedaen voor notaris ende getuijgen in date den vijffden junij 1573 bijden
rentmeester overgenomen.
Seijt voorts dat hij inden jaeren ’73 ende ’74 geen genot vande voorsz. landen gehadt heeft alzoe hij
duer tgewelt vande soldaeten hem een wijle tijts tot Coudekerck als oock daer nae tot Delff heeft
moeten onthouden ende dat hem oock zijn beesten bijden soldaten benomen zijn geweest. Ende
heeft hem inden jaere ’74 binnen Haerlem moeten onthouden alzoe hij binnen Leijden, volgende het
edict aldaer gedaen, nijet ontfanckbaer en waer. Daer dien hij geen provisie van victuaelge voor een
geheel jaer en hadde ende dat hij oock geen hoij binnen der stede en hadde omme zijn beesten
tonderhouden.
Seijt dat hij opten pacht vande jaere ’73 betaelt heeft aen handen vanden rentmeester Bentinck
binnen Haerlem zoe aen boter, caes als gelt, de somme van hondert vijftich gulden van 40 grooten
den gulden, blijckende bij copie auctentijcq van zeeckere quitantie vande voorsz. Bentinck in date den
e
21 octobris anno ’74 geteijckent bij J. de Woerden als notaris, ons alhier geëxhibeert ende bij den
rentmeester Kessel overgenomen. Ende nae dat die voorsz. Cornelis Dircxz. bij zijnen solempnelen
eede in supplemente vande voorsz. attestatie ende quijting voor mij commissaris verclaert ende
geaffirmeert hadde die voorsz. boter ende caese in betaelinge vanden jaere ’72 als vooren gelevert te
hebben tot behouve vande voorsz. vrouwe van Rijnsburch ende dat hij vande jaere ’71 nijet schuldig
en was ende dat hij oock opten pacht de anno drie ende tzeventich aen handen vanden voorsz.
Bentinck zonder fraude off smeulatie betaelt hadde de voorsz. hondert ende vijftich gulden volgende
die voorsz. quijtantie, soe hebbe ick commissaris bij advijs vande rentmeester Kessel als vooren den
voorsz. Cornelis Dircxz. geordonneert op te brengen in handen vanden voorsz. Dirck van Kessel
rentmeester in betalinge vande reste de anno ’73, belopende twee hondert een ende twintich gulden,
de somme van tachtich karolus gulden op twee termijnen bij egale portien. Daer van deerste
verschenen zal zijn Jaersdach eerstcomende ende den tweeden termijn meij daer aen volgende.
Ende aengaende den geheelen pacht de anno ’74 zal betaelen de somme van hondert karolus gulden
op twee halff jaeren bij gelijcke portien. Daervan deerste verschenen zal zijn meij anno ’76
toecomende ende dander Kerstmisse daer aen volgende. Remitteerende hem voorts den vorderen
pacht vanden voorsz. jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 6 folio 7v.
Rijnsburg.
Coen Woutersz. eertijts tot Rijnsburch ende nu wonende tot Leijden verclaert te gebruijcken vande
voorsz. convente zeventhien margen anderhalff hont lants voor hondert zes ende twintich gulden
tsiaers. Daer van den geheele pacht de annis ’73 ende ’74 resteert te betaelen, vuijtgesondert dat hij
zeijt twee ende twintich gulden betaelt te hebben opt jaer ’73 in handen vanden rentmeester Bentinck
binnen Haerlem, daer off hij geen quitantie en heeft. Dan zeijt tzelve geschiet te wesen in presentie
van Lodewijck schoudt van Rijnsburch, presenterende nijettemin tzelve te affirmeren bij zijnen eede,
zulcx dat noch resteren zoude vande voorsz. jaere ’73 de somme van vierentachtich gulden. Ende
voorts den geheelen pacht de anno ’74.
Seijt vande jaeren drientzeventich sonderlinge geen ofte weijnich genoten vanden teelanden gehadt te
hebben ende vande weijlanden oock zeer weijnich, alzoe hij inden zelven jaere int belegge binnen
Leijden was ende inden jaere ’74 seijt insgelijcx geen genot gehadt te hebben duer dien hij mits den
compste vande vijanden hem alsdoen heeft moeten onthouden binnen Haerlem, vuijt oorsaecke dat
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die burgermeesters van Leijden hem nijet en wilden ontfangen overmits hij geen provisie van victaelge
en hadde voor een geheel jaer, volgende dordonnantie doen ter tijdt bijden stede gemaect. Al twelck
ende bijsonder mede die voorsz. betalinge aen handen van Bentinck gedaen, hij bij zijnen
solempnelen eede verclaert warachtich te zijn. Sulcx dat ick commissaris gehoort tadvijs vande
voorsz. rentmeester den voorsz. Coen geordonneert hebbe op te leggen Jaersdach eerstcomende in
volder betalinge vande reste de anno ’73 de somme van 12 karolus gulden. Ende vande pacht de
anno ’74 de somme van £ 30 karolus gulden op twee halve jaeren bij gelijcke portien, daer van deen
helft meij ende dander helft Kersmisse anno ’76 toecomende verschenen zal wesen. Remitterende
hem die reste vanden voorsz. twee jaeren pachts.
Nr. 7 folio 8.
Rijnsburg.
Gerrit Claesz. van Dam nu wonende binnen Leijden ende eertijts tot Rijnsburch verclaert vande
voorsz. convente te gebruijcken twaelff margen voor 88 karolus gulden tsiaers. Daer van hij schuldich
es den geheele pacht vanden jaeren ’73 ende ’74, behalven dat hij opt jaer ’73 betaelt heeft in handen
vanden rentmeester Bentinck acht ende veertich gulden ende vijff stuvers, daervan hij ons alhier
attestatie verthoont heeft ende die rentmeester overgenomen heeft. Sulcx dat van tzelve jaer ’73 noch
resteert de somme van 39 karolus gulden ende vijfthien stuvers. Seggende dat hij inde voorsz. twee
jaeren weijnich genots vanden landen gehadt heeft alzoe hij duer vrese vande soldaeten hem b…en
den zelven jaere ’73 tot Leijden ende inden jaere ’74 tot Haerlem heeft moeten onthouden. Dat oock
hem alle zijn beesten bijde vijanden benomen zijn geweest. Al twelck hij in supplemente van prouve bij
zijnen solempnelen eede geaffirmeert heeft, zulcx warachtich te wesen. Soe dat ick commisaris
voorsz. gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Gerrit Claesz. gelast ende
geordonneert hebbe te betaelen vande pacht de anno ’74 de somme van 36 karolus gulden, te weten
deen helft van dien Paesschen eerstcomende ende dander helft Baeffmisse daer aen volgende.
Remitterende hem die reste vande voorsz. twee jaeren.
Nr.8 folio 8v.
Rijnsburg.
Huijch Janssoon wonende tot Rijnsburch verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente ontrent
zestalve margen lants voor 39 karolus gulden tsiaers. Daer van hij den pacht de annis ’73 ende ’74
schuldich es, behalven dat hij vijfthiendalve gulden aen gelde ende drie gulden aen kaesen aen
handen van Bentinck betaelt heeft. Seggende dat hij inde voorsz. twee jaeren zeer weijnich genots
vande voorsz. landen gehadt heeft alzoe hij hem int eerste belegge van Leijden anno ’73 binnen der
zelver stede ende int tweede belegge anno ’78 binnen Haerlem onthouden heeft. Welcke voorsz.
betalinge hij bij eede verclaert heeft oprechtelijck ende sonder simulatie aen handen vanden voorsz.
Bentinck gedaen te hebben. Soe dat ick commissaris bij advijse als vooren den voorsz. Huijch Jansz.
geordonneert hebben te betaelen vande reste van tvoorsz. jaer pachts de anno ’73 op Jaersdach
eerstcomende zes karolus gulden ende van tjaer pachts de anno vier ende tzeventich achthien
gelijcke gulden sint Jacob eerstcomende. Scheldende hem mitsdesen quijte de reste vande voorsz.
twee jaeren.
Nr. 9 folio 9.
Rijnsburg.
Kathrijn Jansdr. huijsvrouwe van Jacob Claesz. Colff alsnu wonende tot Leijden verclaert te gebruijck
vande convente van Rijnsburch ontrent zes margen vijfftalve hondt lants voorde somme van
achtenveertich gulden tsiaers. Ende dat zij noch plach te hebben in huijre een vierde paert van acht
margen lants, leggende onder tSchuijrlant die zijn tot den jaere ’72 gebruijct heeft zonder huijre ende
verder daer van geen huijre en pretendeert te hebben. Seggende dat zij nopende die voorsz. zes
margen vier ende een halve hondt schuldich es den geheelen pacht vanden jaeren ’73 ende ’74
vuijtgesondert vijfthien gulden min een stuver bij haer opt jaer ’73 betaelt, zulcx dat van tjaer ’73 noch
resteert driendertich gulden eene stuver ende den geheelen pacht de anno ’74. Maeckende tsamen
81 karolus gulden een stuver. Ende dat zij weijnich genots binnen de voorsz. twee jaeren vanden
voorsz. landen gehadt heeft. Alle twelck ende dat zij de voorsz. betalinge oprechtelijck gedaen heeft,
zij verclaerde bij eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris voorsz. bij advijs als vooren de
voorsz. Kathrijn Jans geordonneert hebbe te betaelen Jaersdach eerstcomende vande voorsz. jaere
’73 de somme van vijfthien karolus gulden. Ende nopende den pacht de anno ’74 de somme van 24
gulden op twee halff jaeren bij egale portie, daer off deerste verschenen zal zijn meij eerstcomende
ende dander Kersmisse daer aen volgende. Remitterende haer die reste respectivelick vande voorsz.
twee jaeren pachts.
Nr. 10 folio 9v.
Rijnsburg.
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Marije Volpertsdr. weduwe wijlen Gerrit Jansz. de Ruw seijt te gebruijcken vande voorsz. convente
thien margen 2 hont lants voor de somme van negenentzestich karolus gulden tsiaers, daer van zij
schuldich es de jaeren ’73 ende ’74. Ende zeijt betaelt te hebben tjaer ’72 in handen vanden
rentmeester Bentinck, blijckende bij quijtantie ons alhier over gelevert. Seggende mijettemin dat zij
inden jaeren ’73 ende ’74 gansschelijck geen genot vande voorsz. landen gehadt en heeft maer heeft
haer beijde voorsz. jaeren onthouden binnen Delff, alzoe haer huijsinge verbrant es geweest ende dat
zij oock plach een tuijnken te gebruijcken voor zes gulden tsiaers. Daervan zij zeijde in drie jaeren
oock geen gebruijck gehadt te hebben. Verclarende al tzelve bij haeren sielen salicheijt te wesen. Soe
dat ick commissaris bij advijs als vooren Marije haer die voorsz. heele resterende pacht
quijtgeschonden hebbe.
Nr. 11 folio 9v.
Rijnsburg.
Marijken Dircx dochter Cornelis Pietersz. weduwe seijt te gebruijcken elff hondt 36 roeden teelants
ende noch veerthien hont weijlants, tsamen voor de somme van 29 gulden tsiaers. Waer van zij zeijt
tjaer ’72 betaelt te hebben in handen van Lodewijck oude schout van Rijnsburch ende schuldich te
wesen de jaeren ’73 ende ’74, behalven dat zij in handen vande rentmeester Bentinck int jaer ’73
heeft moeten betaelen elff ponden thien schellingen van 40 grooten, hoe wel zij inden zelffden jaeren
vande voorsz. landen gansschelijck geen genot gehadt en heeft ende alzoe haere woninge tot
Rijnsburch gansschelijck verbrant es geweest. Zoe heeft zij geduijrende beijde de beleggen haer
onthouden binnen der stede van Leijden. Ende zijn alle haere beesten int leste belegge binnen der
zelver stede haer affhandich gemaect ende aldaer gegeten. Waer van zij geen betalinge genoten en
heeft. Al twelck voorsz. staet zij presenteert bij haeren eede te affirmeren. Soe dat ick commissaris de
voorsz. Marijcken bij advijse als vooren den pacht vande voorsz. twee jaeren gansschelijck
quijtgeschonden hebben.
Nr. 12 folio 10.
Rijnsburg.
Cornelis Cornelisz. vuijten name vande erffgenamen van Willem Ghijsbrechtsz. inde Koestraet tot
Rijnsburch verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente. tsamen elff margen anderhalve hondt
lants voorde somme van vier ende tzestich gulden vijff stuvers. Daer off zij opt jaer ’72 betaelt hebben
vijfthien gulden in handen van Bentinck ende noch vijfthien gulden in handen vande rentmeester
Kessel. Sulcx dat van tvoorsz. jaere ’72 noch resteert 34 gulden vijff stuvers ende voorts den geheelen
pacht de annis ’73 ende ’74. Seijt voorts dat zij weijnich genots binnen den voorsz. jaeren gehadt
hebben ende dat hij met zijn overleden vader ende moeder int eerste beleg der stede van Leijden
binnen der zelver stede geweest es gelijck oock zijn ouders int leste belegge geweest zijn. Al twelck
hij bij zijnen eede verclaert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse als vooren den
voorsz. Cornelis Cornelisz. inden naem als boven gelast hebbe te betaelen die voorsz. reste de anno
’72 als 34 gulden vijff stuvers in meij anno ’76 toecomende. Ende nopende de pachten de annis ’73
ende ’74 zal betaelen van beijde de zelve jaeren de somme van vijftich karolus gulden eens op twee
halve jaeren, daer van teerste verschijnen zal Jacobi anno ’76 eerst comende ende dandere
Kerstmisse daeraen volgende. Remitterende hem den vorderen pacht vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 13 folio 10v.
Rijnsburg.
Cornelis Cornelisz. int Hout alsnu wonende tot Leijden verclaert te gebruijcken vande voorsz.
convente ontrent thien margen lants voor tweentzeventich karolus gulden tsiaers volgende tregister
vande voorsz. rentmeester Kessel. Daervan resteren die jaeren ’73 end e’74 vuijtgesondert twintich
gulden die hij zeijt betaelt te hebben in handen vande rentmeester Bentinck. Zoe dat vande jaere ’73
noch resteren zoude tweentvijftich karolus gulden. Seggende meer oncosten dan genots vande
voorsz. landen inde voorsz. twee jaeren gehadt te hebben ende dat oock zijne woninge gansch
offgebrant es ende zijne beesten meest bijden vijanden oock genomen. Ende heeft hem int eerste
belegge van Leijden anno ’73 onthouden binnen der zelver stede. Al twelck voorsz. staet ende dat hij
de voorsz. betaelinge aen Bentinck oprechtelijck ende zonder bedroch gedaen heeft, hij bij zijne eede
geaffimeert heeft warachtich te zijn. Soe dat ick commissaris bij advijse als vooren den voorsz.
Cornelis geordonneert hebbe te betaelen de voorsz. twee ende vijftich gulden als reste vanden jaere
’73 op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno ’76 bij gelijcke portien. Remitterende hem den
geheelen pachte de anno ’74.
Nr. 14 folio 10v.
Rijnsburg.
Claes Jansz. Verspeck alsnu wonende binnen Leijden verclaert dat hij gebruijct vande voorsz.
convente thien margen een hondt 36 roeden behalven noch anderhalff margen tusschen hem ende
den rentmeester in questie staende ende dat voor de somme van negenentzeventich karolus gulden
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tsiaers. Daer van resteert den pacht de annis ’73 ende ’74, behalven dat hij opte voorsz. jaeren betaelt
heeft in handen van Bentinck eenenzestich gulden ende twee stuvers, blijckende bij quijtantie, ons
alhier geëxhibeert ende bijden rentmeester overgenomen. Ende seggende nijettemin dat hij inde
voorsz. twee jaeren weijnich genots vande voorsz. landen gehadt, als int eerste belegge geweest
zijnde binnen Leijden ende int tweede belegge van Leijden tot Haerlem. Dat hem oock verscheijden
beesten bijden soldaten benomen zijn. Welcke voorsz. betalinge hij bij eede geaffirmeert heeft sonder
eenige fraude ofte simulatie gedaen ende die voorsz. schaden geleden te hebben. Soe dat ick
commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Claes Jansz. geordonneert hebbe voorde geheele reste
vande voorsz. jaere ’73 te betaelen tsamen de somme van vierentwintich karolus gulden sint Jacob
eerstcomende. Remitterende hem die vordere pachten vanden voorsz. jaere ’73 ende voorts den
gehelen jaere ’74.
Nr. 15 folio 11.
Rijnsburg.
Lambrecht Woutersz. alsnu wonende tot Leijden vuijten name van Lambrecht Woutersz. erffgenamen
verclaert vande voorsz. convente te gebruijcken vijff margen zestalven hont lants, tsamen voor de
somme van 39 gulden tsiaers. Daer van resterende de pachten vande jaeren ’73 ende ’74,
vuijtgesondert twaelff karolus gulden die hij zeijt den rentmeester Bentinck bij zijnen broeder betaelt te
zijn. Dan zeijt inden zelven jaeren sonderlinge geen genot vande voorsz. landen gehadt te hebben,
alzoe hij inden jaere ’73 tot Wourden ende ’74 binnen Leijden hem heeft moeten onthouden alwaer
alle zijn beesten die hij binnen Leijden gebracht hadde, sonder behoorlijck daer van gerecompenseert
te wesen, geslagen ende gegeten zijn. Soe dat ick commissaris eerst gehoort daffirmatie daer bij de
voorsz. Lambrecht onder zijnen solempnelen eede verclaert heeft die voorsz. betaelinge aen Bentinck
oprechtelijck ende zonder fraude gedaen ende beschadicht te wesen als vooren, bij advijse vande
voorsz. rentmeester den voorsz. Lambrecht geordonneert hebben te betaelen voorden geheelen
pacht vanden voorsz. jaere ’73 de somme van eens thien karolus gulden op twee halve jaeren bij
gelijcke portien. Daer van sint Jacob deerste termijn, Kersmisse anno ’76 eerstcomende dandere
verschenen zullen wesen. Remitterende hem die reste vande voorsz. pachte de anno ’73 ende voorts
den gehelen pachte de anno ’74.
Nr. 16 folio 11v.
Rijnsburg.
Die voorsz. Lambrecht Woutersz. voor hem zelven zeijt te gebruijcken vanden voorsz. convente
twaelff margen vier hondt landts, tsamen voorde somme van acht ende tzeventich gulden. Daer van
den pacht resteert de annis ’73 ende ’74, mits dat zijn huijsvrouwe opt voorsz. jaere ’73 heeft moeten
betaelen in handen van Bentinck als rentmeester de somme van 12 karolus gulden, zulcx dat aen
tzelve jaer noch resteren zoude zes ende tzestich gulden. Seggende dat hij vande voorsz. twee jaeren
zeer weijnich genots gehadt heeft om redenen als hij hier vooren verclaert heeft. Soo dat ick
commissaris gehoort zij affirmatie bij eede gedaen nopende die voorsz. betalinge bij advijs als vooren
den voorsz. Lambrecht Woutersz. geordonneert hebbe te betalen in handen vande voorsz.
rentmeester Kessel voor de reste vande voorsz. jaere ’73 de somme van dertich karolus gulden op
twee termijnen als meij ende Kersmisse anno ’76 eerstcomende, bij gelijcke portien. Remitterende
hem die reste vande voorsz. jaere ’73 ende oock de geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 17 folio 12.
Rijnsburg.
Cornelis Vranckesz. wonende tot Rijnsburch verclaert vanden voorsz. convente te gebruijcken ontrent
zeven margen vijftalve hondt lants voorde somme van 56 gulden ende thien stuvers tsiaers. Daer van
hij ten achteren es nopende den jaere ’72 als reste de somme van 21 gulden min een groot volgende
tregister vande rentmeester ende voorts den vollen pacht de annis ’73 ende ’74, behalven twaelff
carolus gulden die den rentmeester Bentinck aen hoij van hen gehadt heeft. In welcke twee jaeren hij
zeijt geen genot ofte zeer weijnich vande voorsz. landen gehadt te hebben alzoe hij int eerste belegge
anno ’73 binnen Leijden ende int tweede belegge binnen Haerlem door compulsie vande vijanden
hem heeft moeten onthouden. Dat hem oock inden jaere ’73 nae tveroveren van Haerlem bijden
vijanden benomen zijn vier zijne beste koijen ende twee paerden ende noch inden jaere ’74 een
merrijpaert. Al twelck hij bij zijnen eede affirmeerde warachtich ende de voorsz. betalinge aen
Bentinck rechtvaerdelijck gedaen te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz.
Cornelis Vranckesz. geordonneert hebben te betalen die voorsz. 21 gulden min een grootgen als reste
de anno ’72, mits dat hem daer aen affslach zullen strecken die verlopen renten hem competerende
vande voorsz. convente ende voorde jaere ’73 zal betaelen de somme van 12 karolus gulden op twee
halve jaeren als sint Jansmisse ende Kersmisse anno ’76 eerstcomende bij gelijcke portien.
Remitterende hem die vordere pachte vande jaere ’73 ende oock den vollen pacht de anno ’74.
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Nr. 18 folio 12.
Rijnsburg.
Lambrecht Ghijsbrechtsz. vuijten name van Baerte Ghijss., Ghijsbrecht Jansz. weduwe verclaert te
gebruijcken van tvoorsz. convent elff margen anderhalf hont voor 70 gulden tsiaers volgende tregister
vande rentmeester. Ende dat hij schuldich es de jaeren ’73 ende ’74, behalven dat hij in handen van
Bentinck opt jaer ’73 betaelt heeft vijffendertich gulden sonder daer van quijtantie te hebben,
presenterende tzelve bij eede te affirmeren, soe dat hij vande jaere ’73 noch tachter compt zes ende
dertich gulden. Seggende dat hij vande voorsz. landen inden voorsz. twee jaeren zeer weijnich genots
gehadt heeft ende boven dien hem affgenomen zijn thien koijen. Dat oock zijn woninge geheel
genouch affgebroocken es. Al twelck ende dat die voorsz. betalinge aen Bentinck zonder fraude
geschiedt es hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede warachtich te wesen. Sulcx dat ick
commissaris nae voorgaende advijs vande rentmeester Kessel den voorsz. Lambrecht Ghijsbrechtsz.
inder qualite alsboven geordonneert hebbe te betaelen van tvoorsz. jaer ’73 de somme van 23 karolus
gulden op twee termijnen als sint Jansmisse ende Kersmisse anno ’76 bij gelijcke portien.
Remitterende hem die reste vanden voorsz. jaeren ende oock den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 19 folio 12v.
Rijnsburg.
Gerrit Claesz. van Dam andermael comparerende vuijten name van Neeltgen Gerritsdr. zijn dochter
weduwe wijlen Cornelis Claesz. opt Eijndt verclaert dat de zelffde Neeltgen gebruijct vier margen vier
hont voor de somme van 33 gulden siaers. Ende is schuldich den pacht annis ’73 ende ’74. Op welck
jaere van 73 de voorsz. Neeltgen betaelt heeft in handen van Bentinck achtien karolus gulden
volgende zeeckere attestatie hier vooren opte verclaeringe van zijn zelffs bruijckwaer geëxhibeert
zulcx dat noch van tzelve jaer soude resteren vijfthien karolus gulden. Seggende dat zij zeer weijnich
genots vande voorsz. twee jaeren gehadt heeft alzoe die voorsz. Neeltgen anno ’73 tot Coudekerck
ende ’74 haer tot Haerlem onthouden heeft ende dat zij oock groote verlies ende schade in haer
beesten, bergen ende anders gehadt heeft duer berovinge ende vernielinge vande soldaten. Twelck
hem deposant kennelijck es als wesende vader ende conjuncta persona vande voorsz. Neeltgen. Soe
dat ick commissaris bij advijs als vooren de voorsz. Neeltgen geordonneert hebbe vande voorsz. reste
de anno ’73 te betaelen meij eerstcomende acht karolus gulden. Remitterende haer die vordere reste
vant zelve jaere ende oock den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 20 folio 13.
Rijnsburg.
Aechtgen Sijmonsdr. weduwe wijlen Pieter Schouten wonende tot Rijnsburch seijt te gebruijcken
zevendalve margen lants voorde somme van 40 karolus gulden tsiaers. Daer van resteren die jaeren
’73 ende ’74 vuijtgesondert dat zij opt jaer ’73 betaelt heeft aen handen van Benticnk als rentmeester
de somme van achtien karolus gulden. Zoe zij presenteert bij eede te affirmeren alzoe die quitantie
van dien noch tot Haerlem es. Seggende haer woninge gansschelijck verbrant te zijn ende dat alle
haer beesten als paerden ende koijen haer ontnomen zijn bijder crijschluijden aen beijden zijden ende
dat zij weijnich proffijts van haere voorsz. landen binnen de voorsz, twee jaeren genoten heeft. Al
twelck voorsz. staet ende dat die voorsz. betalinge aen Bentinck sonder eenige simulatie ofte fraude
gedaen es, zij verclaerde bij haeren solempnelen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris
bij advijs als vooren den voorsz. Aechtgen Sijmonsdr. geordonneert hebbe den rentmeester Kessel te
betaelen meij eerstcomende de somme van twaelff karolus gulden in voldoeninge van tvoorsz. jaer
’73. Remitterende haer die vordere reste vande zelven jaere ende oock tgeheele jaer pachts de anno
’74.
Nr. 21 folio 13v.
Rijnsburg.
Sijmon Gerritsz. van Rijnsburch althans wonende binnen Leijden verclaert vande convente van
Rijnsburch te gebruijcken elff margen drie hondt dertich roeden lants, volgende des rentmeesters
register voor de somme van drientachtich gulden tsiaers. Daer van resteert den pacht de annis ’73
ende ’74, mits dat hij opt zelve jaer ’73 betaelt heeft aen handen van Bentinck binnen Haerlem, de
somme van 36 karolus gulden sonder daer van quitantie te hebben. Dan es te vreden tzelve bij eede
te affirmeeren, zoe dat die reste van tzelve jaer ’73 beloopt ter somme van zevenenveertich gulden.
Seggende zijn woninge tot Rijnsburch gansschelijck affgebrant te zijn ende dat hij int eerste belegge
der stede van Leijden anno ’73 hem binnen deser stede onthoudende heeft ende geduijrende
tbelegge anno ’74 binnen Haerlem. Dat hij oock zeer sober genot vande voorsz. landen inde voorsz.
twee jaeren gehadt heeft duer berovinge van tcrijchsvolck. Mits twelck ick commissaris bij advijs als
vooren den voorsz. Sijmon Gerritsz. gehoort daffirmatie bij eede gedaen, daer bij hij verclaert heeft de
voorsz. betalinge aen Bentinck sonder sijmulatie ende valscheijt gedaen te zijn, geordonneert hebbe
den voorsz. rentmeester Kessel op te leggen in volder betalinge vande voorsz. reste de anno ’73 de
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somme van 24 karolus gulden ende dat op twee termijnen als Paesschen ende Baeffmisse anno ’76
eerstcomende bij gelijcke portien. Scheldende hem mitsdesen quijte de vorder reste de anno ’73 ende
oock den geheelen pacht van tjaer ’74.
Nr. 22 folio 14.
Rijnsburg.
Gerrit Dircxz. eertijts tot Rijnsburch ende alsnu wonende tot Leijden, seijt te gebruijcken van tvoorsz.
convent vier margen als 2 margen anderhalve hont teelants ende anderhalff margen weijlants, tsamen
voorde somme van tweentwintich ende een halve karolus gulden tsiaers. Daer van resteert van pacht
de anno ’72 zes karolus gulden 10 schellingen ende den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Seggende weijnich genots vande voorsz. landen gehadt te hebben alzoe hij int eerste belegge van
Leijden binnen de zelve stede ende int tweede belegge tot Haerlem geweeste es. Ende oock zeer
groote onverdraechgelijcke schade bijden soldaeten geleden heeft, zoe in zijn woninge als andere
teercosten. Al twelck hij verclaert bij solempnelen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris
bij advijs alsvoorn den voorsz. Gerrit Dircxz. geordonneert hebbe te betaelen aen handen vanden
voorsz. rentmeester, Jaersdach eerstcomende de voorsz. zes gulden ende thien stuvers als reste de
anno ’72. Remitterende hem in regardt van zijn armoede ende datter aen hem nijet te verhaelen es,
den geheelen pacht vanden jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 23 folio 14.
Rijnsburg.
Cornelis Gorisz. vuijten naeme van Janneken Cornelisdr. weduwe wijlen Pieter Cornelisz. eertijts
woonachtich tot Rijnsburch ende nu hier onthoudende tot Leijden, verclaert dat de voorsz. Janneken
van tconvent van Rijnsburch gebruijckende es twaelff margen zestalve hondt lants, jaerlicx voor de
somme van 83 karolus gulden, volgende tregister vande rentmeester. Daer van resteert den geheelen
pacht de annis ’73 ende ’74. Seggende inden voorsz. jaere ’73 zeer weijnich genots ende inden jaere
’74 gansschelijck geen genot vande voorsz. landen gehadt te hebben alzoe die voorsz. Janneken in
beijde die belegeringe binnen der stede van Leijden geweest es. Aldaer oock alle haer beesten
gegeten zijn, vuijtgesondert een koe die gesorven es. Daer van zij weijnich recompens vande stede
genoten heeft. Dat oock de woninge vande voorsz. Janneken tot Rijnsburch gansschelijck verbrant es.
Alle twelck hij deposant weet alzoe hij als dienaer ende bouknecht bijde voorsz. Janneken negen
jaeren gewoont heeft ende alsnoch bij haer wonende es. Affirmerende al tzelve bij zijnen eede
warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vanden voorsz. rentmeester de voorsz.
Janneken geordonneert hebbe te betaelen in handen vanden zelven rentmeester Kessel voorden
pacht de anno ’73 de somme van twintich karolus gulden op twee halve jaeren bij gelijcke portien,
daer van deerste halff jaer verschijnen zal sint Jansmisse ende dander Kersmisse, beijde anno ’76
eerstcomende. Remitterende haer die reste vanden jaere ’73 ende den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 24 folio 14v.
Rijnsburg.
Matheeus Cornelisz. vuijten naeme van Marijken Willemsdr. weduwe wijlen Cornelis Willemsz. van
Rijnsburch zijn moeder, verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente acht margen zestalve hondt
lants voorde somme van vijff ende vijftich karolus gulden tsiaers ende te resteren den pacht de annis
’73 ende ’74, behalven twee ende veertich karolus gulden die hij zeijt betaelt te hebben in handen
vanden rentmeester Bentinck, sonder daervan quitantie te hebben. Hoe wel hij zeijt dat zijn voorsz.
moeder inde voorsz. twee jaeren gansschelijck geen prouffijt vande landen gehadt en heeft, alzoe zij
haer altijts inde voorsz. twee jaeren binnen Leijden onthouden heeft gehadt. Al twelck ende dat die
voorsz. betalinge sonder eenige fraude ofte sijmulatie aenden voorsz. Bentinck gedaen es, hij
verclaert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris den voorsz. Maritgen in regardt
van haere groot schade ende armoede de reste vande voorsz. pacht de anno ’73 ende den geheelen
pacht de anno ’74 geheel quijtgeschonden hebbe.
Nr. 25 folio 15.
Rijnsburg.
Sijmon Ghijsbrechtsz. ende Pieter Jansz. vuijten name van haerlieder huijsvrouwen, erffgenamen van
Pieter Ghijsbrechtsz., verclaerden vant voorsz. convente gebruijct te hebben derthien margen vijff
ende een halve hondt lants voorde somme van hondert derthien gulden tsiaers. Waervan resteren den
pacht de annis ’73 ende ’74, mits dat zij op reeckening van tjaer ’73 betaelt hebben in handen van
Bentinck als rentmeester een ende tzestich karolus gulden 7 st., blijckende bij twee diversche
quitantien haer verthoont ende overgenomen. Zoe dat aen tzelve jaer noch resteert eenenvijftich
gulden 13 sch. Seggende dat zij inden voorsz. jaeren ’73 die woninge vande voorsz. Pieter
Ghijsbrechtsz. met alle tcoorn daer duer den brant verloren hebben vuijtgesondert zeeckere coorn
daer van den rentmeester Kessel eenige specificatie mette voorsz. twee quitantien overgelevert es
ende dat oock alle haere beesten bijden vijanden int zelve jaer benomen zijn, vuijtgesondert twee
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paerden. Al twelck de voorsz. Sijmon Ghijsbrechtsz. in supplementie van provisie bij eede geaffirmeert
heeft. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs alsvooren den voorsz. Sijmon ende Pieter geordonneert
hebbe te betaelen in handen vanden voorsz. Kessel vande voorsz. reste de anno ’73 de somme van
24 karolus gulden, deen helft Petri ad Cathedram ende dander helft sint Jacob inde somer anno ’76
eerstcomende. Remitterende heurluijder de voorsz. vordere reste ende oock den geheelen pacht de
anno ’74.
Nr. 26 folio 15v.
Rijnsburg.
Die voorsz. Sijmon Ghijsbrechtsz. voor hem zelven alleen verclaert te gebruijcken vande voorsz.
convente zeventhien hondt lants voorde somme van twintich gulden tsiaers. Daer van resteren de
jaeren ’73 ende ’74. Ende dat zijn woninge geheel ontrampeneert ende gebroocken ende zijn gewas
hem affgerooft es geweest, zoe dat hij zeer weijnich genots vanden voorsz. landen gehadt heeft. Al
twelck hij bij zijnen eede geaffirmeert heeft. Mits twelck ick commissaris hier up gehadt tadvijs vande
voorsz. rentmeester, den voorsz. Sijmon geordonneert hebbe te betaelen in handen vande voorsz.
rentmeester voorden pacht de anno ’73 de somme van zesthien karolus gulden op twee halve jaeren
bij gelijcke portien, te weten meij ende Alder Heijligen anno ’76 eerstcomende. Remitterende hem die
reste vande voorsz. jaere ’73 ende oock den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 27 folio 15v.
Rijnsburg.
Floris Claesz. wonende tot Rijnsburch verclaert te gebruijcken van tvoorsz. convent vijff hondt lants
voorde somme van zestalve gulden tsiaers. Daer van hij schuldich es den pacht de anno ’74. Alzoe hij
tjaer ’73 betaelt heeft Kaerl van Bentinck als rentmeester binnen Haerlem met de somme van zeven
gulden, sonder daer van quitantie te hebben. Dat hij oock genouch gansschelijck bij den soldaten
bedorven ende berooft es. Welcke betalinge aen Bentinck gedaen ende beschadicheeden hij bij eede
geaffirmeert heeft sonder eenige fraude warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris in regardt
vande schaden bij hem gehadt den voorsz. Floris Claesz. quijtgeschonden hebben tgeheele jaer van
’74.
Nr. 28 folio 16.
Rijnsburg.
Marijken Meessoon weduwe wijlen Sijmon Maertensz. van Rijnsburch nu wonende tot Leijden
verclaert gebruijct te hebben vanden voorsz. convente een margen teelants voor drie gulden tsiaers,
volgende doude reeckeninge ende oock den blaffaert vanden rentmeester. Ende dat zij schuldich es
den pacht vanden jaeren ’73 ende ’74, zonder dat zij inde voorsz. twee jaeren eenich genot vande
voorsz. landen gehadt heeft, alzoe zij int eerste belegge geweest es binnen die stede van Leijden
ende int tweede belegge wonende was tot Noortwijck. Duerdien haer woninge gansschelijck verbrant
es, zoe dat zij nu al quijt es dat zij ter werelt heeft. Winnende haer cost voor haer ende haer kindt met
spinnen ende wert voorts bijde goede luijden onderhouden. Soe dat ick commissaris in presentie van
haere groote armoede bij advijs als vooren haer den geheelen pacht vande voorsz. twee jaeren
quijtgeschonden hebbe.
Nr. 29 folio 16v.
Rijnsburg.
Lijsbeth Gerritsdr. weduwe van Willem Veen van Rijnsburg nu wonende tot Leijden seijt van tvoorsz.
convent gebruijct te hebben negen margen ende vier hondt lants voor de somme van 67 gulden
tsiaers, volgende tregister vande rentmeester, sonder dat zij comparante precijse weet hoe veel zij in
pachte jaerlicx betaelt. Van welcken pacht zij schuldich es de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Mits dat zij zeijt
binnen Haerlem eens betaelt te hebben aen handen van Bentinck rentmeester opt jaer ’72 de somme
van derthien gulden, sonder daer van quitantie te hebben. Ende noch in handen vande rentmeester
Kessel zoe aen gelde als tarwe de somme van zeventhien gulden ende vijff stuvers, zoe dat aende
voorsz. jaere ’72 soude gebreecken zevenendertich gulden 15 stuvers. Seijt dat haer woninge deur
den brant ende anders behalven een camer geheel ontramponeert es ende dat alle haere beesten als
koijen, paerden, schapen ende oock haer huijsraet, bedden ende cleren haer bij tcrijchsvolck
benomen zijn. Dat zij oock inden jaeren ’73 ende ’74 gansch geen genot vande voorsz. landen gehadt
en heeft alzoe zij ten tijde van teerste belegge van Leijden geweest es binnen de zelve stede ende
van tweede belegge binnen Haerlem. Dat zij oock op een geleent bedde slapende en genouch vande
goede luijden levende es. Al twelck ende bijsonder de voorsz. betalinge aen Bentinck gedaen zij bij
haeren eede affirmeerde warachtich te zijn. Soe dat ick commissaris hier up gehoort den voorsz.
rentmeester Kessel (de vorder informatie in onsser presentie vanden gequalificeerst van Rijnsburch
opte armoede vande voorsz. Lijsbeth genomen heeft ende daer aff te vollen onderecht was), de
voorsz. Lijsbeth simpliciter geremitteert hebbende de reste vande voorsz. jaere ’72 ende oock den
geheelen pacht de annis ’73 en ’74.
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Nr. 30 folio 17.
Rijnsburg.
Sijmon Lenertsz. van Rijnsburch nu wonende tot Leijden verclaert dat Lijsbeth Sijmons zijn moeder
saliger gedachten, van tconvent voorsz. gebruijct heeft vier margen lants voor zevenentwintich gulden
vijff stuvers tsiaers ende daer aff te resteren tjaer ’74 omdat hij zeijt over den pacht de anno ’73 betaelt
te hebben aen handen van Bentinck tot Haerlem de somme van zeventwintich gulden 15 st. sonder
daer van quitantie te hebben. Seggende mede dat hij inden voorsz. jaere zeer weijnich genots van
tweijlant gehadt heeft alzoe hij genouch den meesten tijdt geen beesten en hadde tot Rijnsburch
omme tlant te beweijden ende dat hij van tmargen teelants oock weijnich vruchten gecregen heeft,
nijet zonder groote perijckel zijns lijfs. Dat oock zijn woninge gansschelijck affgebrant es. Affirmerende
bij zijnen solempnelen eede die voorsz. betalinge aen Bentinck sonder eenige fraude ofte valscheijt
gedaen ende voorts tgundt voorsz. staet warachtich te wesen. Zoe dat ick commissaris gehoort tadvijs
vande voorsz. rentmeester den voorsz. Sijmon den geheelen pacht vande jaere ’74 quijtgeschonden
hebbe.
Nr. 31 folio 17.
Rijnsburg.
Dirck Gerritsz. wonende tot Rijnsburch seijt te gebruijcke vande voorsz. convente vijff ende
dertichstalve margen ende 31 roeden lants ende noch vande sacristije van Rijnsburch zestiendalve
hondt gelegen in Oegstgeest, al tzamen voor de somme van hondert 93 karolus gulden 10 stuvers.
Daer van resteert de pacht de annis ’73 ende ’74, mits dat hij zeijt upt jaer ’72 betaelt te hebben aen
handen vande rentmeester Kessel de somme van 32 gulden achtien stuvers ende aen handen van
Kaerl van Bentick de somme van zeven ende dertich gulden ende noch acht gulden aen handen
vanden vrouwe van Poelgeest van tvoorsz. sacristije lant, zoe dat aende pacht vande voorsz. jaere
’72 noch resteert de somme van hondert vijff gulden ende 12 stuvers. Verclarende voorts dat hem alle
zijn beesten tot 23 ofte 24 koijen tot in getaele bijden vijanden op drie nae ende genouch alle zijne
moebelen als bedden, linnen, wollen ende anders benomen zijn. Dat oock zijn woninge grotelijck
ontramponeert ende gedestrueert es ende dat hij inde voorsz. drie jaeren zeer weijnich genots vande
voorsz. landen gehadt heeft als breder blijckende mochte bij zeeckere schriftekijcke verclaringe bij
hem onderteijckent, alhier verthoont ende bijden rentmeester overgenomen. Soe dat ick commissaris
gehoort hebbende daffirmatie bij eede bijden voorsz. Dirck Gerritsz. in supplementie van provisie
nopende zijne voorsz. schade ende bijsonder mede de voorsz. betalinge aen handen van Bentinck
gedaen ende hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Dirck Gerritsz.
geordonneert hebben te betaelen vande voorsz. reste de anno ’72 de somme van twee ende vijftich
karolus gulden ende dat op twee halve jaeren bij gelijcke portien, daer van teerste verschijnen sal
Jacobi ende dander Kersmisse anno ’76 eerstcomende. Ende vande voorsz. jaeren ’73 ende ’74 te
betaelen de somme van eens vijftich karolus gulden mede up twee termijnen als deen helft Kersmisse
anno ’76 ende dander helft Kersmisse zevenentzeventich daer aen volgende. Quijterende hem de
vordere pachten vande voorsz. drie jaeren.
Nr. 32 folio 17v.
Rijnsburg.
Jacob Dircxz. als erffgenaem van jonge Dirck Jansz. zijn vaeder, voor hem zelven ende vuijten name
van zijn mede erffgenamen, verclaert te gebruijcken twaelff margen lant genaempt tCruijslant, tsiaers
voor de somme van 73 karolus ende resteren de pachten vande jaeren ’73 ende ’74. Daer hij zeijt bij
zijn moeder aen handen van Bentinck betaelt te zijn vijftich karolus gulden, zoe dat vanden jaere ’73
zoude resteren 23 gulden. In welcke twee jaeren zij groot verlies ende schade geleden hebben duer
den brant van haer woninge ende alle haere coorn. Dat zij mede van thoij opt velt gemaijt leggende,
nijet genoten ende bovendien groot verlies gehadt hebben duer tberoven van haere beesten die zij
met 250 gulden hebben moeten red(…)den vuijt handen vande vijanden. Ende hebben die soldaten
haer boven dien affgeteert gehadt wel tot vijff hondert carolus gulden. Al twelck hij verclaerde bij zijnen
eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vande rentmeester Kessel den
voorsz. Jacob Dircxz. inder qualitee alsboven geordonneert hebben te betaelen vande voorsz. reste
de anno ’73 de somme van zesthien karolus gulden op twee termijnen als Paesschen ende
Baeffmisse anno ’76 eerstcomende bij gelijcke portien. Quijterende hem den geheelen pacht de anno
’74.
Nr. 33 folio 18.
Rijnsburg.
Sijmon Willemsz. alias Cortwil wonende tot Rijnsburch gebruijct zeven margen voorde somme van 45
gulden. Daer van resteren zoude tjaer ’74, mits dat hij zeijt aen handen van Bentinck betaelt te
hebben de somme van 24 gulden, blijckende bij quitantie alkhier gesien ende overgenomen. Ende
noch aende zelven Bentinck de somme van 21 gulden, daer van geen quitantie en es. Seggende
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vande voorsz. landen zeer weijnich vruchten genoten te hebben dat hem drie paerden, drie
hockelingen ende drie schapen bijden vijanden ende andere soldaeten benomen zijn, te zaemen
waerdich zijnde hondert veertich gulden. Behalven noch twee koijen hem mede benomen. Dat hem
oock bijden soldaeten wert affgeteert es ter somme van zes hondert karolus gulden. Dat oock zijn
woninge, barg ende schuijren met alle zijn coorn affgebrant es. Welcke voorsz. schaden ende oock
betaelinge aen Bentinck gedaen hij affirmeert bij zijn solempnelen eede su(…)eerlijck ende zonder
eenige fraude geschit te zijn. Soe dat ick commissaris den voorsz. Sijmon Willemsz. bij advijs vande
voorsz. rentmeester Kessel geordonneert hebben te betalen vande pacht de anno ’74 (alzoe die
voorsz. betalinge hier genomen wert opt jaer ’73) de somme van zes karolus gulden meijdach
eerstcomende. Quiterende ende hem den voorsz. vorderen pacht de anno ’74.
Nr. 34 folio 18v.
Rijnsburg.
Gerrit Gerritsz. van Rijnsburch verclaert te gebruijcken van tvoorsz. convent vier margen ende een
hont lants voorde somme van vier ende twintich gulden. Daer van resteert die jaeren ’73 ende ’74.
Des heeft hij daer op betaelt in handen van Bentinck als rentmeester binnen Haerlem de somme van
acht karolus gulden sonder daer off quijtantie te hebben. Dan offereert tzelve bij eede te starcken, soe
dat aen tvoorsz. jaer ’73 resteert 16 gulden. Seggende dat hij inde voorsz. twee jaeren zeer weijnich
prouffijts vande voorsz. lande genoten heeft. Dat hem oock benomen zijn vande vijanden drie koijen,
vier schapen, tsamen geëstineert tot tnegentich karolus gulden. Dat hij oock wel drie hondert gulden
schade gehadt heeft duer affteringe vande soldaeten. Sijn hem noch inden jaere ’74 benomen drie
koeijen, een hockeling ende twee calveren. Alle welcke schaden ende dat die voorsz. betalinge aen
Bentinck zonder eenige fraude ofte simulatie geschijet es, bij zijnen eede verclaerde warachtich te
wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs als vooren den voorsz. Gherijt geordonneert hebbe te
betaelen den voorsz. rentmeester Kessel vande voorsz. zeste de somme van twaelff karolus gulden
op twee halve jaeren als sint Jansmisse ende Kersmisse, beijde anno ’76 eerstcomende bij gelijcke
portien. Remitterende hem die vorder reste vande voorsz. jaere ’73 ende voorts den geheelen pacht
vande jaere ’74.
Nr. 35 folio 19.
Rijnsburg.
Jan Andriesz. van Rijnsburch verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente ontrent vier margen
vierdalve hont lants voor de somme van 32 karolus gulden tsiaers ende te resteren de jaeren ’73 ende
’74. Des heeft hij betaelt aen handen van Bentinck de somme van twaelff karolus gulden ende negen
stuvers, zonder daer van quijtantie te hebben. Dan presenteert tot verificatie van dien zijnen eede.
Resterende mitsdesen aenden pacht de anno ’73 de somme van negenthien gulden elff stuvers. Seijt
dat hem bijde soldaeten wel twee hondert gulden affgeteert ende boven dien noch affgenomen zijn
vier jonge koijen, een paert, acht schapen, waerdich zijnde ontrent hondert vijftich gulden. Dat oock
zijn woninge, berch ende schuijren met alle tcoorn daer inne wesende geheel affgebrant zijn. Dat hij
oock vande vruchten vanden landen zeer weijnich genoten heeft. Al twelck ende oock die voorsz.
betalinge aen Bentinck zonder eenich bedroch gedaen te hebben, hij bij solempnelen eede
geaffirmeert heeft warachtich te zijn. Soe dat ick commissaris den voorsz. Jan Andriesz. bij advijse als
vooren, geordonneert hebbe te betalen aen handen vande voorsz. rentmeester Kessel ter cause
vande voorsz. reste de anno ’73, de somme van twaelff karolus gulden op twee halve jaeren bij egale
portien als sint Jansmisse ende Kersmisse, beijde anno ’76 eerstcomende. Quiterende hem die
vordere reste ende oock tgeheel jaer ’74.
Nr. 36 folio 19v.
Rijnsburg.
Phillips Huijbrechtsz. voor hem zelven ende Neeltgen Huijbrechtsdr. zijn zuster huijsvrouwe van
Sijmon Lenaertsz. erfgenamen van Huijbrecht Philipsz. verclaren vande voorsz. convente te
gebruijcken zestalve margen leggende Rijnsburch voor de somme van een ende veertich gulden
tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’72, ’73 ende ’74, mits dat zij opt jaer ’72 betaelt hebben, eerst
aen handen van Bentinck tot Haerlem zeventhien ende een halve gulden, blijckende bij attestatie van
Lodewijck de Rouwe in date den vijffden februarij ’75 lestleden hier bijden rentmeester overgenomen.
Ende aenden rentmeester Kessel 19 gulden 8 stuvers, zoe dat vande voorsz. jaere ’72 resteren zoude
vijff gulden ende twee stuvers. Seijt sonderlinge geen genot vande voorsz. lande inde voorsz. twee
laetste jaeren gehadt te hebben ende dat zij oock groote excessijve schaden gehadt hebben, zoe bij
affteringe ende plonderingen vanden soldaeten als van tverbrande van hueren huijsen, altzamen
belopende over die achthondert carolus gulden. Dat hen oock haer beesten bijden soldaten benomen
zijn. Ende hebben haer ouders omme der religie lantvluchtich moeten wesen, die oock zulcx buijten
slants overleden zijn, soe dat zijluijden genouch geheel inden grondt bedorven zijn. Al twelck zij
verclaerden bij haeren eede warachtich ende die voorsz. betalinge aen Bentinck sonder eenige fraude

14

ofte dissimulatie geschiet te wesen. Soe dat ick commissaris voorsz. gehoort tadvijs vande voorsz.
rentmeester den voorsz. Phillips Huijbrechtsz. ende zijne voorsz. zuster geordonneert hebbe te
betalen aen handen vande rentmeester Kessel de voorsz. reste van vijff gulden twee stuvers Petri ad
Cathedram toecomende. Remitterende henluijden den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 37 folio 20.
Rijnsburg.
Die voorsz. Phillips Huijbrechtsz. als swager ende vuijten naem vande weeskinderen van Gerrit
Claesz. van Rijnsburch verclaert te gebruijcken twee margen teelants in Oestgeest voorde somme van
elff gulden tsiaers ende te resteren die pachten van ’72, ’73 ende ’74. Seggende van tzelve lant inden
jaeren ’73 ende ’74 sonderlinge geen gebruijck gehadt te hebben boven noch allen die schaden bij
hen duerden soldaeten gehadt, zoe in affteringe als affbrandinge van haer huijsinge, monterende over
de vijff hondert carolus gulden, als hij bij zijnen eede affirmeert. Soe dat ick commissaris bij advijse
vande voorsz. rentmeester den voorsz. Philips Huijbrechtsz. overmits die notoire armoede vande
voorsz. weeskinderen geordonneert hebbe te betaelen in handen vanden voorsz. rentmeester vande
jaere ’72 de somme van zes karolus guldens sinte Jansmisse toecomende. Quiterende henluijden de
vordere pachte vande zelffden jaere ende voorts die geheele jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 38 folio 20v.
Rijnsburg.
Gerrit Claesz. Heer van Rijnsburch bruijct vande voorsz. convente achtien margen derdalve hont lants
voor hondert vierendedertich gulden tsiaers. Daer van die rentmeester seijt te resteren de jaeren ’72,
’73 ende ’74, mits dat opt jaer ’72 betaelt es de somme van hondert gulden. Die voorsz. Gerrit seijt
daerenboven noch betaelt te hebben tot Haerlem aen handen van Bentinck de somme van zevenent
zeventich gulden aen twee termijnen, daer van zijn quitantie alsnoch binnen Haerlem es. Pretenteert
tzelve bij eede te affirmeren zoe dat tjaer ’72 geheel betaelt ende opt jaer ’73 gegeven zoude zijn 43
karolus gulden. Resterende mitsdien aen tzelve jaer 91 karolus gulden. Seijt voorts vande jaere ’73
geen genot ter werelt gehadt te hebben alzoe hij mits taffbreecken van beijde zijn woningen, bargen
ende schuijren hem alsdoen binnen Soeterwoude onthouden heeft. Dat hij oock aen jonge als oude
beesten over berovinge vande vijanden ende andere soldaeten verloren heeft tot eenendertich in
getale daer onder gereeckent vijff paerden. Ende inden jaere ’74 heeft oock zeer weijnich genots
gehadt. Al twelck hij bij zijnen solempnelen eede affirmeert warachtich te wesen ende sonder eenich
bedroch ofte dissimulatie de voorsz. zevenentzeventich gulden aen Bentinck betaelt te hebben. Soe
dat ick commissaris voorsz. gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Gerrit Claesz.
geordonneert hebbe te betaelen die somme van 34 gulden Paesschen eerstcomende. Remitterende
hem den vordere pacht de anno ’73 ende oock tgeheele jaer ’74, mits die voorsz. betalinge die hij
verclaert heeft aenden voorsz. Bentinck gedaen te hebben.
Nr. 39 folio 21.
Rijnsburg.
Neeltgen Gerritsdr. weduwe wijlen Cornelis Claesz. Colff van Rijnsburch seijt van tvoorsz. convent
gebruijct te hebben twee hont lants voorde somme van twee gulden vijff stuvers. Resteert de jaeren
’72, ’73 ende ’74. Seijt geen genot ter werelt gehadt te hebben vande voorsz. landen. Ende alzoe zij
gansschelijck verarmpt geheel out ende genouch miserabel es, zulcx dat aen haer ter werelt nijt te
verhalen en es. Soe hebbe ick commissaris bij advijse vande voorsz. rentmeester haer den pacht
vanden voorsz. drie jaeren geremitteert.
Nr. 40 folio 21.
Rijnsburg.
Willem Pietersz. Bisschop vuijten name van Jacobmijne Maertens huijsvrouwe van Jan Ghijensz.
wonende tot Rijnsburch seijt te gebruijcken vande voorsz. convente negen margen lants voorde
somme van negenentzestich karolus gulden. Waer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seggende
nijettemin dat hij inde voorsz. twee jaeren zeer weijnich genots vande landen gehadt ende bovendien
bij berovinge vanden vijanden verloren heeft zesthien melckte koijen, vijff paerden, vier hockelingen,
vier calveren. Ende inden jaere ’74 zijn haer benomen vier melckte koijen, altsamen geëstimeert wel
tot zeshondert karolus gulden. Dat daerenboven haer affgebrant es haer woninge met schuijren,
bargen, daer deur de voorsz. Jacobmijne mette affcortinge bijden soldaeten haer gedaen oock wel
schade geleden heeft ter somme toe van zesthien hondert karolus gulden. Seijt voorts dat zij aen
handen van Bentinck betaelt heeft zoe aen boter als kaesen die somme van acht gulden thien stuvers,
soe dat aenden voorsz. jaere ’73 zoude resteren 59 gulden 10 stuvers ende tgeheele jaere ’74. Al
twelck hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede warachtich ende die voorsz. betalinge oprechtelijck
aenden voorsz. Bentinck gedaen te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren de voorsz.
Jacobmijne geordonneert hebbe te betalen ter cause vande voorsz. reste de anno ’73 in handen
vanden voorsz. rentmeester de somme van 24 karolus gulden op twee termijnen als Paesschen ende
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Johannis inde zomer anno ’76 toecomende. Quiterende haer die vordere voorsz. reste ende tgeheele
jaer van ’74.
Nr. 41 folio 21v.
Rijnsburg.
Marijken Dircx weduwe wijlen Lenaert Gerritsz. tot Rijnsburch verclaert te gebruijcken zesthien hont
ende noch die helft van drie margen lants, daer van Gerrit Dircxz. haer broeder die wederhelft
gebruijct, al tsamen voor 26 karolus gulden 10 stuver. Waer van resteren die pachten de annis ’72, ’73
ende ’74. Seijt inde voorsz. drie jaeren gansch geen gebruijck gehadt te hebben alzoe zij binnen de
zelve tijde continuelicken binnen Leijden gewoont ende oock geen beesten binnen den zelven tijde
gehadt heeft. Ende dat zij nu met haere kinderkens in grooter armoede levende es. Al twelck zij bij
haeren eedt verclaert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse als vooren de voorsz.
Marijken Dircxdr. geordonneert hebbe te betaelen voorden pacht de anno ’72 de somme van zes
karolus gulden op twee termijnen als meij ende Alderheijligen eerstcomende, bij gelijcke portien.
Remitterende haer die vordere pachten vanden voorsz. drie jaeren om redenen hier vooren verhaelt.
Nr. 42 folio 22.
Rijnsburg.
Marijken Cornelisdr. weduwe wijlen Louris Cornelisz. wonende tot Rijnsburch geassisteert bij Pieter
Dircxz. haeren swager, seit te gebruijcken vande convente voorsz. negentien margen derthien roeden
lants voorde somme van hondert veertich gulden. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74.
Seggende inde jaere ’73 gansschelijck vande voorsz. lande nijet genoten te hebben daer de groote
ende dagelicxe berovinge ende overlaste, zoe vande vijanden als andere soldaeten ende dat zij zulcx
tot onderhoudenis haerder beesten vast onder de stede van Leijden lant heeft moeten huijren. In
welcke stede zij int eerste belegge haer onthouden was dat zij van gelijcken inden jaere ’74 van
tvoorsz. lant oock zeer weijnich genots gehadt heeft alzoe zij alsdoen bijden vijanden gedwongen
werde te trecken binnen Haerlem, aldaer zij aen handen van Bentinck heeft moeten te betaelen de
somme van 40 karolus gulden. Welcke penningen van haeren twegen betaelt zijn bijden voorsz. Pieter
Dircxz. haeren swager zoe hij alhier present zijnde verclaerde warachtich te zijn, sonder daer van
quitantie te hebben. Dan presenteert tzelve bij eede te affirmeren, dat oock haer woninge, bargen,
schuijren gansch affgebrant zijn, daer bij zij wel negen hondert karolus gulden te schade gehadt heeft.
Ende hebben die soldaten van beijden zijden haer wel gecoft duer affteringe de somme van acht
hondert karolus gulden. Alle twelck ende dat die voorsz. betalinghe aen Bentinck gedaen sonder
eenige simulatie geschiet es, sij bij haeren eede affirmeerde warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris hier op gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Marijken Cornelisdr.
geordonneert hebbe te betaelen sint Jansmisse inde zomer eerstcomende de somme van thien
karolus gulden eens. Remitterende haer mitsdien de vordere pachte vande voorsz. jaeren ’73 ende
’74.
Nr. 43 folio 22v.
Rijnsburg.
Jan van Eck schout van Rijnsburch wonende tot Leijden seijt te gebruijcken tsamen vijff margen drie
hont lants voorde somme van 41 karolus gulden tsiaers. Daervan zouden resteren de jaeren ’73 ende
’74, mits dat opt jaer ’73 betaelt es in handen vande rentmeester Kessel de somme van vierende
twintich gulden. Resterende mitsdien noch daer aen de somme van zeventhien karolus gulden.
Seggende dat hij inden jaere ’73 ende ’74 gansch geen genot vande voorsz. landen gehadt en heeft
dan alleenlijcken van een partije lants, in regaert vande welcke hij de voorsz. betalinge opt voorsz. jaer
’73 gedaen heeft. Dat hij oock in beijde de voorsz. jaeren als de vijanden om Leijden ende in Rijnlant
gelegen hebben, hem binnen Delff onthouden heeft, zoe dat hem zijn huijsinge met alle zijn gereetste
goederen tot Rijnsburch affgebrant zijn waer duer hij zeer groote excessijve schaden gehadt heeft. Al
e
t
twelck hij verclaert bij eede int stuck van zijn officie als schout voorsz. de co ma gedaen warachtich
te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vande rentmeester in regardt van tgundt voorsz.
staet den voorsz. Jan van Eck de voorsz. resterende pachten de annis ’73 ende ’74 geheel
quijtgeschouden hebbe.
Nr. 44 folio 23.
Rijnsburg.
Willem Pietersz. Bisschop vuijten name ende van wegen Maerten Cornelisz. van Rijnsburch wonende
tot Wassenaer die hij zeijt oudt ende versuft te wesen. Verclaert te gebruijcken van tvoorsz. convente
zesthien margen zestalve hont ende vijffenvijftich roeden lants voorde somme volgende tregistere
vande rentmeester van hondert thien karolus gulden 10 stuver tsiaers, daer aen resteert de pacht de
annis ’73 end e’74. Dan zeijt zeer weijnich genots van tvoorsz. lant inden jaere ’73 ende inden jaere
’74 geen genot niet alleen gehadt te hebben, alzoe die voorsz. Maerten int zelve jaer ’74 tot Haerlem
was. Dat hem oock zijn woninge affgebrant ende alle zijne beesten benomen zijn. Soe dat ick
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commissaris hier op gehoort de voorsz. rentmeester (die verclaerde van tgundt voorsz. staet kennisse
te hebben) den voorsz. Maerten Cornelisz. geordonneert hebbe van tvoorsz. jaer pachts de anno ’73
te betalen de somme van dertich karolus gulden Petrij ad Cathedram eerstcomende. Quiterende hem
die vordere reste vande zelven jaere ende oock den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 45 folio 23v.
Rijnsburg.
Sijmon Jansz. coornman althans wonende tot Delff verclaert vande convente te gebruijcken vier hondt
lants voorde somme van zevendalve gulden tsiaers, waer van resteren zouden de jaeren ’73 ende ’74.
Dan zeijt in beijde de voorsz. jaeren gansschelijck geen genot ter werelt van tvoorsz. lant gehadt te
hebben alzoe zijn woninge met schuijten ende berch gansch affgebrant werde ende hij comparant
deurdien van tzelve lant al inden jaere ’73 geweecken zijnde, hem zedert continuelicken onthouden
heeft binnen Delft. Ende en heeft in vier jaeren herwerts nijet een beest, koe noch kalff gehadt, zoe
dat hij bij deser oorloge geheel verarmpt es. Ende zeijt desen aengaende den voorsz. rentmeester
ende oock den reeckeningmeester Duijck genouchsaem kennelijck te wesen. Affirmerende nijettemin
altzelve bij zijnen eede warachtich te zijn. Soe dat ick commissaris hier op gehoort tadvijs vande
voorsz. rentmeester die verclaerde hem van des voorsz. Sijmons gelegentheijt alsvooren
genouchsaem kennelijck te wesen, den zelffden Sijmon de voorsz. twee jaeren pachts gansschelijck
geremitteert hebbe.
Nr. 46 folio 23v.
Rijnsburg.
Dirck Rutgersz. vuijten naeme van Cornelis Maertensz. salmcoper wonende tot Leijden verclaert dat
de zelve Cornelis inden jaere ’73 gehuert heeft den grooten boomgaert van tconvent van Rijnsburch
voor de somme van dertich abs ponden monterende in ponden van 40 groten de somme van 39
karolus guldens. Seggende dat hij inden voorsz. jaere vant ooft ende gewas vande voorsz. boomgaert
geen prouffijt ofte genote gehadt en heeft alzoe hem al tzelffde bijden soldaeten ende vijanden ende
oock bijden zelven gansschelijck benomen werde. Ende heeft oock te min genots moegen hebben
alzoe hij in tvoorsz. jaere deur vrese der vijanden hem binnen der zelver stede onthoudende was als
e
desen aengaende eensdeels blijcken mach bij zeecker attestatie in date den 17 januarij ’76 stilo corij,
hier gesien ende overgenomen. Zoe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande rentmeester
den voorsz. Cornelis Maertensz. den voorsz. pacht vanden boomgaert vande voorsz. jaere
gansschelijck geremitteert hebbe.
Nr. 47 folio 29.
Voorhout.
Dirck Claesz. van Voorhout inde plaetze van Fijtgen, Claes Willemsz. weduwe gebruijct vijff margen
lants voor 36 gulden tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seijt geen ofte zeer weijnich
genots vande voorsz. landen gehadt te hebben nijet waerdich zijnde den arbeijt daer aen gedaen
ende dat hij groote schade geleden heeft bijden soldaeten geduijrende tveltleger tot Sassenhem. Dat
hem oock binnen dese laetste drie jaeren wel veerthien koijen benomen zijn zoe dat hij althans maer
een koe heeft waerduer hij nu geheel verarmpt es. Al twelck hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te
wesen. Mits twelck ick commissaris gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Dirck
Claesz. geremitteert hebbe den geheelen pacht vande voorsz. jaeren ’73 en ’74.
Nr. 48 folio 29.
Voorhout.
Maritgen Lourijsdr. weduwe van Sijmon Pietersz. wonende tot Voorhout gebruijct van tvoorsz. convent
veerthien margen lants voorde somme van zeven ende tzestich gulden tsiaers ende resteert aen tjaer
’72 acht gulden aen gelde. Ende voorts den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74. Seggende vande
jaere ’73 ende ’74 gansschelijck geen gebruick vande voorsz. landen gehadt te hebben, alzoe zij duer
tgewelt ende overlaste vande soldaeten van haer woonplaetse vertrocken zijnde, inden jaere ’73
gewoont heeft aende Zwietersluijs ende int jaer ’74 tot Haerlem. Dat haer oock diversche beesten
bijden soldaeten affgerooft ende bij hen geslagen zijn. Al twelck zij bij eede affirmeert warachtich te
zijn. Soe dat ick commissaris bij advijse als vooren de voorsz. Maritgen geordonneert hebbe te
betalen Petrij ad Cathedram eerstcomende de voorsz. reste van acht gulden. Remitterende haer den
geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 49 folio 29v.
Voorhout.
Meeus Cornelisz. wonende tot Voorhout seijt te gerbruijcken vande voorsz. convente een halff margen
voorde somme van drie karolus gulden tsiaers. Daer van resteert de jaeren ’73 ende ’74. In welcke
jaeren hij zeijt gansschelick geen genot gehadt te hebben ende dat hij in beijde de beleghen gewoont
heeft binnen Leijden alwaer hij hem noch onthoudende es. Dat hij oock groot verlies in zijn beesten
deurden vijanden gehadt heeft. Al twelck hij affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
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commissaris bij advijse als vooren den voorsz. Meeus Cornelisz. den pacht vande voorsz. twee jaeren
ganschelick geremitteert hebbe.
Nr. 50 folio 29v.
Voorhout.
Reijer Aris de zoon van Andries Reijersz. alsnu wonende tot Leijderdorp seijt vande rentmeester
Kessel in huijre genomen te hebben negen margen lants leggende eensdeels in Voorhout ende
eensdeels onder Rijnsburch, den tijdt van zes jaeren ingaende anno ’74 voorde somme van acht ende
vijftich karolus gulden tsiaers. Ende es schuldich den pacht vande voorsz. jaer ’74. Seijt dat die
voorsz. Andries Reijersz. zijnen vader inden jaere ’73 hebbende in pachte tvoorsz. lant en heeft daer
van geen gebruijck gehadt maer es blijven leggen ongebruijct duerden overlijden van zelven Andries.
Ende es zijn boel gansschelick desolaet gebleven sonder dat hij Reijer hem erffgenaem van zijnen
vader heeft willen funderen. Ende es mitsdien ongehouden te responderen voorden pacht vande
voorsz. jaere ’73. Seggende voorts dat hij anno ’74 geen gebruijck ofte genot van tvoorsz. lant gehadt
en heeft, alzoe hij deur tgewelt vande soldaten tvoorsz. lant heeft moeten verlaten ende inde Caege
metter woone getogen es. Dat hem oock eenige beesten vande vijanden benomen zijn. Al twelck hij
affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vande
rentmeester den voorsz. Reijer Andriesz. tvoorsz. jaer pachts de anno ’74 geheel geremitteert hebbe.
Nr. 51 folio 33.
Oegstgeest.
Willem Ghijsbrechtsz. wonende in Oestgeest verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente derthien
margen vijftalve hondt lants voorde somme van 99 karolus gulden tsiaers. Ende dat hij den pacht
vande jaeren ’73 ende ’74 tachter es. Seggende inden zelffden jaeren geen genot ter werelt vant
weijlant gehadt te hebben alzoe tzelve weijlant gelegen es zeer naar bijde plaetze daer tveltleger tot
Sassenhem leggende was ende van het teelant en heeft hij maer een margen inden zelven jaere
besaijt gehadt, sonder enich ander genot vande voorsz. landen binnen de voorsz. twee jaeren
geprouffijteert te hebben. Dat oock zijn woninge meer dan die helft offgebrant es zoe dat hij ten tijde
van beijde de beleggen der stede van Leijden geschiet inde voorsz. twee jaeren, geweest es binnen
der zelver stede aldaer zijn koijen geslagen ende gegeten zijn zonder daer van bijde stede van
Leijden alsnoch betaelt te zijn. Al twelck hij verclaerde bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris gehoort tadvijs vande voorsz. Dirck van Kessel rentmeester den voorsz. Willem
Ghijsbrechtsz. geordonneert hebbe te betalen in handen van zelven rentmeester de somme van
twaelff karolus gulden op twee termijnen als sint Jacob ende Kersmisse anno ’76 eerstcomende bij
gelijcke portien. Remitterende hem de vordere pacht vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 52 folio 33.
Oegstgeest.
Claes Cornelisz. wonende tot Leijden verclaert bij wijlen Ghijsbrecht Reijersz. zijn huijsvrouwe vader
gebruijct te zijn vande voorsz. convente vier margen lants, leggende in Oestgeest voor de somme van
vier ende twintich gulden tsiaers. Ende dat hij voorden voorsz. zijn schoonvaeder betaelt heeft opt jaer
’72 aen handen vanden rentmeester Kessel twaelff karolus gulden, zoe dat vanden zelven jaere noch
rest twaelff gulden. Ende voorts den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74. Seggende voorts dat die
voorsz. Ghijsbrecht Reijersz. inden jaere ’73 hem begeven heeft metter woon binnen der stede van
Leijden ende inden jaere ’74 heeft hem deur constranicte? vande vijanden moeten begeven binnen
Haerlem, aldaer hij gestorven es. Sulcx dat die voorsz. Ghijsbrecht Reijersz. ganschelijck geen genot
inde voorsz. twee jaeren vande voorsz. landen gehadt en heeft, immers es tot zulcken miserie
gecomen dat hij zoe bij den heeren van Noortwijck als andere goede luijden met aelmisse
onderhouden werdt. Soe dat ick commissaris hierop gehoort den rentmeester Kessel die verclaerde
hem vanden voorsz. Ghijsbrecht Reijersz. qualite ende armoede genouchsaem kennelick te wesen, bij
zijn advijs den voorsz. Claes Cornelisz. de reste vande jaere ’72 ende den geheelen pacht de annis
’73 ende ’74 ganschelick quijtgeschouden hebbe.
Nr. 53 folio 33v.
Oegstgeest.
Neeltgen Lourijsdr. weduwe wijlen Meeus Vranckesz. opte Morsch onder Oestgeest seijt te
gebruijcken zes margen voorde somme van 45 gulden tsiaers. Daervan resteert te betaelen den vollen
pacht de annis ’73 ende ’74. Seggende dat zij tlant inden jaere ’73 bezaijt hadde maer is tgeheele
gewasch zoe bijden vijanden als oock bij die van Leijden wech gehaelt ende genomen geweest
sonder dat zij daer van ijet genoten heeft. Ende inden jaere ’74 heeft haer onthouden binnen Leijden
in groter benautheijt als andere borgeren sonder alsdoen oock enich genot in tminste vande voorsz.
landen gehadt te hebben.
Seijt noch te gebruijcken vande sacristie de helft van drie margen daer van zij in beijde die voorsz.
jaeren oock gansschelick geen genot heeft gehadt. Ende dat oock haer huijsinge, barch ende schuijr
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geheel affgebroocken ende geruijneert ende oock alle haer beesten haer benomen zijn. Zoe dat zij
groote ende onverdraechgelijcke schade geleden heeft bijde jegenwoordige oorloge. Al twelck zij
verclaert bij eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehoort tadvijs vande voorsz.
rentmeester ende op als rijpelick gelet hebbende de voorsz. Neeltgen Louris dochter geordonneert
hebbe te betaelen in handen vanden voorsz. rentmeester de somme van thien karolus gulden in
voldoeninge vande voorsz. twee jaeren ende dat op twee jaer (dach) bij gelijcke portien, verschijnende
teerste jaer Kersmisse anno ’76 ende dander Kersmisse ’77 daer aen volgende.
Nr. 54 folio 34.
Oegstgeest.
Geertgen Gerritsdr. weduwe wijlen Jacob Pietersz. nu wonende binnen Leijden ende eertijts gewoont
hebbende aende nijeuwe herberge onder Oestgeest, verclaert van tvoorsz. convent te gebruijcken 10
margen een hont lants ende noch in Haserwoude met haeren broeder Michiel Gerritsz. thien margen,
te weten vijff margen voor haere portie ende vande sacristie acht hondt, tsamen voorde somme van
hondert acht karolus gulden. Daer van resteert den pacht vanden jaeren ’73 ende ’74, mits dat zij
betaelt heeft opt jaer ’73 aen handen vanden rentmeester Kessel de somme van vijf gulden ende
voorts tgeheele jaer ’74. Seggende zeer weijnich proffijts vuijt tsaijlant binnen den jaere ’73 gehadt te
hebben ende vande jaere ’74 gansschelick geen prouffijt. Ende heeft oock cleijn prouffijt vant weijlant
genoten. Dat oock haer woninge ten gronde toe bij die van Leijden offgebroocken es. Ende zijn oock
haer beesten haer bijden vijanden ontnomen geweest. Alle twelck zij bij eede verclaert warachtich te
wesen. Soe dat ick commissaris de voorsz. Geertgen geordonneert hebbe te betaelen in voldoeninge
vande voorsz. hondert drie gulden als reste de anno ’73 de somme van veertich karolus gulden op
twee halve jaeren bij egale portien, daer van deerste verschenen zal wesen sint Jansmisse ende
dander Kersmisse beijde anno ’76 toecomende. Remitterende haer die vorder reste vande voorsz.
jaere ’73 ende voorts den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 55 folio 34v.
Oegstgeest.
Gerrit Dircxz. van Oestgeest nu wonende binnen Leijden verclaert te gebruijcken vande voorsz.
convente acht hont lants onder Rijnsburch voor negendalve gulden tsiaers ende schuldich te wesen
den pacht de annis ’73 ende ’74. Ende dat hij nijettemin binnen de zelve jaeren zeer weijnich prouffijts
vande voorsz. landen genoten heeft in vougen dat hij bij deser oorloge gansch verbijstert ende
verarmpt is. Al twelck hij verclaerde bij eede nae zijn beste wetenschap warachtich te wesen. Soe dat
ick commissaris bij advijse vande voorsz. rentmeester den voorsz. Gerrit Dircxz. in respecte van zijn
armoede ende miserabelheijt den pacht vande voorsz. twee jaeren geheel quijtgeschouden hebbe.
Nr. 56 folio 34v.
Oegstgeest.
Willem Jansz. aende Groene steech onder Oestgeest verclaert vande voorsz. convente te gebruijcken
vijff hont weijlants voorde somme van zes gulden thien stuvers tsiaers. Daer van resteren de jaeren
’73 ende ’74. Seggende dat zijn woninge al inden jaere ’73 gansch verbrant is geweest, soe dat hij int
eerste belegge geweest es binnen Leijden ende zulcx int zelve jaere noch oock inden jaere ’74 als hij
geduijrende tbelegge van Leijden binnen Haerlem was, sonderlinge geen genot van tvoorsz. lant
gehadt en heeft. Alzoe oock zijn beesten bijden vijanden genomen waeren. Al twelck hij bij zijnen
eede affirmeert. Soe dat ick commissaris in consideratie vande armoede vande voorsz. Willem Jansz.
bij advijs vande voorsz. rentmeester Kessel den zelven Willem Jansz. geordonneert hebbe te betaelen
sint Jansmisse eerstcomende twee karolus gulden in voldoeninge vande voorsz. twee jaeren pachts.
Remitterende hem die reste vandien.
Nr. 57 folio 35.
Oegstgeest.
Geerte Cornelisdr. huijsvrouwe van Jan Thonisz. comparerende als erffgename van Thonis Willemsz.
inde Voscuijl wijlen haer mans vaeder, seijt te gebruijcken vande voorsz. convente een margen lants
voor zeven gulden tsiaers. Daer aff resterende es de pacht vande jaeren ’73 ende ’74. Ende dat zij
vande voorsz. lande inde voorsz. twee jaeren sonderlinge geen genot en heeft gehadt alzoe zij deur
vreese van tcrijchsvolck geweecken waeren op Abspoel geduijrende teerste belegge. Waer nae oock
haere beesten bijden vijanden genomen zijn ende ten tijde van tlaetste belegge binnen Leijden
geweest es. Al twelck zij bij eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs
alsvooren de voorsz. Jan Thonisz. geordonneert hebbe op te leggen ende te betaelen ter cause van
tvoorsz. jaer pachts de anno ’73 in handen vande voorsz. rentmeester Kessel, sint Jansmisse
eerstcomende de somme van twee karolus gulden. Remitterende haer die reste vande zelven jaere
ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 58 folio 35v.
Oegstgeest.
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Lijsbeth Gerritsdr. weduwe wijlen (= Willem) Cornelisz. Cortswager van Oestgeest nu wonende tot
Leijden seijt gebruijct te hebben vande voorsz. convente acht hondt lants voorde somme van acht
gulden tsiaers. Ende dat zij daervan alleenlick schuldich es den pacht de anno ’73 als wesende
tlaetste jaer van haeren pacht. Ende dat zij aen tvoorsz. lant anno ’74 geen huijr gehadt en heeft. Dat
oock alle haer koijen tot 26 toe ende zes paerden haer bijde vijanden genomen zijn, behalve vier
koijen die binnen Leijden int laetste belegge gegeten zijn. Dat boven dien haer woninge gansschelick
affgebrant es. Al twelck zij bij eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse
als vooren de voorsz. Lijsbeth in respecte van haere groote verderffenisse quijtgescouden hebbe den
geheelen pacht de anno ’73 ende oock ’74 alszoe die voorsz. rentmeester sustineert dat int zelve jaer
’74 haer huijre noch was duijrende.
Nr. 59 folio 35v.
Oegstgeest.
Sijmon Lenaertsz. voor hem zelven seijt gebruijct te hebben vande convente zeven margen leggende
in Oestgeest voor de somme van 84 gulden tsiaers. Daer van resteert de jaere ’73 ende ’74.
Seggende dat inden jaere ’73 zijn beesten gaende int zelve lant hem bij die van Leijden benomen zijn
als tot prijs gegeven zijnde ende oversulcx int selve jaer daer van weijnich genots gehadt heeft. Ende
inden jaere ’74 alzoe hij doen geen beesten en hadde, zoe es tvoorsz. lant bij alle man geweijt ende
gebruijct geweest deur admissie van die van Leijden overmits die regeerders van Leijden
geordonneert hadden alle beesten van lantluijden binnen zeeckere (l..ijten) nae bijde stadt gebracht
en geweijt te werden. Al twelck hij bij dese met zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Sijmon geordonneert hebbe te betaelen ter cause vande
voorsz. pachte de anno ’73 Petri ad Cathedram eerstcomende zes gulden. Quiterende hem die reste
vande zelven jaere ende voorts den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 60 folio 36.
Oegstgeest.
Willem Dircxz. van Rijnsburch verclaert vande voorsz. convente gebruijct te hebben veerthien hondt
lants voor de somme van achtthien karolus gulden tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’72, ’73 ende
’74. Dat hij nijetemin geen ofte weijnich genots vande voorsz. landen gehadt heeft. Dat hem oock zijn
beesten affgenoomen ende sijn schapen bijden soldaeten affgenomen zijn ende boven dien hem noch
zijn huijs affgebrant es geweest, zoe dat hij althans nijet ter werelt en heeft met zijn kinderen off te
leven, maer moeten vande goede luijden gehouden werden. Al twelck hij bij eede affirmeert
warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris den voorsz. Willem Dircxz. in respecte van zijn groote
armoede bij advijs alsvooren den geheelen pacht vande voorsz. jaeren ’72, ’73 ende ’74
quijtgeschouden hebbe.
Nr. 61 folio 36.
Oegstgeest.
Kors Henricxz. als erffgenaem van Geertgen Pietersdr. weduwe wijlen Henrick Gerritsz. tot Oestgeest
althans wonende tot Leijden, seijt te gebruijcken een halff margen weijlants voor vier gulden vijf
stuvers tsiaers. Ende noch een andere halve margen weijlants vande sacristie van Rijnsburch, voor
twee gulden 15 stuver tsiaers, volgende tregart vande rentmeester. Daer van die jaeren ’73 ende ’74
resteren te betaelen. Seggende inden voorsz. jaeren gansch geen genot vanden voorsz. landen
gehadt te hebben alzoe hij ende zijn moeder inden zelve twee jaeren deurde vijanden vande voorsz.
landen geweecken zijnde, haer onder Rijswijck ende int quartier van Haege met haer beesten
onthouden hebben. Al twelck hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris op gehadt advijs vande voorsz. rentmeester hem den pacht vande voorsz. twee jaeren
geheel geremitteert hebbe.
Nr. 62 folio 36v.
Oegstgeest.
Bruijn Jansz. erffgenaem van Jan Lijclaesz. zijn vaeder verclaert te gebruijcken vande voorsz.
convente zeven margen ende drie hondt voor de somme van 54 gulden. Resteren de jaeren ’73 ende
’74. Seggende weijnich genots vande voorsz. landen gehadt te hebben als hem onthouden hebbende
binnen Leijden in beijde de beleggen. Dat oock zijn woninge, barch ende schuijren gansch affgebrant
ende oock zijn beesten eensdeels vande vijandt benomen ende eensdeels binnen Leijden geduijrende
tbelegge opgegeten zijn waer deur hij grotelicx beschadicht ende verarmpt es ende alzoe alle tzelffde
den rentmeester notoir es. Soe hebbe ick commissaris bij advijs vande zelven rentmeester den
voorsz. Bruijn Jansz. geordonneert te betaelen vande pacht de anno ’73 zes karolus gulden Petri
eerstcomende. Remitterende hem die vordere pachte vanden zelven jaere, mitsgaders tgeheele jaer
van ’74 om redenen hier vooren verhaelt.
Nr. 63 folio 37.
Oegstgeest.
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Jan Claesz. wonende tot Leijden zoon van wijlen Claes Pietersz. seijt dat zijnen vaeder vande voorsz.
convente in pachte gehadt heeft vijftalve hondt lants voorde somme van zestalve gulden tsiaers.
Resteert de jaeren ’73 ende ’74. In welcken jaeren hij zeijt zijnen vaeder gansschelick geen gebruijck
ofte genot vande voorsz. landen gehadt te hebben, alzoe hij inde eerste belegeringe binnen Leijden
ende die tweede belegeringe tot Delff hem onthouden heeft. Soe dat ick commissaris bij advijs vande
voorsz. rentmeester die verclaerde hem tgundt voorsz. staet kennelick te wesen, den voorsz. Jan
Claesz. van wegen wijlen zijnen voorsz. vaeder de voorsz. twee jaeren pachts gansschelick
geremitteert hebbe.
Nr. 64 folio 37.
Oegstgeest.
Pieter Claesz. borger tot Leijden verclaert vande voorsz. convente gebruijct te hebben vier margen
lants voorde somme van 33 gulden ende thien stuvers tsiaers. Daer aen resteert alleenlijck tjaer ’74.
In welcken jaere hij sonderlinge geen genot van tlant gehadt en heeft alszoe die stede van Leijden
bijden vijandt belegert werde waer deur hem als wesende binnen der zelver stede tgeheel gebruijck
benomen werde. Soe dat ick commissaris hier op gehoort den voorsz. rentmeester die verclaerde hier
van kennisse te hebben, den voorsz. Pieter tgeheele jaer huijrs voorsz. geheel geremitteert hebbe.
Nr. 65 folio 37.
Oegstgeest.
Pieter Adriaensz. van Oestgeest wonende tot Leijden verclaert te gebruijcken met eenen Sijmon
Jacobsz. nu wesende tot Haerlem, een margen geestlants, te weten elcx de helft van deen, tsamen
voorde somme van vijff gulden, belopende die portie van hem comparant derdalve gulden. Daer van
resteert de jaeren ’73 ende ’74. Ende dat hij van tvoorsz. lant inden jaere ’73 weijnich genots ende
inden jaere ’74 als hij int laetste belegge binnen Leijden was, gansschelijck geen genot gehadt en
heeft. Dat hem oock zijn woninge tot Oestgeest met barch ende schuijren gansschelick offgebrant es
ende boven dien meest alle zijn koijen ende paerden bijden soldaeten affhandich gemaect zijn, waer
deur hij grotelick beschadicht ende verarmpt es. Soe dat ick commissaris hier op gehoort den voorsz.
rentmeester den voorsz. Pieter Adriaensz. geordonneert hebbe te betaelen vande jaere ’73 meij
toecomende in handen vande voorsz. rentmeester een karolus gulden. Remitterende hem de vordere
pacht vande zelven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 66 folio 37v.
Oegstgeest.
Die voorsz. Pieter Adriaensz. gevraecht opte qualitee vanden voorsz. Sijmon Jacobsz. zijnen mede
pachter ende waer hij hem althans onthoudende es, seijt dat de voorsz. Sijmon hem binnen Haerlem
onthout ende dat hij geene goeden alhier achtergelaten heeft dat hij deposant weet.
Nr. 67 folio 37v.
Oegstgeest.
Henrick Gerritsz. eertijts gewoont hebbende tot Oestgeest ende nu wonende tot Leijden voor hem
selven ende vuijten naemen van zijn broeders ende zusters, erffgenamen van Gerrit Dircxz. ende
Marijcken Maertensdr, sijn vader ende moeder saliger, seijt te gebruijcken volgende den blaffaert
vanden rentmeester nopende die landen vande sacristije een margen weijlants voor de somme van
zes karolus tsiaers sonder te weten hoe veel jaeren resteren te betaelen. Dan reserveert hem
diesaengaende aen tregister vande rentmeester, zoe dat de rentmeester gesien hebbende zijn
blaffaerden, seijt te resteren de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Verclaerende de voorsz. heurlieder dat die
woninge van zijn voorsz. moeder gansschelick offgebroocken is, dat zij oock genouch van alle haer
paerden ende beesten bijden soldaeten berooft es geweest, zoe dat zij daer deur gecompelleert
werde haer te begeven binnen Leijden aldaer zij in beijde de beleggen geweest ende eijntelijck
overleden es, soe dat zij weijnich gebruijcx ende genots van tvoorsz. lant inde voorsz. drie jaeren
gehadt heeft. Alle twelck hij verclaert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij
advijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Henrick Gerritsz. inder qualitee alsboven geordonneert
hebbe vande voorsz. jaere ’72 te betaelen eens de somme van vier karolus gulden, meij
eerstcomende. Remitterende hem den vorderen pacht vande zelvcen jaere ende voorts vande
geheelen jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 68 folio 38.
Oegstgeest.
Trijntgen Pietersdr. weduwe wijlen Cornelis Sijmonsz. gewoont hebbende buijten die Reijnsburger
poort van Leijden ende nu binnen der zelver stede wonende, seijt te gebruijcken vijff margen in
Oestgeest voorde somme van zes ende dertich gulden tsiaers, daer van resteert de anno ’72, 26
gulden ende voorts de geheele jaeren ’73 ende ’74. Seggende tvoorsz. lant inde voorsz. jaeren met
vreden deur den vijandt nijet te hebben moegen gebruijcken, zoe dat zij cleijn genot vande zelve
landen gehadt heeft. Dat oock haer huijs buijten die Reijnsburger poorte geheel geraseert ende haer
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beesten oock meestael benomen zijn waer deur zij tot groote armoede met haer kinderen gecomen
es. Al twelck zij bij haeren eede verclaert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort hier
op den voorsz. rentmeester den voorsz. Trijntgen geordonneert hebbe vande voorsz. reste de anno
’72 te betaelen de somme van zesthien karolus gulden op twee halve jaeren als sint Jansmisse ende
Kersmisse anno ’76 eerstcomende. Quiterende haer de voorsz. vordere reste ende voorts den
geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 69 folio 41.
Noordwijk.
Lenaert Cornelisz. eertijts tot Noortwijck ende nu wonende tot Catwijck op Zee vuijten naeme van
Janneken Willemsdr. wijlen Jan Florisz. weduwe, seijt te gebruijcken vande voorsz. convente zes
margen drie hont tweenvijftich roeden lants voorde somme van 25 gulden tsiaers. Daer van resteren
de jaeren ’72, ’73 ende ’74, mits dat upt jaer ’72 betaelt es aen handen van Bentinck de somme van
22 gulden, zoe dat vande zelven jaere zoude resteren drie gulden nae zijn beste wetenschap. Twelck
hij in dier vougen pretenteert bij eede te affirmeren. Seggende inden voorsz. jaeren ’73 ende ’74 geen
genot vande voorsz. landen gehadt te hebben. Soe dat ick commissaris gehoort daffirmatie bij eede
bijden voorsz. Lenaert gedaen hem bij advijs alsvooren geordonneert hebbe te betaelen in handen
vande voorsz. rentmeester Kessel upt jaer ’72 de voorsz. resterende somme van drie gulden,
Paesschen eerstcomende. Quiterende hem den geheelen pacht vande jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 70 folio 41.
Noordwijk.
Meijnsgen Ghijsbrechtsdr. weduwe wijlen Pieter Jansz. inde Zeestraet tot Noortwijck gebruijct vande
voorsz. convente drie margen een halff hondt lants voor de somme van 15 gulden 10 stuvers ende
resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seijt dat zij inden winter als Haerlem belegert was van Noortwijck
metter woone getogen es binnen Leijden aldaer zij een gansch jaer ende zes weecken metter woone
gebleven es, zoe dat zij vande jaere ’73 geen genot ter werelt vande voorsz. landen gehadt en heeft.
Ende inden jaere ’74 seijt insgelijcx geen genot gehadt te hebben alzoe zij geduijrende tbelegge van
Leijden haer binnen Haerlem heeft moeten onthouden want zij tot Noortwijck deur overlast vanden
vijanden nijet blijven ende in Leijden nijet comen en mochte. Al twelck zij bij haeren solempnelen eede
verclaert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren de voorsz. Meijnsgen
overmits haere groote ende kennelijcke armoede de voorsz. geheelen pacht de annis ’73 ende ’74
geremitteert hebbe.
Nr. 71 folio 44.
Valkenburg.
Marijken Jansdr. weduwe wijlen Huijch Gerritsz. voerman van Valckenburch althans wonende binnen
Leijden, seijt te gebruijcken vande voorsz. convente acht morgen derdalve hondt lants voorde somme
van 74 karolus gulden tsiaers ende den vollen pacht de anno ’72 betaelt te hebben in handen voorsz.
Dirck van Kessel rentmeester ende dat zij vande jaere ’73 deur comnumatie(?) van executie heeft
moeten betaelen in handen vanden voorsz. Bentinck achthien karolus gulden, sonder daer van
quitantie te hebben, hoe wel zij inden zelven jaere gansschelick geen prouffijt off gebruijck gehadt en
heeft vande voorsz. landen, alzoe zij daer nae haer begeven en heeft binnen Delff. Aldaer zij int
zelffde jaer gewoont heeft. In welcke jaere haer huijs, schuijren ende berch etc. bijden vijanden
affgebroocken es geweest. Ende aengaende tjaer ’74 seijt dat zij oock geen genot van tvoorsz. lant en
heeft gehadt alzoe zij bij den Engelschen doen ter tijdt tot Valckenburch ende Catwijck leggende, van
haer bruijcwaer verdreven werde. Ende dat zij plach te hebben 24 ofte 25 koijen behalven paerden
ende andere jonge beesten, die haer al bij den vijanden benomen zijn, vuijtgesondert twee ofte drie
koijen daer mede zij haer met haere kinderkens jegenwoordich binnen Leijden generende es. Soe dat
zij ter cause vande voorsz. twee jaeren tachter es hondert dertich karolus gulden, te weeten van tjaer
’73 zessenvijftich gulden ende vollen pacht de anno ’74. Seggende anders ter werelt nijet te hebben
dan voorsz. staet, daer mede zij haer ende haere kinderen moet abmenteren ende boven dien noch
veele andere groote schulden haer bij haeren overleden man gelaeten te zijn. Verclarende bij haeren
eede die voorsz. betalinge oprechtelijck ende zonder bedroch alsvooren geschiet te zijn. Soe dat ick
commissaris hier op gehoort den voorsz. rentmeester de voorsz. Marijcken geordonneert hebbe te
betaelen over die voorsz. reste vande jaere ’73 de somme van vier ende twijntich karolus gulden in
handen vande voorsz. rentmeester op vier halve jaeren, ingaende Kersmisse anno ’75 telcken halff
jaere een vierendeel. Quiterende haer de voorsz. reste vande zelven jaere ’73 ende voorts tgeheele
jaer ’74.
Nr. 72 folio 44v.
Valkenburg.
Jacob Willemsz. Sonnevelt van Valckenburch nu wonende tot Leijden verclaert te gebruijcken vande
voorsz. convente acht margen voor 83 karolus gulden tsiaers. Ende heeft betaelt in handen van
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Bentinck opt jaer ’73 de somme van vijftich karolus gulden, zoe dat van tzelve jaer resteert de somme
van 33 karolus gulden ende voorts den geheelen pacht de anno ’74. Zeggende zonderlinge geen
genot vande voorsz. landen binnen de voorsz. twee jaeren gehadt te hebben. Ende heeft noch binnen
zes weecken herwerts ter cause van redemptie van zijn koijen hem bijden vijanden affgenomen,
moeten betaelen hondert daelders die hij van goeden luijden heeft moeten leenen. Exhiberende
attestatie vanden voorsz. betaling bij hem aende voorsz. Bentinck gedaen hier bij den rentmeester
Kessel overgenomen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Jacob Willemsz.
geordonneert hebbe te betaelen vande reste de anno ’73 thien karolus gulden meij daege anno ’76
eerstcomende ende vande jaere ’74 de somme van eens 36 karolus gulden op twee termijnen, te
weten Jacobij ende Kersmisse mede anno ’76 bij egale portien. Remitterende hem den vordere pacht
vanden voorsz. twee jaeren.
Nr. 73 folio 45.
Valkenburg.
Dirck Jansz. eertijts woonachtich tot Valckenburch ende nu binnen Leijden verclaert vande voorsz.
convente in pachte te hebben derdalve margen voorde somme van vijfthien gulden tsiaers. Daer van
resteert den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74. Seggende vande voorsz. landen in beijde de
voorsz. jaeren zeer weijnich genots gehadt te hebben deurdien dat zijn woninge geheel verbrant es
ende dat hem mede alle zijn beesten vuijtgesondert twee, zoe bijden Engelschen als oock bijden
vijanden hier voor Leijden affgerooft zijn geweest. Welcke vijanden oock zijn zijn huijsvrouwe tot
Haerlem gebracht hebben, aldaer zij gesorven es. Al twelck hij bij eede affirmeert warachtich te
wesen. Soe dat ick commissaris in consideratie vande groote bederffenisse ende armoede voorsz.
Dirck Jansz. hem den geheelen pacht vanden voorsz. twee jaeren gansschelijck quijtgeschouden
hebbe.
Nr. 74 folio 45.
Valkenburg.
Jan Claesz. burger van Leijden verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente tsamen vijff margen
ende twee hondt voorde somme van 42 gulden 10 stuvers tsiaers. Daer van resteren de pachten de
annis ’73 ende ’74. Van welcke landen hij inde voorsz. twee jaeren zeer weijnich genots gehadt heeft
alzoe hij deur t’opcomen vanden vijanden hem metter wonen binnen Leijden begeven ende aldaer
hem contuelicken onthouden heeft, zoe een ijegelijck notoir es. Dat hij oock zeer groote schade
geleden heeft deur dien tbolwerck vande schans te Valckenburch op zijn lant geleijt es geweest
waerdeur hem tzelve lant gansschelijck t’ongebruijc gemaect es geweest, twelck mede allen
menschen genouch notoir es. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den
voorsz. Jan Claesz. geordonneert hebbe te betaelen over den pacht de anno ’73 voorsz. sint Jacob
anno ’76 eerstcomende de somme van zes karolus gulden eens. Remitterende hem daer mede den
vorderen pacht vande zelve jaere ’73, voorts tgeheel jaer ’74.
Nr. 75 folio 45v.
Valkenburg.
Jan Cornelis Mees soons van Valkenburch gebruijct vanden voorsz. convente acht margen vijff hondt
33 roeden lants voorde somme van 83 gulden. Daer van hij tachteren es de jaeren ’72, ’73 ende ’74,
mits dat dat hij zeijt aen handen van Bentinck tot Haerlem betaelt te hebben als daer toe met
bisschops recht aldaer geconstringeert zijnde, de somme van 24 gulden, sonder daer van quitantie te
hebben. Dan presenteert daer toe zijne eedt. Ende heeft noch betaelt in handen vande rentmeester
Kessel de somme van 42 gulden. Soe dat aen tvoorsz. jaer ’72 resteren zoude zeventhien karolus
gulden. Seggende tlant inden jaere ’73 nijet gebruijct te hebben alzoe hij doen tot Bleijswijck hem
onthoudende was. Ende inden jaere ’74 heeft zeer weijnich genots gehadt van tvoorsz. lant, dat oock
zijn woninge gansch verbrant es. Dat hem mede zoe aen jonge als oude beesten met drie paerden
wel benomen zijn ontrent vijftich stucx. Al twelck voorsz. staet ende bijsonder mede dat hij de voorsz.
betalinge aen Bentinck alsvooren sonder eenige fraude ofte dissimulatie gedaen heeft, hij bij zijnen
solempnelen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris in respecte vande groote
verarminge vande voorsz. Jan Cornelisz. bij advijs vande voorsz. rentmeester hem geordonneert
hebbe te betaelen de voorsz. reste van zeventhien gulden vanden jaere ’72 op vier vierendeel jaers bij
gelijcke portien, waer van teerste quartier jaers verschenen zal zijn meij eerstcomende ende zoe
voorts ter volder betalinge toe. Remitterende hem den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 76 folio 46.
Valkenburg.
Adriaen Willemsz. van Valckenburch seijt te gebruijcken acht margen ende vijftalve hondt voor ’73
gulden tsiaers. Daer aen resteert de jaeren ’72, ’73 ende ’74, mits dat hij opt jaer ’72 betaelt heeft aen
handen vande rentmeester Bentinck twaelfftalve gulden ende aen handen vande rentmeester Kessel
zoe voor als nae eenenttwintich gulden 3 stuvers. Seijt voorts zeer weijnich genoten inden voorsz.
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jaeren van tvoorsz. lant gehadt te hebben. Dat hem oock bijden soldaeten wel achthien beesten, zoe
jonge als oude ende vijff merrij paerden benomen zijn geweest, geëstimeert wel tot vijffhondert karolus
gulden. Dat hij bovendien bij afteringe van diversche soldaeten wel schade geleden heeft meer dan
drie hondert karolus gulden, waer deur hij tot zulcke armoede ende miserabelitee gecomen es dat hij
nu vande goeden luijden moet leven. Al twelck ende bijsonder mede de voorsz. betalinge aen
Bentinck rechtvaerdelick gedaen te zijn, hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijse vande voorsz. rentmeester den voorsz. Adriaen Willemsz. in regardt van zijn
voorsz. groote armoede de reste vande voorsz. jaere ’72 ende voorts den geheelen pacht de annis ’73
ende ’74 geremitteert hebbe.
Nr. 77 folio 46v.
Valkenburg.
Neeltgen Huijgendr. weduwe Cornelis Willemsz. van Valckenburch geassisteert bij Gerrit Huijgesz.
haeren broeder, seijt te gebruijcken die helft van zeven margen lants, daer van de wederhelft gebruijct
werdt bij Jan Claesz. houtcoper tot Leijden, daer van haere pachte es zevenentwintichstalve gulden,
volgende tregister vande rentmeester. Daervan resteert vande jaere ’72 twintich gulden 10 stuvers
alzoe die reste betaelt es in handen vande rentmeester Kessel. Ende resteren voorts die geheele
jaeren ’73 ende ’74. Seggende dat haer woninge genouch geheel ontramponeert es ende dat zij int
jaer ’73 geen genot van tlant gehadt heeft alzoe haer beesten binnen Leijden waeren, behalve twee
koijen die haer bijden vijanden benomen zijn. Dat zij oock inden jaere ’74 zeer weijnich genots van
tlant gehadt heeft alzoe zij haer woninge deur tgewelt der soldaten, zoe vijanden als Engelschen nijet
en mochte behouden, waer deur zij haer een wijle tijts tot Haerlem ende daer nae opt Woudt in
Delfflant heeft moeten begeven metter wone, daer zij noch woonachtich es. Dat oock haer in tzelve
jaer ’74 benomen zijn bijden vijanden zeven merri paerden ende een voel. Ende dat zij noch belast es
met zeven kinderen, daer toe zij weijnich heeft omme te moegen onderhouden alzoe noch voor
Baefmisse lestleden zij bij den vrijbeuters van Haerlem berooft es van alle haere linne, waet, cussens,
clederen, bedde ende mede moebelen. Al twelck zij affirmeert bij haeren solempneelen eede
warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris voorsz. hier op gehadt tsadvijs vande voorsz.
rentmeester, de voorsz. Neeltgen Huijgen dochter geordonneert hebbe te betaelen de voorsz. 20
gulden 10 stuvers als reste de anno ’72 op twee termijnen als Paesschen ende Baefmisse anno ’76
eerstcomende bij gelijcke portien ende vande pacht de anno ’73 de somme van 12 karolus gulden, te
betaelen Jacobi anno ’77. Remitterende haer den vorderen pacht vande zelven jaeren ’73 ende voorts
tgeheele jaer ’74.
Nr. 78 folio 49.
Voorschoten.
Aeltgen Cornelis dochter eertijts weduwe van Joost Heijndricx van Zijl wonende tot Leijden seijt
gebruijct te hebben vande voorsz. convente twintich hondt lants voor achthien gulden tsiaers. Daer
van resteren de jaeren ’73 ende ’74, mits dat zij de pacht de anno ’72 betaelt heeft geheel aen
Bentinck als rentmeester, sonder daer van quijtantie te hebben, dan affirmeert tzelve bij eede te
starcken. Seijt voorts dat haer huijsinge buijten de Reijnsburger poorte inden jaere ’73 geheel
affgebroocken ende gerunieert es ende dat zij inden voorsz. jaeren ’73 ende ’74 gansschelick geen
genot ofte gebruijck vande voorsz. landen en heeft gehadt. Soe dat ick commissaris gehoort
daffirmatie bij eede gedaen daer bij de voorsz. Aeltgen verclaert de voorsz. betalinge oprechtelijck
ende zonder fraude gedaen te hebben aende voorsz. Bentinck, in regardt vande groote schaden ende
jegenwoordige armoede vande voorsz. Aeltgen, wesende een ijegelick genouch notoir bij advijse
vande voorsz. rentmeester Kessel haer die voorsz. twee jaeren ’73 ende ’74 gansschelick geremitteert
hebbe.
Nr. 79 folio 49.
Voorschoten.
Applonia Pietersdr. weduwe wijlen Jan Joachimsz. vuijten naeme van Neeltgen weduwe wijlen Pieter
Lourisz. haer moeder eertijts gewoont hebbende tot Voorschoten geassisteert bij Michiel Gerritsz. van
Leijden verclaert gebruijct te hebben twaelff margen twee hondt acht ende tzestich roeden lants voor
tzeventich gulden tsiaers. Daer van resteert de jaeren ’73 ende ’74. Seggende inden jaere ’73 geen
genot ter werelt gehadt te hebben alzoe haer huijs, berch, schuijr metten aencleven van dien bij die
van Leijden affgebrant es. Dat zij oock inden jaere ’74 mede geen gebruijck van tlant gehadt heeft,
maer haer hoij int velt moeten laeten staen ende zijn haer oock alle haere beesten tot inde twintich
stucx toe benomen geweest. Soe dat de voorsz. Neeltgen Pieter Lourijsz. weduwe althans nijet een
beest en heeft. Ende tot grooten ouderdom gecomen zijnde gebreck ende armoede lijdende es. Al
twelck de voorsz. Appollonia bij haeren eede verclaert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris
hier op gehoort den voorsz. rentmeester die verclaerde hem vanden voorsz. schade van brande

24

kennelick te wesen, de voorsz. Neeltgen de voorsz. twee jaeren pachts gansschelick geremitteert
hebbe om redenen vooren verhaelt.
Nr. 80 folio 49v.
Voorschoten.
Cornelis Huijgesz. eertijts gewoont hebbende tot Voorschoten verclaert te gebruijcken vande voorsz.
convente vijfthien margen voor tzeventich gulden. Ende opt jaer ’72 betaelt te hebben in handen
vande rentmeester Bentinck inden Haege, eerst de somme van twaelff gulden ende noch int
vertrecken vanden zelven Bentinck negen gulden derthien stuvers. Noch aenden zelven Bentinck ten
tijde van tweede belegge van Leijden aen boter de somme van twaelff gulden ende noch aen gelde
negen gulden, sonder hier van eenige quijtantie te hebben. Presenterende al tzelve bij zijnen eede te
affirmeren. Heeft noch betaelt aen handen vanden rentmeester Kessel opt voorsz. jaer ’72 de somme
van een ende twintich gulden. Alle welcke betalingen affgetogen blijft vande voorsz. jaere ’72 noch
onbetaelt de somme van zes gulden ende zeven stuvers. Resterende voorts de geheele jaeren ’73
ende ’74. Seijt voorts dat hij inden jaere ’73 geen genot van tvoorsz. lant als wesende hoijlant, gehadt
heeft alzoe die van Leijden al tzelve hoij met oock zijn woninge verbrant hebben. Blijckende bij
zeeckere attestatie bij hem alhier overgelevert in date den thienden decembris lestleden. Dat hij van
gelijcken inden jaere ’74 oock geen genot van tvoorsz. lant gehadt en heeft overmits tzelve deur alle
zijne koijen hem bijden soldaeten benomen zijn. Al twelck ende bijsonder mede de voorsz. betaelinge
aen Bentinck gedaen hij verclaert bij zijne solempnelen eede warachtich ende zonder simulatie
geschiet te wesen. Soe dat dat ick commissaris hier opgehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den
voorsz. Cornelis Huijgesz. geordonneert hebbe te betaelen in handen van voorsz. rentmeester Kessel
de voorsz. reste van zes gulden zeven stuvers Jaersdach eerstcomende. Ende aengaende den pacht
vande jaeren ’73 zal betaeln de somme van vierentwintich karolus gulden op twee termijnen als meij
ende Alderheijligen anno ’76 eerstcomende bij gelijcke portien. Quijterende hem den vorderen pachte
vande zelven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 81 folio 50.
Voorschoten.
Joachim Reijersz. wonende tot Stompwijck als getrout hebbende Anneken Lourisdr. eertijts weduwe
van Willem Dircxz. Rosenburch, met de zelve Anneken mede comperende, seijt te gebruijcken drie
margen voor de somme van veerthien gulden tsiaers. Ende heeft zijn voorsz. huijsvrouwe betaelt
opten pacht de anno ’72 aen handen van Bentinck als rentmeester de somme van vijff karolus gulden
sonder daer van quijtantie te hebben. Dan presenteert de voorsz. Anneken tzelve te affirmeren bij
eede. Ende heeft voorts de resterende negen gulden vande voorsz. jaere ’72 betaelt aen handen
vande rentmeester Kessel. Seggende dat haer woninge, bargen, schuijre ende hoij anno ’73 gansch
affgebrant es, waer deur zij inden zelven jaere geen genot vande voorsz. landen gehadt en heeft ende
dat zij insgelijcx int jaer vier ende tzeventich geen genot ter werelt gehadt en heeft. Dat oock veel van
haere beesten bijden soldaeten genomen zijn. Al twelck Anna voorsz. affirmeert bij haeren eede
warachtich te zijn ende dat die voorsz. betalinge aen Bentinck oprechtelick gedaen ende zonder
simulatie geschiet es. Soe dat ick commissaris hier up gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester de
voorsz. Joachim Reijersz. ende zijn voorn. huijsvrouwe den pacht vanden voorsz. jaere van ’73 ende
’74 gansschelick geremitteert hebbe.
Nr. 82 folio 50v.
Voorschoten.
Adriaen Jansz. nu wonende tot Stompwijck ende eertijts tot Voorschoten seijt te gebruijcken vier
margen leggende gemeen in zeven margen, twelck te registere staet, zevendelen in zeven margen,
voor de somme van 12 karolus gulden tsiaers. Daer van resteert de pacht de annis ’73 ende ’74.
Seggende inden jaere ’73 zijn woninge, barch ende schuijren met alle zijn hoij ende gewasch off
gebrant te zijn. Ende zulcx inden zelven jaeren geen ofte zeer weinich genots gehadt te hebben. Ende
dat hem inden jaere ’74 alle zijn beesten benomen zijn bijden soldaeten ten weder zijden, zoe dat hij
alsdoen oock geen genot gehadt en heeft. Altzelve affirmerende bij zijnen eede warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Adriaen
geordonneert hebbe te betaelen meij eerstcomende vier gulden over den pacht de anno ’73.
Remitterende hem den vorderen pacht vanden zelven jaere ende oock den geheelen pacht vanden
jaere ’74.
Nr. 83 folio 51.
Voorschoten.
Hier nae alzoe die voorsz. rentmeester Kessel verstaen hadde dat zeeckere pachters vande voorsz.
convente van Rijnsburch woonachtich tot Voorschoten in groten armoede overleden waeren, bij
naemen: Cornelis Huijgensz. ende Adriaen Maertesz. die tsamen in huijre plagen te hebben twee
margen teelants voor de somme van vier gulden tsiaers, waervan resterende waeren de jaeren ’72,
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’73 ende ’74. Soe heeft de voorsz. rentmeester hem in presentie van mij commissaris geïnformeert
gehadt aenden heere van Wijngaerden opte qualitee vande voorsz. overledens achtergelaeten boelen
ende erffgenaemen. Welcke heere van Wijngaerden verclaerde hem kennelick te wesen dat den boel
vande voorsz. overleden gansch desolaet ende daer aen nijet te verhaelen en es. Ende dat oock zulcx
eenige haerlieder erffgenamen bij aelmisse vanden goeden luijden onderhouden werden. Dat oock
hem aenden zelven boel resteren zoude over die vijff hondert karolus gulden, daer van hij
gansschelick nijet en weet te verhaelen. Soe eest dat ick commissaris bij advijs van de voorsz.
rentmeester den erffgenamen vanden voorsz. Cornelis Huijgesz. ende Adriaen Maertsz.
respectivelijck de voorsz. resterende pachten de annis ’72, ’73 ende ’74 simpelijck geremitteert hebbe.
Nr. 84 folio 51.
Voorschoten.
Marijken Huijgendr. weduwe wijlen Pieter Claesz. eertijts gewoont hebbende onder Voorschoten ende
alsnu wonende inden Lier seijt gebruijct te hebben vanden voorsz. convente de helft van vijff margen
lants voor drie ponden groten vlaems tsiaers. Daer van dander helft gebruijct es geweest bij een Dirck
Gerritsz. alsnu wonende tot Rijnsburch. Ende dat alleenlijck resteert den pacht de anno ’73 als
wesende tleste jaer van haer huijrwaer. Ende alzoe zij inden zelffden jaere ’73 wonende aende
Waddinck benodicht es geweest van daer te vertrecken binnen Leijden. Deurdien dat haer woninge
met meer andere woningen daer omtrent bij die van Leijden gansschelijck affgebrant werde. Zoe heeft
zij weijnich genots van tvoorsz. lant inden zelven jaere gehadt, te min alzoe onlancx daer nae die
vijanden in tzelve quartier quaemen, die alsdoen hier oock vuijt haer gehuijrde landt benomen hebben
acht jonge eenwinter beesten nae dat die zelve beesten ontrent 14 daegen off drie weecken int zelve
lant gegaen hadden ende verhuijrde daer nae haer voorsz. man tvoorsz. lant een ander voor eenen
conincx daelder om tzelffde voor dien somer te moegen gebruijcken. Al twelck zij bij haeren
solempnelen eede verclaerde waerachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier opgehadt tadvijs
vande voorsz. rentmeester de voorsz. Marijcken geordonneert hebbe te betaelen ter cause van
tvoorsz. jaer pachts, Paesschen anno ’76 eerstcomende de somme van zes karolus gulden.
Remitterende haer den vorderen pacht vande zelven jaere ’73.
Nr. 85 folio 51v.
Voorschoten.
Dirck Rutgersz. comparerende vuijten naem ende van wegen Pieter Claesz. int Velt wonende tot
Voorschoten, verclaert gebruijct te hebben seven hondt maedt lants voorde somme van acht karolus
gulden tsiaers. Daer van resteren die jaeren ’73 ende ’74. Ende dat die voorsz. Pieter egeen genot
inden voorsz. jaere ’73 van tvoorsz. lant gehadt en heeft alzoe tzelve bij die van Leijden opt velt
staende aen roocken off gebrant werde. Ende vanden jaere ’74 seijt insgelijcx van tvoorsz. lant geen
genot niet allen gehadt te hebben alzoe thoij opt velt mits die vijanden aldaer laegen es blijven staen.
Dat oock den voorsz. Pieter Claesz. bijde vijanden alle zijn mobelen ende beesten benomen zijn
geweest, zulcx dat hij althans maer een koe en heeft. Daer van hij hem zelven zijne huijsvrouwe moet
alimenteren, soe hij althans in grooter armoede sittende es. Al twelck de voorsz. rentmeester
verclaerde hem genouch kennelick te zijn als hem daer op aen buijren vande voorsz. Pieter Claesz.
genouchsaem geïnformeert hebbende. Soe dat ick commissaris bij advijse vande zelven rentmeester
den voorsz. Pieter Claesz. in regardt van zijne voorsz. schaden ende armoede geordonneert hebbe te
betalen vande voorsz. jaere ’73 sint Jacob eerstcomende de somme van drie karolus gulden.
Remitterende hem den vorderen pacht vanden zelven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 86 folio 52.
Voorschoten.
De zelffde Dirck Rutgertsz. van wegen ende vuijten naeme van Jan Willemsz. wonende tot
Voorschoten, verclaert gebruijct te hebben vande voorsz. convente twee margen hoijlants voorde
somme van acht gulden tsiaers. Daer van resteren die jaeren ’73 ende ’74. Seggende dat die voorsz.
Jan Willemsz. inden voorsz. jaere ’73 geen ofte weijnich genots van tvoorsz. lants gehadt heeft gelijck
hij oock en doet vanden jaere ’74, al om gelijcke redenen aende beschadicheeden van die van Leijden
en vanden vijanden als inde naestvoorgaende verclaeringe gementioneert werdt. Soe dat ick
commissaris hierup gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester, die verclaerde dat hij desen
aengaende oock genouchsaem kennisse hadde, hebbe den voorsz. Jan Willemsz. geordonneert te
betaelen vanden jaere ’73 de somme van drie karolus gulden Ste. Jacob anno ’76 eerstcomende.
Remitterende hem den vorderen pacht vande zelven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74 om redenen
voorsz.
Nr. 87 folio 55.
Zoeterwoude, erfpacht.
Dirck Maertensz. voor hem zelven ende Marijcken Jansdr. huijsvrouwe van Claes Jansz. eertijts
gewoont hebbende tot Soeterwoude, gesuccedeert zijnde inde plaetse van Jan Cornelisz., seggende
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tsamen in erffpacht te gebruijcken acht margen lants voorde somme van zesthien karolus gulden
tsiaers. Waer van die rentmeester seijt te resteren de betalinge vande jaeren ’72, ’73 ende ’74. Die
voorsz. Dirck Maertensz. ende Marijcken zeggen betaelt te hebben in handen vande rentmeester
Bentinck inden jaere ’73 tusschen sint Jan ende sint Jacob inden somer, den geheelen pacht vanden
jaere ’72 ende daer nae noch ten tijde van tlaetste belegge van Leijden, den zelven Bentinck gelevert
te hebben inden Haege een achtendeelken boters voor de somme van zeven karolus gulden, sonder
daer van quijtantie te hebben. Dan presenteert die voorsz. Dirck daer toe zijn eede te doen, seggende
dat zij inden jaeren ’72 redelick genot van tvoorsz. kant gehadt hebben, maer inden jaere ’73 ende ’74
gansschelick geen genot niet alleen alzoe haer gewasch van hoij al met haer woningen, schuijren
ende bargen verbrant es, dat die voorsz. Marijcken oock alle haer beesten benomen zijn, zulcx dat zij
met haer man nu nijet en heeft om off te leven, maer moet haer cost winnen met waercken bij siecken
ende crancken. Ende die voorsz. Dirck Maertensz. seijt oock wel derthien koebeesten bij den
soldaeten verloren te hebben, zoe dat hij met zijn kinderen alsnu maer vier beesten en heeft. Daer
van hij voor hem zelven ende zijne kinderen zijn bijleven moet haelen. Al twelck voorsz. staet zij
respectivelijck affirmeren bij haeren eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier op
gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester, den voorsz. Dirck ende Marijcken Jans ofte Claes Jansz.
haeren man geordonneert hebbe vande voorsz. reste de anno ’73 te betaelen in handen vande
rentmeester Kessel sint Jansmisse eerstcomende de somme van zes gulden eens. Quiterende
henlieden den vordere pacht vanden voorsz. jaere ’73 ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 88 folio 55v.
Zoeterwoude, erfpacht.
Jan Jansz. van Soeterwoude als mede erffgenaem van Jan Claesz. voor hem zelven ende vuijten
naeme vanden anderen erffgenamen, seijt te gebruijcken acht margen lants in erffpachte vande
voorsz. convente voorde somme van zesthien gulden tsiaers, sonder dat hij weet te spreecken
hoeveel jaeren hij ten achteren es. Ende alzoe wij den voorsz. Jan bevonden hebben te wesen van
soberen verstande ende genouch haelff innocent, zoe hebben wij hem voor dese reijse (gedimitteert?)
belastende hem op morgen weder te comen ende met hem te brengen een van sijne naeste gebuijren
tot zijnder assistentie int gundt wij hem affvraegen zullen.
Nr. 89 folio 55v.
Zoeterwoude, erfpacht.
Die voorsz. Jan Jansz. van Soeterwoude inder qualite alsvooren, geassisteert bij Cornelis Lourisz.
eertijts buijrman van Soeterwoude, seijt te persisteren bijde verclaringe op gisteren gedaen ende dat
zij beijde nijet en weten hoe veel jaeren onbetaelt moegen wesen. Seggende ende attesterende die
voorsz. Cornelis Lourisz. bij zijnen eede hem solempnelen affgenomen, hem kennelick te zijn dat de
voorsz. Jan Jansz. met zijn broeders ende susters leven in grooter armoede ende misere ende
genouch althans bij hantreijckinge vande goede luijden, twelck hij weet alzoe hij wel dertich jaeren
buijrman geweest es vande ouders vande voorsz. Jan Jansz., de welcke beijde overleden zijn. Zulcx
datter geen regiment onder den voorsz. Jan Jansz. ende zijnen broeders ende zusters es, elck
lopende zijns weechs in grooter armoede souckende de cost, te meer dat huerluider woninge tot
Soeterwoude gansschelick geruijneert ende desolaet es. Soe dat ick commissaris bij advijse
alsvooren den voorsz. Jan Jans zoon met zijn mede erffgenamen den pacht vande jaeren ’72, ’73
ende ’74 gansschelick geremitteert hebbe.
Nr. 90 folio 56.
Zoeterwoude. (= Stompwijk).
Anneken Cornelis dochter weduwe wijlen Lennert Pietersz. in Stompwijck heeft gebruijct vierdalve
margen twee ende dertich roeden lants volgende tregister vande rentmeester, voor de somme van elff
gulden tsiaers. Daer van resteren te betaelen die jaeren ’72, ’73 ende ’74, mits dat op tjaer ’72 betaelt
zijn vijff karolus gulden. Zoe dat daer van zoude resteren zes karolus gulden. Seijt dat zij gansch geen
gebruijck ofte genot van tvoorsz. lant gehadt en heeft inden jaeren ’73 ende ’74. Dat oock die vijanden
alle haer beesten geslagen ende gegeten hebben, zulcx dat zij althans bij de jegenwoordige oorloge
zoe verarmpt es dat zij genouch bijde goede luijden onderhouden moet werden, winnende somptijts
een stuver mit spinnen. Al twelck zij verclaert bij haeren eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijs alsvooren in consideratie vande groote armoede ende verder(…)ege vande
voorsz. Anneken haer die resterende pachten vande voorsz. drie jaeren geremitteert hebbe.
Nr. 91 folio 56v.
Stompwijk, erfpacht.
Lijsbeth weduwe wijlen Alewijn Dircxz. verclaert te gebruijcken in erffpacht vande voorsz. convente
van Rijnsburch achthien margen lants voorde somme van vijff ende tnegentich gulden tsiaers. Daer
van resteren de jaeren ’73 ende ’74, behalven dat haer man aen handen van Bentinck inden Haeghe
betaelt heeft achthien gulden sonder dar van quijtantie te hebben. Dat zij noch zeijt eenige betalinge
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aende zelven Bentinck bij haeren man gedaen te zijn, daer aff zij geen specificatie en weet te doen.
Seijt dat haer woninge in Stompwijck gansch affgebrant es ende dat zij oock binnen den jaeren ’74
gansch geen genot vande voorsz. landen gehadt heeft, zoe deur d’inundatie vande landen als deur
dien dat de vijanden in Stompwijck ende andere ommeleggende plaetsen continuelicken gelegen
hebben, die haer al offgenomen hebben dat haer gelieffde. Al twelck voorsz. staet ende dat haer man
voorsz. die voorsz. betalinge aen Bentinck oprechtelick ende zonder bedroch gedaen heeft, die
voorsz. Lijsbeth geaffirmeert heeft bij haeren solempnelen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijse alsvooren de voorsz. Lijsbeth geordonneert hebbe te betaelen van tvoorsz.
jaer ’73 de somme van tzestich karolus gulden op vier vierendeel jaers bij egale portien, ingaende
teerste vierendeel jaers Kersmisse anno ’75 eerstcomende. Remitterende haer de vordere pacht vant
zelve jaer ende oock den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 92 folio 61.
Wassenaar.
Adriaen Cornelisz. als getrout hebbende een dochter van Jacob Arentsz. wonende tot Wassenaer seijt
te gebruijcken een besloten croft lants toecomende die sacristije tot Rijnsburch voorde somme van
drie gulden thien stuvers tsiaers. Daer van resteert te betaelen volgende tzeggen vande rentmeester
de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Verclarende die voorsz. Adriaen dat hij vande jaeren ’73 ende ’74
gansschelick geen genot van tvoorsz. lant gehadt en heeft ende dat hij oock groote onverdrachelijcke
schade vande soldaten geleden heeft. Al twelck hij bij zijnen eede affimerende es. Soe dat ick
commissaris hier op gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Adriaen geordonneert
hebbe te betaelen in handen vande zelven rentmeester den geheelen pacht vanden jaere ’72 meij
eerstcomende. Remitterende hem den pacht vanden voorsz. twee andere naevolgende jaeren.
Nr. 93 folio 63.
Vrouwenvenne.
Claes Dircxz. wonende opte Vrouwen venne seijt te gebruijcken 32 margen lants voorde somme van
tnegentich karolus gulden tsiaers, daer van resteert te betaelen den pacht de annis ’73 ende ’74.
Seggende inden voorsz. jaeren weijnich genots vande voorsz. landen gehadt te hebben ende dat hij
groote excessieve costen van teringe vande soldaeten ende mede groot verlies van zijn beesten ende
meer andere schaden gehadt heeft. Dat hij mede den rentmeester Bentinck heeft moeten betaelen
inden voorleden jaere ’74 negen gulden 12 stuvers opten pacht de anno ’73, al nae breder vermelden
zeecker attestatie voor notaris ende getuijgen gepasseert in date den zevenden decembris ’75, ons
alhier gethoont ende bijden rentmeester overgenomen. Ende zoude mitsdien noch opt voorsz. jaer ’73
resteren tachtich gulden ende acht stuvers. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz.
Claes Dircxz. geordonneert hebbe te betaelen in handen vanden voorsz. rentmeester Kessel over de
voorsz. reste de anno ’73, de somme van vijftich gulden ende dat op drie termijnen als Paesschen
ende Baeffmisse anno ’76 ende Paesschen daer aen volgende, telcken een derden paert. Ende
vanden jaere ’74 sal betaelen de helft vande voorsz. geheelen pacht, belopende vijff ende veertich
gulden ende dat op twee termijnen als meij ende Alderheijligen ’77 eerstcomende. Quijterende hem
die vordere reste vande voorsz. twee jaeren respective.
Nr. 94 folio 63.
Vrouwenvenne.
Jacob Jansz. opte Vrouwen venne verclaert met zijn suster te gebruijcken derthien margen weijlants
voorde somme van 42 karolus gulden tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seggende
vande voorsz. landen inden jaere ’74 boven dertich gulden nijet genoten ende verscheijden groote
schaden binnen de voorsz. twee jaeren geleden te hebben bijden soldaeten ende anderen. Ende dat
hij bij zijne kinderen op te voorsz. pachte heeft doen betaelen in handen van Bentinck zes gulden
e
thien stuvers, al breeder blijckende bij attestetie voor notaris ende getuijgen gepasseert in date den 7
novembris anno ’75 hier gesien ende bijden rentmeester overgenomen. Zulcx dat aen pacht de anno
’73 noch resteren zoude 35 gulden 10 stuvers. Soe dat ick commissaris bij advijs als vooren den
voorsz. Jacob Jansz. geordonneert hebbe vande voorsz. resterende pachte de anno ’73 te betaelen
de somme van twaelff gulden op twee termijnen als Paeschen ende Baeffmisse anno ’76
eerstcomende bij gelijcke portien. Ende vande pacht de anno ’74 de somme van veerthien gulden op
twee termijnen als meij ende Alderheijligen eerstcomende bij gelijcke portien. Remitterende hem die
reste vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 95 folio 63v.
Vrouwenvenne.
Cornelis Thijsz. wonende opte venne verclaert te gebruijcken zesseveertichstalven margen lants voor
honderttwaelff gulden siaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74, mits dat hij zeijt aen handen
van Bentinck betaelt te hebben deur dreijgementen van zijn koijen aff te nemen, de somme van
achtien gulden. Soe dat aen tvoorsz. jaer ’73 resteren zoude de somme van 94 gulden. Seggende
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geen volcomelick gebruijck vanden voorsz. landen gehadt te hebben binnen de voorsz. twee jaeren
ende dat hij oock groote onverdrachgelijcke schade gehadt heeft deur den vijanden ende andere
soldaeten aen zijne huijsinge, beesten ende andere goeden, al breder blijckende bij attestatie in date
e
den 7 decembris ’75 hier gesien ende bijden rentmeester overgenomen. Soe dat ick commissaris als
gelet ende gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Cornelis Thijsz. geordonneert
hebbe te betaelen vande voorsz. reste de anno ’73 de somme van 36 gulden op twee termijnen als
Paesschen ende Baeffmisse anno ’76 eerstcomende bij gelijcke portien. Ende vande pacht de anno
’74 te betaelen de somme van vijftich karolus gulden meij ende Kersmisse eerstcomende oock bij
gelijcke portien. Quiterende hem de reste vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 96 folio 64.
Vrouwenvenne.
Jan Aelbrechtsz. voor hem zelven ende voor Jan Duijcker seijt te gebruijcken vijftalve margen lants
voorde somme van achtien gulden tsiaers. Daer aen resteren te betaelen de jaeren ’73 ende ’74,
behalven dat hij aen handen van Bentinck heeft moeten betaelen twee gulden ende vijff stuvers, zoe
dat aen tjaer ’73 resteren zoude vijfthien gulden vijftien stuvers. Seggende groote onverdraechgelijcke
schade ende overlaste deur den soldaeten geleden ende oock zeer weijnich genots vande landen
gehadt te hebben, blijckende bij zeeckere attestatie voor notaris ende getuijgen gepasseert in date
den zevenden decembris 1500 vijff ende tzeventich hier geëxhibeert ende bijden rentmeester
overgenomen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsboven den voorsz. Jan Aelbrechtsz.
geordonneert hebbe te betaelen vande voorsz. reste de anno ’73 de somme van thien karolus gulden
op twee termijnen als Paesschen ende Baeffmisse anno ’76 eerstcomende bij gelijcke portien.
Quiterende hem de vordere reste vanden zelven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 97 folio 64v.
Vrouwenvenne.
Mathijs Willemsz. opte venne als erffgenaem van Willem Jansz. sijnen vaeder saliger gedachten
verclaert te gebruijcken 21 margen lants voorde somme van 62 gulden tsiaers. Daer van resteert den
pacht de annis ’73 ende ’74, mits dat hij daer op aen handen van Bentinck betaelt heeft de somme
van drie gulden ende 4 stuvers ende noch zestalve gulden. Resterende mitsdien vande voorsz. jaere
’73 de somme van 53 gulden zeven stuvers. Verclarende binnen de voorsz. twee jaeren weijnich
genots vanden voorsz. landen gehadt ende groote excessijve schulden bij den soldaeten geleden te
hebben. Al breder blijckende bij attestatie in date den zevenden decembris 1500 vijff ende tzeventich,
hier gesien ende bijden voorsz. rentmeester overgenomen. Soe dat ick commissaris bij advijse
alsvooren de voorsz. Mathijs geordonneert hebbe te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester
Kessel ter cause vande voorsz. reste de anno ’73 de somme van zesthien gulden op twee termijnen
als Paesschen ende Baeffmisse ’76 bij gelijcke portien ende vanden pacht de anno ’74 de somme van
vier ende twintich gulden mede op twee termijnen als meij ende Alderheijligen anno ’76 bij gelijcke
portien. Quijterende hem die reste vanden voorsz. twee jaeren.
Nr. 98 folio 65.
Vrouwenvenne.
Jan Reijnertsz. voor hem zelven ende vuijten naemen van Jan Cornelisz. als erffgenaem van Cornelis
Baenen verclaert te gebruijcken zes ende dertich margen lants voorde somme van hondert
vijffentwintich gulden. Daer van resterenen die jaeren ’73 ende ’74, mits dat hij zeijt daer op aen
handen van Bentinck betaelt te hebben de somme van thien gulden vier stuvers. Zoe dat op tjaer ’73
resteren zoude de somme van 114 gulden 1 stuver. Verclarende groote excessijve schaden ende
weijnich genots vande voorsz. landen gehadt te hebben, al breder blijckende bij attestatie in date als
voor hier geëxhibeert ende bijden rentmeester overgenomen. Soe dat ick commissaris op als gelet
ende hier op gehadt hebbende tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Jan Reijnertsz.
geordonneert hebbe ter cause vande voorsz. reste de anno ’73 te betaelen in handen vande
rentmeester Kessel, de somme van vijftich karolus gulden op twee termijnen als Paesschen ende
Baefmisse ende vande pacht de anno ’74 de somme van tzestich karolus gulden, te betaelen meij
ende Alderheijligen al anno ’76 eerstcomende. Remitterende hem den vorderen pachte vande voorsz.
twee jaeren.
Nr. 99 folio 66v.
Warmond.
Willem Jansz. wonende tot Warmondt als oom ende voocht vande weeskinderen van Gerrit Jansz.
Jan Willemsz. zijn broeder ende Floris Pietersz. als man ende voocht van zijn huijsvroue voor hem
zelven, verclaren te gebruijcken thien margen lants voorde somme van tzestich karolus gulden tsiaers.
Seggende ten achteren te wesen als reste vande jaere ’72, 27 gulden negenthien stuvers ende de
geheel jaeren ’73 ende ’74. Ende dat henluijden wel 27 beesten bijden vijanden benomen zijn. Dat
oock de voorsz. Floris Pietersz. zijn huijs ende woninge offgebrant es zoe dat zij sober genot vande
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voorsz. landen binnen de voorsz. jaeren ’73 ende ’74 ende groote oncosten gehadt hebben van
tmaecken van kaeden ende van molens. Al blijckende bij zeeckere attestatie voor notaris ende
getuijgen gedaen in date den vierden junij 1575, ons alhier getoont ende bijden voorsz. rentmeester
overgenomen. Soe dat ick commissaris gehoort mede daffirmatie bij eede bij henluijden in
supplementie van provisie gedaen ende hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester, den voorsz.
Willem ende Floris inder qualitee alsboven geordonneert hebbe die voorsz. 27 gulden negenthien
stuvers als reste vande jaere ’72 te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester meij toecomende
ende aengaende den voorsz. jaere ’73 sullen in voldoeninge vandien betaelen den voorsz.
rentmeester de somme van dertich karolus gulden op twee termijnen, te weten Jacobi ’76 deen helft
ende dander helft Kersmisse daer aen volgende. Quijterende henluijden den vordere pacht vande
voorsz. jaere ’73 ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 100 folio 66v.
Warmond.
Cornelis Jansz. wonende tot Warmond verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente vier margen
voorde somme van zessentwintich gulden tsiaers. Daer van resteren te betaelen volgende des
rentmeesters aenseggen ende zijn register de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Seggende dat hij inde voorsz.
jaeren zeer weijnich genots vande voorsz. landen gehadt heeft ende dat hem oock wel ontrent dertich
stuck beesten, zoe jonge als oude bijden vijanden benomen zijn, daer van hij eenige met groot gelt
heeft moeten redimeren. Dat oock zijn woninge zeer ontramponeert ende zijn berch verbrant es. Al
twelck hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren
den voorsz. Cornelis Jansz. geordonneert hebbe te betaelen Paesschen anno ’76 eerstcomende
tgeheele jaer pachts de anno ’72. Ende aengaende tjaer ’73 zal betaelen de somme van twaelff
karolus gulden op twee termijnen als meij ende Baeffmisse ’76 eerstcomende, bij gelijcke portien.
Remitterende hem de vordere pachte vande voorsz. jaere ’73 ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 101 folio 67.
Warmond.
Pieter Pietersz. als erffgenaem van wijlen Marijken, Pieter Jacobsz. weduwe zijn moeder saliger
gedachten wonende tot Warmondt, seijt te gebruijcken vijff margen leggende tot Sassenhem voor
zevenentwintich gulden tsiaers. Daer off die rentmeester seijt te resteren den pacht vanden jaeren ’72,
’73 ende ’74, sonder dat hij Pieter daer van eenige pertinente verclaringe weet te doene. Op welcke
reste ende jaeren hij zeijt betaelt te hebben deur constranicte in handen van Bentinck als rentmeester
in presentie van Jan Lambrechtsz. hier mede comparerende, de somme van zeven ende twintich
gulden, zoe dat daer mede tgeheele jaer ’72 betaelt zoude zijn. Dat hij oock vanden voorsz. landen
annis ’73 ende ’74 gansschelijck geen genot gehadt en heeft, alzoe hij van tzelve lant deurden
vijanden geweecken es ende hem in andere plaetsen onthouden heeft. Al twelck voorsz. staet ende
dat hij die voorsz. betaelinge oprechtelijck aen Bentinck gedaen heeft, hij affirmeert bij zijnen
solempneelen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris in supplementie van provisie oock
gehoort dattestatie bij eede gedaen vande voorsz. Jan Lambrechtsz. nopende die voorsz. betalinge
de anno ’72 den voorsz. Pieter Pietersz. overmits zijn groote armoede vande pacht vande voorsz.
jaere ’73 geordonneert hebbe te betaelen de somme van twaelff karolus gulden op twee jaer dach bij
gelijcke portien, daer van teerste jaer verschenen sal wesen Kersmisse ’76. Quiterende hem den
vordere pacht vande zelven jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 102 folio 67v.
Warmond.
Henrick Huijgen van Warmondt seijt dat hij vande voorsz. convente met Barthout Lijclaesz. nu
overleden, plach te gebruijcken vijff margen lants voorde somme van vijff ende twintich gulden,
volgende tregister vande rentmeester. Waervan resteert te betaelen de anno ’72 derthien gulden thien
stuvers ende dat tzelve jaere ’72 zijn laetste huijrwaer geweest es zulcx dat hij inden jaeren ’73 ende
’74 geen huijr aen tvoorsz. lant gehadt heeft, dat hij oock alle zijne beesten op twee ofte drie nae
bijden vijanden verloren heeft. Dat hem bijden zelven vijanden affgebrant zijn twee huijsen. Al twelck
hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren hem
geordonneert hebbe te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester Petrij ad Cathedram
eerstcomende de somme van acht karolus gulden. Remitterende hem die reste vande voorsz. jaere
’72.
Nr. 103 folio 68.
Warmond.
Cornelis Corsz. zoon van Kors Foijtgens tot Warmondt voor hem zelven als erffgenaem van zijn
voorsz. vaeder voor deen helft, verclaert te gebruijcken de helft van zeven margen ende vier hondt
daer van Maerten Corsz. zijn broeder als mede erffgenaam gebruijckende es dander helft van vier
margen. Daer van dander helft gebruijct werdt bij Jan Lijclaesz. Zulcx dat tot zijne laste alhier daer van
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compt een margen ende beloopt die portie van zijne pacht jaerlicx ter somme van 32 gulden 10
stuvers. Waer op hij zeijt betaelt te hebben aen handen van Bentinck op tjaer de anno ’72 de somme
van acht gulden, zonder daer van quijtantie te hebben. Dan presenteert tzelve bij eede te affirmeren.
Ende dat hij noch op tzelve jaer betaelt heeft aen handen van rentmeester Kessel thien gulden
negenthien stuvers ende een halve, zoe dat voor zijn portie aen tvoorsz. jaer ’72 noch zoude resteren
derthien gulden elfftalve stuver. Inde reste voorts de geheele pachten de annis ’73 ende ’74. Seijt
nijettemin dat hij inden voorsz. jaeren ’73 ende ’74 geen genot ter werelt vande voorsz. landen gehadt
en heeft, dat hem oock twaelff beesten ende zeeckere schapen met een paert eensdeels bijden
soldaten affgenomen ende eensdeels affgestorven zijn. Alle twelck ende bijsonder mede dat hij de
voorsz. betaelinge aen Bentinck zonder fraude ofte eenige valsheijt gedaen heeft, hij verclaert bij zijne
eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Cornelis Corsz.
geordonneert hebbe te betaelen aen handen vande voorsz. rentmeester Kessel de voorsz. reste van
derthien gulden thien stuvers ende een halve Petrij ad Cathedram eerstcomende. Remitterende hem
die jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 104 folio 68v.
Warmond.
Pieter Jacobsz. van Warmondt als erffgenaem vuijten naeme van zijn huijsvrouwe van Cornelis
Gerritsz. Coninck, seijt gebruijct te hebben acht margen voorde somme van 40 karolus gulden tsiaers.
Waervan resteert te betaelen de anno ’72 de somme van vier ende twintich karolus gulden ende
voorts de jaeren ’73 ende ’74. Seggende zijn woninge gansch affgebrant te zijn ende dat hij zeer
weijnich genots vande voorsz. landen inde voorsz. drie jaeren gehadt heeft. Seggende mede dat hij
anno ’73 in teerste belegge binnen Leijden geweest es aldaer hij zijn beesten ten vijlen prijse moste
vercopen, deurdien hij geen hoij ofte voeder en hadde. Dat hem oock wel twintich beesten zoe bijden
vijanden affgenomen als offgestorven zijn. Alle twelck hij bij eede affirmeert warachtich te wesen. Soe
dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Pieter Jacobsz. geordonneert hebbe te betaelen
aen handen vande voorsz. rentmeester de voorsz. reste van 24 karolus gulden op twee termijnen als
meij ende Alderheijligen anno ’76 eerstcomende, bij gelijcke portien. Remitterende hem den geheelen
pach de annis ’73 ende ’74.
Nr. 105 folio 69.
Willem IJsbrantsz. getrout hebbende Geertgen, Dirck Aelbrechtsz. weduwe tot Warmondt ende de
zelve Geertgen mede comparerende, verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente zeven hondt
landts voor acht karolus gulden tsiaers, zoe de rentmeester sustineert. Alzoe Geertgen seijt maer zes
gulden den pacht te wesen, daer van resteert den pacht de anno ’74. Seijt geen genot vande voorsz.
landen gehadt te hebben, indien nijet tegenstaende te hebben moeten betaelen in handen van
Bentinck den vollen pacht tot zes gulden toe de jaere ’73 als zij presenteert bij eede te stercken
welcke penningen zij seijt betaelt te hebben in presentie van Willem Claesz. hier mede comparerende
als voocht van haer Geertgen voorsz., gelijck oock de zelve Willem presenteert bij zijnen eede te
verclaren. Soe dat ick commissaris gehoort daffirmatie daer bij de voorsz. Geertgen ende Willem
Claesz. respective bij eede verclaert hebben de voorsz. betalinge aen Bentinck rechtvaerdelick
gedaen te wesen, den voorsz. Willem IJsbrantsz. inder qualitee alsboven den geheelen pacht de anno
’74 geremitteert hebbe.
Nr. 106 folio 69v.
Warmond.
Maerten Corsz. broeder van Cornelis Corsz. mede erffgenaem van Cors Gerritsz. seijt voor zijn deel te
gebruijcken vande voorsz. convente de helft van zeven margen vier hondt lants voorde somme van
vijff ende twintich gulden tsiaers. Ende datter noch twee margen, wesende de helft van vier margen,
welcke twee margen hij zeijt bijden voorsz. Cornelis Corsz. zijnen broeder alleen gebruijct te werden.
Dan welcke voorsz. zijnen huijrwaer resteert te betaelen die jaeren ’72, ’73 ende ’74 sonder dat hij
eenich gebruijck ofte genot vanden voorsz. twee leste jaeren gehadt heeft alzoe hij geen beesten en
hadde. Levende met zijn kinderen jegenwoordelick in grooter armoede. Al twelck hij bij zijnen eede
affirmeert warachtich te wesen. Sulcx dat ick commissaris in respecte vande groote ende genouch
notoire armoede ende miseraebelitee vande voorsz. Maerten bij advijse alsvooren den zelven Maerten
de geheele resterende pacht vande voorsz. drie jaeren quijtgeschouden hebbe.
Nr. 107 folio 69v.
Warmond.
Marijken Gerritsdr. vuijten naeme van Lijsbeth Jansdr. weduwe wijlen Gerrit Matheusz. haer moeder
seijt te gebruijcken aenderhalve hont lants voor 35 stuvers tsiaers. Ende den pacht vande jaeren ’73
ende ’74 geheel betaelt te hebben aen handen van Bentinck, blijckende bij quijtantie hier gesien ende
bij den rentmeester overgenomen. Welcke betalinge zij boven dien offereert oft noodt waere in

31

supplementie van provisie te stercken bij eede rechtvaerdelick ende sonder fraude geschiet te zijn.
Soe dat ick commissaris haer bij advijse vanden rentmeester suppliciter geremitteert hebbe.
Nr. 108 folio 70.
Warmond.
Willem Pietersz. Bisscop vuijten naeme van Pieter Jan Thonisz. van Warmondt seijt dat die voorsz.
Jan Thonisz. vande voorsz. convente gebruijct heeft een halff hondt 25 roeden lants voor de somme
van zes stuvers tsiaers. Daer van die rentmeester sustineert te resteren de jaeren ’72, ’73 ende ’74.
Seggende de voorsz. Bisschop dat die voorsz. Pieter in alle die voirsz. drie jaeren geen gebruijck ter
werelt van tvoorsz. lant gehadt heeft alzoe tzelve lant gelegen es achter Warmondt ende zijn woninge
affgebrant es zoe dat hij binnen den voorsz. tijde continuelicken gewoont heeft binnen Leijden ende
mitsdien geen genot deurde soldaeten ende vijanden vant voorsz. lant en heeft moegen hebben. Soe
dat ick commissaris bij advijse vande voorsz. rentmeester den voorsz. Pieter den gehelen pacht vande
voorsz. drie jaeren geremitteert hebbe.
Nr. 109 folio 74.
Sassenheim.
Maerten Dircxz. van Sassenhem nu wonende tot Warmont voor hem zelven ende vuijten naeme
vande weduwe ende andere erffgenamen van Dirck Jansz. verclaert te gebruijcken 15 margen
leggende tot Sassenhem voorde somme van hondert karolus gulden tsiaers. Ende werdt bevonden
volgende tregister vande rentmeester te resteren vande pacht de anno ’72 betaelt te hebben aen
handen van Bentinck binnen Haerlem de somme van vijff ende twintich gulden, blijckende bij zeeckere
attestatie ons alhier verthoont ende bij den rentmeester over genomen. Dat hij oock zeer groote
schade bij deser oorloge geleden en heeft alzoe zijn woninge tot Sassenhem gansch affgebrant es.
Dat hij oock van tvoorsz. lant weijnich genots inde drie voorgaende jaeren gehadt heeft behalven dat
hem daer en boven benomen zijn vande soldaten vier koijen twee paerden ende acht schapen. Al
twelck ende bijsonder mede dat die voorsz. betalinge aen Bentinck gedaen hij verclaert bij zijnen eede
warachtich ende sonder fraude te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vande voorsz.
rentmeester den voorsz. Maerten geordonneert hebbe te betaelen Petri ad Cathedram eerstcomende
vande reste vande voorsz. jaere ’72 de somme van derthien karolus gulden. Quijterende hem den
vorderen pacht vande zelven jaere ende voorts beijde de voorsz. jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 110 folio 74.
Sassenheim.
Barthout Jacobsz. Clinckenberch wonende alnu tot Warmont verclaert vande voorsz. convente
gebruijct te hebben 52 margen lants voor twee hondert vijftich karolus gulden tsiaers. Daer van
resteert den pacht de annis ’72, ’73 ende ’74, mits dat hij opt voorsz. jaer ’72 seijt betaelt ten hebben
in handen van Bentinck tachtich karolus gulden, sonder daer van quijtantie te hebben. Dan blijckt
eensdeels nopende de somme van dertich gulden bij attestatie van een getuijge alhier bijden
rentmeester overgenomen ende presenteert bij eede te affirmeren dat hij noch opt zelve jaer de
rentmeester Kessel betaelt heeft vijffenveertich karolus gulden ende die vrouwe priorinne van
Rijnsburch een halff vat boters voor achtthien karolus gulden. Dat hij noch den voorsz. Bentinck als
rentmeester ende in affcortinge vande pacht vercoft heeft een hencxt veelen voor 15 karolus gulden,
maeckende tsiaers hondert acht ende vijftich karolus gulden, sulcx datter noch resteert vande voorsz.
jaere ’72, 92 gulden. Seggende bij deser oorloge verloren te hebben 28 melcte koijen, zeven vaersen
calff draegende, zes merri paerden, twee schoone hencxten ende achthien schapen. Ende dat hem
voorts benomen es alt coorn gewasch hoij ende inboel ten tijde als die woninge genaemt
Clinckenburch, toecomende den voorsz. convente daer hij op woonde, bij die van Leijden anno ’73
affgebrant werde. Al twelck voorsz. staet ende oock insonderheijt de voorsz. betaelinge aen Bentinck
gedaen, hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede warachtich ende zonder eenige simulatie ofte
fraude geschiet te wesen. Soe dat ick commissaris in regardt vande groote excessijve bederffenisse
ende verarminge vande voorsz. Bartholomeeus bij advijs als vooren hem geordonnert hebbe ter cause
vande voorsz. reste de anno ’72 te betaelen in handen vanden rentmeester Kessel de somme van 20
karolus gulden op twee jaer dach bij gelijcke portien, daer van teerste jaer verschenen zal wesen
Kersmisse anno ’76 eerstcomende. Quiterende hem die vordere voorsz. reste mitsgaders den
geheelen pacht de anno ’73 ende ’74.
Nr. 111 folio 75.
Sassenheim.
Jacob Claesz. vuijten naeme van zijn huijsvrouwe ende Meijnsgen Barthoutsdr. huijsvrouwe van
Maerten Pietersz. erffgenamen van Jan Dircxz., in zijn leven wonende tot Sassenhem, verclaren te
gebruijcken vijff ende twintich margen een hondt derthien roeden lants voor de somme van hondert
vijff ende veertich gulden. Daer op zij zeggen betaelt te hebben aende voorsz. Bentinck eerst vijff
ende twintich gulden ende dat bij handen van hem Jacob Claesz. volgende die quitantie daer van
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zijnde ons alhier verthoont ende den rentmeester overgelevert. Ende noch aenden zelven Bentinck
twintich karolus gulden bij handen vande voorsz. Maerten Pietersz. man vande voorsz. Meijnsgen,
twelck de zelve Meijnsgen presenteert bij eede te verclaren alzoe zij daer van geen quijtantie heeft.
Dat zij noch betaelt hebben den rentmeester Kessel de somme van 43 karolus gulden. Sulcx dat aen
tvoorsz. jaere ’72 resteren zoude de somme van 57 karolus gulden ende voorts de jaeren ’73 ende
’74. Seggende dat alzoe die voorsz. Jan Dircxz. tot Sassenhem vast aen tveltleger woonende inden
jaere ’73 den tijdt van vier ende twijntich weecken lanck tzijnen huijse gehadt heeft 24 ruijters ende
oock tot anderen tijde twintich ruijteren teffens, wiens paerden alle haer coorn hoij ende gewasch
geheel affgegeten hebben, boven dien dat zij den ruijteren noch alle den cost mosten geven. Dat hen
daer en boven bijden vijanden affgenomen zijn zeventhien melckte koijen, twee paerden, twaelff
schapen, noch vijfthien jonge beesten daer onder waeren drie vette beesten. Ende es haer huijsinge
tot Zassenhem meest al gedestrueert. Dat zij oock ten tijde tveltleger tot Sassenhem lach eens gehadt
hebben met andere drie (hamsen) vijff baendelen knechten die henlieden al offteerden, aten ende
droncken ende offbranden tgundt zij wisten te becomen. Soe dat zijlieden inder voorsz. twee jaeren
geen prouffijt vande voorsz. landen gehadt hebben waer deur zijlieden nu geheel verarmpt zijn. Al
twelck ende bijsonder mede die voorsz. betaelinge aen Bentinck gedaen zij verclaerden bij eede
warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz.
Jacob Claesz. ende Maerten Pietersz. geordonneert hebbe te betaelen in handen vande voorsz.
rentmeester Kessel ter cause vande voorsz. reste de anno ’72 de somme van zesthien karolus gulden
op twee halve jaeren, daer van teerste verschenen zal wesen sint Jan ende tander Kersmisse anno
’76 eerstcomende. Remitterende henlieden de voorsz. vordere reste ende oock den geheelen pacht
de annis ’73 ende ’74.
Nr. 112 folio 75v.
Sassenheim.
Floris Gerritsz. erffgenaem van Gerrit Dircxz. voor hemzelven ende vuijten naeme van zijn andere
susters ende broeders, seijt te gebruijcken vande voorsz. convente 13 margen ende drie hondt lants
voor de somme van tnegentich karolus gulden tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’72, ’73 ende ’74,
mits dat zij aen handen vande voorsz. rentmeester Kessel betaelt hebben twintich gulden zoe datter
aen tvoorsz. jaer ’72 noch resterende es tzeventich gulden. Seijt weijnich genots inde voorsz. drie
jaeren gehadt te hebben, dat hij oock groote onverdrachgelijcke costen gehadt heeft vande ruijteren
ende sodaeten van tleger tot Sassenhem alzoe hij zoe lange tleger daer lach 24 ruiteren tot zijn huijse
gehadt heeft, de welcke hem over de vier hondert gulden affgeset hebben. Hebben noch bijden
vijanden verloren zes koijen, twee paerden, acht schapen, tsaemen waerdich zijnde twee hondert
vijftich gulden. Dat oock heurlieden woninge zeer gebroocken ende gedestueert es. Al twelck hij
affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs vande
rentemmester de voorsz. Floris Gerritsz. geordonneert hebbe te betaelen in voldoeninge van tvoorsz.
jaer ’72 de somme van vier ende twintich gulden op twee halve jaeren bij gelijcke portien als sint
Jansmisse ende Kersmisse ’76 eerstcomende. Remitterende hem den vorderen pacht vande zelven
jaere ende voorts den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 113 folio 79.
Koudekerk.
Claes Pietersz. de zoon van Pieter Dircxz. wonende tot Coudekerck verclaert te gebruijcken vande
convente van Rijnsburch twintich margen lants voorde somme van hondert karolus gulden tsiaers.
Daer van hij tjaer ’72 geheel betaelt heeft aende rentmeester Kessel. Ende es schuldich den geheelen
pacht de annis ’73 ende ’74 maer en heeft inden jaere ’73 tlant nijet langer gebruijct dan ontrent tot
Jacobi toe. Ende zijn hem benomen bij den vijanden dertien jonge beesten ende es zijnen geheelen
dorsch bijden vijandt gedorst. Ende inden jaere ’74 zijn hem benomen acht koijen met een merrije wel
waerdich tzestich karolus gulden die hij al quijt gebleven es. Ende daer en boven waeren hem
benomen acht melcte koijen die hij heeft moeten redineren met ontrent vier ponden groot vlaems.
Ende es oock doorden vijanden genootsaect geweest beijde de voorsz. jaeren zijn woninge te moeten
verlaeten, al blijckende bij certificatie ons alhier geëxhibeert ende bijden rentmeester overgenomen.
Sulcx dat boven dat hij ofte zijn ouders sonderlinge geen genot gehadt en hebben groote
onverdraechgelijcke schade geleden heeft. Soe dat ick commissaris gehoort tadvijs als vooren den
voorsz. Claes Pietersz. geordonneert hebben in voldoeninge van tvoorsz. jaer pachts de anno ’73 te
betaelen in handen vande voorsz. rentmeester de somme van 20 karolus gulden eens op twee
termijnen als Jacobi ende Kersmisse anno ’76, bij gelijcke portien. Remitterende hem de reste vande
zelven jaere ’73, mitsgaders den pacht vande jaere ’74.
Nr. 114 folio 79.
Koudekerk.

33

Jan Dircxz. wonende tot Coudekerck verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente drie margen vijff
hondt voor achthien gulden vijff stuvers tsiaers, Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Dan alzoe
hij in beijde de belegeringen der stadt Leijden inden voorsz. jaeren geschiedt binnen de zelffde stede
geweest es, zoe en heeft hij van tgenot der voorsz. landen nijet geproffiteert, immers heeft insgelijck
meer tot oncosten gehadt dan tzelve genote bedraegen mochte. Dat oock hem alle zijnen beesten wel
tot hondert ende twintich toe in getaele staende deese trouble mitsgaders alle andere roerende
goeden ende inboel bijden vijanden benomen zijn geweest, zoe dat hij wel zes duijsent gulden
beschadicht es geweest. Als van desen breder blijckende mochte bij certificatie voor notaris ende
e
getuijgen gepasseert in date den 23 meij ’75 daer van hij copie auctentijcq onder den voorsz.
rentmeester gelaeten heeft. Presenterende daer en boven noch tzelve te affirmeren bij eede. Mits
twelck ick commissaris bij advijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Jan Dircxz. quijtgeschouden
hebbe den geheelen pacht vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 115 folio 79v.
Koudekerk.
Lenaert Adriaensz. schout van Coudekerck verclaert dat hij met eenen Pouwels Arentsz. ende Neel
Bruijnen in pacht gehadt heeft vande voorsz. convente tsamen 25 margen lants voorde somme van 40
karolus gulden. Daer van zijn portie voor de helft van tvoorsz. lant bedraecht twintich gulden tsiaers.
Ende resteert de jaeren ’73 ende ’74, binnen welcken tijde hij zeijt geen genot van tvoorsz. lant gehadt
te hebben alzoe hij thoij op tvelt heeft moeten laeten leggen deur dopcompste vanden vijanden. Dat
hem oock drie paerden ende thien koijen, mitsgaders alle zijn moebelen bijden vijanden benomen zijn.
Al twelck hij affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse vande
voorsz. rentmeester den voorsz. Lenaert Adriaensz. den geheelen pacht voor zijn portie vanden
voorsz. twee jaeren quijtgeschouden hebbe om redenen hier vooren verhaelt.
Nr. 116 folio 80.
Koudekerk.
De voorsz. Lenaert Adriaensz. vuijten naeme vande erffgenamen van Marijcken, Cornelis Adriaensz.
weduwe seijt dat de zelve weduwe gebruijct heeft vande voorsz. convente twintich margen lants voor
hondert karolus gulden. Daer van resteert de anno ’72 noch vijffentwintich gulden ende voorts de
geheele jaeren ’73 ende ’74. Verclarende hem kennelijck te zijn dat de voorsz. erffgenaemen inde
voorsz. twee leste jaeren ganschelijck geen genot van tvoorsz. lant gehadt en hebben. Ende dat haer
haver, kennip ende andere vruchten al tsamen op tvelt deur den vijanden gebleven zijn. Dat oock
henlieden alle haer beesten, jonck ende out benomen zijn waer deur die voorsz. erffgenamen tot
sulcken armoede gecomen zijn dat zijlieden alsnu doer hantreijckinge vande goede luijden
onderhouden moeten werden. Al twelck hij weet als wesende oom vande voorsz. erffgenamen ende
zulcx inden voorsz. jaeren zelffs gesien hebbende twelck hij oock bij zijnen eede affirmeert warachtich
te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. erffgenamen de voorscreven
reste de anno ’72 ende voorts die geheele jaeren ’73 ende ’74 geremitteert hebbe.
Nr. 117 folio 80v.
Koudekerk.
Marijcken Florisdr. weduwe wijlen Claes Willemsz. ende Gerrit Florisz. vuijten naeme van Meijnsgen
Jansdr. weduwe van Floris Gerritsz., al wonende tot Coudekerck seggende vande voorsz. convente te
gebruijcken tsamen vier margen lants voor vier gulden tsiaers soe zij sustineren, daer tegens de
rentmeester sustineert den pacht te wesen zes gulden tsiaers volgende den blaffaert vanden
rentmeester Bentinck. Die voorsz. Marijcken seijt noijt meer dan vier gulden van de voorsz. vier
margen betaelt ende oock tzelve lant nijet hoger gehuijrt te hebben. Die rentmeester seijt den pacht
inde leste verhuijringe twee gulden verhoocht te wesen volgende tvoorsz. blaffaert. Eijntelijck
accordeerden inden huijre van zes gulden tsiaers. Daer off resteert vande jaere ’73 vier gulden ende
voorts tgeheele jaer ’74. Seggende dat zijlieden sonderlinge geen genot ofte prouffijt vande voorsz.
lande inde voorsz. twee jaeren gehadt te hebben deur tbelet vande vijanden ende dat haer oock
groote schade in haer beesten ende ander gewasch bijden vijanden gedaen es geweest. Al twelck zij
bij eede affirmeren warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris om redenen voorsz. hier op gehoort
den voorsz. rentmeester, de voorn. Marijcken met haere consorten de resterende pacht vande voorsz.
jaere ’73, mitsgaders tjaer ’74 geheel geremitteert hebbe.
Nr. 118 folio 80v.
Koudekerk.
Floris Willemsz. vuijten naeme vande weduwe van Dirck Gerritsz. tot Coudekerck seijt vande voorsz.
convente te gebruijcken twee margen ende twee hondt lants voorde somme van thien karolus gulden
volgende die leste verhuijringe ende den memoriael vanden rentmeester Bentinck daer van zijnde.
Waervan resteren de jaeren ’73 ende ’74 ende welcke hij zeijt zeer sober genot vande voorsz. landen
gehadt te hebben ende dat die voorsz. weduwe oock groot verlies van beesten ende andere goeden
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deurden vijanden gehadt heeft. Al twelck hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris den voorsz. den voorsz. Floris inden naem alboven geordonneert hebbe te betalen Petri
ad Cathedram eerstcomende de somme van vier karolus gulden ende dat vanden pacht vanden jare
’73. Remitterende hem die reste vanden pacht vanden voorsz. jaere ’73, mitsgaders tgeheele jaer ’74.
Nr. 119 folio 81.
Koudekerk.
Trijntgen Claesdr. weduwe wijlen Cornelis Bruijnesz. wonende tot Coudekerck seijt in pachte gebruijct
te hebben de helft van vijff ende dertich margen lants voor de somme van twintich karolus gulden.
Waer van dander helft gebruijct es bij Lenaert Adriaensz. schoudt van Coudekerck hier vooren
gementioneert. Ende resteert bij haer comparante te betaelen de anno ’72 de somme van twaelff
karolus gulden thien stuvers ende voorts de jaeren ’73 ende ’74. Seggende dat zij vande jaeren ’73
ende ’74 gansschelijck geen genot vande voorsz. landen gehadt en heeft deur den soldaeten. Dat
oock alle haer beesten zoe jonge als oude, haer bijden soldaeten ten wederzijden benomen zijn. Al
twelck zij affirmeert bij haeren eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehoort
tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Trijntgen Claesdr. geordonneert hebbe te betaelen aen
handen vande voorsz. rentmeester de geheele reste de anno ’72, belopende twaelff gulden thien
stuvers meij toecomende. Remitterende haer den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 120 folio 84.
Boskoop erfpacht.
Aem Claesz. van Boscoop nu wonende ter Goude voor hem zelven ende vuijten naeme van zijn
consorten besitters van een erffpacht van 22 margen drie hondt lants voorde somme van 40 karolus
gulden tsiaers. Seijt nijet schuldich te wesen maer betaelt te hebben zijnen voorsz. erffpacht vanden
jaeren ’72, ’73 ende ’74. Te weten van ’72 in handen van Lodewijck de Rouwe schoudt van Rijnsburch
ende de andere twee jaeren in handen vanden rentmeester Kessel onder protestatie voor zeeckere
looffwaerdige persoonen in presentie vande rentmeester Kessel gedaen van zulcke quijtscheldinge te
genieten gelijck andere in gelijcke cas bij ordonnantie vande Staten ofte anders souden moegen
genieten. Welcke voorsz. betalinge tot dien eijnde ende deur vrese dat den voorsz. erffpacht nijet en
zoude vervallen, geschiedt es ende anders nijet. Seggende dat hij met zijn comparanten vande jaeren
’73 ende ’74 sonderlinge geen genot gehadt en hebben alzoe inde voorsz. twee jaeren die vijanden
zoe opde Goudtsche sluijsen ende veel andere plaetsen ontrent de landen in questie haer leger
gehouden hebben. Ende dat oock mits deurlatinge vande wateren tot ontset van Leijden die landen
aldaer onder water gelegen hebben. Al twelck hij affirmeert bij zijnen eede zulcx warachtich te zijn.
Soe dat ick commissaris gehoort hebbende den eedt vanden voorsz. Aem Claesz. tot tgundt voorsz.
es ende oock tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorn. Aem Claesz. met zijn consorten vanden
voorsz. twee jaeren ’73 ende ’74 tsamen geremitteert hebbe de somme van veertich gulden eens bij
gelijcke portien respective op elcke jaere, waer van zijlieden metten voorsz. rentmeester sullen
handelen, tzij in toecomende betaelinge ofte anders zoe behoren zal, ofte bij gebreecke van dien
ordonnere den voorsz. rentmeester den voorsz. Aem Claesz. met zijn consorten de voorsz. veertich
gulden te restitueren.
Nr. 121 folio 84v.
Boskoop erfpacht.
De zelffde Aem Claesz. noch vuijten naeme van Aem Claes Schouten gecomende zijnde inde stede
van Claes Gerritsz. zijnen vaeder seijt in erffpacht te hebben veerthiendalve marghen voorde somme
van zesthien karolus gulden tsiaers ende dat den zelffden erffpacht mede tot noch toe betaelt es
geweest onder protestatie alsvooren. Nijet jegenstaende gelijcke schaden ende ongebruijck om
redenen als inde naestvoorgaende verclaringe gespecificeert zijn, als wesende tvoorsz. lant mede
gelegen onder Boscoop naebij tvoorsz. lant hier naestvooren gementioneert. Twelck de voorsz. Aem
Claesz. affirmeert bij zijnen eede alsvooren. Soe dat ick commissaris den voorsz. possesseurs vande
erffpacht bij advijs vande voorsz. rentmeester geremitteert hebbe vande voorsz. twee jaeren ’73 ende
’74 de somme van zesthien gulden, omme daer van metten rentmeester te handelen inder manieren
hier vooren verhaelt.
Nr. 122 folio 84v.
Boskoop erfpacht.
Die zelffde Aem Claesz. van wegen ende vuijten naeme van Gerrit Bouwensz. schoudt van Boscoop
seijt te hebben een erffpacht van acht margen voorde somme van achtthien gulden tsiaers. Ende de
selve erffpacht tot noch toe in handen vande rentmeester betaelt te hebben onder protestatie
alsvooren. Allegerende gelijcke schade ende ongebruijck, al onder affirmatie bij eede als inde
voorgaende erffpachten. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester
den voorsz. Gerrit Bouwensz. vande jaeren ’73 ende ’74 geremitteert hebbe, tsamen de somme van
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achthien karolus gulden bij gelijcke portien voor elcken taere. Daervan hij met den rentmeester zal
moegen handelen alsvooren.
Nr. 123 folio 85.
Boskoop erfpacht.
Idem vuijten naeme van Joost Jansz. gecomen zijnde inde stede van Aem Claesz. heeft een erffpacht
van drie margen voor de somme van zes karolus gulden tsiaers die hij zeijt tot noch toe betaelt te
wesen onder protestatie. Ende allegerende gelijcke schaden ende ongebruijck al onder affirmatie
alsvooren. Soe dat ick commissaris bij advijs vande voorsz. rentmeester Kessel den voorsz. Joost
Jansz. geremitteert hebbe ter cause vande erffpacht de annis ’73 ende ’74 tsamen ende bij gelijcke
portien, de somme van zes karolus gulden omme daer van te moegen handelen metten voorsz.
rentmeester alsvooren.
Nr. 124 folio 88.
Haagambacht.
Pouwels Jacobsz. Bol wonende tot Eijckenduijnen verclaert gebruijct te hebben vande convente
voorsz. elff margen jaerlicx voor de somme van 43 karolus gulden. Daer van resteren de pachten
vanden jaeren ’72, ’73 ende ’74, mits dat hij opt jaer ’72 ende ’73 heeft moeten betaelen aen handen
van Bentinck de somme van tzeventich karolus gulden, zoe aen gelde als aen haver blijckende bij
e
copie auctentijcq vande quitantie vande voorsz. Kaerl Bentinck in date den 10 martij anno ’74
gemeen scrijvens, hier gesien ende bijden rentmeester overgenomen. Dat hij noch betaelt heeft aen
handen vande rentmeester Dirck Kessel de somme van zes karolus gulden, zulcx dat aenden pacht
vande voorsz. jaren ’72 ende ’73 noch zoude resteren thien karolus gulden ende voorts den geheelen
pacht de anno ’74. Seijt dat hij thoij van tlant inden jaere ’73 in zijn berch gemaect hadde maer es hem
tzelve hoij bijden vijanden benomen geweest zulcx dat hij int zelve jaer geen genot van tvoorsz. lant
geproffiteert en heeft. Ende in den jaere ’74 seijt oock gansschelijck geen hoij van tvoorsz. lant
gement ofte genoten te hebben, alzoe tzelve hoij alsdoen bij den vijanden inden Haege leggende van
tvelt gehaelt es geweest. Dat hem oock inden voorleden jaere ’74 meer dan zes hondert karolus
gulden aen beesten ende schapen bijden vijanden benomen ende oock eensdeels affgeteelt es
geweest. Alle twelck voorsz. staet hij verclaert bij zijnen solempnelen eede warachtich te wesen ende
dat hij de voorsz. betalinge van tzeventich gulden aen handen van Bentinck sonder eenige simulatie
ofte fraude gedaen heeft. Soe dat ick commissaris hierop gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester
Kessel ende oock gesien zeeckere regnestio bij den voorsz. Pouwels die vande Reeckening over
gegeven ende hier bijden rentmeester overgenomen, beroerende omme te genieten cortinge vanden
pacht de annis ’72 ende ’73 ter somme vande voorsz. tzeventich gulden aen handen van Bentinck
betaelt, den zelven Pouwels geordonneert hebbe te betaelen aen handen vande voorsz. rentmeester
Kessel in volder betalinge vande reste de anno ’73 de somme van zes karolus gulden Petri ad
Cathedram eerstcomende. Remitterende hem conformelijck voorgaende dispositie van die van de
Reeckening opte voorsz. requeste gedaen, die vordere pachte vande voorsz. jaeren ’72 ende ’73
ende oock den geheele pacht de anno ’74.
Nr. 125 folio 88v.
Haagambacht.
Gerrit Jansz. wonende tot Eijckenduijnen seijt te gebruijcken mette weduwe van Rem Jansz. zes
margen waerinne zijn bruijcwaer bedraecht twee margen ende heeft te pachte vande selve twee
margen acht karolus gulden tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seggende den
geheelen pacht de anno ’72 betaelt te hebben in handen van Bentinck inden Haege daer van hij de
quijtantie quijt geworden es. Seijt inden somer anno ’73 wat genots van tlant gehadt te hebben maer
werde hem tzelve inden winter daer aen bijde vijanden ende haeren ruijteren gansch affgeteert. Ende
inden jaere ’74 zijn hem vier koijen met drie jonge eenwinter beesten, twee melckalven ende acht ofte
negen schapen bijden vijanden benomen geweest met noch alle zijn linnen ende tinnewerck, zoe dat
hij inden zelven jaere oock geen genot van tzelve lant en heeft gehadt maer moste zijn gewas deur
belet vande vijanden opt velt laeten staen. Welcke voorsz. betalinghe aen Bentinck gedaen ende die
voorsz. schaden hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede warachtich te wesen sonder enich bedroch
ofte simulatie. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Gerrit Jansz. geordonneert
hebbe vande pacht de anno ’73 te betaelen meij eerstcomende de somme van drie karolus gulden.
Remitterende hem den vorderen pacht vanden zelven jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 126 folio 89.
Haagambacht.
Adriaen Pietersz. Groen wonende in Haechambacht gecomen zijnde inde plaetse van jonge Pieter
van Eijckenduijnen seijt gebruijct te hebben vanden voorsz. convente negen margen anderhalve hondt
lants voorde somme van dertich karolus gulden tsiaers. Daer van zoude resteren opt jaer ’72 de
somme van acht karolus gulden ende voorts de jaeren ’73 ende ’74, mits dat hij zeijt inden Haege in
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handen vande rentmeester Bentinck betaelt te hebben, eerst de somme van vijfthien gulden inden
jaere ’73 ende inden jaere ’74 noch een kinnetken boters geëstimeert op twaelff karolus gulden
sonder daer van quitantie te hebben. Zoe dat die zelve betalinge hier genomen vanden jaere ’73
zoude aen tzelve jaer noch resteren drie karolus gulden ende voorts tgeheele jaer ’74. Seijt voorts dat
hij inden jaere ’73 weijnich genots vant voorsz. lant gehadt heeft alsoe hem alsdoen twee koijen, drie
jonge beesten ende noch alle zijn schapen met vier paerden bijden vijanden benomen werden zoe dat
hij noch behielt thien koijen die hij ten vijlen prijse moste vercopen. Ende inden jaere ’74 seijt
gansschelijck geen genot van tvoorsz. lant gehadt te hebben alzoe hij doen ter tijdt zijn woninge deur
dagelicxe overlast ende berovinge vanden vijanden most verlaeten ende hem begeven inden Haege
metter woone. Ende dat hem oock zijn coorn in tzelve jaer bijden vijanden affgedorst ende benomen
es ende zijn kennip is deur d’ingelaeten water geheel vergaen ende te nijette gecomen. Al twelck
voorsz. staet ende dat hij de voorsz. betalinge aende rentmeester Bentinck alsvooren oprechtelijck
ende zonder eenich bedroch gedaen heeft, hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede warachtich te
wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Adriaen
Pietersz. geordonneert hebbe te betaelen aen handen vanden rentmeester Kessel meij eerstcomende
de voorsz. resterende acht gulden vanden jaere ’72. Remitterende hem die vordere reste de anno ’73
ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 127 folio 89v.
Haagambacht.
Frans Jansz. wonende tot Loosduijnen inde plaetse van wijlen Jan den Ouwen inden Haege zijn vader
verclaert dat die voorsz. sijnen vader eertijts vande voorsz. convente van Rijnsburch gebruijct heeft
zeeckere drie margen lants onder Haechambacht voor de somme van derthien karolus gulden tsiaers.
Dan zeijt dat die huijre van dien al inden jaere ’70 geëxpireert es geweest zoe dat hij tvoorsz. lant
inden jaeren ’72, ’73 ende ’74 nijet gebruijct en heeft ende oversulcx nijet gehouden en es daer van te
responderen, als hij zeijt te moegen blijcken bij zeeckere certificatie vanden Haege in date den
tweeden november 1575 lestleden. Welcke certificatie bij ons alhier gesien ende bijden rentmeester
overgenomen zijnde. Soe hebbe ick commissaris mitsdien den voorsz. Frans Jansz. gedimitteert
gehadt.
Nr. 128 folio 93.
Monsterambacht.
Willemtgen Jansdr. weduwe van Pieter Pietersz. Zeeman geassisteert bij Gerrit Willemsz. beijde
wonende inde Poeldijck seijt gebruijct te hebben vande voorsz. convente volgende tregister vande
rentmeester achtalve margen derthien roeden lants, sonder te weten hoe veel zij te pachte gegeven
heeft. Dan werd topt register bevonden den pachte te wesen 32 karolus gulden tsiaers ende dat daer
van resteren zouden de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Seijt dat zij inden jaeren ’73 ende ’74 gansschelijck
geen genot gehadt en heeft vande voorsz. landen alzoe zij in beijde de voorsz. jaeren ten tijde als die
vijanden inden Haege ende int Westlandt waeren haer binnen Delff onthouden heeft ende dat inden
jaere ’73 haer gewas ende coorn bijden vijanden gehaelt ende genomen es. Dan inden jaere ’72 heeft
zij haer landen voorsz. gebruijct ende daer van genoten gehadt gelijck haer buijren. Dat zij oock alle
haer beesten inden jaere ’73 bijden vijanden verloren heeft. Gelijck de voorsz. Gerrit Willemsz. als
wesende haer naeste buijrman attesteerde hem kennelijck te wesen. Alle twelck de voorsz.
Willemptgen in supplemente van provisie verclaerde bij haeren eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris hier op gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Willemptgen geordonneert
hebbe te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester den geheelen pacht de anno ’72 meij
zessentzeventich eerstcomende ende vanden jaere ’73 te betaelen de somme van vijfthien karolus
gulden Kersmisse daeraen volgende. Remitterende haer den vordere pachte vande zelven jaere ’73
ende voorts tgeheele jaer vijer ende tzeventich.
Nr. 129 folio 93v.
Monsterambacht.
De voorsz. Gerrit Willemsz. wonende inde Poeldijck getrout hebbende die dochter vande weduwe van
Gielis Pieters zoon nu overleden, seijt vande voorsz. convente te gebruijcken een perceel van vijff
hondt lants gelegen inde Poeldijck voor de somme van vier gulden thien stuvers tsiaers. Seggende
dat hij ter cause vande voorsz. vijff honden mede gemolesteert es geweest bij den rentmeester vande
convente van Loosduijnen die sustineerde tzelve lant die van Loosduijnen toe te comen ende dat
nijettemin daer van den pacht altijts betaelt es geweest den rentmeester van Rijnsburch, gelijck hij
zeijt alsnoch te vreden te zijn te betaelen, mits dat die rentmeester van Rijnsburch vuijten naeme van
tselve convent hem indempneren zal ter cause vande zelve betalinge jegens die van Loosduijnen
ende allen anderen ten eijnde hij met een betalinge mach volstaen. Daer op die rentmeester Kessel
verclaerde te vreden te wesen den voorsz. Gerrit costeloos ende schadeloos te indempneren. Seijt
voorts die voorsz. Gerrit noch te gebruijcken anderhalve hondt lants voorde somme van derdalve
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gulden. Van alle welcke perceelen hij ten achteren es de jaeren ’73 ende ’74. Seggende gansschelijck
inde voorsz. jaeren vande voorsz. landen geen genot gehadt te hebben deur tbelet vande vijanden
ende dat hij geheel vuijt zijn neringe es deurdien hem genouch alle zijnen beesten bijden vijanden
benomen zijn. Ende dat hij oock inden jaere ’74 hem onthouden heeft binnen Delff ten tijde als die
vijanden int Westlant waeren. Dat hij anno ’73 stilo corie oock in handen van Bentinck betaelt heeft
inden Haege de somme van zeven gulden volgende zijn scriftelijcke memoriael boucken hier
verthoont, zoe dat noch aenden voorsz. pacht resteren soude alleenlijck jaer ’74. Al twelck hij
verclaerde bij zijnen eede warachtich te wesen ende dat die voorsz. betalinge aen Bentinck gedaen
sonder fraude ende simulatie warachtich geschiet es. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren
hem tvoorsz. jaer ’74 geheel geremitteert hebbe.
Nr. 130 folio 94.
Monsterambacht.
Jan Cornelisz. wonende inde Poeldijck seijt te gebruijcken vierdalve margen weijlants voorde somme
van 20 gulden tsiaers. Daer van resteren die jaeren ’72, ’73 ende ’74, mits dat hij op tvoorsz. jaer ’72
betaelt heeft de somme van zes gulden aen handen vande rentmeester Kessel. Ende dat hij
bovendien daer te vooren betaelt heeft inden Haege aen handen vande rentmeester Bentinck de
somme van drie gulden sonder daervan quijtantie te hebben. Dan es te vreden tselve bij eede te
affirmeren. Seijt dat hij inden jaere ’73 zoe deurden vijanden alsdoen inden Haege wesende als oock
doer ons eijgen soldaeten zijn beesten opt voorsz. lant nijet en heeft moegen houden, zoe dat hij
tselve lant heeft moeten laeten leggen sonder gebruijck. Ende inden jaere ’74 heeft insgelijcx gansch
geen gebruijck gehadt van tvoorsz. lant alzoe hij zijn woninge moste verlaten en hem begeven heeft
binnen Rotterdam. Dat hij oock groote schade ende berovinge in zijn beesten geleden heeft. Al twelck
hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen ende dat hij oock die voorsz. betaling sonder fraude
aen Bentinck gedaen heeft. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Jan Cornelisz.
geordonneert hebbe te betaelen die reste vanden jaere ’72 belopende elff gulden Petri ad Cathedram
toecomende ende vande pacht de anno ’73 de somme van derthien gulden Jacobi zes ende
tzeventich eerstcomende. Remitterende hem den vorderen pacht vande zelven jaere ende oock
tgeheele jaer ’74.
Nr. 131 folio 94v.
Monster.
Jasper Thonisz. zoon van Thonis Thonisz. wonende tot Monster seijt te gebruijcken zeven hondt
weijlants voorde somme van zes karolus gulden tsiaers. Daer van resteert den pacht de annis ’73
ende ’74, mits dat opt jaer ’73 betaelt zijn drie gulden in handen vanden rentmeester Kessel.
Seggende dat hij inden jaere ’74 gansschelijck geen genot van tvoorsz. lant gehadt en heeft alzoe hij
int zelve jaer hem tot Oostvoorn Overmaes vuijt vrese vande vijanden onthoudende was. Dat hem
oock bijden vijanden inden zelve jaere benomen zijn vijff koijen, een paert ende een winter vaers, zoe
dat hij maer een koe gehouden en heeft. Al twelck hij affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris bij advijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Jasper geordonneert hebbe
te betaelen Petri ad Cathedram anno ’76 stilo corie eerstcomende drie karolus gulden als reste vande
voorsz. jaere ’73. Remitterende hem den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 132 folio 94v.
Monsterambacht.
Cunera Adriaensdr. weduwe wijlen Jan Aertsz. ende daer te vooren weduwe van Jacob Cornelisz.
seijt te gebruijcken ses margen lants volgende tregister vande rentmeester leggende ontrent den
Monster moolen voorde somme van zeventhien karolus gulden tsiaers. Daer van resteren de pachten
de annis ’73 ende ’74, behalven dat opt jaer ’73 betaelt es den rentmeester Kessel twaelff karolus
e
gulden volgende zeeckere quitantie alhier verthoont in dato den 15 aprilis anno ’74 stilo corie, zulcx
dat aen tzelve jaer ’73 noch resteert te betaelen vijff karolus gulden. Seggende dat zij van tzelve lant
inde voorsz. twee jaeren weijnich genots gehadt heeft ende dat haer bijden vijanden zes paerden
ende voorts alle haer moebelen, wollen ende linnen benomen zijn geweest, sulcx dat zij zeer weijnich
behouden heeft. Alle twelck zij verclaerde bij haeren eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Cunera geordonneert hebbe
te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester de voorsz. zes gulden, resterende de anno ’73 Petri
ad Cathedram eerstcomende ende voorts vanden pacht de anno ’74 de somme van acht karolus
gulden Jacobi ’76 eerstcomende. Remitterende haer den vorderen pachte vanden zelven jaeren.
Nr. 133 folio 95.
Monsterambacht.
De voorsz. Cunera Adriaensdr. ende Jacob Cornelisz. als gesuccedeert zijnde inde plaetse van
Thonis Thonisz. seggende tsamen te gebruijcken vijff margen een hondt lants leggende in Monster
voor de somme van 32 karolus gulden tsiaers. Daer van resteren die jaeren ’73 ende ’74. Seggende
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dat zijlieden inden jaere ’74 gansschelijck geen genot vande voorsz. landen gehadt hebben ende dat
hij Jacob voorsz. inden jaere ’74 deur de compste vande vijanden hem onthouden heeft binnen Delff.
Ende dat zij beijde bij den vijanden van haere beesten, mitsgaders van alle haere moebelen berooft
zijn geweest. Alle twelck zijlieden respectivelijck verclaerden bij haeren eede warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris hier opgehoort den voorsz. rentmeester, de voorsz. Cunera ende Jacob
geordonneert hebbe te betalen Paesschen eerstcomende in handen vanden zelve rentmeester over
den pacht de anno ’73 de somme van twintich gulden. Remitterende heurlieden den verdere pacht
vanden zelve jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 134 folio 95v.
Monsterambacht.
Gerrit Willemsz. ende Jan Cornelisz. inde Poeldijck als voochden vande naegelaeten weeskijnderen
van Pieter Jansz. Gouwen in Monsterambacht, seggende te gebruijcken drie margen vijftalve hondt
lants aen twee perceelen voor de somme van negen gulden ende twaelff stuvers. Daer van resteren
de jaeren ’73 ende ’74 ende noch vande jaere ’72 drie gulden min twee stuvers. Seggende dat de
naegelaten boel vande voorsz. Pieter Gouwen geheel desolaet es zulcx dat die voorsz. weeskijnderen
moeten vande goede luijden onderhouden werden ende datter gansch geen goeden gebleven en zijn.
Dat oock thuijs vande voorsz. Pieter Gouwen genouch geheel gedestrueert staet als geweest zijnde
e
twachthuijs vande vijanden. Al twelck eensdeels blijcken mach bij certificatie in date den 25 januarij
’76 stilo corie, hier overgelevert ende in supplemente van provisie persisterende tzelve bij eede te
verclaren. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz.
weeskijnderen gansschelijck geremitteert hebbe die voorsz. resterende pacht.
Nr. 135 folio 96.
Monsterambacht.
Gerrit Gerritsz. vuijten naeme van Gerrit Herpertsz. zijnen vaeder met Willemptgen Gerritsdr. zijn
moeder mede comparante wonende inde Poeldijck, seijt te gebruijcken vande voorsz. convente twee
ende twintichstalve margen lants voorde somme van tachtich gulden tsiaers. Daer aff resteert de
pacht de annis ’72, ’73 ende ’74, mits dat op tvoorsz. jaer ’72 betaelt es aen handen vande
rentmeester Kessel achthien gulden ende vijff stuvers. Ende noch aen handen van Bentinck inden
Haege de somme van vijftich karolus gulden sonder daer van quijtantie te hebben. Zoe dat aen tzelve
jaer ’72 resteren zoude elff gulden vijfthien stuvers. Seggende dat zij vande voorsz. landen inden
voorsz. jaeren ’73 ende ’74 gansschelijck nijet genoten en hebben alzoe die vijanden anno ’73 haer
tzelve genot affgenomen ende oock affgeteert hebben. Ende inden jaere ’74 tlant deur den vijanden
hebben moeten verlaten ende haer metter wone begeven binnen Delff. Dat oock alle haer jonge
beesten, paerden ende oock eenige melckte koijen heurlieden bij den vijanden affhandich gemaect
zijn. Alle twelck voorsz. staet ende bijsonder mede dat zij Willemptgen de voorsz. betaelinge aen
Bentinck alsvooren gedaen heeft, sonder eenige fraude ofte simulatie de zelve Willemptgen bij haere
solempnelen eede geaffirmeert heeft. Soe dat ick commissaris hier op gehoort den voorsz.
rentmeester de voorsz. Willemptgen geordonneert hebben te betaelen de voorsz. reste de anno ’72
Petri eerstcomende ende vanden jaere ’73 de somme van vijftich karolus gulden Paesschen ende
Baefmisse anno ’76 eerstcomende bij gelijcke portien. Remitterende henlieden de vordere pachte de
anno ’73 ende oock den geheelen pacht de anno vier ende tzeventich.
Nr. 136 folio 96v.
Monsterambacht.
Huijbrecht Lenaertsz. in Monsterambacht als getrout hebbende die weduwe van Jan Pietersz.
Gouwen genaempt Corsgen Adriaensdr. met die zelve Corsgen present zijnde, seijt nijet te weten dat
hij eenich lant bruijckende es vande convente van Rijnsburch ende mits hebbende verclaringe vande
rentmeester waer tzelve lant leggende es. Is tevreden den pacht daer van te betaelen die
rentmeester. Seijt tlant dat die voorsz. Jan Pietersz. gebruijct heeft groot te wesen vier margen
derdalve hondt elff roeden ende negen voet ende dat die pacht van dien es zesthien karolus gulden
tsiaers, daer van alleenlijck resteeren zoude tjaer ’74, zoe die voorsz. Corsgen sustineert. Deurdien zij
zeijt de jaeren ’72 ende ’73 betaelt te wesen bij haer overleden man aen handen van een rentmeester
van Rijnsburch inden Haege ten tijde als die vijanden daer laegen, sonder zijnen naem te weten.
Seggende mede dat zij inden jaere ’74 deur den soldaeten ten weder zijden negen paerden, drie
koijen ende twee stieren verloren heeft. Dat haer oock alle haer coorn in tzelve jaer bijden soldaeten
gegeten es. Dat mede haer inde vasten anno ’75 lestleeden alle haer linnen ende wollen ende meest
alle haer schapen bijden soldaeten vuijten Haege benomen zijn. Al twelck voorsz. staet ende dat hij
haer man de voorsz. betalinge inden Haege alsvooren sonder eenige fraude gedaen es geweest,
affirmeert de voorsz. Corsgen warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier opgehadt tadvijs
vande voorsz. rentmeester den voorsz. Huijbrecht ende zijn huijsvrouwe tvoorsz. jaer ’74 simpliciter
geremitteert hebbe.

39

Nr. 137 folio 96v.
Monsterambacht.
Adriaen Cornelisz. tOosteijnde wonende op Honselaersdijck seijt te gebruijcken vande voorsz.
convente zestalve margen lants voorde somme van vijff ende twintich gulden tsiaers. Daer aff resteren
die jaeren ’73 ende ’74 ende dat hij groote schade vande vijanden geleden heeft. Dat hij oock tgenot
vande voorsz. landen heeft moeten verlaten in handen vande zelven vijanden ende alzoe hij inden
jaere ’74 hem binnen Delff onthouden heeft. Dat hem oock alle zijnen paerden tot zes in getale ende
alle zijn schapen, mitsgaders zeven koijen boven veele ende verscheijden andere meubelen als
bedden, linnewaet ende andere huijsraet bijden vijanden benomen zijn. Zeggende oock eenige
betalinge gedaen te hebben tot diversche stonden aen handen van Bentinck. Dan en zoude op zijnen
eede daer van geen zeeckere specificatie connen gedoen, alzoe hem tzelve nu vergeten es. Al twelck
hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehoort tadvijs
vanden voorsz. rentmeester den voorsz. Adriaen Cornelisz. gegeven hebbe atterminatie omme den
geheelen pacht vande voorsz. jaere ’73 te betalen in handen vande voorsz. rentmeester Kessel op
twee termijnen als Jacobi ende Kersmisse anno ’76 eerstcomende bij egale protien. Quijterende hem
tgeheele jaer van ’74.
Nr. 138 folio 97.
Monsterambacht.
Ermptgen Arentsdr. weduwe wijlen Cornelis Pietersz. inde Poeldijck verclaert te gebruijcken drie
margen lants twelck de rentmeester sustineert te volgende zijn register vier margen anderhalve hondt,
voorde somme van een ende twintich gulden. Daervan resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seijt dat zij
inden jaere ’73 weijnich genots vande voorsz. landen gehadt heeft ende inden jaere ’74 oock geen
ofte weijnich genots heeft moegen hebben alzoe zij deur tgewelt vande vijanden haer woninge heeft
moeten verlaten ende haer begeven vuijten Poeldijck tot Monster. Ende naer tontset van Leijden heeft
haer begeven binnen Delff mette reste van haere beesten, alzoe alle haere jonge beesten bij den
vijanden gegeten waeren. Alle twelck zij verclaert bij haeren eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester die voorsz. Ermptgen geordonneert
hebbe te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester den voorsz. geheelen pacht de anno ’73 op
twee termijnen als Jacobi ende Kersmisse anno ’76 bij gelijcke portien. Quijterende haer tgeele jaer
pachts de anno ’74.
Nr. 139 folio 97v.
Monster.
Jacob Eliasz. wonende tot Monster als getrout hebbende die weduwe van Maerten Willemsz. verclaert
te gebruijcken vijff margen min een hondt voor de somme van achtien karolus gulden thien stuvers.
Daervan hij zeijt betaelt te hebben den vollen pacht de anno ’73 in handen van rentmeester Bentinck,
e
vermogens zijne quijtantie in dato den 23 augusti ’74 hier geëxhibeert ende bij den rentmeester
Kessel overgenomen. Seggende dat hij inden jaere ’74 geen huijre aen tvoorsz. lant gehadt en heeft
alzoe zijn huijre gemaect inden jaere ’68 voorden tijdt van vijff jaeren alsdoen geëxpireert was,
blijckende bijde zelve huijrcedulle hier overgenomen. Mits twelck hij oock tvoorsz. lant gansschelijck
nijet gebruijct en heeft. Alle twelck ende dat die voorsz. betalinge sonder fraude aen handen van
Bentinck gedaen es geweest, hij verclaert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris hem gelicenteert hebbe.
Nr. 140 folio 98.
Monsterambacht.
Aeltgen Arentsdr. weduwe van Joost Cornelisz. gesuccedeert zijnde inde plaetse van Cornelis
Jacobsz. weduwe haer moeder, verclaert te gebruijcken zeven margen voor de somme van 42 gulden
tsiaers. Daer van zij zeijt op tjaer ’72 betaelt te hebben in handen van Bentinck inden Haege zoe aen
boter als gelde tsamen achtien gulden, sonder quijtantie daer van te hebben. Dan zoude bij haer
mans broeder die daer bij geweest es moegen bewijsen dat zij noch den rentmeester Kessel betaelt
heeft vijff ende twintich gulden 13 stuvers, zoe dat tvoorsz. jaer ’72 geheel betaelt. Ende opt jaer ’73
gegeven zoude wesen 33 stuvers, resteren mitsdien van tzelve jaer veertich gulden zeven stuvers.
Ende voorts tgeheel jaer ’74. Seggende dat inden jaere ’73 alle haer coorn ende gedorsch bijden
vijanden gansschelijck vernielt ende opgegeten es ende dat oock haeren tarwe inden zelven somer
deurde (tempieste) van winden meestael opt velt vuijtgesmeten es geweest ende toverblijfsel bijden
vijanden alsvooren gegeten es. Dat zij oock inden jaere ’74 deurden (mu)ijscoppers ende vijanden
vuijten Haege van haer coorn berooft es geweest gelijck oock meest alle haer jonge beesten,
hockelingen ende paerden bijden vijanden ende andere soldaeten van deser sijde genomen zijn, zulcx
dat zij haere woninge inden zelven jaere deur tgewelt der soldaeten heeft moeten verlaten ende haer
begeven metter woon tot Monster int dorp, waer deur oock haer boonen opt velt staende aldaer te
nijete gecomen zijn. Al twelck voorsz. staet ende dat die voorsz. betalinge aen handen vande voorsz.
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Bentinck als vooren sonder eenige simulatie ofte bedroch gedaen is, zij verclaerde bij haeren
solempnele eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehoort den voorsz.
rentmeester Kessel, (die verclaerde vande voorsz. schaden ende berovingen eensdeels kennisse te
hebben vuijt monde ende deur aengeven van jonckheer Lodewijck van Binckhorst voor die vande
Reeckening in presentie van hem rentmeester gedaen) de voorsz. Aeltgen Arentsdr. geordonneert
hebbe te betaelen vande voorsz. jaere ’73 de somme van dertich karolus gulden op twee termijnen als
sint Jansmisse ende Kersmisse, beijde anno ’76 bij gelijcke portien. Remitterende haer den vorderen
pacht vanden selven jaere ’73 ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 141 folio 98v.
Monsterambacht.
Cornelis Aemsz. als getrout hebben die weduwe van Maerten Claesz. wonende in Monsterambocht
verclaert te gebruijcken van tvoorsz. convent thien hondt lants voorden somme van acht gulden
tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seggende dat zijne voorsz. huijsvrouwe inden jaere
’74 sonderlinge geen genot van tweijlant gehadt en heeft alzoe zij daer inne geen beesten heeft
moeten houden deur die dagelicxe berovinge vanden vijanden, doen ter tijdt inden Haege ende
omleggende plaetsen leggende. Seggende dat zijnen voorsz. huijsvrouwe inden voorsz. jaere ’74
heeft moeten houden een Italiaen ende een Spangaert, elcx met een vrouwe ende een jongen met
noch zes paerden die haer groote merckelicke somme van penningen affgeteert hebben. Dat haer
oock bijden vijanden benomen zijn alle haer schapen, varckens ende koijen, vuijtgesondert vijff koijen
als reste van negenthien koijen. Ende voorts alle haer moebelen ende huijsraet zoe dat zij haer
woninge verlopen ende haer tot Monster int dorp metter woone begeven moste. Alle twelck hij zeijt te
weten deurdien hij altijt geweest es buijrman vande voorsz. zijne tegenwoordige huijsvrouwe alleer hij
haer troude. Presenterende oversulcx tzelve bij eede te affirmeren. Soe dat ick commissaris hier op
gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester voorsz. Cornelis Aemsz. inder qualitee alsboven
geordonneert hebbe te betaelen den geheelen pacht de anno ’73 meij toecomende. Remitterende
hem den pacht vande jaere ’74.
Nr. 142 folio 99.
Monsterambacht.
Cornelis Cornelisz. als getrout hebbende die weduwe van Lenaert Cornelisz. die eertijts oock te man
gehadt heeft eenen Jan Andriesz., verclaert te gebruijcken elff margen 72 roeden lants volgende des
rentmeesters registere voorde somme van acht ende veertich karolus gulden tsiaers. Daer van
resteert de anno ’72 de somme van vijfthien gulden ende den gehelen pacht de anno ’73 ende ’74.
Seggende inden jaere ’73 hem alle zijn gewasch ende coorn bij den vijanden benomen geweest te zijn
zulcx dat hij ongelijck meer oncosten van saijen ende maijen gehadt heeft dan prouffijts. Dat hem oock
inde voorsz. twee jaeren wel twintich beesten, zoe jonge als oude ende boven dien zes merri paerden
ende derthien schapen bijden vijanden benomen zijn. Dat hem oock inden jaere ’73 wel 400 gulden
bijden vijanden affgeteert zijn. Dat oock zijn woninge ende bergen zeer verwoest gedestrueert ende
gebroocken zijn, alzoe inden jaere ’74 zijn voorsz. huijsvrouwe met Lenaert Cornelisz. alsdoen haeren
man, hen binnen Delff onthoudende waeren, verlaten hebbende alle haere moebelen in handen
vanden voorsz. vijanden. Alle twelck hij comparant verclaerde bij zijnen eede warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Cornelis
Cornelisz. geordonneert hebbe te betalen Petri ad Cathedram eerstcomende de voorsz. vijfthien
gulden als reste de anno ’72 ende vanden pachte de anno ’73 de somme van vier ende twintich
gulden op twee termijnen als Johannis ende Kersmisse anno ’76 eerstcomende bij gelijcke portien.
Quiterende hem den vorderen pachte de anno ’73 ende oock den geheele pacht vanden jaere ’74 om
redenen hier vooren verhaelt.
Nr. 143 folio 99v.
Monsterambacht.
Willem Doesz. wonende tot Wateringe met Machtelt Cornelisdr. zijn huijsvrouwe seggende dat
Cornelis Cornelisz. van Voorschoten ende Dirckgen Dammasdr., overleden vader ende moeder vande
voorsz. Machtelt, in heur leven gebruijct hebben vande voorsz. convente veerthien margen een hondt
lants voorde somme van vijftich gulden tsiaers. Daer van resteert de anno ’72, 27 karolus gulden thien
stuvers ende voorts die geheele jaeren ’73 ende ’74. Ende dat haer ouders voorsz. overleden zijn
achterlatende een desolaten boel deur die groote schade die zij geleden hebben, alzoe hen bij den
vijanden benomen zijn veerthien koijen ende vier paerden, behalven die jonge beesten ende schapen.
Ende dat zij zulcx vande voorsz. lande geen genot en hebben gehadt. Versouckende daeromme
quijtscheldinge vanden voorsz. pachten alzoe zij Machtelt Cornelisdr. vande meubele goeden van
haeren voorsz. overleden ouders nijet genoten en heeft. Soe dat ick commissaris hier op gehadt
tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Willem Doesz. inder qualitee voorsz. geordonneert
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hebben te betaelen die voorsz. 27 karolus gulden thien stuvers als reste vande jaere ’72 meij
toecomende. Remitterende haer den geheelen pacht de anno ’73 ende ’74.
Nr. 144 folio 100.
Monsterambacht.
Pieter Aertsz. schoudt tot Wateringe comparerende voor Joris Meeusz. cum socijs kinderen ende
erfgenamen van Meeus Jorisz. daer van hij comparant oom es van haer moeders wegen. Seijt nijet te
weten die grootheijt vanden landen twelck die voorsz. Meeus Jorisz. vande voorsz. convente gebruijct
heeft ende zulcx nijet die huijre van dien. Die rentmeester volgende zijn registere hem verthoont seijt
dat die voorsz. Meeus gebruijct heeft vijff hondt lants voor de somme van acht karolus gulden tsiaers.
Daer van zoude resteren die jaeren ’73 ende ’74. Die voorsz. Pieter Aertsz. seijt dat die voorsz.
weeskijnderen genouch alle haer beesten bij den vijanden benomen zijn ende dat oock het coorn,
twelck zij hadden altsamen bijden vijanden gedorst ende wechgevoert es. Dat mede die woninge zeer
ontramponeert es in bargen ende schuijren. Al twelck hem kennelijck es als wesende oom vande
voorsz. weeskijnderen. Ende oft noodt waere daer van breder verificatie zoude moegen recovureren.
Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Pieter Aertsz. inder qualitee alsvoren
geordonneert hebbe vande voorsz. twee resterende jaeren te betalen de somme van vier karolus
gulden Petri ad Cathedram eerstcomende. Remitterende den voorsz. weeskijnderen die vordere
pachte vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 145 folio 100v.
Monsterambacht.
Cunera Adriaensdr. weduwe wijlen Jan Aertsz. ende Jacob Cornelisz. gecomen zijnde inde plaetse
van Thonis Thonisz., beijde wonende in Monster ambocht ende Aernt Willemsz. soon van Willem
Jansz. Dom wonende tot sGravesande, seggen tsamen te gebruijcken negen margen voor de somme
van vijff ende dertich gulden 10 stuvers tsiaers. Daer van resteert volgende tregistre vande voorsz.
rentmeester Kessel vande pacht de anno ’73, thien karolus gulden achthien stuvers ende voorts
tgeheele jaer ’74. Seggende die voorsz. Aernt Willemsz. dat hij inden jaere ’73 betaelt heeft inden
Haeghe in handen van eenen lange mans persoon hem dragende als rentmeester vande voorsz.
convente sonder te weten off hij genaempt was Bentinck, eens vier daelders tot 32 stuvers tstuck
ende noch deur handen van Frans Reijersz. coperslager inden Haege drie karolus gulden, sonder hier
van eenige quijtantie te hebben. Soe datter noch dertich stuvers resterende zoude aen tvoorsz. jaer
’73. Des zoe zeijt die voorsz. Cunera noch bij wijlen Jan Aertsz. haeren laetsten man mede inden
Haege betaelt te zijn opte voorsz. pacht aen handen van eenen van Dam sonder zijnen naem naerder
te weten, de somme van zeven karolus gulden, blijckende bij zeeckere cedullen ofte quijtantie hier
e
geëxhibeert in date den 14 decembris anno ’73 ende onderteijckent Dam. Ende es die voorsz.
Cunera bij haeren eede te starcken dat die voorsz. Jan Aertsz. haeren man in zijn leven haer verclaert
heeft die voorsz. betalinge van zeven karolus gulden alsvooren rechtvaerdelijck gedaen te hebben,
zoe dat hier mede tvoorsz. heele jaer van ’73 ende int jaer ’74 betaelt zoude wesen vijff gulden ende
thien stuvers ende mitsdien aen tzelve jaer ’74 zoude resteren de somme van dertich karolus gulden.
Seggende altsamen groote excessive schaden zoe bijden vijanden als andere soldaeten binnen de
voorsz. twee jaeren geleden te hebben, zoe int beroven van haer bestiael als in affteringe vande
zelven soldaeten. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester ende
gehoort daffirmatie bij eede gedaen, daer bij de voorsz. Aert Willemsz. verclaert heeft die voorsz.
betalinge inder vougen alsvooren sonder fraude gedaen te zijn ende die voorsz. Cunera dat zij nopens
die voorsz. betalinge van zeven karolus gulden zulcx van haer man alsvooren verstaen heeft den
voorsz. comparanten geordonneert hebbe te betaelen ter cause vande voorsz. reste de anno ’74 de
somme van 12 karolus gulden Johannis eerstcomende. Quiterende haer die vordere reste vanden
zelven jaere.
Nr. 146 folio 101.
Monsterambacht.
Geertgen Joostendr. weduwe van Arlewijn Jansz. wonende up Honselaerdijck verclaert te gebruijcken
vande voorsz. convente volgende tregistre 34 margen voorde somme van hondert 87 gulden tsiaers.
Daer van resteren zouden de jaeren ’73 ende ’74. Seijt dat zij wijlen haeren zoon genoempt Joris
Cornelisz. den bruijckwaer vande voorsz. landen ende woninge met alle haer beesten ende tregment
van dien geleden ontrent drie jaeren overgedaen heeft gehadt. Ende alzoe die zelve haeren zoon
genouch van alle zijn beesten ende paerden bij den vijanden berooft ende zijn coorn inden jaere ’73
bijden soldaeten offgedorst ende gegeten es zoe dat hij in tzelve jaer zeer weijnich genoten gehadt
heeft. Dat hem oock zijn coorn inden jaere ’74 eensdeels bijden watere wechgedreven ende
eensdeels genomen es. Zoe en heeft zij vande voorsz. oversettinge vande woninge ende landen van
haeren voorsz. soon nijet genoten ofte ontfangen gehadt. Daer op die voorsz. rentmeester seijde dat
hem die voorsz. oversettinge vande woninge ende landen nijet en roerde ende dat hij haer volgende
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zijn registre hielt voor pachterse ende zij daeromme gehouden was voorde betaelinge te responderen.
Die voorsz. Geertgen seijt dat haer voorsz. soon aen handen van Bentinck inden Haege betaelt heeft
opt jaer ’73 de somme van 63 karolus gulden aen verscheijden betalingen, blijckende bij quijtantie hier
e
gesien ende overgelevert. Dat noch de zelve haeren zoon opten 7 decembris anno ’73 betaelt heeft
inden Haege aen eenen van Dam als gecommitteerde vande rentmeester Bentinck, de somme van 12
karolus gulden, oock blijckende bij een quijtantie vande selve van Dam, mede hier overgenomen. Dat
noch aen handen vande rentmeester Kessel betaelt es de somme van thien karolus gulden als die
zelve rentmeester confesseerde. Soe dat aende pacht de anno ’73 soude resteren hondert ende twee
gulden. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester ende in
consideratie vande groote schaden bij haeren voorsz. overleden zoon gehadt, die voorsz. Geertgen
Joosten geordonneert hebbe te betaelen aen handen vande voorsz. rentmeester ter cause vande
voorsz. reste de anno ’73 de somme van tzestich karolus gulden, deen helft van dien te meij ende
dander helft te Alderheijligen beijde anno ’76, Kersmisse daer aen volgende den voorsz. lesten
termijne wel betaelt. Ende vanden jaere ’74 te betaelen de somme van vijftich karolus gulden meij
ende Alderheijligen anno ’77, bij gelijcke portien. Quijterende haer de vordere pachte vande voorsz.
twee jaeren.
Nr. 147 folio 102.
Monsterambacht.
Cornelis Jorisz. wonende op Honselaerdijck seijt te gebruijcken vande voorsz. convente vijff margen
voorde somme van dertich karolus gulden. Daer van resteert tjaer ’74. Seggende dat hij in tzelve jaer
tlant qualicken heeft moegen gebruijcken door tbelet vande vijanden. Ende zijn hem zulcx oock vijff
beesten van tselve lant bijden vijanden benomen geweest. Dat oock zijn coorn. zeer sober in tzelve
jaer geslagen es, zoe dat hij weijnich genots van tzelve lant gehadt heeft. Al twelck bij bij zijnen eede
verclaerde warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier opgehadt tadvijs vande voorsz.
rentmeester den voorsz. Cornelis Jorisz. geordonneert hebbe te betaelen meij eerstcomende ter
cause vanden pacht de anno ’74 de somme van thien karolus gulden eens. Quijterende hem den
vordere pacht vanden zelven jaere.
Nr. 148 folio 102.
Monsterambacht.
Kors Thonisz. wonende opt Woudt als groote vaeder ende voocht vande weeskinderen van Adriaen
Corsz.ende Hilleken zijn huijsvrouwe verclaert dat de voorsz. Adriaen Corsz. gebruijct heeft vande
voorsz. convente volgende tregistre vande rentmeester vijff margen lants voor de somme van 33
karolus gulden tsiaers. Daer van hij zeijt alleenlijck te resteren tjaer ’74. Seggende vuijt monde van
zijnen voorsz. soon gehoort te hebben doen hij in zijn sterffbedde lach, dat hij tjaer ’72 betaelt hadde
sonder dat hij hem vraechde in wiens handen de zelve betalinge geschiet was. Ende heeft hij
comparant dien naevolgende ende betrouwende zijns soons voorsz. verclaringe hier nae betaelt
gehadt in handen van Jan van Neck dienaer vande rentmeester Kessel de somme van 22 karolus
gulden opt jaer ’73 volgende zeeckere quijtantie hier verthoont ende overgenomen. Welcke quijtantie
houdt dat die voorsz. betalinge geschiedt es opt jaer ’73 alzoe die voorsz. Kors Thonisz. tot den
voorsz. Jan Neck geseijt hadde tjaer van ’72 betaelt te hebben sonder te zeggen in wiens handen.
Daer op die voorsz. rentmeester seijde ende oock bij zijnen blaffaert vertoonde geen penningen
althoos dan die voorsz. betaelinge bijden voorsz. Adriaen apparentelijck gedaen zoude moeten wesen
in handen van Bentinck ofte zijne gecommitteerde ende dat hij de voorsz. 22 gulden gebracht hadde
in zijn reeckening die anno ’72. Seggende voorts die voorsz. Koris Thonisz. dat de woninge van zijn
voorsz. soon met alle tgoedt ende coorn dat daerinne was, affgebrant es, zulcx dat die achtergelaeten
weeskijnderen nijet met allen behouden hebben ende bij hem comparant thuijs gehaelt zijn. Alle
twelck voorsz. staet ende dat hij vuijt monde van zijnen voorsz. soon beroerende die betalinge vande
jaere ’72 alsvooren voor zijn versterven gehoort heeft, hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede
warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Koris Thonisz. inden
naem alsboven tvoorsz. jaer ’74 simpliciter geremitteert hebbe, verstaende tjaer van ’73 vuijt redenen
voorsz. betaelt te zijn.
Nr. 149 folio 103.
Monsterambacht.
Adriaen Joostesz. als voocht vande naegelaten weeskijnderen van wijlen Gielis Jorisz. ende Anneken
Jansdr. inde Poeldijck verclaert dat de zelve Gielis gebruijct heeft vande voorsz. convente thien
margen lants twelck de rentmeester seijt volgende zijn register te wesen thien margen vijff hondt lants,
voor de somme van 56 gulden siaers volgende des rentmeesters verclaringe alzoe die voorsz.
Adriaen seijt tzelve te ignoreren. Waer van die rentmeester seijt te resteren de anno ’72 de somme
van elff gulden ende voorts de jaeren ’73 ende ’74. Seijt die voorsz. Adriaen dat die voorsz. Gielis inde
voorsz. twee jaeren sonderlinge geen genot ofte proffijt van tvoorsz. lant gehadt heeft ende dat hij

43

meer costen daer aen heeft moeten draegen ende doen dan hij proffijts gehadt heeft. Dat hij oock alle
zijne schapen ende koijen op twaelff koijen nae, wesende de reste van 24 ofte 25 koijen, zoe vette
beesten als andere, bijden vijanden verloren heeft. Daervan eensdeels bij certificatie hier overgelevert
in handen vande rentmeester blijcken mach. Mits twelck ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande
voorsz. rentmeester den voorsz. Adriaen Joostesz. inden naem alsboven geordonneert hebbe te
betaelen Petri eerstcomende de voorsz. reste van elff gulden de anno ’72, affslaende tgundt hij zal
doceren daer meer op betaelt te hebben. Ende vanden jaere ’73 de somme van twintich karolus
gulden Johannis inde somer eerstcomende. Remitterende hem den vorderen pacht vande zelven
jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 150 folio 103v.
Monsterambacht.
Willem Jansz. wonende ter Heijde op Zee voor hem zelven ende vuijten naeme van zijn susters
erffgenamen van Jan Jansz. coman geassisteert bij Mr. Gielis van Westerheij verclaert vande voorsz.
convente te gebruijcken twaelfftalve hondt lants voorde somme van acht karolus gulden tsiaers. Daer
van resteren zoude de anno ’73 alleenlick drie gulden ende voorts tgeheele jaer ’74. Welcke drie
gulden hij zeijt betaelt te wesen bij zijn susters aen handen van Bentinck als rentmeester inden
Haege. In welcken jaere ’74 hij zeijt gansschelijck geen genot van tlant gehadt te hebben alzoe hij met
zijn susters, paerden ende koijen int zelve jaer tot Swartewael Overmaese hem onthouden heeft zoe
dat al thoij opt zelve lant gebleven ende noch daer op verrot leggende es. Al twelck hij verclaert bij
zijnen eede warachtich te wesen. Ende zoe veel roert die voorsz. betalinge Bentinck gedaen,
verclaerde de voorsz. Mr. Gielis dat hij bijde zelve betalinge geweest es ende zulcx bij zijnen eede
gedaen als gesoren van Naeltwijck warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse
alsvooren den voorsz. Willem Jansz. inder voorsz. qualitee geremitteert hebbe den pacht vande
voorsz. jaere ’74.
Nr. 151 folio 104.
Monsterambacht.
Sijmon Danielsz. als last hebbende ende vuijten naeme van Niesgen Claesdr. weduwe wijlen Cornelis
Jacobsz. bijde molen, verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente veerthien hondt voorden
somme van zesthien gulden tsiaers. Daer van resteren die jaeren ’73 ende ’74. Verclarende dat de
zelve weduwe groote excessijve schade inden voorsz. jaeren bijden vijanden geleden heeft ende
oversulcx zeer weijnich genots van haere bruijcwaer ende gehuijrde landen gehadt heeft als
eensdeels blijckende mach bij copie autentijcq van zeeckere certificatie van schepenen van Monster
e
in date den 7 octobris 1575 lestleden, hier bijden rentmeester overgenomen. Soe dat ick commissaris
bij advijse alsvooren de voorsz. Niesgen Claesdr. geordonneert hebbe te betaelen over den pacht de
anno ’73 de somme van acht karolus gulden Paesschen eerstcomende. Remitterende haer den
vorderen pacht vande zelven jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 152 folio 104.
Monsterambacht.
Willem Willemsz. Boom vuijten naeme vande gemeene erffgenaemen van wijlen IJsbrant Jorisz. ende
zijn huijsvrouwe verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente thien margen een hondt lants voorde
somme van 26 gulden tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seijt dat die voorsz. IJsbrant
Jorisz. inde voorsz. twee jaeren geen genot vande voorsz. landen gehadt en heeft alzoe hij deur
dopcompste vande vijanden in beijde de zelve jaeren hem met zijn familie gegeven heeft binnen Delff
ende heeft oock groote schade geleden aen zijn woninge die althans geheel desolaet ende verlaten
e
leggende es, al breder blijckende bij zeecker certificatie van die van Monster in date den 22 januarij
anno ’76, hier gesien ende bijden rentmeester over genomen. Soe dat ick commissaris hier op gehadt
tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Willem Willemsz. inden naem alsboven geordonneert
hebbe te betaelen in handen vanden zelven rentmeester over den jaere ’73 de somme van negen
karolus gulden Johannis inde somer anno ’76 eerstcomende Jacobi daer aen volgende wel betaelt.
Remitterende hem de vorderen pacht vande selve jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 153 folio 108.
’s-Gravenzande.
Jasper Jacobsz. als getrout hebbende Niesgen Gielisdr. weduwe Willem Adriaensz. smit wonende tot
sGravesande seijt te gebruijcken vande voorsz. convente 25 margen drie hondt lants voorde somme
van hondert dertich karolus gulden tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Seggende dat
inden jaere ’73 alle zijn voorsz. huijsvrouwe coorn ende dorsch ende oock haer moebelen bijden
vijanden genomen zijn. Ende inden jaere ’74 sijn haer meest alle haer beesten, schapen ende
e
paerden benomen. blijckende tzelve breder bij zeecker drie certificatien, deene in date den 16
e
e
decembris 1575, die tweede den 20 decembris oock ’75 ende die derde den 27 januarij mede ’75
stilo corij. Al tsamen hier gesien ende de rentmeester overgelevert. Soe dat ick commissaris hier op
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gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Jasper inder qualitee alsvooren geordonneert
hebbe vande pacht vande voorsz. jaere ’73 te betaelen aen handen vande rentmeester de somme
van hondert karolus gulden op twee termijnen als Paesschen ende Baefmisse, beijde anno ’76
eerstcomende bij gelijcke portien. Quijterende hem die vordere pachten vande voorsz. jaere ’73 ende
oock den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 154 folio 108.
’s-Gravenzande.
Doe Aerntsz. soon van wijlen Aernt Jansz. wonende tot sGravesande vuijten naem van Beatris Doen
zijn moeder weduwe vande selven Aernt Jansz. gecomen zijnde inde plaetse van Vranck Jansz. seijt
te gebruijcken zeven hondt lants voorde somme van twee gulden 14 stuvers volgende tregistre
vanden rentmeester, sonder te weten wat jaeren resteren te betaelen. De rentmeester seijt te resteren
de jaeren tweentzeventich, drientzeventich ende vierentzeventich. De voorsz. Doe seijt dat zijn voorsz.
ouders inden jaere ’72 redelijck genot gehadt hebben, maer inden jaeren ’73 ende ’74 zeer weijnich
alzoe tgeheele coorn hen zoe bijden vijanden als oock bij den soldaeten vande P. excelentie
affgegeten es geweest. Dat oock inden jaere ’73 bijden vijanden henlieden twee paerden ende inden
jaere ’74 vier koebeesten bijden vrijbeuters van Delff benomen zijn. Alle twelck hij weet alzoe hij altijt
bij zijn ouders gewoont heeft. Ende verclaert oversulcx bij zijnen eede tselve warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris hier opgehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Beatris Doen
geordonneert hebbe te betaelen den voorsz. geheele pacht de anno ’72 Petri toecomende. Ende
voorts Johannis mede eerstcomende de somme van 27 stuvers over tjaer ’73. Quiterende haer den
vorderen pacht vande zelven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 155 folio 111.
Wateringen.
Marijken Huijbrechtsdr. weduwe wijlen Jan Arlewijnsz. op Honsselaerdijck verclaert te gebruijcken
vande voorsz. convente zeeckere perceelen van lande die te registre staen voor zesthien margen,
voorde somme van hondert zes karolus gulden. Daer van resteren zouden die jaeren ’72, ’73 ende
’74, mits dat zij zeijt opt jaer ’72 aen handen van Bentinck inden Hage betaelt te hebben inden jaere
’73 de somme van acht karolus gulden, sonder daer van quijtantie te hebben. Dan presenteert tzelve
bij haeren eede te affirmeren dat zij voorts aen handen vande rentmeester Kessel noch betaelt heeft
15 karolus gulden, zoe dat vande voorsz. jaere ’72 zoude resteren de somme van 83 gulden. Seijt dat
haer over twee jaer wel 25 beesten, zoe groot ende cleijn, affgestorven zijn ende dat haer inden jaere
’74 bij den vijanden benomen zijn zeven koijen ende twee paerden, zoe dat zij nijet meer en behielt
dan twee koijen ende twee paerden. Dat oock haer alle haer coorn ende gewasch inden zelven jaeren
bijden vijanden affgedorst ende benomen es geweest deurdien zij inden jaere ’74 haer onthoudende
was binnen Delff. Ende heeft alsulcx groote onverdraechgelicke schade ende bederffenisse bijden
zelven vijanden geleden gehadt. Al twelck voorsz. staet ende oock die voorsz. betaelinge aen
Bentinck gedaen zij bij eede verclaerde sonder eenige fraude ofte dissimulatie warachtelijck geschiedt
te wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehoort den voorsz. rentmeester, de voorsz. Marijcken
Huijbrechtsdr. geordonneert hebbe te betaelen ter cause vande voorsz. reste vande jaere ’72 de
somme van tzestich gulden op twee halve jaeren als Johannis ende Kersmisse anno ’76
eerstcomende. Ende vande jaere ’73 de somme van 25 karolus gulden deen helft Paesschen anno
’77 ende dander helft Baeffmisse daer aen volgende. Quijterende haer de reste vande voorsz. pachte
de anno ’72 ende ’73, mitsgaders oock den geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 156 folio 111v.
Wateringen.
Adriaen Willemsz. gecomen zijnde inde plaetse van Pieter Huijbrechtsz. verclaert te gebruijcken
vande voorsz. convente zestalve margen lants voorde somme van dertich karolus gulden tsiaers. Daer
van resteren de jaeren ’73 ende ’74, mits dat hij gedwongen es geweest den pacht de anno ’72 te
betaelen in handen van Bentinck inden Haege, daer van hij quijtantie gehadt heeft. Maer es met zijn
woninge, schuijren, bargen ende zijn andere goeden bijden vijanden tot Wateringe inden jaere ’74
verbrandt, aldaer oock zijn coorn twelck inden barch was, verbrant es. Ende es zijn haver opt velt deur
dinlatinge vande water wech gedreven ende dat hij oock inden jaere ’73 weijnich genots ende inden
jaere ’74 gansch geen genot van tvoorsz. lant gehadt en heeft alzoe hij inden jaere ’74 deur den
vijanden zijn woninge verlaten ende hem begeven moste binnen Delff, dat hij oock in tzelve jaer alle
zijn beesten, paerden ende schapen deurden vijanden verloren heeft. Twelck voorsz. staet ende
bijsonder mede dat hij de voorsz. betaelinge de anno ’72 aen handen van Bentinck rechtvaerdelick
ende sonder simulatie gedaen heeft hij verclaert bij zijnen solempnelen eede warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Adriaen
Willemsz. geordonneert hebbe te betaelen over den pacht de anno ’73 de somme van 12 karolus
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gulden op twee termijnen als Johannis ende Kersmisse anno ’76 eerstcomende. Quijterende hem den
vorderen pacht vanden zelven jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 157 folio 112.
Wateringen.
Sebastiaen Sijmonsz. vuijte naeme vande weeskijnderen van Jan Sijmonsz. zijnen overleden broeder
seijt dat sijnen voorsz. broeder gebruijct heeft anderhalff margen lants gelegen in Wateringen voor de
somme van negen karolus gulden tsiaers. Ende wordt bevonden te registre vande rentmeester te
resteren de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Seggende die voorsz. Sebastiaen te ignoreren wat betalinge
datter gedaen mach zijn, alzoe hij in zijn broeders sterffhuijse geen bescheijt met allen gevonden en
heeft. Dan es hem kennelijck dat alle tgewas ende coorn bij zijnen broeder anno ’72 geteelt bijden
Spangaerden ende vijanden inden jaere ’73 affgedorst ende vermelt es geweest. Ende dat zijn
broeder inden zelven jaere vande woninge binnen Delff geweecken es, zoe dat hij van tzelve jaer ’72
sonderlinge nijet genoten en heeft. Ende es daer nae int eerste vertreck der vijanden anno ’73
overleden. Dat oock zijn weeskinderen inden jaeren ’73 ende ’74 insgelijcx vande voorsz. landen nijet
genoten en hebben als naede doot van haer ouders vande landen geabsenteert ende hier binnen
Delff gewoont hebbende deur topcomen ende vreese vande vijanden. Soe dat ick commissaris op als
gelet hebbende bij advijs alsvooren den voorsz. Sebastiaen Sijmonsz. inder qualitee alsvooren
geordonneert hebbe te betaelen vande jaere ’72 de somme van zes karolus gulden meij ’76
toecomende. Remitterende hem de vorderen pacht vande zelve jaere ende voorts de geheele jaeren
’73 ende ’74.
Nr. 158 folio 112v.
Wateringen.
Floris Jorisz. wonende in Naeldtwijckerbrouck comende inde plaetse ende getrout hebbende
Marijcken Dircxdr. weduwe van Adriaen Jorisz., met die selve Marijcken present, seijt dat hij ofte
zijnen voorsaet nae vermelden tregistre vande rentmeester in huijre heeft gehadt van tvoorsz. convent
anderhalff margen thien roeden lants, gelegen onder Wateringe voor twaelff gulden tsiaers. Mede
volgende tvoorsz. registre daer van resteren zouden die jaeren ’73 ende ’74, mits dat hij zeijt bij zijn
voorsz. voorsaet op tzelve jaer ’73 betaelt te zijn in handen vande rentmeester Bentinck inden Haege
de somme van thien gulden, daer toe hij alhier exhiberende es zeeckere quijtantie vanden selven
e
Bentinck in date den 12 februarij anno ’74 gemeen scrijvens, bijden rentmeester Kessel
overgenomen. Seijt voorts dat die voorsz. Marijcken zijn jegenwoordige huijsvrouwe inden jaere ’73
wat genoten ende inden jaere ’74 oock weijnich genots gehadt heeft, alzoe die vijanden genouch alle
haer suijvel, zoe geringe tzelve gewonnen was haer benomen ende opgegeten hebben. Dat oock haer
meest alle haer linnen, wollen, deeckens ende twee poluwen, mitsgaders noch alle haer jonge
beesten met thien oijschapen ende eenige lammeren met een paert ende noch een varcken bij den
vijanden benomen zijn. Alle twelck voorsz. staet ende dat die voorsz. betaelinge rechtvaerdelijck ende
zonder fraude aenden voorsz. Bentinck zoe voorsz. staet gedaen es, die voorsz. Marijcken verclaerde
bij haeren eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz.
rentmeester den voorsz. Floris ende zijn voorsz. huijsvrouwe geordonneert hebbe te betaelen twee
gulden als reste de anno ’73 Petri eerstcomende ende vanden jaere ’74 mede twee gulden
Paesschen daer aen volgende. Remitterende haer den vordere pacht van beijde die voorsz. jaeren.
Nr. 159 folio 113.
Wateringen.
Cornelis Aertsz. van Wateringe verclaert te gebruijcken vanden voorsz. convente zeecker lant sonder
tzelve te weten te begrooten. Dan zeijt de rentmeester tzelve te wesen volgende zijn register acht
hondt voorde somme van vijff karolus gulden tsiaers. Seggende die voorsz. Cornelis Aertsz. tjaer ’72
betaelt te hebben, te weten drie gulden aen Bentinck ende twee gulden aende rentmeester Kessel,
sonder van Bentinck quitantie te hebben. Dan presenteert daer toe zijnen eede, sulcx dat resteren
souden de jaeren ’73 ende ’74 sonder dat hij binnen de zelve jaeren eenich genot vande voorsz.
landen gehadt heeft alzoe zijn hoij in tjaer ’73 opt lant bleeff staen deur zeeckere different dat hij
hadde jegens den voorsz. Bentinck voor eenen Blijenburch als dijckgraeff doen geordonneert over
Rijnlant bijden vijanden nopende die groote van tlant. Dat hij oock inden jaere ’74 gansch geen genot
van tzelve lant gehadt heeft, noch van weijen noch van hoijen, alzoe tzelve lant geen teelant en es.
Ende alzoe hij hem inden zelven jaere deur den vijanden begaff binnen Delff, zoe es zijn woninge met
barch ende schuijre bijden zelven vijanden affgebrant met al tcoijrn dat hij daer inne hadde. Dat hem
oock in tzelve jaer ’74 alle zijnen beesten als koijen, paerden, jonge ende oudt, bijden vijanden
affgerooft zijn. Alel twelck voorsz. staet ende bijsonder mede dat hij die voorsz. penningen aen
Bentinck alsvooren oprechtelijck ende sonder simulatie betaelt heeft, hij bij zijnen eede verclaerde
warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Cornelis Aertsz. den
pacht vande voorsz. twee jaeren ’73 ende ’74 gansschelijck geremitteert hebbe.
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Nr. 160 folio 116.
Rijswijk.
Janneken Danielsdr. weduwe wijlen Willem Cornelisz. stoeldraijer wonende tot Delff seijt gebruijct te
hebben vande voorsz. convente een margen 88 roeden lants voorde somme van negen karolus
gulden tsiaers. Daer van resteert tjaer ’74, in welcke jaere zij zeer weijnich gebruijcx van tvoorsz. lant
gehadt heeft overmits de vijanden die op Sion ende opte Hoorn brugge laegen waer deur zij haer
beesten naeden 28 man in tzelve jaer opt voorsz. lant nijet en heeft moegen weijen, maer was tzelve
lant genouch altijdt die plaetse daer tegens den vijanden schudtgevaert gehouden werde ende dat
oock daer nae tvoorsz. lant deur dinlatinge vande watere mede onder twater gelegen heeft, soe eenen
ijegelijck tot Delff wonende genouch notoir es. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren de voorsz.
Janneken tjaer pachte de anno ’74 simpliciter geremitteert hebbe.
Nr. 161 folio 116.
Rijswijk.
Machtelt Thonisdr. weduwe wijlen Claes Touwen wonende tot Delff seijt gebruijct te hebben vande
voorsz. convent vijff margen 32 roeden lants voorde somme van 40 karolus gulden tsiaers. Daer van
resteert tjaer ’74. Seggende dat zij inden zelven jaere weijnich gebruijcx van tzelve landt gehadt heeft
alszoe tlant zeer nae de schanse vande vijanden gelegen was, sulcx dat zij haer beesten dickmaels
twee ofte drie mael op eenen dach vuijt het lant drijven moste naerde stede van Delff, zoe dat zij geen
vredelijck gebruijck en heeft moegen genijeten. Als zij te vreden zoude zijn oft noodt waere bij haeren
eede te starcken. Soe dat ick commissaris hier op gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester de
voorsz. Machtelt geordonneert hebbe te betaelen over den voorsz. pacht de anno ’74 de somme van
thien karolus gulden Petri ad Cathedram eerstcomende. Remitterende ende haer den vorderen pacht
van tzelve jaer.
Nr. 162 folio 116v.
Rijswijk.
Lijsbeth Aerntsdr. weduwe wijlen Adriaen Jansz. gesuccedeert wesende inde plaetse van eenen Cort
Jan heeft gebruijct vande voorsz. convente volgende tregistre vande rentmeester 8½ margen 75
roeden lants voorde somme van 52 gulden tsiaers. Daer van resteert vande jaere ’72 de somme van
twaelff gulden ende voorts die geheele jaeren ’73 ende ’74. Ende dit al volgende tvoorsz. register
sonder dat zij anders daer van eenige zeeckere verclaringe wiste te doen. Seggende dat haer
huijsinge buijten die Haechpoorte van Delff affgebrant es bijden regeerders der zelver stede ende dat
zij vande voorsz. jaere ’73 deurden vijanden gansschelijck geen genot van tvoorsz. lant gehadt en
heeft alzoe der vijanden schans beneffens tvoorsz. lant leggende was. Ende inden jaere ’74 tvoorsz.
lant nijet gebruijct en heeft. Dat zij oock geheel verarmpt es zoe dat zij om goodtswille in een clooster
alhier binnen Delff wonende es. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande rentmeester de
voorsz. Lijsbeth simpliciter de voorsz. reste vande jaere ’72 ende voorts den geheele jaere ’73
geremitteert hebben alzoe tvoorsz. lant anno ’74 bij Claes Aelbrechtsz. inden Os tot Delft gebruijct es,
zoe mij aengegeven werd.
Nr. 163 folio 117.
Rijswijk.
Claes Aelbrechtsz. inden Osch brouwer tot Delff seijt met wijlen Anna Sijmonsdr. gebruijct te hebben
twaelff margen, te weten voor zijn portie zeven margen voor zeven ponden groot tisaers ende dat
alleenlijck inden jaeren ’73 ende ’74. Seggende dat tzelve lant inde jaere ’72 gebruijct werde bij Frans
Pietersz. inde Drie Haringen daer van resteren zouden die pachten vande voorsz. twee jaeren. Seijt
dat hij vande voorsz. zeven margen inden jaere ’74 maer anderhalff margen heeft moegen
gebruijcken ter tijdt toe dat twater inne gelaten werde. Ende van dandere zestalff margen seijt
gansschelijck geen genot gehadt te hebben, alzoe tselve lant leggende was tegens Althena over
onder der vijander schans tot Sijon. Dat hem oock inden jaere ’73 bijden vijanden benomen zijn
veerthien beesten wel waerdich zijnde vijff hondert karolus gulden. Al twelck hij affirmeert bij zijnen
eede als vroetschap der stede van Delff gedaen warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris
gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Claes Aelbrechtsz. geordonneert hebbe vande
voorsz. jaere ’73 te betaelen Petri eerstcomende de somme van twintich karolus gulden ende van den
jaere ’74 de somme van vijff karolus gulden Paesschen anno ’76 mede toecomende. Remitterende
hem die vordere resterende pacht vande voorsz. twee jaeren
Nr. 164 folio 117v.
Rijswijk.
Lenaert Adriaensz. wonende tot Delff gecomen zijnde inde plaetse van Jan Pier Huijpen seijt te
gebruijcken vande voorsz. convente vierdalve margen lants leggende gemeen met tOude Gasthuijs tot
Delff, voor de somme van achtich gulden tsiaers. Daer van zijn eerste jaer huijrs geweest es tjaer ’73
ende resteert tzelve jaer mitsgaders tjaer ’74. Seijt dat hij een poos tijts tvoorsz. lant inden jaere ’73
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beweijt hebbende tot in juni. Zoe heeft hij tzelve moeten verlaten overmits dopcompste vande
vijanden, ophaelende mitsdien zijn beesten tot Delff zoe dat hij alsdoen voor tzelve jaer geen vorder
genot van tzelve lant gehadt en heeft. Ende inden jaere ’74 seijt dat hij tvoorsz. lants eensdeels
beploucht ende besaijt ende eensdeels met gelte beesten beslagen hebbende, zoe zijn de voorsz.
vijanden weder inden Haege ende voorts int Westlant gecomen ende hebben beneffens tvoorsz. lant
den wech opgegraven. Stellende in tvoorsz. gesaijde lant haer hutten ofte wachte, zoe dat hij
bergende zijn voorsz. beestkens tlant heeft moeten verlaten. Ende int zelve jaer geen vruchten ter
werelt daer van en heeft moegen gecrijgen. Gaende den arbeijt ende die costen van tvoorsz. plougen
ende besaijen ten achteren. Alle twelck hij verclaert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Lenaert Adriaensz. geordonneert hebbe te betaelen
meij ’76 eerstcomende de somme van zes karolus gulden vanden pacht vanden voorsz. jaere ’73.
Quijterende hem den vorderen pacht van tzelve jaer ende oock tgeheele jaer vier ende tzeventich.
Nr. 165 folio 118.
Rijswijk.
Pouwels Andriesz. wonende tot Rijswijck als getrout hebben Pietertgen Jorisdr weduwe wijlen Joris
Claesz. met die zelve Pietertgen mede present verclaert te gebruijcken acht hondt lants voorde
somme van acht karolus gulden tsiaers. Ende seijt die voorsz. Pietertgen dat zij opt jaer ’72 betaelt
heeft aen handen vande rentmeester Kessel de somme van vier karolus gulden, zoe dat daer aen
zoude resteren gelijcke vier gulden. Ende dat zij nijettemin heeft moeten betaelen inden jaere ’73 een
geheel jaer pachts sonder te weten oft was van tzelve jaer dan nijet, aen handen vande rentmeester
alsdoen wesende gelogeert int Boomptgen inden Hoochstraet inden Haege ten tijde als die vijanden
aldaer laegen, sonder dat zij daer van quijtantie heeft. Dan es te vreden tzelve die voorsz. reste de
anno ’72 nijet resteren en zoude dan tgeheele jaer ’74, mits dat die voorsz. betaelinge inden Haege
alhier genomen werdt opt jaer ’73. Seijt voorts dat zij inden jaere ’74 gansschelijck geen genot van
tvoorsz. lant gehadt heeft alzoe doen ter tijdt die vijanden bij tzelve lant haer wachte hielden ende zij
deurdien daer van geen vruchten en mochte gecrijgen. Dat oock in tzelve jaer haer woninge met
schuur ende barch met al tcoorn daer inne wesende geheel affgebrant es. Dat haer oock inden jaere
’73 haer paerden bij den vijanden affgenomen ende eenige beesten affgegeten zijn. Ende zijn haer
van gelijcken haer drie merrij paerden bijden vrijbeuters tot Delff inden jaere ’74 affgenomen. Al twelck
voorsz. staet ende bijsonder dat zij de voorsz. betalingen aenden rentmeester inden Haege alsvooren
sonder eenige fraude ofte bedroch gedaen heeft, zij verclaerde bij haeren eede warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Pouwels
Andriesz. inder qualitee alsboven geordonneert hebben te betaelen aen handen vanden rentmeester
Kessel de voorsz. resterende vier gulden de anno ’72 Paesschen eerstcomende. Quijterende hem
tgeheele jaer van ’74.
Nr. 166 folio 118v.
Rijswijk.
Trijntgen Cornelisdr. weduwe van wijlen Jan Pieter Huijbrechtsz. wonende inden Haege seijt gebruijct
te hebben vande voorsz. convente inden (jaere) ’72, 3½ margen lants onder Rijswijck gelegen voor de
somme van achtien gulden tsiaers ende dat tzelve lant daer nae annis ’73 ende ’74 in huijre heeft
gehadt eenen Lenaert Adriaensz. alias Hoochschoen die daer van hier vooren verantwoordt heeft.
Ende zoude van tvoorsz. jaer ’72 resteren elff gulden volgende tregister vande rentmeester. Des
verclaert zij Trijntgen opt zelve jaer noch betaelt te hebben deur constrancte van rechte in handen van
Bentinck zestalve gulden, sonder daer van quijtantie te hebben. Dan affirmeert tzelve bij haeren eede
warachtich te wesen. Seggende voorts dat zij tot sulcken armoede gecomen es dat zij voor haer ende
haere kinderen den cost moet winnen met spinnen, hebbende nijet meer dan een onnosel koetgen
inde werelt ende ten waere zij in kinderbedde gelegen hadde zoude ten tijde als haer man overleedt,
voor die baere vuijtgegaen hebben zulcx dat zij althans in grooter armoede levende es met haere
kinderkens. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz.
Trijntgen geremitteert hebbe de reste vande voorsz. jaere ’72.
Nr. 167 folio 122.
Delft.
Anneken Adriaensdr. weduwe wijlen Huijbrecht Adriaensz. tot Delff seijt te gebruijcken vande voorsz.
convente volgende tregister vande rentmeester zes margen twee hondt lants voorde somme van 64½
gulden tsiaers. Daer van resteert tjaer ’74. Seggende int voorsz. jaer sonderlinge geen genot van
tzelve lant gehadt te hebben deur tbelet der vijanden die doen ter tijdt tot Rijswijck (daer onder tzelve
lant leggende es) ende op die Hoorn brugge laegen. Soe dat ick commissaris hier op gehoort tadvijs
vanden voorsz. rentmeester de voorsz. Anneken geordonneert hebbe van tvoorsz. jaer ’74 te betaelen
die somme van twintich karolus gulden meij ’76 eerstcomende. Quijterende haer die reste vande
zelven jaere.
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Nr. 168 folio 122.
Delft.
Cornelis Pietersz. Beaumondt wonende tot Delff verclaert te gebruijcken vanden voorsz. convente
negen hondt, twelck die rentmeester seijt te wesen thien hondts ende noch drie margen die welcke
nae tmaecken van tbolwerck zoe hij Cornelis Pietersz. sustineert bijden lantmeter Jan Potter
bevonden zijn nijet grooter te wesen dan vijfthien hondt, tsamen voorde somme van 36 gulden tsiaers.
Van welcke vijfthien hondt hij zeijt inden jaere ’74 maer halff genot gehadt te hebben alzoe tzelve lant
opt Buijtenwater gelegen es buijten dOostpoorte van Delff. Maer vande voorsz. thien hondt lants seijt
gansschelijck geen genot inden voorsz. jaere ’74 gehadt te hebben overmits doen ter tijdt die vijanden
tot Rijswijck laegen, daer onder die voorsz. thien hondt gelegen zijn. Alle twelck die voorsz. Cornelis
Pietersz. verclaerde bij den eede als vroetschap der voorsz. stede warachtich te zijn. Soe dat ick
commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Beaumondt geordonneert
hebbe te betaelen Petri eerstcomende over tvoorsz. jaer ’74 de somme van acht gulden. Remitterende
hem den vorderen pacht vande zelven jaere.
Nr. 169 folio 124.
Akkersdijk.
Jacob Claesz. nu wonende opt Woudt verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente acht ende
veertich margen voorde somme van 175 gulden tsiaers ende resteren de jaeren ’72, ’73 ende ’74.
Daer op hij zeijt betaelt te hebben in handen van Bentinck voor zijn vertreck van Rijnsburch die
somme van 96 karolus gulden ende noch aen handen van rentmeester Kessel de somme van vier
ende twintich gulden 10 stuvers, zoe dat van tzelve jaer ’72 noch resteren zoude de somme van 54
gulden ende thien stuvers. Seijt dat inden jaere ’73 hem bij den soldaeten aen onsser zijde wel
twintich beesten, zoe koijen als paerden, mitsgaders noch vier schapen benomen zijn. Ende hoe wel
hij zijn coorn int zelve jaer inne gement hadde, zoe es nochtans hem tzelve coorn met zijne woninge,
schuijren ende bargen ende alle zijn moebelen bij die van Delff offgebrant nijet tegenstaende dat hen
bijden cappiteijn der zelver stede daechs te voiren geseijt werde dat men hem noch nijet branden en
zoude ende dat hij hem ende zijnen gebuijren op Ackersdijck vrouch genouch waerschouwen zoude
om haer goedt ende coorn te moegen bergen. Ende inden jaere ’74 en heeft hij gansch geen genot
van tvoorsz. lant gehadt alzoe hij hem alsdoen binnen Delff onthielt ende oock tlant onder water lach.
Alle twelck voorsz. staet ende dat hij de voorsz. betalingen aen Bentinck als vooren sonder eenige
simulatie ofte fraude gedaen heeft, hij bij zijnen solempnelen eede verclaerde warachtich te wesen.
Soe dat ick commissaris bij advijs vande voorsz. rentmeester Kessel die oock verclaerde vande
voorsz. betalinge aen Bentinck gedaen verwitticht te zijn bij Dirck Gerritsz. van Rijnsburch als daer van
kennisse hebbende, den voorsz. Jacob Claesz. geordonneert hebbe die voorsz. 54 gulden ende thien
stuvers als reste de anno ’72 te betaelen op twee termijnen als meij ende Alderheijligen anno ’76
eerstcomende ende vanden jaere ’73 de somme van 20 karolus gulden mede op twee termijnen als
Kersmisse anno ’76 ende Johannis anno ’77 daeraen volgende bij gelijcke portien. Quijterende hem
den vordere pachte vande voorsz. jaere ’73 ende tgeheele jaer ’74.
Nr. 170 folio 124v.
Akkersdijk.
Pieter Cornelisz.nu wonende opt Woudt verclaert vande voorsz. convente gebruijct te hebben wat
meer dan vierdalff margen lants volgende tregister vande rentmeester voorde somme van 27 gulden
tsiaers. Daer van resteert die jaeren ’72, ’73 ende ’74, mits dat hij opt jaer ’72 betaelt heeft binnen
Soetermeer aen handen van Lodewijck de Rouwe schoudt van Rijnsburch de somme van van acht
karolus gulden. Daer van hij zeijt quijtantie te hebben ende es nijettemin tzelve den rentmeester
kenlick. Seggende dat hoe wel hij zijn gewasch inden jaere ’72 opgement heeft, zoe es hem nochtans
tzelve gewasch zeer affgeteert bij den soldaten vande Poldervaert ende Ouderschie. Ende inden jaere
’73 zijn hem wel 28 beesten bijden soldaeten benomen, behalven noch drie merrij paerden ende
voelen. Die welcke hem mede benomen zijnde hij met gelt heeft moeten redimieren. Dat oock inden
zelven jaere zijn woninge, schuijren ende bargen met alle zijn coorn ende sommige moebelen van
linnen ende anders affgebrant zijn. Ende inden jaere ’74 seijt oock gansschelijcke geen genot vande
voorsz. landen gehadt te hebben alzoe hij deur dopcompste der vijanden alsdoen binnen Delff
woonde ende dat tvoorsz. lant oock bij doorsteeckinge vande dijcken onder water lach. Al twelck
voorsz. staet hij bij zijnen solempnelen eede verclaerde warachtich te wesen ende dat die voorsz.
betalinge aen handen vande voorsz. Lodewijck sonder fraude ofte simulatie geschiedt es. Soe dat ick
commissaris den voorsz. Pieter Cornelisz. bij advijs alsvooren geordonneert hebbe te betaelen de
voorsz. resterende 19 gulden de anno ’72, deen helft Paesschen ende dander helft Baefmisse anno
’76. Ende voorts vande pacht de anno ’73 de somme van zes gulden Kersmisse daer aen volgende.
Remitteerende hem die reste vande jaere ’73 ende oock tgeheele jaer ’74.
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Nr. 171 folio 125.
Akkersdijk.
Jacob Jacobsz. comende inde plaetse van Willem Jacobsz. seijt te gebruijcken vande voorsz.
convente 14 hondt lants voor de somme van 19 karolus gulden tsiaers. Daer van nijet en resteert te
betaelen dan tjaer ’74. In welcke jaere hij sonderlinge geen gebruijck van tvoorsz. lant gehadt en heeft
alzoe die vijanden gecomen zijnde tot Pijnaeckel ende tot Delffgau zeeckere zijne drie paerden
gaende int zelve lant, hem benomen hebben. Ende dat tzelve lant gelijck meer andere landen daer
ontrent leggende genouch een gemeente was voor andere luijden die haer beesten deur vreese
vande vijanden aende Schie ende onder die stede van Delff brachten. Dat oock daer nae tvoorsz. lant
onder twater deur die dijcken ingelaeten zijnde, gelegen heeft. Dat hem oock een wagen met een
voeder huijs in groot perijcule van zijn lijff bijden vijanden benomen ende verbrant es. Al twelck hij bij
zijnen manne waerheijt verclaerde warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren
den voorsz. Jacob Jacobsz. geordonneert hebben te betaelen Petri ad Cathedram eerstcomende de
somme van drie karolus gulden. Remitterende hem den vorderen pacht vande voorsz. jaere ’74.
Nr. 172 folio 125v.
Akkersdijk.
Jan Jansz. Brouck, Joris Jansz. Brouck ende Pieter Jansz. Brouck* alle kinderen ende vuijten naeme
van Grietgen Jorisdr. weduwe van Jan Jansz. Brouck verclaerden dat die voorsz. haere moeder
gebruijckende es negenthien margen voorde somme volgende des rentmeesters register van 91
gulden thien stuvers tsiaers. Daer van die rentmeesters seijt te resteren vande jaere ’73 volgende zijn
register 53 gulden thien stuvers. Mits dat zij comparanten seggen noch betaelt te zijn aen handen van
Lodewijck die Rouwe de somme van 12 gulden vermogens zeeckere quijtantie vanden zelven
e
Lodewijck in date den 10 decembris 1572. Welcke quitantie zijluijden zeggen nu eerst gevonden te
hebben ende dat mitsdien de zelve twaelff gulden henlieden behoiren te strecken opt jaer ’73. Daer
inne die rentmeester verclaerde te consenteren overnemende mitsdien die voorsz. quijtantie, soe dat
mitsdien opt voorsz. jaere ’73 nijet meer en resteert dan 41 gulden 10 stuvers. Seggende dat
heurlieder voorsz. moeder inden voorsz. jaere ’73 bij den Engelschen benomen zijn 25 koebeesten al
draegende calveren ende noch negen hockelingen met vijff paerden zoe oudt als jonge. Dat haer oock
bijden soldaeten inde Poldervaert benomen werden twee varckens. Waer nae inden zelven jaere deur
laste van die van Delff haer woninge, schuijren ende bargen gansch affgebrant zijn, soe dat die
voorsz. haere moeder aldoen vertogen zijnde metter woone tot Schiedam, geen genot van tvvorsz.
lant gehadt heeft, gelijck zij oock int jaer ’74 gansschelijck nijet vande voorsz. landen geproffiteert en
heeft alzoe zij hier alsdoen voor een tijt binnen Delff ende voor een tijdt tot Rotterdam ende oock
Ouderschie onthouden heeft. Al twelck voorsz. staet die voorsz. Pieter Jansz. als continuelicken
binnen den voorsz. tijdt bij zijn moeder geweest zijnde ende zulcx als vooren gesien hebbende, hij
verclaerde bij zijnen solempnelen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris voorsz. hier
opgehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester ende in regardt vande voorsz. groote excessive schaden
vande voorn Grietgen Jorisdr. haer geordonneert hebbe vande voorsz. reste de anno ’73 te betaelen
meij eerstcomende de somme van thien karolus gulden. Remitterende haer de vorderen pacht vande
selven jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
* Wordt niet vermeld bij A.M. Verbeek. Vorenbrouck VIIf blz. 36.
Nr. 173 folio 126.
Akkersdijk.
Die voorsz. Jan Jansz. cum socijs inder qualitee alsboven gecomen zijn inde plaetse van Thonis
Gabriels zoon seggen noch gebruijct te hebben vande voorsz. convente drie margen lants voorde
somme van zesthien gulden thien stuvers tsiaers. Daer van die rentmeester seijt te resteren de
geheele jaeren ’72, ’73 ende ’74. Ende bij den redenen in haer naeste verclaringe verhaelt seggen
inden voorsz. jaeren ’73 ende ’74 weijnich genots gehadt te hebben te meer dat thoij twelck haer
moeder van tlant anno ’74 gemaijt hadde, bij een Govert Palm doen leggende tot Delff, sonder eenige
betalinge wech gehaelt werde. Soe dat ick commissaris hier opgehoort tadvijs vande voorsz.
rentmeester de voorsz. weduwe van Jan Jansz. Brouck geordonneert hebbe te betaelen den voorsz.
geheelen pacht de anno ’72 Johannis inde zomer eerstcomende. Remitterende haer die jaeren ’73
ende ’74.
Nr. 174 folio 126v.
Akkersdijk.
Maerten Cornelisz. Borgersz. alsnu wonende tot Delff verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente
zes margen lants voorde somme van veertich gulden tsiaers. Daer van resteren die jaeren ’72, ’73
ende ’74. Mits dat opte jaere ’72 betaelt es volgende des rentmeesters register eens de somme van
zesthien gulden ende noch eens de somme van achtien gulden. Zulcx dat aende pacht vande selven
jaere resteren zoude zes karolus gulden ende noch die geheele jaeren ’73 ende ’74. Seijt dat hij inden
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jaere ’73 gansch geen genot gehadt heeft vande voorsz. lande alzoe alle zijn gewas ende vruchten
die hij thuijs gement hadde, mitsgaders zijn geheele woninge alsdoen bijden vijanden leggende tot
Pijnaeckel verbrant es geweest. Ten welcken tijde hij Maerten hem met zijn huijsvrouwe binnen Delff
onthouden was. Ende inden jaere ’74 hebbende tlant besaijt heeft daer van wederomme doer
dopcompste der vijanden moeten wijcken binnen Delff ende es zulcx tvoorsz. gesaijde doer tinlaten
vande watere onder den vijanden gansch verloren gebleven soe dat hij die costen van dien tachter
gecomen es ende oock gansschelijck min dan hijet van tvoorsz. lant geprouffiteert heeft. Dat hem
oock inden zelven jaere ’74 alle zijn beesten gaende onder Delffgau bijden vijanden benomen zijn,
soe dat hij gansschelijck verarmpt es, generende hem althans met twee beestkens, daer van hij met
zijn huijsvrouwe ende zes kinderen genoet ende oock bijden goeden luijden eensdeels geassisteert
moet werden. Al twelck hij affirmeert bij zijnen solempnelen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester in regardt vande voorsz. armoede ende
verderffenis den voorsz. Maerten geordonneert hebbe te betaelen in handen vanden zelven
rentmeester Paesschen eerstcomende die voorsz. resterende zes karolus gulden de anno ’72.
Quiterende hem den geheelen pacht vande voorsz. jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 175 folio 127.
Akkersdijk.
Maerten Pietersz. van Dijck inde plaetse van Anna Jorisdr. weduwe wijlen Jan Pietersz. van Dijck seijt
dat zijn voorsz. moeder gebruijct heeft vande voorsz. convente vier margen drie hondt acht ende
tachtich roeden voor 23 karolus gulden tsiaers volgende tregister vande rentmeester sonder dat hij
comparant anders daer van weet te spreecken. Daer van volgende tzelve register de rentmeester seijt
ontfangen te hebben tsamen acht gulden, zoe dat aenden jaere ’72 zoude resteren de somme van
zes gulden ende voorts de jaeren ’73 ende ’74. Seijt de voorsz. Maerten hem kennelick te zijn dat zijn
voorsz. moeder alleer die vijanden inden jaere ’73 tot Berckel quaemen die woninge ende landen
verlaten ende haer begeven heeft met eenige van haer beesten (sonder die nombre te weten) binnen
Delff. Ende heeft nijettemin oock eenige beesten deurden soldaeten als Engelschen ende Waelen,
leggende inden dienst van zijn excellentie, verloren gehadt sonder oock te weten hoe veel. Zoe dat
zijn voorsz. moeder int zelve jaer sonderlinge geen genot van tzelve lant en heeft gehadt. Ende inden
jaere ’74 heeft insgelijcx weijnich genoten van tvoorsz. lant gehadt alzoe zij met haer beesten ende
familie haer begaff metter woone eerst tot Delff ende daer nae in Walcheren in Zeelant, doer vreese
vande vijanden die inden zelven jaere int Westlant ende rontomme Delff quaemen leggen, alwaer zij
noch ter tijdt wonende es. Al twelck hij verclaert naer zijn beste wetenschap als geweest zijnde
opsiender van zijn voorsz. moeder warachtich te wesen, bij eede die hij als schutter den
burgemeesters der stede van Rotterdamme daer hij wonende es, gedaen heeft. Soe dat ick
commissaris hier opgehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester, den voorsz. Maerten Pietersz. inden
naem alsboven geordonneert hebbe te betaelen aen handen vande zelven rentmeester meij
eerstcomende de voorsz. rentmeester zes gulden de anno ’72 ende vande pachte de anno ’73
Hohannis daer aen volgende thien karolus gulden. Quijterende hem den vorderen pacht de anno ’73
ende tgeheele jaer ’74.
Nr. 176 folio 128.
Akkersdijk.
Cors Jansz. wonende inden Vrijenban verclaert te gebruijcken vande voorsz. convente vier margen
anderhalve hondt lants voorde somme van 17 gulden tsiaers. Daer van resteert te betaelen opt jaer
’72 elff karolus gulden ende voorts die jaeren ’73 ende ’74. Seijt dat hoe wel hij inden jaere ’73 wat
vruchten ende genots vande voorsz. landen inden berch gecregen hadde, zoe heeft hij nochtans int
zelve jaer groote schade daegelijcx vande soldaten geleden die hem sijn melck, boter zoe gevinge op
aeten als hijt vande beesten gecrijgen mochte. Dat hem oock inden zelve jaere zijn woninge, schuijren
ende barge affgebrant es zoe dat hij met zijn beesten binnen Delff gecomen es, aldaer hij groot gelt
van Alderheijligen tot meij toe anno ’74 heeft moeten verwonen ende woont alsnoch alhier binnen
Delff inden convente van sinte Barbaren, sonder dat hij zedert den brant van zijn woninge opt lant
gewoont heeft. Ende heeft oock sulcx inden jaere ’74 weijnich genots vuijt tvoorsz. lant gehadt, hoe
wel hij voort tinlaeten van twaeter voor eenen tijdt van tvoorsz. lant ontrent die Schiewech met zijn
beesten wat genots gehadt heeft. Alle twelck hij verclaert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat
ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Cors Jansz.
geordonneert hebbe te betaelen Petri eerstcomende de voorsz. reste van elff gulden de anno ’72
ende vanden pacht de anno ’73 de somme van 8½ gulden Johannis inde zomer oock eerstcomende.
Quijterende hem vorder den pacht vande zelven jaere ’73 ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 177 folio 132.
Maasland.
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Sebastiaen Cornelisz. als mede erffgenaem vuijten naeme van zijn huijsvrouwe van Jan Vries voor
hem zelven ende vuijten naeme vande andere erffgenamen seijt te gebruijcken 4½ margen weijlants
voor de somme van elff karolus gulden tsiaers. Seijt te resteren vande jaere ’72 zeven karolus gulden
ende voorts die jaren ’73 ende ’74. Ende dat die weduwe van Jan de Vries inde jaere ’74 geen genot
ofte vruchten vande voorsz. landen gehadt heeft alzoe die zelve vruchten als haver deur tinlaeten
vande wateren gansschelijck vande velde gedreven zijn. Dat oock de voorsz. weduwe een koe
ontnomen es geweest. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den
voorsz. Sebastiaen Cornelisz. inder qualitee alsboven geordonneert hebbe te betaelen Petri
eerstcomende die voorsz. reste van zeven karolus gulden ende vande pacht de anno ’73 de somme
van zes karolus gulden Johannis inde zomer ’76 eerstcomende. Quijterende hem den verdere pacht
van tzelve jaer ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 178 folio 132.
Claes Sijmonsz. in Maeslandt verclaert te gebruijcken van tvoorsz. convent vijff margen een hondt
lants voor 28 gulden tsiaers. Daer aen die rentmeester seijt te resteren vande jaere ’72 de somme van
thien karolus gulden ende voorts die geheele jaeren ’73 ende ’74. Daer op die voorsz. Claes
Sijmonsz. seijde dat hij de voorsz. reste van thien gulden betaelt heeft aen handen van Bentinck inden
Haege ten huijse van een schoenmaecker inde Hoochstraet. Ende dat hij voorts inden jaere ’73 als
die vijanden laegen int Westlant, heeft moeten betaelen aen handen vanden zelven Bentinck inden
Haege een kinneken boters voor 12 gulden ende noch nae zijn beste onthoudt twee hondert pont koije
kaes, tpont voor een stuver, belopende tsamen ter somme van 32 karolus gulden sonder daervan
quijtantie te hebben. Zoe dat aende voorsz. jaere ’73 noch resteren zoude zes karolus gulden ende
voorts tgeheele jaer ’74. Seggende dat die vijanden in haer leste vertreck anno ’74 hem benomen
hebben zeven paerden ende noch een heijncxt paert, twelck Jan de Heuter sonder betaelinge mede
genomen heeft. Ende dat hij tvoorsz. lant inden jaere ’73 eensdeels betaelt heeft maer dat hem tcoorn
ende andere vruchten meest bijden vijanden ende heurlieder paerden affgegeten zijn. Ende inden
jaere ’74 seijt mede nijet veel genots vande voorsz. landen gehadt te hebben overmits tinlaten vande
watere. Alle twelck voorsz. staet ende dat hij die voorsz. betalinge sonder bedroch ofte eenige
valsheijt aen handen van Bentinck als vooren gedaen heeft, hij bij zijnen solempnelen eede
geaffirmeert heeft warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris de voorsz. Claes Sijmonsz.
geordonneert hebbe te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester Kessel de voorsz. resterende
zes karolus gulden de anno ’73 Petri eerstcomende ende vande jaere ’74 de somme van acht karolus
gulden meij ’76 eerstcomende. Quiterende hem die vordere pachte vanden selve jaeren.
Nr. 179 folio 132v.
Aert Cornelisz. getrout hebbende die weduwe van Jan Gerritsz. vuijt Maeslant met Gerrit Jansz. soon
vanden selven Jan Gerritsz. verclaren te gebruijcken vijftalve margen landts voorde somme van 13
gulden thien stuvers tsiaers. Daer van die rentmeester sustineert den pacht te wesen 14 gulden thien
stuvers volgende voorgaende reeckeninge vande heere van Oosterwijck ende daer van te resteren
vande jaere ’72 de somme van zeven karolus gulden thien stuvers ende voorts de jaeren ’73 ende ’74.
Seggende voorts zij comparanten niet te weten wat betalinge daer op gedaen zoude moegen wesen
ende dat die voorsz. Jan Gerritsz. (die nu inden voorleden somer ’75 gesorven es) inden jaere ’73
zeer weijnich genots vande voorsz. landen gehadt heeft alzoe inden zelven jaere hem affgenomen zijn
bijden soldaeten ofte vrijbuijters zes koijen met twee paerden ende noch verscheijden inboel zoe dat
hij maer vier beesten behielt. Ende inden jaere ’74 hebbende tlant met zijn beesten beslagen inde meij
tijdt zoe zijn hem bijden vijanden benomen vuijt tzelve lant drie jonge beesten, zoe dat hij daer nae opt
zelve lant geen beesten gehadt en heeft doer sorge vanden vijanden. Ende dat mitsdien die voorsz.
Jan Gerritsz. met zijn huijsvrouwe ende kinderen zijn woninge verlaeten moste begevende hem in een
ander buijrte. Dat oock die voorsz. Jan Gerritsz. recht voor de compste vande vijanden bijden
soldaeten aen deser zijde berooft es geweest van alle zijne, zijnder huijsvrouwe ende kinderen
clederen, zoe dat hij groote excessijve schaden gehadt heeft, meer dan zij alhier connen specificeren.
Al twelck die voorsz. Gerrit Jansz. affirmeerde bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Aert Cornelisz. inder qualitee alsboven geordonneert
hebbe te betaelen Petri eerstcomende de voorsz. zeven gulden thien stuvers als reste vande jaere ’72
ende noch drie karolus gulden Johannis midtsomer eerstcomende over den jaere ’73. Quijterende
hem den vorderen pacht vande zelven jaere ende oock tgeheel jaer ’74.
Nr. 180 folio 133v.
Maasland.
Jan Vranckesz. vuijt Maeslandt seijt te gebruijcken vande voorsz. convente thien margen lants voorde
somme van 33 karolus gulden siaers. Daer van resteert de anno ’72 de somme van derthien karolus
gulden ende voorts de jaeren ’73 ende ’74, seggende dat ten tijde die geusen den Briele
innegenomen hadden zijn huijsvrouwe bijden zelven geusen gevangen es geweest, die hij heeft
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moeten lossen met vijftich karolus gulden. Dat hij oock bijden zelven geusen doen ter tijdt van zijnen
moebelen zeer berooft ende inden jaeren ’73 grotelijck bijden vijanden vuijtgeteert es geweest wel ter
somme van drie hondert karolus gulden. Ende nae teerste vertreck vande voorsz. vijanden nijet
minder bijde geusschen soldaeten vuijtgeteert es. Dat hem oock bijde Spaensche soldaten vijff
koebeesten ende een veersch benomen zijn. Dat oock zijn huijsinge bijden vrijbeuters zeer
ontramponeert es geweest int beroven van anckers ende andere ijserwerck. Al twelck hij affirmeert bij
zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Jan
Vrancken zoon geordonneert hebbe te betaelen in handen vanden voorsz. rentmeester de voorsz.
reste vanden jaere ’72, belopende derthien karolus gulden Petri ad Cathedram eerstcomende. Ende
voorts de halve pacht de anno ’73 Jacobi anno ’76 eerstcomende. Quijterende hem den vorderen
pacht vande zelven jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
Nr. 181 folio 133v.
Maasland.
Jan Bruijnen vuijt Maeslandt seijt vanden voorsz. convente te gebruijcken zeven margen lants
leggende inde Duijffpolder voorde somme van vier ende twintich gulden tsiaers. Daer van resteert de
anno ’73 volgende des rentmeesters register de somme van veerthien gulden ende voorts tgeheele
jaer ’74. Seggende hij comparant inden jaere ’73 sonderlinge van tvoorsz. lant geen gebruijck gehadt
te hebben alzoe hij zijn beesten ende schapen deurden vijanden alsdoen leggende tot Vlaerdingen
nijet mochte behouden ende dat hem zulcx int zelve jaer benomen zijn acht oijschapen ende vijff ofte
zes jonge beesten. Ende dat hij van gelijcken inden jaere ’74 zeer weijnich genots van tvoorsz. lant
gehadt heeft zoe deur tberoven van zijn beesten bijden vijanden als wel veerthien daegen voor sinte
Gielis al boven een kaie onder twater lach. Alle twelck hij verclaert bij zijnen eede warachtich te
wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Jan Bruijnen geordonneert hebbe te
betaelen vande voorsz. reste de anno ’73 de somme van zeven gulden Petri ad Cathedram
eerstcomende ende vande pacht de anno ’74 de somme van vier karolus gulden Johannis anno 76
mede eerstcomende. Quijterende hem die reste vande voorsz. twee jaeren.
Nr. 182 folio 134.
Maasland.
Cornelis Heijmansz. zoon van Heijman Jacobsz. seijt te gebruijcken 2½ margen lants voorde somme
van vijfthien gulden tsiaers. Ende daer van alleenlijck te resteren den pacht de anno ’74, mits dat hij
daer op betaelt heeft drie karolus gulden zoe datter maer twaelff gulden van tzelve jaer resteren
zoude. Seijt dat hij ofte zijn vaeder int zelve jaer zeer weijnich genots gehadt heeft, die oock inden
somer int zelve jaer overleden es overmits doen die vijanden alsdoen daer laegen, zulcx dat hij
comparant hem alsdoen Overmaese onthoudende was. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren
den voorsz. Cornelis Heijmansz. geordonneert hebbe te betaelen Paesschen eerstcomende drie
karolus gulden in volle betalinge van tvoorsz. jaer ’74. Quiterende hem die vordere reste.
Nr. 183 folio 134v.
Maasland.
Dirck Thonisz. als getrout hebbende die weduwe van Arlewijn Jansz. wonende in Maeslant seijt te
gebruijcken vande voorsz. convente elff margen lants voorde somme van 51 karolus gulden tsiaers.
Daer van hij zeijt opt jaer ’72 betaelt te hebben aen handen vanden rentmeester Kessel de somme
van achthien gulden ende noch inden Haege aen handen van Bentinck eens vijfthien gulden ende
eens 13 gulden ende noch een kinneken boters geëstineert op 13 karolus gulden. Daer van hij geen
quijtantie en hadde, maer heeft tzelve geannoteert in zeeckere zijne memoriael boucxken mij
commissaris alhier verthoont. Sulcx dat tgeheele jaer ’72 ende noch acht gulden opt jaer ’73 betaelt
zijn. Zoe dat van tzelve jaer ’73 resteren zoude 43 gulden ende voorts tgeheele jaer ’74. Seggende die
voorsz. Dirck dat hij inden jaere ’73 weijnich genots van tvoorsz. lants gehadt heeft alzoe hem alle zijn
coorn ende zuijvel zoe geringe affgenomen ende affgeteert werde bijden soldaeten als hij tzelve
mochte winnen. Dat hem oock eenige zijne beesten bijden soldaeten affgeslagen zijn geweest. Ende
inden jaere ’74 seijt insgelijcx geen ofte weijnich genots gehadt te hebben alzoe hij ten tijde die
vijanden in Maeslant laegen, hem alhier binnen Delff onthouden heeft. Ende dat oock mede alle zijn
gewas inden zelven jaere bijden ingelaeten watere vande velden gevloijt ende verloren gebleven es.
Al twelck ende bijsonder mede dat hij de voorsz. betalinge aen handen van Bentinck sonder eenige
fraude ofte dissimulatie gedaen heeft, hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede bij zijn beste
wetenschap warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs van voorsz.
rentmeester den voorsz. Dirck Thonisz. geordonneert hebbe te betaelen ter cause vande voorsz.
resterende pachte de anno ’73 Petri ad Cathedram ende Jacobi anno ’76 eerstcomende bij gelijcke
portien. Quijterende hem den vordere pacht de anno ’73 ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 184 folio 135.
Maasland.
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Pieter Willemsz. Buijs getrout hebbende die suster van Joris Cornelisz. in Maeslant vuijten naeme van
Trijntgen Henricxdr. weduwe vanden zelven Joris Cornelis zoon als successeur van Henrick Jansz.
Schep vaeder vande voorsz. Trijntgen, verclaert te gebruijcken acht margen lants voorde somme
volgende tregister vande rentmeester van 26 gulden tsiaers. Daer op die rentmeester seijt te resteren
de anno ’72 de somme van 17 karolus gulden ende den geheelen pacht de anno ’73 ende ’74. Die
voorsz. Pieter seijt dat die voorsz. weduwe inden jaere ’73 zeer weijnich genots vande voorsz. lande
gehadt heeft alzoe int zelve jaer eerst die soldaeten vande excellentie ende daer nae die vijanden in
Maeslandt gelegen hebben. Daer van dezelve weduwe gelijck mede alle haer buijren groote schade
geleden heeft. Ende inden jaere ’74 seijt dat die zelve weduwe deurden overlast vande soldaten ende
vijanden tvoorsz. lant verlaten ende haer metter wone begeven heeft in Walcheren bijde swager van
hem comparant, zoe dat zij alsdoen oock geen genot ter werelt vande landen gehadt en heeft. In
welcken jaere tvoorsz. lant bijde inlatinge vande watere oock gansch onbruijckbaer geweest es. Ende
es die voorsz. weduwe althans zoe deur verlies van haer beesten als affteringe vande soldaeten alzoe
verarmpt dat zij gansschelijck geen bouneringe ter werelt en heeft, winnende haer cost met spinnen
ende dat hij comparant zijn swager haer kinderen moeten onderhouden. Alle twelck hij verclaert bij
zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris in regardt vande groote armoede der
voorsz. weduwe ende hier op gehadt tadvijs vande rentmeester haer die reste vande voorsz. jaere ’72
ende oock den geheele pacht de annis ’73 ende ’74 geremitteert hebbe.
Nr. 185 folio 135v.
Maasland.
Cornelis Cornelisz. Cruijff wonende in Maeslandt verclaert te gebruijck vande voorsz. convente zeven
margen lants voor de somme van 26 gulden tsiaers. Daer van betaelt es op ten jaere ’72 aen handen
vande rentmeester Kessel de somme van 12 gulden. Seggende die voorsz. Cornelis noch bovendien
betaelt te hebben aende rentmeester Bentinck inden Haege inden jaere ’74 mede twaelff gulden, zoe
dat aende voorsz. jaere ’72 resteren zoude twee gulden. Ende voorts die geheele jaere ’73 end e’74
sonder dat hij quijtantie heeft vande voorsz. Bentinck. Dan offereert die voorsz. betalinge bij eede te
starcken. Seijt dat hij inden voorsz. jaeren ’73 ende ’74 noijt genot van eenen schooff coorns van
tvoorsz. lant gehadt en heeft, maer dat hij alleenlijck anno ’73 wat hoijs van tlant genoten heeft ende
dat hij oock zijn beesten alsdoen voor eenen cleijnen tijdt daer inne geweijt heeft, maer inden jaere ’74
getreden zijnde int gebruijck der voorsz. landen. Zoe is hij bijden vijanden tot tweemael daer off
gejaecht, die hem zijn schapen ende eenige jonge beesten mitsgaders twee vette varckens ende noch
alle zijn ende sijnder huijsvrouwen cleren, wollen ende linnen benomen hebben. Al twelck voorsz.
staet ende dat hij die voorsz. betalinge aen Bentinck oprechtelijck ende sonder fraude gedaen heeft,
hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris gehoort
tadvijs alsvooren den voorsz. Cornelis geordonneert hebbe te betaelen Petri eerstcomende die
voorsz. twee gulden de anno ’72 ende vande pacht de anno ’73 de somme van derthien gulden meij
eerstcomende. Quiterende hem den vorderen pacht vanden selven jaere ende voorts tgeheele jaer
’74.
Nr. 186 folio 136.
Maasland.
Cors Pouwelsz. wonende inden ambocht van Dorp seijt te gebruijcken vande voorsz. convente vijftalff
margen lants voorde somme van 30 karolus gulden tsiaers. Daer van resteren de pachten vande
jaeren ’73 ende ’74. Seggende inden jaere ’73 weijnich genots van tvoorsz. lant gehadt te hebben
alzoe alsdoen eerst cappiteijn Treslonge met zijn knechten lach in De Lier ende daer rontsomme wel
een tijdt van ontrent acht weecken ende daer nae zijnde Spangaerden aldaer gecomen die alle den
winter daer gelegen hebben, waerdeur hij comparant in tzelve jaer groot verlies van zijn schapen,
varckens ende calveren ende oock van zijn bedden, linnen, tinnen ende clederen ende andere
moebelen geleden heeft alzoe die voorsz. vijanden ende soldaeten respectivelijck hem daer van
gansschelijck berooft hebben. Ende inden jaere ’74 seijt insgelijcx van tvoorsz. lant gansschelijck
geen genot gehadt te hebben alzoe zijn coorn ende hoij dat hij alsdoen thuijs gement hadde inden
berch, deur dingelaten watere gansschelijck vergaen ende te nijete gecoomen es, te meer alzoe hij
comparant mits dopcompste vande vijanden hem van zijn woninge binnen Delff metter woone
begeven heeft, verlatende tvoorsz. gewas. Alle twelck hij verclaert bij zijnen eede hem daer toe
solempnelicken affgenomen warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris deur advijs alsvooren den
voorsz. Cors Pouwelsz. geordonneert hebbe te betaelen meij eerstcomende in handen vande voorsz.
rentmeester vande pacht de anno ’73 de somme van vijfthien karolus gulden. Remitterende hem den
vorderen pacht vande zelven jaere ende oock tgeheele jaer vier ende tzeventich.
Nr. 187 folio 137.
Maasland.
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Marijken Arentsdr. weduwe wijlen Cornelis Jacobsz. in Suijtmaeslant verclaert gebruijct te hebben 14
hondt lants voorde somme van thien karolus gulden tsiaers. Waer van resterende es den pacht de
annis ’73 ende ’74. Seijt voorts dat zij inden jaere ’73 groote excessijve schaden geleden heeft vande
vijanden die twintich weecken lanck in haer quartier gelegen ende haer geduijrende den zelven tijde
groote merckelijcke somme van penningen affgeteert hebben, slaende zes ofte zeven koebeesten
ende noch ten minsten vier schapen. Dat oock die paerden vande vijanden alle haer haver gegeten
hebben, zoe dat zij int zelve jaer cleijn genot vande voorsz. landen ende andere haere bruijckwaer
gehadt heeft. Ende inden jaere ’74 als die vijandt weder int lant quam, is zij met alle haer familie
Overmaese in Spijckenisse gevlucht ende metter woone getogen, zoe dat zij alsdoen oock
gansschelijck geen genot van tvoorsz. lant gehadt en heeft noch oock en hadde moegen hebben
alzoe die vijanden op Maessluijse laegen ende tlant bijden ingelaten watere ontrent Baefmisse
geïnundeert werde. Dat oock haer woninge bij destructie vande vijanden meer als hondert ponden
vlaems in haer voorsz. absentie verargert ende beschadicht es. Al twelck zij verclaerde bij haere beste
wetenschap ende onthouden warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren de
voorsz. Marijcken geordonneert hebbe te betaelen Petri toecomende vijff karolus gulden van de pacht
de anno ’73. Remitterende haer den vorderen pacht vande selven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr.188 folio 137.
Maasland.
Adriaen Cornelisz. vuijt Zuijtmaeslandt seijt te gebruijcken thien margen voorde somme van vijftich
karolus gulden tsiaers sonder oijt meer betaelt te hebben. Daer op die rentmeester seijde hem te
boucke te staen op 53 gulden tsiaers. Daer inne die voorsz. Adriaen zeijt noijt bewillicht ofte tot zulcker
somme eenige huijre metten voorgenoemde rentmeester gemaect te hebben. Die rentmeester
jusisterende zijn allegaren sustineert te resterende vande jaere ’72 een ende veertich karolus gulden
ende voorts de jaeren ’73 ende ’74. Die voorsz. Adriaen seijt dat hij opt jaer ’72 heeft moeten betaelen
deur bedwanck ende conviscatie van zijn beesten aff te haelen, inden Haege in handen van Bentinck
de somme van vijftich karolus gulden exhiberende daer toe zeeckere quijtantie onderteijckent bijden
voorsz. Bentinck. Welcke quijtantie bij ons gesien ende bijden rentmeester overgenomen es geweest,
zoe datter zoude resteren de anno ’73 de somme van 44 gulden ende voorts tgeheele jaer ’74. Seijt
voorts dat meij toecomende zal wesen twee jaeren dat hij opte woninge nijet gewoont en heeft, maer
hem zedert onthouden heeft tot meij lestleden binnen Schiedam ende daer nae inde Liere, daer hij
alsnoch wonende es. Dat hem oock inden jaere ’73 wel twintich beesten, zoe jonck als oudt bijden
vijanden benomen ende affgegeten zijn. Ende dat die haver die hij van tvoorsz. lant inden zelven jaere
geteelt hadde, bijden paerden vanden vijanden gegeten es. Ende dat inde jaere ’74 tgesaijde opt lant
e
es blijven staen deur tinlaeten vande watere, blijckende bij zeeckere certificatie in date den 12 julij ’75
hier overgenomen. Al twelck voorsz. staet ende dat hij de voorsz. betalinge aen Bentinck gedaen
heeft sonder eenige fraude ten minsten vanden pacht opt jaer ’72, hij verclaert heeft bij zijnen eede
warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Adriaen geordonneert
hebbe te betalen meij toecomende vande voorsz. reste die hier genomen werdt opt jaer ’73 (mits dat
de voorsz. betaelinge aen Bentinck gedaen gereeckent werdt opt jaer ’72) de somme van 18 karolus
gulden. Remitterende hem die vordere reste vande zelven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 189 folio 140.
Kethel.
Jan Dircxz. vuijten naeme van Marijcken Gerritsdr. weduwe wijlen Michiel Cornelisz. vuijten Kethel nu
wonende tot Schiedam verclaert te gebruijcken zeven margen een hondt lants voor de somme van 33
karolus gulden tsiaers. Daer van resteren volgende tregister vande rentmeester de jaeren ’72, ’73
ende ’74 sonder daer op ijet betaelt te wesen. Seggende die voorsz. comparant dat die woninge,
schuijren ende bargen vande voorsz. Marijcken gansch affgebrant ende oock haer beesten haer
benomen zijn. Dat oock inden jaere ’73 haer overleden man vande soldaten gequetst zijnde, vande
zelve wonde gestorven es. Zoe dat zij inden zelven jaere ’73 ende ’74 gansch geen genot vande
voorsz. lande gehadt heeft, te meer dat zij inde voorsz. twee jaeren deurden vijanden heeft moeten
wijcken vande voorsz. lande ende haer begeven binnen Schiedam als hier van eensdeels blijcken
e
mach bij zeeckere certificatie in date den 27 decembris anno 1500 vijff ende tzeventich, hier gesien
ende overgenomen. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs van de voorsz. rentmeester de
voorsz. Marijcken Dircxdr. geordonneert hebbe te betaelen in handen vanden zelven rentmeester den
geheelen pacht de anno ’72, te weten deen helft Petri ad Cathedram ende dander helft Johannis inde
zomer anno ’76 eerstcomende. Quijterende haer den vollen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 190 folio 140.
Kethel.
Die voorsz. Jan Dircxz. vuijten naeme van Adriaentgen Cornelisdr. weduwe wijlen Wijnaert Pietersz.
inde Kethel nu wonende tot Schiedam verclaert te gebruijcken vier margen ende dat voor de somme
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van zesthien karolus gulden tsiaers volgende tregister vande rentmeester. Daer aen die rentmeester
seijt te resteren vande jaeren ’72 de somme van vier karolus gulden ende voorts die jaeren ’73 ende
’74. Seggende die voorsz. comparant dat die voorsz. Adriaentgen haer woninge, huijs, schuijren ende
bargen mede deurden brant verloren heeft ende dat voorts haer koijen, paerden ende calveren bijden
vijanden haer genomen zijn. Zoe dat zij inden jaere ’73 noch oock ’74 geen genot vande voorsz. lande
gehadt heeft. Dat oock tvoorsz. lant anno ’74 metten watere belopen es, al tzelffde blijckende bij
e
zeeckere certificatie van die vande Kethel in date den 27 decembris 1575. Dat oock de zelve
Adriaentgen beijde die voorsz. jaeren haer selven binnen Schiedam onthouden heeft alwaer zij noch
jegenwoordelijck woont ende dagelicx haer broot met schuijren ende wasschen winnen moet. Soe dat
ick commissaris bij advijs alsvooren de voorsz. Adriaentgen geordonneert hebbe te betaelen in
handen vande voorsz. rentmeester de voorsz. vier gulden resterende de anno ’72 meij toecomende.
Quiterende haer den geheelen pacht vanden jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 191 folio 140v.
Kethel.
Die voorsz. Jan Dircxz. vuijten naeme van Marijcken Jaspersdr. weduwe wijlen Dirck Wiggertsz. inden
Kethel verclaert gebruijct te hebben zes margen voor de somme van 25 gulden tsiaers. Daer van die
rentmeester seijt te resteren vande jaere ’72, 23 karolus gulden ende voorts die jaeren ’73 ende ’74.
Seggende hij comparant dat die voorsz. Marijcken gelijcke schade vande brande, verlies van beesten
ende anders geleden heeft als die voorsz. Adriaentgen Cornelisdr. voorgenoemd pachteresse als
gewoont hebbende tsamen in een gebuijrte inde Ketel, blijckende bij zeeckere certificatie van
e
schepenen vande Kethel in date den 27 decembris anno ’75 hier overgelevert. Dat oock die voorsz.
Marijcken tvoorsz. lant inden jaere ’73 ende ’74 deurden vijanden heeft moeten verlaten ende haer
begeven metter wone binnen Schiedam daer zij noch wonende is, haer generende met thouden van
twee koijen ende voorts met spinnen haer kost voor haer ende haer kindt winnende gelijck de voorsz.
Jan Dircxz. affereerde hem kennelick te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren de
voorsz. Marijcken Jaspers ofte Jan Dircxz. vuijt haeren naeme geordonneert hebbe te betaelen in
handen vande voorsz. rentmeester ter cause vande voorsz. resterende pacht de anno ’72 de somme
van zesthien karolus gulden, deen helft Petri ad Cathedram ende dander helft Jacobi inde zomer ’76
eerstcomende. Quijterende haer den vordere pacht vande selven jaere ende voorts den geheelen
pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 192 folio 141.
Kethel.
Adriaen Jorisz. voor hem zelven ende vuijten naeme van Dammas Jansz. als man ende voocht van
Trijntgen Jorisdr. zijn suster, beijde erffgenamen van Joris Cornelisz. in de Kethel verclaert zijnen
voorsz. vaeder gebruijct te hebben acht margen vijftalve hondt lants voorde somme van 43 karolus
gulden tsiaers volgende tregister vande rentmeester. Daer van die rentmeester seijt te resteren de
anno ’72 de somme van 37 karolus gulden ende voorts die geheele jaeren ’73 ende ’74. Verclarende
die voorsz. Adriaen dat zijn voorsz. ouders woninge, schuijren ende bargen met alle tcoorn tweemael
verbrant, als inden jaeren ’71 ende ’73. Dat oock zijn koijen, paerden, kalveren in grooten getaele hem
zoe bijden vijanden als oock bij tcrijchsvolck van deser zijde benomen zijn, blijckende breder bij
e
certificatie van die vande Kethel in date den 28 decembris 1575 hier overgelevert soe dat van
tzeventich beesten zoe jonge als oude koijen, paerden etc. althans maer vijff koijen resteren ende en
hebben inden jaeren ’73 ende oock ’74 geen genot vande landen gehadt als verlaten hebbende die
landen deur dopcompste der vijanden ende oock deur tinlaten daer nae vande watere. Ende es
oversulcx heurlieder ouders boel zoe gedepaupereert dat tmeerendeel vande kinderen den zelven
boel gerenunchieert hebben. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren de voorsz. Adriaen Jorisz.
inder voorsz. qualitee geordonneert hebbe te betaelen in handen vande rentmeester ter cause vande
voorsz. reste de anno ’72 de somme van 30 karolus gulden op twee termijnen, te weten deen helft
Petri ende dander helft Jacobi anno’76 eerstcomende. Quijterende hem den vorderen pacht vande
selven jaere ende den geheelen pacht de annis ’73 ende ’74.
Nr. 193 folio 141v.
Kethel.
Jan Arentsz. soon van Aernt Jansz. Decker vuijte Kethel wonende tot Schiedam bruijct met Cornelis
Gerritsz. tsamen vande voorsz. convente vier margen lants waer van hij zeijt bij zijnen overleden
vaeder nijet meer gebruijct te wesen dan thien hondt ende dander veerthien hondt bijden voorn.
Cornelis Gerritsz. die nu met zijn huijsvrouwe overleden es, tsamen voor de somme van vijfthien
gulden tsiaers, daer van die portie vande voorsz. Gerijt Jansz. hier genomen werdt op 7½ gulden
tsiaers. Ende zeijt de rentmeester te resteren den geheelen pacht de annis ’72, ’73 ende ’74.
Seggende die voorsz. Jan Aerntsz. dat hij naede doot van zijnen voorsz. vaeder ende moeder zijn
woninge, schuijr, barch etc. bijde brant verloren heeft met alle die goederen ende moebelen daer inne
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wesende. Dat hem oock bij tcrijchsvolck benomen zijn alle zijn koijen ende dat hij zulcx inden jaere ’73
geen genot vande landen gehadt en heeft, oock deur dien dat hij tzelve lant heeft moeten verlaten
deurden vijandt ende hem begeven metter woone binnen Schiedam. Ende heeft insgelijcx int jaer ’74
om de zelve redenen mede geen genot gehadt, leggende alsdoen inden herst tvoorsz. lant onder
water. Al twelck hij affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris den
voorsz. Jan Arentsz. bij advijs alsvooren geordonneert hebbe te betaelen de somme van 7½ gulden
ter cause vande geheelen pacht de anno ’72 op twee termijnen als Petri ende Johannis ’76 bij gelijcke
portien. Quijterende hem die jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 194 folio 142.
Kethel-ambacht.
Adriaen Neel Corsz. wonende aende Poldervaert int ambacht vande Kethel seijt te gebruijcken vande
voorsz. convente veerthien margen lants voorde somme van 63 gulden tsiaers volgende des
rentmeesters register. Daer van hij zeijt opt jaer ’72 nae zijn beste wetenschap betaelt te hebben
inden Haege aende rentmeester Bentinck de somme van 36 gulden, zoe dat aen tzelffde jaer ’72
zoude resteren die somme van 27 gulden ende voorts de jaeren ’73 ende ’74. Seijt dat hij inden jaere
’72 groote schade vande soldaten geleden ende zulcx weijnich genots vande landen gehadt heeft
ende inden jaere ’73 is zijn woning met barch ende schuijren gansschelijck bij die van Delff affgebrant,
waerdeur hij zijn beesten om zeer vijle prijse moste vercopen ende oversulcx int zelve jaer mede
sonderlinge geen genot gehadt en heeft. Dat hem oock zeven ofte acht koebeesten zoe bijden
vijanden als bijden soldaeten aen deser zijde benomen zijn. Ende inden jaere ’73 seijt gansschelijck
geen prouffijt van tvoorsz. lant gehadt te hebben als doen ter tijdt hem onthoudende hebbende binnen
Delff ende tlant inden winter nae tvertreck vande vijanden geheel onder water lach. Alle twelck voorsz.
staet ende dat hij de voorsz. betalinge als vooren aen Bentinck gedaen heeft sonder eenige fraude
ofte simulatie hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede waerachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Adriaen Neel Corsz. geordonneert hebbe te betaelen die
voorsz. resterende 27 karolus gulden als reste de anno ’72 op twee termijnen als Paesschen ende
Baeffmisse anno ’76 bij gelijcke portien ende vande pacht de anno ’73 de somme van achthien
karolus gulden Kersmisse daeraen volgende. Quijterende hem die reste vande voorsz. jaere ’73 ende
voorts de geheelen pacht de anno ’74.
Nr. 195 folio 143.
Kethel-ambacht.
Cornelis Jansz. vuijten naeme van Anna Cornelisdr. weduwe wijlen Jan Dircxz. wonende inde
Noortketel verclaert dat zijn moeder vande voorsz. convente gebruijckende es 13 margen lants voorde
somme van 40 karolus gulden tsiaers. Daer van resteert de anno ’72 de somme van zestien gulden
alzoe zijn voorsz. moeder deur handen van hem Cornelis inden Haege betaelt heeft opt zelve jaer in
handen vande rentmeester alsdoen daer wesende, de somme van vier ende twintich gulden ende
resteren voorts de geheele pachten de anno ’73 ende ’74. Seijt dat zijn voorsz. moeder anno ’73 heeft
moeten houden dEngelsche soldaeten den tijdt van zes weecken ende twee daegen lanck
continuelicken ende noch tot meer anderen tijden int zelve jaer met soldaeten belast es geweest, waer
deur zij groote excessijven costen gehadt heeft. Dat oock int zelve jaer haer woninge, schuijren ende
bargen geheel affgebrant es geweest met alle die haver ende thoij daer van twee bargen tot den top
toe vol waeren. Van welcke haver zij een weijnich gebercht hebbende, is haer tzelve bijden soldaeten
vande P. excellentie benomen zulcx dat zij tzelve weder heeft moeten reduneren met gelde. Ende
inden jaere ’74 heeft insgelijcx geen genot gehadt van tselve lant alzoe tlant deur taffbranden vande
watermolens metten watere belast bleeff ende dat zijn voorsz. moeder haer alsdoen begeven hadde
metter woone, eerst op die Souteveen ende daer nae in Maeslandt, aldaer zij de geheele somer tot
het vertreck toe vande vijanden gebleven es. Ende nae die zelve vijanden vertogen waeren heeft haer
begeven binnen Delff. Dat haer oock vijff koijen ende noch twee paerden bijden soldaeten benomen
zijn ende jegenwoordich maer twee koijen hebbende en es. Alle twelck voorsz. staet alzoe hij altijdt
continuelicken bij zijnen moeder gebleven es ende dat die voorsz. betalinge inden Haege bij hem als
vooren gedaen sonder eenige fraude ofte simulatie geschiedt es, hij verclaerde bij zijnen solempnelen
eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz. Cornelis inden
naem als boven geordonneert hebbe te betaelen aen handen vanden voorsz. rentmeester Kessel die
voorsz. resterende 16 gulden als reste vande jaere ’72 Paesschen eerstcomende ende voorts de
somme van eenentwintich karolus gulden Alderheijligen anno ’76 vanden jaere ’73. Quijterende hem
den vorderen pacht vanden selven jaere ende voorts tgeheele jaer ’74.
Nr. 196 folio 147.
Vlaardinger-ambacht.
Lenaert Jorisz. vuijt Zuijtmaeslandt burgemeester van Vlaerdingen gecomen zijnde inde plaetse van
Willem Willemsz. de naesaet van Jacob Vranckensz. seijt te gebruijcken vande voorsz. convente vier
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margen lants gelegen inde Zuijdt buijrte van Maeslandt voor de somme van acht karolus gulden
tsiaers. Daer van resteert alleenlijck tjaer ’74. Seggende dat hij tvoorsz. landt inden zelven jaere eerst
aengevaert ende daer van gansschelijck geen genot gehadt en heeft alzoe die vijandt inden zelven
jaere in Maeslandt ende in Vlaerdinger ambacht leggender was waerdeur hij comparant hem in
Spijckenisse Overmaesse heeft moeten onthouden, verlatende zulcx tvoorsz. lant ende dat oock
tselve lant naederhandt int zelve jaer onderwater deur die generael inundatie gelegen heeft. Al twelck
hij affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris nae voorgaend advijs
vande voorsz. rentmeester Kessel, den voorsz. Lenaert den pacht van tvoorsz. jaer ’74 geheel
geremitteert hebbe.
Nr. 197 folio 147.
Vlaardinger-ambacht.
Abraham Jansz. gesuccedeert zijnde inde plaetse van Pouwels Jorisz. in Vlaerdinger ambocht zeijt re
gebruijcken vande voorsz. convente twee margen vier hondt lants volgende tregister vande
rentmeester voor de somme van (6 tot 7½, geknoei) gulden tsiaers. Daer van die rentmeester seijt te
resteren die jaeren ’72, ’73 ende ’74. Seggende die voorsz. Abraham dat hij inden jaere ’72 wat
genots gehadt heeft, maer dat hij nijettemin int zelve jaer bijden soldaeten groote schade geleden
heeft. Ende aengaende tjaer ’73 seijt insgelijcx weijnich genots gehadt te hebben alsoe die
Spangaerden met haer paerden alsdoen tot Vlaerdingen laegen die hem alle zijn gewasch ende oock
eenige beesten affnaemen. Ende inden jaere ’74 seijt zijn woninge met allen den aencleven van dien
met meest alle zijn moebelen hem affgebrant te zijn sulcx dat hij int zelve jaer verlatende tvoorsz. lant
hem begeven heeft binnen Schiedam overmits dat die vijanden tot Vlaerdingen quaemen ende
deurdien alsdoen geen genot ter werelt gehadt en heeft te min alzoe oock tlant met den ingelaeten
watere bevloijt es. Alle twelck hij affirmeert bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris bij advijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Abraham geordonneert hebbe te
betaelen aen handen vanden selven rentmeester den geheelen pacht vanden jaere ’72 op twee
termijnen als Petri ende Jacobi anno ’76 eerstcomende. Quijterende hem den geheelen pacht vanden
jaeren ’73 ende ’74.
Nr. 198 folio 147v.
Vlaardinger-ambacht.
Adriaen Jorisz. als getrout hebbende die weduwe van Pieter Joostesz. aende Vijffsluijsen seijt te
gebruijcken vande voorsz. convente 17 hondt lants voorde somme van 12 gulden tsiaers. Daer van
resteren die jaeren ’73 ende ’74. Seggende dat inden jaere ’71 haer woninge met alle tcoorn
affgebrant is ende inden jaere ’72 de zelve woninge weder opgetimmert zijnde is inden jaere ’73
wederomme met alle tcoorn affgebrant, zulcx dat zijn voorsz. huijsvrouwe affstandt vande voorsz. boel
als wesende geheel desolaet naeden overlijden vande voorsz. Pieter Joostesz. haeren eersten man,
gedaen heeft. Zulcx dat zij inden jaere ’74 oock gansschelijck geen genot vande voorsz. landen
gehadt en heeft ten welcken tijde tvoorsz. lant onder twater gelegen heeft ende alsnoch leggende es.
Blijckende vanden voorsz. schaden bij zeeckere attestatie in date den naestlesten decembris 1575
hier bij den rentmeester overgenomen. Soe dat ick commissaris bij advijs alsvooren den voorsz.
Adriaen inder voorsz. qualitee geremitteert hebbe den geheelen pacht vanden voorsz. jaeren ’73 ende
’74.
Nr. 199 folio 148.
Vlaardinger-ambacht.
Cors Cornelisz. wonende Vlaerdinger ambocht zeijt te gebruijcken vande voorsz. convente zeven
margen voorde somme van 30 karolus gulden tsiaers. Die rentmeester seijt te boucke te staen
veerthien margen, daerop die voorsz. Cors zeijt noijt meer in 25 jaeren herwerts dan zeven margen
gebruijct nochte oock daer voor meer te betaelt te hebben. Seijt dat hij opten pacht de anno ’73
betaelt heeft de somme van vijfthien gulden eene stuver aenden rentmeester Kessel zoe dat vanden
selven jaere resteren soude 13 gulden 19 stuvers. Ende dat hij inden voorsz. jaere ’73 zeer cleijn
genots van tvoorsz. lant gehadt heeft overmits dat alle den soomer tzijnen huijse soldaeten leggende
waeren, daer van hij groote costen ende schaede gehadt heeft. Ende inden jaere ’74 heeft deur
tgewelt der soldaeten moeten wijcken van zijn woninge ende hem begeven int lant van Voorn
Overmaes metter woone, zoe dat middeler tijde inden zelven jaere zijn woninge gansch offgebroocken
ende thoutwerck van dien inde schans opte Vijffsluijsen vervoert is geweest, zoe dat hij inden zelven
jaere gansschelijck geen genot ofte weijdinge van tvoorsz. lant gehadt en heeft. Al twelck hij verclaert
bij zijnen eede warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Kors
Cornelis zoon geordonneert hebbe te betaelen ter cause vande voorsz. reste de anno ’73 de somme
van vier gulden Paesschen anno ’76 eerstcomende. Remitterende hem den vorderen pacht vanden
zelven jaere ende oock tgeheele jaer ’74.
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Nr. 200 folio 148v.
Vlaardinger-ambacht.
Die voorsz. Cors Cornelisz. vuijten naem ende van wegen Adriaen Jorisz. tot Vlaerdingen seijt dat die
zelve Adriaen volgende tregister vande rentmeester gebruijckende es vijff hondt lants voor de somme
van twee gulden thien stuvers tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’73 ende ’74. Verclaert dat die
voorsz. Adriaen Jorisz. oock gansschelijck verarmpt es deurdien zijn woninge als gelegen naest die
schans vande Vijffsluijsen mede geheel vernielt ende geruïneert ofte affgebroocken es. Dat hij oock
van zijn moebelen geheel berooft ende in zijn beesten grotelijck beschadicht is geweest, twelck hem
comparant kennelijck es alzoe hij gebuijr es vande voorsz. Adriaen. Ende oft noodt waere wel bij
zijnen eede zoude affirmeren. Soe dat ick commissaris bij advijse alsvooren den voorsz. Adriaen
Jorisz. geordonneert hebbete betaelen vanden pacht de anno ’73 een karolus gulden Petri ad
Cathedram eerstcomende. Quijterende hem den vorderen pacht vanden zelven jaere ende oock
tgeheele jaer ’74.
Nr. 201 folio 149.
Vlaardinger-ambacht.
Vranck Arlewijnsz. wonende tot Vlaerdingen zoon van Arlewijn Vranckesz. seijt te gebruijcken vande
voorsz. convente drie margen lants voorde somme volgende des rentmeesters register van 16 gulden
tsiaers. Daer van resteren de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Seijt dat zijn vaeder inden jaere ’73 zeer
weijnich genots van tvoorsz. lant gehadt heeft alzoe zijn beesten bijden vijanden alsdoen leggende tot
Vlaerdingen meestal geslagen ende opgegeten zijn. Ende inden jaere ’74 seijt insgelijcx zeer weijnich
genots gehadt te hebben alzoe alsdoen oock de vijanden continuelicken tot Vlaerdingen laegen,
bijden welcken zijn ouders oock grotelijck beschadicht werden, alzoe zij de ruijteren ende soldaeten
vande selven vijanden houden mosten, mitsgaders oock deurenbragte tot Vlaerdingen aldaer zij wel
zeven ofte acht huijsen aldaer staende vercoft hadden die oek mede verbrant zijn. Ende deur dien hij
comparant met zijn susters (alzoe zijn ouders nu overleden zijn) vande copers als geheel verarmpt
zijnde, geen penningen en weten te gecrijgen. Waer deur zijlieden groote schade ende verlies bijden
voorsz. vijanden geleden hebben. Alle twelck voorsz. staet hij verclaerde bij zijnen solempnelen eede
waerachtich te weesen. Soe dat ick commissaris hier opgehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den
voorsz. Vranck geordonneert hebbe te betaelen den geheelen pacht vande jaere ’72 Petri ad
Cathedram eerstcomende ende vande jaere ’73 de somme van acht karolus gulden Baefmisse ’76.
Quijterende hem den vorderen pacht vanden jaere ’73 ende voorts tgeheele jaer pachts de anno ’74.
Nr. 202 folio 149v.
Vlaardinger-ambacht.
Marijcken Vrancken weduwe wijlen Michiel Jaspersz. wonende onder Maeslant geassisteert bij Jasper
Vranckesz. haeren broeder zeijt te gebruijcken vanden voorsz. convente acht margen lants voorde
somme van twintich karolus gulden tsiaers ende opt jaer ’73 betaelt te hebben aende rentmeester
Kessel de somme van zesthien karolus gulden, zulcx dat aende zelven jaere resteert vier gulden ende
voorts tgeheele jaer ’74. Seijt dat zij inden jaere ’74 gansschelijck geen genot van tvoorsz. lant gehadt
en heeft alzoe zij deur dopcompste vande vijanden tzelve lant ende haer woninge alsdoen verlaeten
end ehaer begeven heeft metter woone Overmaese. Ende dat zij inden jaere ’74 deurde soldaeten
opte Vijffsluijsen verlooren heeft zes jonge beesten, een paert ende noch een schaep ende noch
zeeckere sacken havers sonder te weten tgetal van dien. Alle twelck die voorsz. Marijcken verclaerde
bij haeren solempnelen eede nae haer beste wetenschap warachtich te wesen. Soe dat ick
commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester de voorsz. Marijcken geremitteert
hebbe de voorsz. resterende vier gulden de anno ’73 ende voorts ’t geheele jaer ’74.
Was getekend: Jeronimus van Borre.
J. Purtijck
Nr. 203 folio 153.
Tienden.
Tienden des convents van Rijnsburch.
Vrederick Adriaensz. wonende tot Leijden verclaert anno ’73 gecoft te hebben zeeckere thienden
genaempt die rogge thienden bijden Voscuijl voorde somme van zes absponden. Compt in ponden
van 40 groten 7 gulden 16 stuvers. Heeft noch gecofte die smuijckthienden inden zelven jaeren voor
vijftich absponden, maeckende 65 gulden. Al tsamen monterende ter somme van 72 gulden 16
stuvers. Daer op hij betaelt heeft de somme van 9 gulden 6 stuvers, zoe datter zoude resteren 63
gulden thien stuvers. Seijt veel schaeden inde zelve thienden geleden te hebben alzoe hij de zelve
nijet al en heeft thuijs moegen voeren want die bijden ruijteren hem affgehaelt waeren. Dat hem oock
onlancx leden zijn koijen ende paerden bijden vijanden vast onder die stede van Leijden benomen zijn
waerdeur hij over die drie hondert gulden schade gehadt heeft. Soe dat ick commissaris gehoort
daffirmatie bij eede bijden voorsz. Vrederick hier toe gedaen ende oock gehadt tadvijs vande voorsz.
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rentmeester, den voorsz. Vrederick geordonneert hebbe te betaelen vande voorsz. reste de somme
van 30 gulden Paesschen eerstcomende. Remitterende hem die reste vande voorsz. 63 gulden ende
thien stuvers.
Nr. 204 folio 153.
Tienden.
Sijmon Lenaertsz. wonende tot Leijden verclaert inden jaere ’73 gecoft te hebben die roggethiende tot
Oistgeest voor de somme van 46 absponden, maeckende 59 karolus gulden 16 stuvers. Verclarende
dat hij nergens nae de helft vande voorsz. thienden en heeft moegen thuijs voeren ende dat oock in
groot perijckel zijns lijffs alzoe die vijandt tot Sassenhem ende Warmondt was leggende, daer hij
groote schade inde voorsz. thienden van leede. Ende dat oock die ruijteren binnen leijden hem inde
voorsz. thienden groote schaede gedaen hebben. Al blijckende bij zeeckere attestatie in date den
achtsten decembris lestleden, hier gethoont ende bijden rentmeester overgenomen. Soe dat ick
commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester den voorsz. Sijmon Lenaertsz.
geordonneert hebbe te betaelen in handen vande voorsz. rentmeester Paesschen eerstcomende de
somme van 20 karolus gulden. Remitterende hem die vordere sculde vande voorsz. thienden.
Nr. 205 folio 153v.
Tienden.
Aem Claesz. vuijten naem van Gerrit Bouwensz. schoudt van Boscoop heeft in huijre gehadt inden
jaere ’73 ende ’74 een thiende in Boscoop genaempt die thiende inde biesen ende thoudtthienden,
beijde voor 28 gulden tsiaers. Welcke thienden hij zeijt voorde voorsz. twee jaeren betaelt te hebben
in handen (vande) voorsz. rentmeester Kessel onder expresse protestatie. Te weten dat hij begeerde
in desen sulcke quijtscheldinge te genieten als andere pachters ofte thiendenaers bij ordonnantie
vande excellentie ofte Staten deser landen zouden moegen genieten sonder hem daer inne (….) de
voorsz. betaelinge te willen perindiceren. Seggende de voorsz. thienden zoe deur den vijanden als
deur dinundatie vanden watere tot ontset van Leijden nijet te hebben moegen genieten inde voorsz.
twee jaeren. Al twelck hij affirmeert bij eede waerachtich te wesen. Soe dat ick commissaris den
voorsz. Gerrit Bouwensz. bij advijs als vooren vande voorsz. twee jaeren thienden geremitteert
hebben de somme van 28 gulden omme daer van metten voorsz. rentmeester te handelen zoe
behoiren zal.
Nr. 206 folio 154.
Tienden.
Dirck Rutgertsz. vuijten naeme ende van wegen den gasthuijs meesteres van sinte Katharijnen
gasthuijs tot Leijden seijt gecoft te hebben inden jaere ’73 twee thienden, deene genaempt den
grooten thiende opte Morsch ende noch die helft vande galch thienden buijten Leijden, tsamen voorde
somme van 200 karolus gulden 4 stuvers die al resteren te betaelen. Seggende dat tvoorsz. gasthuijs
inde voorsz. jaere weijnich vande voorsz. thiende heeft moegen thuijs nemen alzoe die lantlieden haer
gewasch deur vrese vande vijanden alsdoen dagelicx deur die landen grasserende metter haest inde
velde dorsten ende vuijtgeduwet hebben elcx daer mede lopende zijnder vaerden. Ende vermach
althans tvoorsz. gasthuijs geen betalinge te doen overmits die groote excessive costen die zijlieden
gehadt hebben in desen benauden tijden vande crancken ende gewonden die dagelicx ten tijde als
tveltleger tot Sassenhem lach ende oock daer nae int zelve gasthuijs gebracht werden. Zoe dat
deurdien ende andere groote oncosten tvoorsz. gasthuijs groote merckelicke somme van penningen
ten achteren es, daerdeur zij oock den armen heur dagelicxe portien hebben moeten vercleijnen ende
verminderen. Soe dat ick commissaris hier op gehadt tadvijs vande voorsz. rentmeester Kessel die
verclaerde tgundt voorsz. staet eensdeels hem genouch kenlick ende notoor te wesen, tvoorsz.
gasthuijs simpliciter de voorsz. penningen geremitteert hebben.
Nr. 207 folio 154.
Tienden.
Ghijsbrecht Dircxz. eertijts gewoont hebbende aenden Wadding ende alsnu wonende tot Leijden
verclaert inden jaere ’73 gecoft te hebben zeeckere thienden voorde somme van hondert 43
absponden, elck pont gereeckent tot zes ende twintich stuvers, maeckende in ponden van 40 groten
de somme van hondert vijff ende tachtich pont achthien schelling van 40 groten tpondt ende noch
eenen Jan Sijmonsz. overgenomen te hebben die rietthiende bij hem gecoft voorde somme van 84
ponden abts, maeckende in ponden van 40 groten hondert vijff pondt 4 stuvers ten prijse voorsz. Op
welcke somme hij betaelt heeft £ 103-18-09 van 40 groten. Zulcx datter noch resteren zoude £ 17703-03 van 40 groten alsvooren. Seijt dat hij vande voorsz. thienden nijet veel en heeft moegen
genieten deurde me(nich)fuldige vervoeringe van dien zoe omme te brengen in zijn berch als
volgende tedict van die van Leijden weder vuijt zijnen berch binnen der voorsz. stede, waer deur veel
coorns gespilt is geweest. Dat hij oock int leste besluijt vande stede van Leijden quijtgeworden es 14
koijen ende twee merrij paerden die binnen Leijden gegeten zijn. Dat oock zijn huijsinge aenden
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Waddinck gansch affgebrant es zoe dat hij groote onverdragelijcke schaede geleden heeft en daer
deur in groote schulden gecomen zijnde althans zeer weijnich behouden heeft om aff te leven. Al
twelck hij bij zijnen eede affirmeert warachtich te wesen. Soe dat ick commissaris bij advijs van den
voorsz. rentmeester den voorsz. Ghijsbrecht geordonneert hebbe vande resterende somme van 177
karolus gulden 3 stuvers 3 penningen te betaelen de somme van 80 gulden op vier halve jaeren bij
egale portien, daervan teerste halff jaer omme gecomen zal wesen sint Jan midtsomer eesrtcomende
ende Kersmisse daer aen volgende het tweede halff jaer ende zoe voorts van halff jaere tot halff jaere
ter volder betalinge toe. Quijterende hem de voorsz. vordere somme.
Nr. 208 folio 154v.
Tienden.
Cornelis Jansz. wonende tot Leijden verclaert te gebruijcken van tvoorsz. convent twintich hondt lants
leggende onder Voorschoten voor de somme van achtien karolus gulden tsiaers. Welcke lant hij eerst
in pacht genomen heeft anno ’74 lestleden, sulcx dat den pacht van tselve jaer resteert te betaelen.
Ende alzoe hij hem altijts ende oock int leste beleggen binnen Leijden onthouden heeft ende dat die
vijanden int voorsz. jaer die plaetsen om Leijden rontsomme geoccupeert hadden, zoe en heeft hij van
tvoorsz. landt alsdoen geen genot gehadt. Dat oock zijn beesten binnen Leijden geduijrende tbelegge
hem affhandich gemaect ende gegeten zijn. Seijt voorts dat hij inden jaere ’73 gecoft heeft zeeckere
thienden genaempt die Camphuijser thienden voor de somme van hondert ponden abts, maeckende
in ponden van 40 grooten £ 130. Ende alzoe zijn huijse staende buijten die Reijnsburger poort bij die
van Leijden affgebroocken werde, zoe heeft hij die voorsz. coornthienden vuijt zijn berch moeten
vervoeren binnen Leijden alwaer die eensdeels bijden ruijteren alsdoen daer leggende, genomen zijn
geweest. Zulcx dat hij vande zelve thienden weijnich genoten heeft. Op welcke thienden hij betaelt
heeft in handen vande rentmeester Kessel de somme van 54 gulden. Datter noch daer van resteren te
betaelen 76 gelijcke gulden. Al twelck hij bij zijnen eede affirmeert zulcx warachtich te wesen. Soe dat
ick commissaris op alles gehoort tadvijs vande voorsz. rentmeester aengaende de voorsz. pacht de
anno ’73, de zelffde den voorsz. Cornelis Jansz. gansschelijck quijt geschonden hebbe. Ende
nopende die voorsz. reste vande thienden hebbe hem geordonneert daer van te betaelen de somme
van 30 karolus gulden, die helft meij ende dander helft Alderheijligen, beijde anno ’76 eerstcomende.
Was getekend: Jeronimus van Borre.
J. Purtijck.
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NAAMLIJST

Aalbrechtsz. Dirk 105
Jan 96
Claas 162-163
Aartsz. Jan 132-145
Cornelis 159
Pieter 144
Adamsz. Cornelis 141
Adriaansdr. Anneken 167
Corsgen 136
Cunera 132-133-145
Adriaansz. Huibrecht 167
Cornelis 116
Lenert 115-116-119-164
Lenert – alias Hoochschoen 166
Pieter 65-66
Vrederik 203
Willem 153
Alewijnsz. Jan 155
Vranck 201
Alphen Claas Jansz. van 4
Mr. Cornelis van 4
Andriesz. Jan 35-142
Pouwels 165
Reier 50
Anthonisdr. Machtelt 161
Anthonisz. Anthonis 131-133-145
Dirk 183
Jan 57
Pieter Jan 108
Jasper 131
Cors 148
Arendsdr. Alida 140
Ermpgen 138
Lijsbeth 162
Marijken 187
Arendsz. Doe 154
Jacob 92
Jan 193
Pouwels 115
Banensz. Cornelis 98
Barthoutsdr. Meinsgen 111
Beaumondt Cornelis Pietersz. 168
Bentinck Karel van 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-25-27-29-30-31-32-3334-35-36-38-40-42-69-71-72-75-76-78-80-81-87-91-93-94-95-96-97-98-101-103-105-107109-110-111-117-118-124-125-126-129-130-135-137-139-140-145-146-148-150-155-156158-159-166-169-178-183-185-188-194
Binckhorst Lodewijk van 140
Bisschop Willem Pietersz. 40-44-108
Blijenburch – dijkgraaf 159
Bol Pouwels Jacobsz. 124
Boom Willem Willemsz. 152
Borgersz. Maarten Cornelis 174
Bouwensz. Gerrit 122-205
Brouck Jan Jansz. 172-172
Joris Jansz. 172
Pieter Jansz. 172
Bruinensz. Jan 181
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Cornelis 115-119
Buijs Pieter Willemsz. 184
Dam van 145-146
Gerrit Claasz. van 7-19
Dammasdr. Dirkgen 143
Danielsdr. Janneken 160
Danielsz. Simon 151
Decker Arend Jansz. 193
Dirksdr. Marijken 11-41-158
Dirksz. Alewijn 91
Gerrit 22-41-55-67-112
Gijsbrecht 207
Jacob 32
Jan 111-114-189-190-191-195
Claas 93
Cornelis 5
Maarten 109
Nannink 3
Pieter 42-113
Willem 60
Willem – Rosenburch 81
Doesdr. Beatrix 154
Doesz. Willem 143
Dom Willem Jansz. 145
Duijck rekenmeester 45
Duijcker Jan 96
Dijck Jan Pietersz. van 175
Maarten Pietersz. van 175
Eck Jan van 43
Eliasz. Jacob 129
Florisdr. Marijken 117
Florisz. Gerrit 117
Foitgensz. Cors 103
Fijtgen 47
Gabrielsz. Anthonis 173
Geertgen 105
Gerritsdr. Geertgen 54
Lijsbeth 29-58
Marijken 107-189
Neeltgen 19-39
Willempgen 135
Gerritsz. Dirk 31-84-118-169
Floris 112-117
Gerrit 34-135
Heindrik 61-67
Huig 71
Jan 179
Claas 121
Cornelis 193
Cornelis – Coninck 104
Cors 106
Lenert 41
Michiel 54-79
Simon 21
Ghiensz. Jan 40
Gillisdr. Niesgen 153
Gorisz. Cornelis 23
Gouwen Jan Pietersz. 136
Pieter Jansz. 134
Groen Adriaan Pietersz. 126
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Gijsbrechtsdr. Baartgen 18
Meinsgen 70
Gijsbrechtsz. Jan 2
Lambrecht 18
Pieter 25
Simon 25-26
Willem 12-51
Heer Gerrit Claasz. 38
Heimansz. Cornelis 182
Heindriksdr. Trijntgen 184
Heindriksz. Joost – van Zijl 78
Kors 61
Herpersz. Gerrit 135
Heuter Jan de 178
Hilleken 148
Hoochschoen Lenert Adriaansz. alias 166
Hout Cornelis Cornelisz. int 13
Huibrechtsdr. Marijken 155
Neeltgen 36
Huibrechtsz. Philips 36-37
Pieter 156
Jan Pieter 166
Huigendr. Marijken 84
Neeltgen 77
Huigensz. Gerrit 77
Heindrik 102
Cornelis 80-83
Huijpen Jan Pier 164
Jacobsz. Barthout – Clinckenberch 110
Heiman 182
Jacob 171
Jasper 153
Cornelis 140-151-187
Pieter 101-104
Pouwels – Bol 124
Simon 65-66
Willem 171
Jan – de oude 127
kort 162
Jansdr. Anneken 149
Catharina 9
Lijsbeth 107
Marijken 71-87
Meinsgen 117
Willempgen 128
Jansz. Abraham 197
Adriaan 82-162
Alewijn 146-183
Arend 154
Arend – Decker 193
Bruin 62
Dammas 192
Dirk 5-73-109
jonge Dirk 32
Frans 127
Gerrit 125-179
Gerrit – de Ruw 10
Gillis 149
Gijsbrecht 18
Heindrik – Schep 184
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Huig 8
Jacob 94
Jan 88-89
Jan – coman 150
Jan – Brouck 172-173
Jan – Voorvuijt 1
Joost 123
Joris – Brouck 172
Claas 87
Claas – Verspeck 14
Cornelis 100-195-208
Cors 176
Pieter 25-70
Pieter – Anthonisz. 108
Pieter Brouck 172
Pieter – Gouwen 134
Rem 125
Simon 45
Vrank 154
Willem 56-97-99-150
Willem – Dom 145
Jaspersdr. Marijken 191
Jaspersz. Michiel 202
Joachimsz. Jan 79
Joostendr. Geertgen 146
Joostensz. Adriaan 149
Pieter 198
Jorisdr. Anna 175
Grietgen 172
Pietertgen 165
Trijntgen 192
Jorisz. Adriaan 158-192-198-200
Floris 158
Cornelis 147
Lenert 196
Meeus 144
Pouwels 197
IJsbrant 152
Kessel Dirk van 12-13-16-18-20-21-23-25-29-31-32-33-34-35-36-43-50-51-52-54-56-57-69-71-72-7576-77-78-80-81-83-87-93-97-98-103-110-111-112-113-120-123-126-129-130-131-132-135137-139-140-145-146-148-155-158-159-165-169-178-183-185-195-196-199-202-204-206-208
Claesdr. Niesgen 151
Trijntgen 119
Claasz. Adam 120-121-122-123-205
Adam – Schouten 121
Dirk 47
Floris 27
Gerrit 37
Gerrit – van Dam 7-19
Gerrit – Heer 38
Jacob 111-169
Jan 63-74-77-88
Jan – Colff 9
Joris 165
Cornelis – opt Eijndt 19
Cornelis – Colf 39
Cors 199
Maarten 141
Pieter 64-84
Pieter – int Velt 85
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Willem 105
Clinckenberch Barthout Jacobsz. 110
Colff Jan Claasz. 9
Cornelis Claasz. 39
Coninck Cornelis Gerritsz. 104
Cornelisdr. Adriaantgen 190-191
Alida 78
Anneken 90
Geertgen 57
Janneken 23
Machtelt 143
Marijken 42
Trijntgen 166
Cornelisz. Aart 179
Adriaan 92-188
Adriaan – Corsz. 194
Adriaan – Oosteijnde 137
Jacob 132-133-145
Jan 87-98-130-134
Jan – Meesz. 75
Joost 140
Joris 146-184-192
Claas 52
Cornelis 12-142-143
Cornelis – int Hout 13
Cornelis – Cruijff 185
Cors – 199-200
Lenert 69-142
Louris 42
Maarten 44
Maarten – Borgersz. 174
Matheus 24-49
Michiel 189
Pieter 23-170
Sebastiaan 177
Willem 160
Willem – Cortswager 58
Corsz. Adriaan 148
Cornelis 103-106
Adriaan Cornelis 194
Maarten 103-106
Cortswager Willem Cornelisz. 58
Cortwil Simon Willemsz. 33
Cruijff Cornelis Cornelisz. 185
Lambrechtsz. Jan 101
Lenertsz. Huibrecht 136
Simon 30-36-59-204
Liclaasz. Barthout 102
Jan 62-103
Lodewijk – schout 6-11
Lourisdr. Anneken 81
Cornelis 89
Maritgen 48
Neeltgen 53
Lourisz. Pieter 79
Lijsbeth 91
Maartensdr. Jacomina 40
Marijken 67
Maartensz. Adriaan 83
Dirk 87
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Cornelis 46
Simon 28
Marijken 101-116
Matheusz. Gerrit 107
Mathijsz. Cornelis 95
Meessoon Jan Cornelis 75
Marijken 28
Meeusz. Joris 144
Cornelis 5
Neeltgen 79
Neck Jan van 148
Noordwijck de heer van 52
Oosteijnde Adriaan Cornelisz. 137
Oosterwijck de heer van 179
Ouwen Jan den 127
Palm Govert 173
Philipsz. Huibrecht 36
Pieter – jonge – van Eikenduinen 126
Pietersdr. Appolonia 79
Geertgen 61
Trijntgen 68
Pietersz. Adriaan – Groen 126
Floris 99
Frans Pietersz. 163
Gillis 129
Jacob 54
Jan – Huibrechtsz. 166
Jan – van Dijck 175
Jan – Gouwen 136
Jan – Huijpen 164
Claas 63-113
Cornelis 11-138
Cornelis – Beaumondt 168
Lenert 90
Maarten 111
Maarten – van Dijck 175
Pieter 101
Pieter – Zeeman 128
Simon 48
Willem – Bisschop 40-44-108
Wijnaart 190
Poelgeest vrouwe van 31
Potter Jan 168
Pouwelsz. Cors 186
Reiersz. Andries 50
Frans 145
Jan 98
Gijsbrecht 52
Joachim 81
Rosenburch Willem Dirksz. 81
Rouwe Lodewijk de 120-170-172
Rutgersz. Dirk 46-85-86-206
Ruw Gerrit Jansz. de 10
Schep Heindrik Jansz. 184
Schouten Adam Claasz. 121
Pieter 20
Simonsdr. Agatha 20
Anna 163
Lijsbeth 30
Simonsz. Jan 157-207
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Claas 178
Cornelis 68
Sebastiaan 157
Sonnevelt Jacob Willemsz. 72
Touwen Claas 161
Treslong kapitein 186
Veen Willem 29
Velt Pieter Claesz. int 85
Verspeck Claes Jansz. 14
Volpertsdr. Maritgen 10
Voorvuijt Jan Jansz. 1
Vrankensdr. Marijken 202
Vrankensz. Alewijn 201
Jacob 196
Jan 180
Jasper 202
Cornelis 17
Meeus – op de Morsch 53
Vries Jan (de) 177
Westerheij Mr. Gillis van 150
Wiggersz. Dirk 191
Willemsdr. Janneken 69
Marijken 24
Willemsz. Adriaan 76-156
Anthonis – in de Voscuijl 57
Arend 145
Floris 118
Gerrit 128-129-134
Jacob – Sonnevelt 72
Jan 86-99
Claas 47-117
Cornelis 24-77
Maarten 139
Mathijs 97
Pieter – Buijs 184
Simon – Cortwil 33
Willem 196
Willem – Boom 152
Woerden J. van 5
Woutersz. Coen 6
Lambrecht 15-16
Wijngaerden de heer van 83
IJsbrantsz. 105
Zeeman Pieter Pietersz. 128
Zijl Joost Heindriksz. van 78

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Akkersdijk 169-170-171-172-173-174-175-176
Berkel 175
Bleiswijk 75
Boskoop 120-121-122-123-205
Brielle 180
Delfgauw 171-174
Delfland 77
Delft 4-5-10-43-45-63-71-128-129-133-135-137-138-142-152-155-156-157-159-160-161-162-163164-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-183-186-194-195
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De Lier 84-186-188
Dorp 186
Eikenduinen 124-125-126
’s-Gravenhage 80-87-91-124-125-126-127-128-129-130-135-136-140-141-145-146-150-155-156158-164-165-166-178-185-188-194-195
’s-Gravenzande 145-153-154
Gouda 120
Haagambacht 61-124-125-126-127
Haarlem 1-3-4-5-6-7-8-14-17-19-20-21-22-27-29-30-34-36-38-42-45-48-52-56-65-66-70-73-75-77109
Hazerswoude 54
Honselersdijk 137-146-147-155
Katwijk 71
Katwijk aan Zee 69
Kethel 189-190-191-192-193
Kethel-ambacht 194-195
Kethel-noord 195
Koudekerk 5-19-113-114-115-116-117-118-119
Leiden 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-17-21-22-23-24-28-29-41-42-43-46-49-51-52-53-54-55-5657-58-59-61-62-63-64-65-67-68-70-71-73-74-77-78-79-80-84-85-86-104-108-110-120-138203-204-205-206-207-208
Leiderdorp 50
Loosduinen 127
Maasland 177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-195-202
Maassluis 187
Monster 131-133-138-139-140-141-151-152
Monster-ambacht 128-129-130-132-133-134-135-136-137-138-140-141-142-143-144-145-146-147148-149-150-151-152
Naaldwijk 150
Naaldwijkerbroek 158
Noordwijk 28-69-70
Oegstgeest 31-37-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68
Oostvoorne 131
Overmaas 131-150-182-187-196-199-202
Overschie 170-172
Poeldijk 128-129-130-134-135-138-149
Pijnacker 171-174
Rotterdam 130-172-175
Rijnland 43-159
Rijnsburg 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-3233-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-50-55-60-84-169-170
Rijswijk 61-160-161-162-163-164-165-166-167-168
Sassenheim 47-51-101-109-110-111-112-204-206
Schiedam 188-189-190-191-193-197
Spijkenisse 187-196
Stompwijk 81-82-90-91
Ter Heide 150
Valkenburg 71-72-73-74-75-76-77
Vlaardingen 181-196-197-200-201
Vlaardinger-ambacht 196-197-198-199-200-201-202
Voorhout 47-48-49-50
Voorne 199
Voorschoten 78-79-80-81-82-83-84-85-86-143-208
Vrouwenvenne 93-94-95-96-97-98
Vrijenban 176
Vijfsluizen 198-202
Walcheren 175-184
Warmond 99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-204
Wassenaar 44-92
Wateringen 143-144-155-156-157-158-159
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Westland 128-129-164-175-178
Woerden 15
’t Woud 77-148-169
Zeeland 175
Zoetermeer 170
Zoeterwoude 38-87-88-89-90
Zouteveen 195
Zuidbuurt van Maasland 196
Zuid-Maasland 187-188-196
Zwartewaal 150

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.

Buitenwater 168
Duifpolder 181
Groenesteeg te Oegstgeest 56
Hoogstraat 165-178
Koestraat 12
Morsch 206
Poldervaart 170-172-194
Schie 171
Schieweg 176
Schuurland 9
Wadding 84-207
Zeestraat 70

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Abspoel 57
Althena 163
Boomtgen 165
Drie Haringen 163
Goudse sluizen 120
Haagpoort van Delft 162
Hoornbrug 160-167
Clinckenburch 110
Kloosterschuur 5
Cruijsland 32
Monsterse molen 132-151
Nieuwe herberg te Oegstgeest 54
Oostpoort van Delft 168
Os te Delft 162-163
Rijnsburger poort 68-78-208
Sion 160-163
Voscuijl 57-203
Wachthuis van de soldaten 134
Watermolens in Kethel 195
Zwietersluis 48

INSTELLINGEN
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Biesen tienden van Boskoop 205
Convent van St. Barbara te Delft 176
Loosduinen 129
Engelse troepen 71-73-77-172-175-195
Galgtienden buiten Leiden 206
Geuzen 180
Grote tienden op de Morsch 206
Hout tienden van Boskoop 205
Camphuizer tienden 208
Oude Gasthuis van Delft 164
Rekenkamer 140
Riettiende 207
Roggetienden van Oegstgeest 204
Rijnsburg 203
Schans bij Delft 162
te Rijswijk 161-163-168
te Valkenburg 74
bij de Vijfsluizen 199-200
Smuiktienden van Rijnsburg 203
Vrijbuiters van Delft 154-165
Haarlem 77
Waalse troepen 175

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Brouwer 163
Burgemeester 196
Dijkgraaf 159
Houtkoper 77
Italiaan 141
Jonkheer 140
Koperslager 145
Landmeter 168
Notaris 5
Onder rentmeester 1
Schout 6-43-115-119-120-122-144-170
Smid 153
Spanjaard 141
Stoeldraaier 160
Voerman 71
Vroedschap 163-168
Zalmkoper 46
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