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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.
e

e

De heer Th. P. van Zijl geeft in zijn artikel Kerkelijke inkomsten te Koudekerk (15 en 16 eeuw),
geschreven bij het afscheid van de heer B. Leverland, aan dat dit hier bewerkte boekje als inventaris
heeft 201b. Thans is het opgeborgen onder 201a. Het boekje 201a wat dhr. van Zijl aangeeft is nu
201b geworden. Waarom dit zo geschied is blijft mij geheel onduidelijk en ik kan mij niet voorstellen
dat dhr. van Zijl zich zo vergist heeft.
Blz. 1.
Die renten in Coudekercke die hoiren die vicecureijt toe, beloepen 75 lichte gulden.
Blz. 2.
Anno 1548, 2 die Augusti.
Redditus eccletien pro…tis de Coudekerck ad curatum spectantes.
In den eersten oestwert van den Heijnsloet ghelegen twischen Willem Dircsz. ende Matheus Willemsz.
heeft die cureijt half den coern tiende ende Dirc Hoechstraet dander helft onverscheiden.
Item in den Broeck in den goodshuijs camp 7½ hont lands ende besprac Albrecht Jacobsz.
In den zelven camp 18 pen. vt (…) ende gebruct nu ter tijt Claes Heijnricxz.
Item Matheus Willemsz. 8 st. paijment vraechtet goet Jacob Mourijn zuster die weet dit wel.
Item 1 half morgen upten west egge van Gerijt Dircsz. weer ende hiet nu Boudijn Yisbrantsz. weer.
Ende besprac Godelt Gherijts voirsz. Ende bruijct nu Matheus Willemsz.
Blz. 2v.
Item 1 half morgen in Aernts weer van der Laen upten Oestegge. Ende die kercke ½ morgen
onverscheiden. Ende besprac Aechte Jan Baertsz. (…..) Aerntsz. (…) brieve. Ende up dit selve weer 7
st. vt 1. Ende bruijct Jacop Sijmonsz.
Item 8 morgen ende hiet dat Kercweer ende bruijct Jacop Dircxz. 16 wilhelmus scilde.
Ende was verhuijrt int jaer 1542, 9 die Valentin voir 16 wilhelmus scilde.
Item ½ morgen in jonge Dircs weer upten Westegge ende die kerc ½ morgen onverscheiden. Ende
besprac jonge Dirc ende Gheertruijt sijn wijf voir hem ende kinderen upt zelve weer 3 st. Ende bruijct
Dirc Willemsz.
Kanttekening: Dese ½ morgen van die kerck die heeft ghecoft Gherijt Louwerijsz.
Item Gherijt Claesz. ½ morgen ende goodshuijs ½ morgen, alzoe veel den papeliken pruven als
goodshuijs.
Blz. 3.
Item in den Hogewaert in die oester ses morgen, een morgen upten westegge besprac Aernt
Heiltgijnsz. ende bruijct Jan van Poelgeest om 3 gouden willem schilden siaers of paijment hoirre
weerde.
Item in den Hofcamp een half morgen ende die coster ½ morgen onverscheijden. Ende besprac heer
Dirc van Poelsgeest ende bruijct Jan van Toll, nu Ghijs Reijersz., Sijmon Henric van der Hee.
In den Laghewaert in Wiggers weer een ½ morgen upten oestegge. Ende die kercke ½ morgen
onverscheiden. Ende besprac Jan Wigger ende bruijct Jan van Toll, nu Heinric van der Hee, nu
Ghijsbrecht Reijnertsz.
Item int Werfweer anderhalf morgen ende besprac Wouter Willemsz. ende Marretije Lijsbet Spermans
ende bruijct Hughe Pietersz.
Blz. 3v.
Item in den Laghe waert voir Willem Florijsz. duer een half morgeen 3½ roede mijn. Ende besprac
Florijs Woutersz. ende Fije sijn wijf. Ende bruijct Jacob (Ricont), nu Florijs Willemsz.
Item (…) morghen in Jacob IJenesz. weer alrenaest den cleijnen (morghen) ter aa wert 2½ morgen
ende 1½ hont. Ende besprac Gherijt Willemsz. van Poelgeest joffrou Claes sijn wijf ende lijsbeth sijn
dochter, bruijct Jacob Pietersz. om een ½ philips rhins (kerst?). Homade.
Item over Rijn ½ morgen ende die kercke ½ morgen onverscheiden daer die elsthuijn staet. Ende
besprac Dirc Ermtoutsz. ende Ecke sijn wijf, bruijct Jacop Dircsz., nu Aelbrecht Gherijtsz.
Folio 4.
Item Henric Woutersz. bekende up sijn doot bedde omtrent twe daghe voir dat hij starf, voir mij Gherijt
die Ruese vice cureijt ter tijt int tegenwaerdicheijt zijnre zuster Jans wijf van den Tol geheten Alijt
Aechten zijns wijf ende 1 van sijne zonen, een half margen in Jan Fijenzoens weer die Lijsebeth
Heinric Woutersz. zoens eerste wijf, de papelike proven besprken heeft ende Heinric menich jair lanc
onder gehouden heeft onbetaelt.
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Item 1 half margen int Horn weer ende der kerken een half margen onverscheijden, mer vter kerken
half margen sel die Cappelweij van der capelle hebben 3 st. ende die coster 12 penninc. …. selmen
meer 10 st. ……… heer Gherijt van Poelgeest. Dit voirsz. land ende ghelt …. Jacop Willemsz. plach te
wesen op Hortgens weer ende besprac Ghijsbrecht van der Horren die men sijn iaerghetijde daer
mede d(o)en sel.
Folio 4v.
Item dit sijn des cureijts vrien renten.
Leijden.
In den eersten te Leijden upt Hoghelant an die noirtzijde van den middelwech op Mathijs Dammaes
huijs ende erve 5 st. paijment ende tgoodtshuijs te Coudekerck 5 st. paijnment. Ende bespracDirc
Fijensz. ende Katrijn sijn wijf. Dair of is een scepen brief.
Item te Leijden van den Heiligen gheest hebben tgoodshuijs ende papelike proeven elc 10 st. paijment
ende dair van is een scepenbrief.
Folio 5.
Leijderdorp.
In Leijderdorp up Woestenburch daer nu die reguliers woenen 5 st. Ende der kerck 5 st. ende die
coster 4 st. al goet gelt. Ende besprac Gherijt die Brune.
tHomade.
Item inden Broec up Aernt Jacopsz. 4 st. goets gelts ende der kercke 3 st. goets gelts. Ende besprac
Willem Ermgerdensz. ende Ermgaert sijn wijf, bruijct Wolf up Hoochmade. Ende betaelt nu Willem
Gherijtsz. inden Monswijck vant hi dit voirsz. lant ghecost heeft tegens Trude Willem Vosse weduwe te
Leijden die dat placht te betaelen.
Folio 5v.
Item in den Broec 4 st. goet gelts ende der kercken 4 st. goet geldts. Ende besprac Griete Willem
Aerntsz. up hoir lant. Ende up dat selve lant 2 st. goet geldts ende besprac Heiwijch Willem Fijen
zoens. Ende betaelt nu Claes Jacobsz. up Hoochmade.
Item 18 penn. goet gelts ende besprac Boudijn Willemsz. up sijn lant inden Goetshuijs camp. In den
zelven camp 7½ hont lants uts. folio 1.
Item 2½ st. goet gelts ende der kerck 5 st. goet geldts up een margen inden Houfwijck in Jans weer
van Rijn die men nu te lien hout van den huse te Poelgeest. Ende besprac joffrou Machtelt van den
Rijn eer dese margen voirsz. te lien gemaect wert, als men vinden mach in Dircs mannen boec van
Poelgeest. Bruijct Jan Tienen (nu) Claes Jansz.
Folio 6.
Item 6 st. goet gelts up dat weer daer Aelbrecht Dircxsz. plach te wonen vuten lien goede. Ende
besprac Kerstant ver Baef tgijns broeder. Bruijct Dirc van (t)e Weij.
Item 11 st goet gelts up een half margen in Willem Dircxz. weer up ten Oestegge. Ende besprac
Steffanije Dircs. Bruijct Marten Willemsz.
Item 7 st. goet gelts up Aernts lien goede van der Laen die daer up stonden als aernts brieve tughen
eer Claes Gheijensz. dat weer heren Jan van den Zijl up droech. Ende besprac Gerijt Ghijensz. In dat
selve weer een half margen uts. Bruijct Jacop Sijmonsz.
Item 10 st. comans gelts up een margen in Gherijt Heinricxz. weer up ten Oestegge. Daer is een brief
of bezegelt vanden prochijpaep van Haerlem ende van den prochijpaep van Aerlanderveen. Bruijct
Ghertruijt Gherijt Heinricxz. nu Willem Gherijtsz.
Folio 6v.
Item 3 st. comans gelts up een margen in jonge Dircs weer upten Oestegge dair een £ scoen gelt te
voren up stoet. Ende besprac Jacob jonge Dircsz. In dat selve weer ½ margen uts. folio 1.
Item 10 st. comans gelts ende der kercken 10 st. comans gelts up 3 margen in Horntgijns weer upte
Westegge. Ende besprac Beatrijs van Scoenhoute vrou van Poelgeest om jairchtijt te doen hoirs mans
heren Gherijts van Poelgeest. Ende huer mit negen goodhuijs keersen nae Onser Vrouwen dach
annuntia. In den selven weer een half margen uts. folio 3.
Item heer Dirc van Poelgeest ende st… Baerte sijn wijf 10 st. paijment.
Item joffrou Alijt van Poelgeest 8 st.
Item 8 st. goet gelts up ½ margen inde Molencamp upte Westegge. Ende hebben besproken Florijs
vrou IJdesz. 2 st. sijn wijf 4 st. Ende IJde sijn dochter 2 st. maect te samen 8 st., al goet gelt.
Heer Gherit van Poelgeest ……………
Folio 7.
Item £ 1 goet geldts up Jans Brunen weer ende hebben besproken.
Dirc van den Zande 5 st.
Coenraet van den Zande 5 st.
Jutte Woutersz. 4 st.
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Rissent Florijs Brunen dochter 2 st.
Arend de Bruijn 2 st.
Ende Jan die Bruijn 2 st.
Maect te samen £ 1 goet gelts. Ende betaelt nu Dammes Ghisbrchtsz. nu Florijs Jansz. van Toll.
Item 3½ st. goet gelts dat staet up den camp die men (noem) den Groten camp daer gelegen is Dirc
van Tols lant ant westende ende Claes Jansz. ende Mourijn Arentsz. an oostende. Ende besprac
Jacob van Tol 2 st. ende Machtelt sijn wijf 1£ st. betaelt nu Duve Mourijns Sijmonsz. …. Duijve …..
kinderen.
Hier plech te bruken Claes Jansz. ende te betaelen Mourijn Sijmonsz. wijf.
Leijderdorp.
Item 2½ st. goet gelts ende den kercken 2½ st. goet gelts up twee margen in den Oert. Ende besprac
joffrou Clemense Dircs wijf van Poelgeest. Bruijct Daniel Pietersz. te Leijderdorp.
Folio 7v.
Item 10 st. goet gelts ende der kercken 10 st. goet gelts up die margen dalff margen. Ende besprac
Dirc van Poelgeest. Bruijct Jan van Poelgeest.
Item 5 st. comans gelts up een half margen in den Vteren Ghoer. Ende besprac Jan Fijensz. Dese ½
margen voirsz. nam Willem Jansz. up Maerten Commer. Ende heeft der kercken 5 st. comans gelts
dair up besproken sal nu betalen tgoodshuijs te Koudekerc.
Item 4 st. goet gelts up 1 margen gelegen upten Oestegge van Jacop Dircxz. Brantvelde. Ende
besprac Wouter Fijensz. ende Aecht sijn dochter bruijct ouwelant, nu Dirc Gerijtsz.
Item 10 st. goet gelts up dat Sijsvelt in den Gneppinc. Ende besprac Ermgaert Jan Gherijt Screvelsz.
Bruijct Willem Dircxz.
Solvit 10 placken anno ?.
Folio 8.
Item 4 st. comans gelts ende der kercken 4 st. comans gelts up 1 margen in w(ater?) Scoute lant in
den Gneppic. Ende besprac Willem scout Dircxz. van Poelgeest. Bruijct Jan Jansz. nu Jan van Zijl.
Item Gheertruud Dirc Wouters heeft besproken 1 margen in dat weer dair Gherijt Claesz. nu ter tijt up
woent die (Spekke??) proven een ½ margen ende dat goedhuijs een ½ margen onverscheiden.
Item van Willem Dirc Matheusz. 7 st.
Item van Florijs van Tol 25 st. comans paijment solvit Dirc van Tol … Sijmon weduwe.
Folio 8v.
Item Dirc Aerntsz. heeft besproken tgoodshuijs van Coudekerc 1 margen gelegen inden Laghe Waert
indat weer daer Jacop Dirc Aerntsz. nu ter tijt op woont om jaerlix jaergetijde mede te doen als
sonnendaghes ende manendaghes voir Alre Heiligen mit 3 keersen. Ende vijt deser voirsz. morgen sel
tgoodhuijs die (Spekke??) proven geven 5 st. goets gelts ende die koster 2 st.
Item inden Lagen Waert upten Rijnstuijn bi Dirc van Tols hofstede 4 st. goets gelts. Ende besprac
Adriaen van Tol om sijn ouders mede te noemen in die ziel brief.
Item die goodshuijs meesters betalen 5 st. comans gelts van 1 testament dat Jan Fijensz. heeft
gemaect voir sijn ouders jaerghetide mede te doen na sint Pontiaen.
Folio 9.
Item Aernt van Tol ende Gherijt Lijsbet sijn wijf die hebben besproeken tgoodhuijs van Caudekerc 1
margen, gelegen in die Lage Waert in Gherijt Rampen Smaelweertgen om jaerlicx haer beijder
jairghetijde mede te doen mit drien goodhuijs heersen. Des donredaghes ende (…)daechs na sinte
Pieter ad Kathedram. Ende die goodhuijs heeft sullen die paepelike proven geven 6 st. comans gelts.
Ende der coster 2 st. …. monete ..er die erfnaems sullen selve delen.
Folio 9v.
Item Willem Gherijtsz. van Coudekerc heeft gecoft drie morgen legghende in Woltbroeck ende is
gehieten Bieslant. Daer up heeft dat goedhuijs van Caudekerc 3 st, ende die papelike proven van
Koudekerc 4 st. Ende dit voirsz. heeft hem vercoft Jacop Pietersz. ende Gheertruud Willem Vos
weduwe. Ende Willem voirsz. sel dese renten betalen up die dit lant voirsz. staende zijn.
Item Hughe Pietersz. heeft gehuijrt jegens mij heer Jan van Oestgeest vicecureijt doe ter tijt in
Caudekerc 1½ margen in Werfweer 5 jaer lanc om 1 postulaets gulden of 16 stuvers daer voir vrijs
geldes. Ten waer datter alzoe groet margengelt quam te geven dat tot boeven 2 str… ghing… Zoe
zoude mat dair boem.. ghinge zonde zij te samen gelden anno domini 1(5)38. Volgt een Latijnse zin.
Folio 10.
Anno ’31.
Ontfangen van heer Gherijt van Poelgeest bij hande Jan Jacopsz. 2 wilhelmus scilde.
Item van Claes Henricxz. 41 sch. Anno ’32, 2 wilhelmus scild 1 den. Item anno ’33, 19 sch.
Item van den Regulijers 5 sch. Anno ’32, 2 st. Item anno ’33, 5 st.
Item van den lande tOfwegen te samen 4½ sch.
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Item van Dammas Ghijsbrechtsz. 1 clinckert.
Item van Huge Pietersz. 9 sch.
Van tWerfweer.
Item van Claes Jacopsoen 6 sch. Item anno ’32, 6 sch. Anno ’33, ?.
Item van Jan van Poelgeest 10 st. van den 8½ morgen.
Item van tKerckweer 16 wilhelmus scilde. Item anno ’32 ? ?
Van Jacop Dircxz. van 13 wilhelmus scilden ende 3 wilhelmus scilde.
Item van Jacop Sijmonsz. 7 st. Item anno ’33 ?? ende 1 wilhelmus scilt.
Item van Gheertruut Gherts 10 st. paijment. Item anno ’32 et ’33.
Item van Dirc Willemsz. 22 ??
Item van Jacob Dircxz. over Rijn 11 ????
Item van Matheus Willemsz. 10 st. ende 1 arnoldus gulden 19 sch.
Item van Willem Dircxz. 10 st.
Item 3 st. van Daniel Pietersz.
Item van te Leijden upt Haghe Kint 5 st. paijment van der joffer van der Mije.
Folio 10v.
Item van Dirc Maertensz. 6 st. Solvit anno ’32. Item anno ’33 ????
Item van Jacob (scout?) 4 st. Solvit anno ’32. Item anno ’33 van ????
Item van Gherijt Claesz. 9 st. Anno ’32, 9 sch. 1 noirt. Item anno ’33, 9 sch.
Item van Jan van Toll 1 scilt. 1 gulden. Item anno ’32, 31 sch. Anno ’33, 32 sch.
Item van Jan Benne 2½ st. Item anno ’32. solvit item anno ’33.
Item van onlandt 4 st, goet gelt. Item anno ’32. Item ’33, 4 sch.
Item van Aechte Heijnricxs 25 st. paijment Noit Florijs van Tols testament.
Item 5 st. van de goedshuijs meijsters te Koudekerc die staen up die half an…. …….. Gheer.
Item 3 st. vant meer naest Jan Brunen weer oestweert.
Item 4 st. van Trude Willem Vossen vanden lande dat Wolf bruijct up Hoechmade.
Item 4 st. paijment van Jan Jacobsz.
Folio 11.
Anno ’32.
Hughe Pietersz. van ?? ontfangen 18 sch. 4½ groot mijn van tmargengelt. Et anno ’33 van ??
ontfangen 18 sch. 6 groot mijn van tmagengelt.
Item anno ’32 et ’33 Florijs Jansz. 19 cromstaert vanden goet pont gelts up Jans ……weer.
Anno ’33 een goet £ gelts van Jan Florijsz.
Van Jacop Sijmonsz. anno ’32, 1 wilhelmus scilt ende 8 sch.
Item Matheus wilhelmus scilt de anno ???? Item anno ’33 32 sch.
Item van Jacob Pieter Jacopsz. ½ clinckert.
Item van Dirc Willemsz. 23 sch. Solvit anno ’33.
Item ontfangen van Jan van Poelgeest anno ’32 et anno ’33 2 wilhelmus scilde.
Folio 11v.
Latijnse zin.
Van tBrantvelt item van Dirc Gheritsz. 4 st.
Willem Dircxz. 10 placcen.
Van Homade 6 philips die Wouter Sijmonsz. mij gaf.
Gherardus Nicolau in die Laghe waert tenetur 8 sch.
Jacobs Rijchaut tenetur 8 kkarden.
Ghijsbrecht Reijnersz. 7 sch. van Wiggersweer. Dit bruijct Claes Jansz. in die Laghe Waert,
Florijs van Toll beijersche gulden van Jans Brunen weer.
Folio 12.
Anno 1533.
Dits dat ic ontfangen hebbe.
Item van den Regulijers 5 st.
Item van Willem Dircxz. 10 st.
Item van Ghertruit Henricx 10 st. paijment.
Item van Jan van Tol 1 wilhelmus scilt 7 sch.
Item Claes Henricxz. 2 wilhelmus scilde.
Item van Machtelt Gherijt 4 st. van Hogelants lant.
Item Claes Jacopsz. up Hogemade 6 st.
Item Hughe Pietersz. betaelt 18 sch. daer wat ongelts of.
Item Jacob Jacopsz. tot Ofweghen ½ clinckert.
Item Dirc Willemsz. 23 sch.
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Item Daniel Pietersz. 2½ st.
Item Jacob Sijmonsz. een wilhelmus scilt ende 7 sch.
Item Jacob Dircxz. over Rijn.
Folio 12v.
Dit zijn die ghene die haer ewighe testament ghemaect hebben tottet (spekker??) provender te
Coudekerc om de clachtich te weesen den dienst der heilige kercke. Ende mit ghemeijn 4 warf tsiaers
haer ouwe lude memorij ende hueghenisse te doen als drie zijele daghe als manendaechs na
dertijenden dach, als manendaghes na Beloeken Paessen ende des manendaghes na Beloeken
Pinxter. Ende voer hem allen doen bidden ende noemen op den predicstoel als die prochijpaep van
staden is.
Inden eersten heer Jan van Poelgeest cureijt of prochipaep.
Item Dirc van Poelgeest.
Item Gherijt van Poelgeest. ½ margen inde Hofcamp.
Aleijt zijnre vrouwen. Gherijt van Poelgeest. Dirc van Poelgeest 10 st. boe.. op die negendalf margen
uts. folio 5.
Joffrou Clemeijnse sine wive 2½ st. boe.. op Arent Aert uts folio ?
Heer Gherijt van Poelgeest.
Beatrijs van Scoethoute zijnre vrouwe 10 st paijment op Horntges weer uts. folio 5.
Heer Dirc van Poelgeest.
Baert van Nael(t)wijck sijnre vrouwen 10 st. paijment op Horntgens weer uts. folio 5v.
Joffrou Alijt van Poelgeest 8 st. paijment uts. folio ?.
Folio 13.
Jacob van den Toll 3½ st. boe.. op Sijmon Dircsz. weer uts. folio 5.
Machtelt sijn wijve.
Joffrou Machtelt van den Rijn 2½ st. op 1 margen in Jans weer vanden Rijn uts. folio 10?.
Jan Gherijt Screvelsz. 10 st. boe.. up dat Sijs velt uts folio 5.
Ermgaert sijnen wive.
Het volgende item is doorgehaald:
Wouter Fijensz. 10 st. boe.. op 1 morgen in die Brantvelde uts. folio 6.
Achte sijnre dochter.
Jutte Wouters 4 st. boe.. op Jans Brunenweer. uts. folio 6.
Dirc Fijensz. 5 st. paijment te Leiden op Middelwech uts. folio 3.
Katrijn sijn wijf.
Jan Fijensz. 10 st. paijment op ½ margen in die Vteren Gheer uts. folio ?.
Katrijn Jan Fijen zoons.
Willem van Poelgeest. 1½ margen int Werfweer. 1½ margen ende 1½ hont tot Ofweegen uts. folio 2.
Marseli zijnen wive.
Lijsbet zijnre dochter.
Marseli zijnre dochter.
Gherijr Willemsz. van Poelgeest
Joffrou Claes zijnen wive.
Wouter Willemsz.
Wouter Jansz. uts folio 3.
Haduwe zijn wijf.
Lijsbet Heijnric Wouterszoons 1 margen in Jan Fijenzoons weer.

6

Willem Dircxz. van Poelgeest uts folio 4?
Warnaer zijnen wive 3 st. paijment op 1 morgen in den Gneppwijck.
Folio 13v.
Dirc van der Horne. ½ margen in Horntgens weer uts. folio 3.
Ermgeerde zijnen wive.
Wouter sijnen zoen.
Ghijsbrecht van der Horn.
Florijs vrou IJdensz. 8 st. boe.. op 1 margen in den Molencamp.
Godelt sijn wijf.
IJde haer dochter. uts folio 4.
Aelbrecht Jacopsz. 7½ hont in den Goodhuijs camp. uts folio 1.
Baeftgen zijnen wive.
Kerstine sijnre dochter.
Kerstan ver Baefgens broeder 6 st. boe.. op Aelbrecht Dirczoons weer buten den lien goede uts. folio.
Florijs van der Horn. 1 margen in die coster zes margen.
Heilgen sijnen wive.
Aernt Heilgensz.
Baerte sinen wive.
Florijs sinen zoen.
Conraet van den Zande.
Machtelt sijnen wive.
5 st. boe.. op Jans Brunen weer.
Dirc sijnen zoen 5 st. boe.. op Jans Brunen weer.
Steffenie zijnre dochter 11 st. boe.. op Willem Dircxz. weer.
Gherijt die Bruijn 5 st. boe.. op Maesten burch.
Rissent Florijs Brunen dochter 6 st. boe.. op Jans Brunen weer.
Screvel die Bruijn.
Jan die Bruijn.
Folio 14.
Florijs Woutersz. ½ margen wat mijn wer haer doet.
Fije zijnen wive.
Aechte Jan Baerten zoons ½ margen Aernts weer van der Laen.
Fije van der Merst.
Heijlwijf Willem Fijensz. 2 st. boe.. op Griet Willem Aerntsz. lant.
Margriet Willem Aerntsz. 4 st. boe.. op haer lant.
Jonghe Dirc. ½ margen in jonge Dircx weer.
Gheertruijd jonghe Dicx
Jacob Sijmonsz.
Semeijnse zijnre dochter.
IJde sijnre dochter.
Jan Wiggher ½ margen in Wiggers weer.
Godelt Gherijt Dirc zoons ½ margen in Boudijn IJsbrantsz. weer.
Gherijt Gheijen 7 st. boe.. op Aernts weer van der Laen.
Willem Ermgaerdensz.
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Ermgaert Willemsz. 4 st. boe.. op Aernt Jacobsz. lant.
Boudijn Harensz. 18 st. boe.. op den Goodhuijs camp.
Folio 14v.
Dirc Ermboutsz. ½ margen over Rijn.
Erke sine wive.
Here Jan Claesz. prochipaep int jair van 7 ende 12.
Heer Florijs van Tol.
Marsch zijnre vrouwe.
Florijs van Tol.
Joffrou Godelt zijnen wive.
Florijs van Tol.
Joffrou Clamens van Toll.
Joffrou Heijlwijf van den Tol. Dirc van Toll.
Machtelt Dirc wijf van den Toll.
Jacob van Toll.
Machtelt sijn wijf.
Morijn van den Tol.
Jan Tol Dircz.
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