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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.
Omvat het toenmalige Noord-Holland met het Noorderkwartier (= Holland benoorden Nieuwe Maas en
IJssel) en Zuid-Holland (= Krimpener- en Alblasserwaard; Dordrecht; het Hollandsche deel van het
huidige Noord-Brabant, n.l. Woudrichem, Werkendam en Dussen, Sprang, Bezooien, ’s-Gravenmoer,
Kapelle, Waspik, Raamsdonk, Drimmelen, Geertruidenberg en Zwaluwe; verder het grootste deel van
IJsselmonde met uitzondering van de N.W. hoek; en in de Hoeksche waard het z.g. Moerkerkerland,
n.l. Heinenoord, Puttershoek, Maasdam en Mijnsheerenland).

Folio 52.
voorscrevenen, blijckende bijde pachtcedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve
£ 62.
Den voorscreven impost binnen der stede van Rotterdam heeft in pachte genoemen Jan Willems zoon
schoemaecker voor de somme van acht ende tsestich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 68.
Schijelant.
Den voorscreven impost mitsgaders den impost vanden olije binnen der stede vander Goude vrijdom
vandijen ende corte Haerlem, heeft in pachte genoemen Dirck Jacobs zoon Foreest voor de somme
van twee hondert vijff ponden munte voorsz., alst blijckt bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer dezelve £ 205.
e
4 somma vande zijde laeckenen £ 1.777-07-00.
Folio 53.
Waechgelt.
Ander ontfanck vanden impost van twaechgelt op booter ende keese.
Verscheenen prima meij 1500 eenentzeventich alsvooren.
Suijthollandt.
Den voorscrevenen impost van twaechgelt van boeter ende keese binnen der stede van Dordrecht,
innegaende ende expirerende als int hooft van desen, heeft in pachte genoemen Dirck Huijberts zoon
voorde somme van tsestich ponden munte voorsz., alst blijckt bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 60.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Strijen heeft in pachte genoemen Gijsbrecht Heerman
voor de somme van vijff ponden thien schellingen munte voorscreven, blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 5-10-00.
Den voorscreven impost binnen der stede van Gorchum heeft in pachte genoemen Heijnrick van Cuijl
Jans zoon, voor de somme van tsestich ponden munte voorscreven, blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 60.
Folio 54.
Den voorscreven impost binnen der stede vander Goude heeft in pachte genoemen Dirck Jansz. Zwol
voor de somme van hondert veertich ponden munte voorscreven, blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 140.
Den voorscreven impost binnen der stede van Haerlem heeft in pachte genomen Huijbert Augustijns
zoon capiteijn vander waecke, voor de somme van hondert vijff ende twintich ponden munte voorsz.,
alst blijckt bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 125.
Den voorsz. impost binnen de Beverwijck heeft in pacht genoemen Ghijsbert Claes zoon voor de
somme van eenentwintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 21.
Den voorscreven impost binnen Wormer heeft in pachte genoemen meester Sijmon Woutersz. schout
voor de somme van twaelff ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 12.
Folio 55.
Den voorscreven impost binnen der stede van Alcmaer heeft in pachte genomen Nanninck Adriaens
zoon voor de somme van vijer hondert vijff ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 425.

Den voorscreven impost binnen der stede van Medenblick heeft in pacht genomen Lenaert
Gijsbrechts zoon voor de somme van vijer ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 24.
Den voorscreven impost der stede van Hoorn heeft in pacht genoemen Adriaen Jans zoon Deeckens
voor de somme van zes hondert ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 600.
Den voorscreven impost binnen der stede van Enchuijsen heeft in pacht genoemen Pieter Baerts
zoon voor de somme van vijff hondert negen ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 529.
Folio 56.
Den voorscreven impost binnen der stede van Amsterdam heeft in pachte genoemen Dirck Jans zoon
Barckman voor de somme van acht hondert vijftich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 850.
Den voorscreven impost binnen der stede van Eedam heeft in pacht genoemen Jan Jans zoon
Brasser voor de somme van acht ende tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 78.
Den voorscreven impost binnen der stede van Monickendam heeft in pacht genoemen Melis Arissoen
voor de somme van vijff ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 25.
Den voorscreven impost binnen der stede van Naerden heeft in pachte genoemen Jan Jansz. Schaep
van de somme van twee ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 22.
Folio 57.
Den voorscreven impost der stede van Weesp heeft in pachte genoemen Thijman Brouwer voor de
somme van vijff ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 25.
Den voorscreven impost binnen der stede van Muijden heeft in pachte genoemen Thijman Splinter
voor de somme van drie ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 3.
Den voorscreven impost binnen der stede van Purmereijnde heeft in pachte genoemen Maerten
Jansz. voor de somme van vijfthijen ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 15.
Den voorscreven impost binnen der stede van Leijden heeft in pachte genoemen Huijch Claeszoon
Brugman voor de somme van hondert tachtich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 180.
Den voorscreven impost mitsgaders van de fluwelen binnen der stede Woerden heeft in pachte
genoemen Egbert Heijnricxz. voor de somme van negen ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 9.
Folio 58.
Den voorscreven impost binnen der stede van Delft heeft in pachte genoemen Gerrit Cornelisz. oude
Jan voor de somme van hondert vijff ende tnegentich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 195.
Den voorscreven impost binnen der stede van Rotterdam heeft in pachte genoemen Jan Adriaensz.
voor de somme van hondert vijff ende dertich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 135.
5e somma van de waechgelt £ 3.538-10-00.
Folio 59.
Olije.
Ander ontfanck vanden impost opden geslaegen olije,
verscheenen prima meij 1500 eenentzeventich alsvooren.
Suijthollandt.
Den voorscreven impost vanden geslaegen olije binnen der stede van Dordrecht, ingaende ende
expirerende als int heeft van desen heeft in pachte genoemen Jan van Haerlem de jonge voorde
somme van hondert negen ende dertich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 139.
Den voorscreven impost binnen der stede van Gorichem heeft in pachte genoemen Adriaen van Kuijl
Floris zoon schout, voorde somme van vijer ende tachtich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 84.

Den voorscreven impost binnen der stede van Schoonhoven heeft in pachte genoemen Crijn
Aelbrechts zoon voorde somme van hondert carolus gulden munte voorsz., alst blijckt bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert, alhijer £ 100.
Folio 60.
Den voorscreven impost binnen der stede van Haerlem heeft in pachte genoemen Jacob Rembrants
zoon voorde somme van dertich ponden munte voorsz., alst blijckt bij de pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 30.
Den voorscreven impost binnen der stede van Alcmaer heeft in pachte genoemen Sijmon Gerrits zoon
voor de somme van thijen ponden munte voorsz., alst blijckt bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 10.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen Cornelis Heijns zoon
Groer voor de somme van vijfthijen ponden munte voorsz., alst blijckt bij de pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 15.
Den voorscreven impost binnen der stede van Amsterdam heeft in pacht genoemen Beijer Gerrits
zoon voor de somme van hondert twee ende vijftich ponden munte voorsz., alst blijckt bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 152.
5e somma van de olie £ 530.
Folio 61.
Harinck.
Ander ontfanck vanden impost vanden harinck, verscheenen prima meij
anno 1500 een ende tzeventich als voorn.
Den voorscreven impost vande harinck binnen den dorpe van Egmont is deur auctorisatie van mijnen
heeren de Staeten ofte heurluijder gedeputeerden op collectatie bedient bij Dirck Smalinck ende
daervan is gecomen vrijs gelts achtervolgende zijn rekening gesloeten ende geteijckent bijden
gecommitteerden vanden Staten als Philips van der Math(enes) ende Cornelis Jacopsz. Brouwer.
Comt £ 4-13-04.
Den voorscreven impost vanden harinck binnen den dorpe van Santvoort is deur auctorisatie als voorn
op collectatie bedient bij Jan Claesz. schout aldaer, daervan is gecomen achtervolgende zijn rekening
gesloeten ende gehoort bijden voorsz. gecommitteerden, die somme van 20 st. Dus hier 20 st.
Den voorscreven impost vanden harinck binnen der stede van Enchuijsen is deur auctorisatie alsvoorn
op collectatie bedient bij Jan Willemsz. Zuijermont secretaris aldaer ende dairvan is gecoemen
achtervolgende die rekening bijden zelfden geslooten (….) £ 36-08-00 van salaris ende oncosten. Die
somme van £ 429-06-06. Dus hier die zelfde £ 429-06-06.
Folio 62.
Den voorscreven impost binnen der stede van Vlaerdingen is deur auctorisatie alsvoorn op collectatie
bedient bij Jan Anthonisz. Brasser schout tot Vlaerdingen, daer van gecoemen is binnen den
voorscreven tijde, ingaende ende expirerende als int hooft van desen, de somme van dertich ponden
negen schellingen munte voorn., alst blijckt bijde reeckeninge vandijen gesloeten bijden
gecommitteerden der voorsz. Staeten, den 23 e Meij anno ’71 diemen hijer overlevert. Dus alhijer de
zelve £ 30-09-06.
Den voorscreven impost vanden harinck binnen der stede van Rotterdam is deur auctorisatie van
mijnen voorsz. heeren de Staeten ofte heurluijder gedeputeerden op collectatie bedient bij Cornelis
van Reijnegom, daervan gecoemen is binnen den voorsz. tijt, ingaende ende expirerende alsvoorn de
somme van £ 428-18-00 van 40 groot, alst blijckt bij de reeckeninge vandijen, gesloten bijden
e
gecommitteerden der voorscreven Staeten den 23 Meije anno 1571, diemen hijer overlevert. Dus
Alhijer de zelve £ 428-18-00.
Den voorscreven impost vanden harinck binnen der stede van Schiedam is deur auctorisatie alsvoorn
op cellectatie bedient bij meester Dirck Lambrechts zoon organist, daer van gecoemen is binnen den
voorsz. tijt ingaende ende ecpirerende alsvoorn, de somme van hondert drieendetzestich ponden
achthien scellingen 6 penningen, alst blijckt bij de reeckeninghe vandijen, gesloeten bijden
gecommiteerden der voorsz. Staten den (niets ingevuld) diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £
163-18-06.
Folio 63.
Den voorscreven impost vanden harinck binnen Delffshaven is deur auctorisatie vanden voorsz.
Staeten ofte heurluijder gedeputeerden op collectatie bedient bij Jan Gerrits zoon Gravesande. Daer
van ghecoemen ende ontfangen is binnen den voorscreven tijt, ingaende ende expirerende alsvoorn,
de somme van vijer hondert twaelff ponden vijff schellingen zes penningen, alst blijct bij de
reeckeninghe van dijen gesloten bijden gecommitteerden der voorsz. Staeten den 14 e Meij anno 1571,
diemen hijer overlevert. Dus alhier de zelve £ 412-05-06.

Die voorsz. impost vanden harinck es gecollecteert binnen Amsterdam bij Willem Pietersz.
(Feirekaris?) aldair, etc. Dair van es geco(committeert) …. 8 st. van salaris achtervolgende die
rekening gesloeten bijden voirsz. commissarissen. Die zomme van £ 2-04-06.
7e somma vanden harinck £ 1.472-15-15.
Prima grosse vanden ontfanck vanden voersz. imposten £ 48.705-07-09.
Folio 64.
Ander ontfanck vande vijftich duijsent ponden in April 1500 een ende tzeventich
ommegeslaegen. Mits dat ijegelicken daer inne zoude genijeten zijn gewoonlicke gratie,
die zij gewoonlicken waeren te corten inde ordinaris beede.
Eerst tquartijer van Zuijthollandt.
De stede van Dordrecht beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaegen in
April anno 1571 voorscreven, ter somme van £ 2.791-14-04.
Die stede van sinte Geertruijden berge beloopt haer portie inden voorsz. ommeslach £ 200.
Die van Zevenbergen zijn mede schuldich te contribueren inde beeden als andere steden ende
dorpen in Hollandt, navolgende der heeren van Zevenbergen brieven gegeven inde maent van April
int jaer 1453, die inde laetste verpondinge gemaeckt inde jaere 1518 nijet gestelt en zijn, mits dat zij
noch onbedijckt leggen. Daeromme noch ter tijt nijet.
Dorpen aende Moercant.
Drimmelen met Stanthaesen £ 37-10-00.
Folio 65.
Die Hoege ende Laege Zwaluwe £ 30.
Raemsdock £ 83-06-04.
Sgravenmoer £ 74-03-04.
Waspijck £ 68-06-03.
Capelle £ 106-13-04.
Besoijen £ 95.
Sprange £ 70
Dussen £ 36-13-04.
Werckendamme £ 11-13-04.
Alblasserwaert.
Slijdrecht £ 66-13-04.
Alblas £ 133-06-04.
Alblasserdam £ 65.
Folio 66.
Bleskinsgrave £ 54-03-04.
Molenaersgrave £ 46-13-04.
Giessendam mit Ghiessoude kerck £ 113-06-08.
Streeffkerck £ 138-06-08.
Nijeuleckerlandt £ 90.
Branck met Ghijbelant £ 66-13-04.
De vrije heerlicheijden in Alblasserwaert.
Papendrecht £ 58-11-08.
Wijngaerden £ 35.
Hoffwegen £ 7-18-04.
Hardincxvelt £ 54-03-04.
Ghijsennijeuwerkerck £ 58-06-08.
Puersem £ 21-13-04.
Folio 67.
Slingelandt £ 10-16-08.
Ottelandt £ 24-03-04.
Laechblocklandt £ 17-10-00.
Goudriaen £ 62-10-00.
Crimpenrewaert.
Berchambacht £ 138-06-08.
Leckerkerck £ 125.
Crimpen op de Lecke £ 24-03-04.
Crimpen op de IJsele £ 29-03-04.
Cralingerpolre £ 5.
Ouderkerck £ 133-06-08.

Stolwijck £ 66-13-04.
Berckouw £ 20-16-08.
Folio 68.
Moerkerckerlandt.
Puttershouck £ 5-16-08.
Maesdam £ 6-05-00.
Mijnsheerenlandt £ 50.
Heijenoirt £ 20.
Riederwaert.
Heer Jansdam £ 26-13-04.
De Linde £ 12-10-00.
Heer Oudelantsambocht £ 8-06-08.
Schobbelant met Moelensambocht £ 16-13-04.
Kijfhouck £ 15.
Heijnrickijdenambocht £ 17-18-04.
Rijsoort £ 15.
Sandelijnsambocht £ 17-18-04.
Folio 69.
Riederkerck £ 103-06-08.
tOostambacht van IJsselmonde £ 23-06-08.
tWestambocht van IJsselmonde £ 10-16-08.
Oist ende West Barendrecht met Carnisse £ 37-10-00.
Die ingeersselen ende inwoonders van Roon die inde beede nijet gehouden en zijn ijet te betaelen,
daeromme nijet.
Die van Pendrecht en zijn oick nijet getauxeert geweest, overmits dat zij heur huijsen ende landen
nijet aengebrocht en hebben, daeromme alhijer nijet.
Desgelijcx die van Alblanswaert bij Portugael, daeromme oick nijet.
Prima somme van Suijthollant inde £ 50.000 in April ’71 ommegeslagen £ 5.654-03-04.
Folio 70.
Kennemerlandt.
Tquartijer van Kennemerlandt met Haerlem.
De stede van Haerlem beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaegen in
April anno 1571 voorsz., ter somme van £ 3.146-13-04.
Beverwijck £ 96-13-04.
Wijck op Zee £ 56-13-04.
Wijck aen Duijnen £ 51-13-04.
Tetroede ende Aelbrechtsberge £ 27-10-00.
Die welgeboeren luijden van Velsen £ 27-10-00.
Die huijsluijden van Velsen £ 34-11-08.
Die welgeboeren luijden van Eemskerck £ 40.
Die huijsluijden van Eemskerck £ 66-13-04.
Castricum £ 103-06-08.
Limmen £ 133-06-08.
Folio 71.
Vuijtgeest £ 246-13-04.
Ackersloot £ 183-06-08.
Heijloo ende Oostdom £ 158-06-08.
Bergen £ 116-13-04.
Schoorl ende Camp £ 187-10-00.
Groede £ 8-06-08.
Schooten £ 48-06-03.
Heemstede £ 48-06-08.
Spaerndam £ 37-10-00.
Sloeten ende Oistdorp £ 81-13-04.
De vrije ambachten £ 12-10-00.
Thoff ambacht £ 10-16-08.
Folio 72.
Haerlemmerlede £ 26-13-04.
Nijeuwerkerck ende Rijetwijck £ 40.
Aelsmaer £ 52-10-00.

Santvoort £ 33-06-03.
Assendelft £ 228-06-08.
Oestzaenen £ 300.
Wormer ende Gisp £ 375.
Neck ende IJlpendamme £ 40.
Wimmenom £ 12-10-00.
Westzaenen ende Crommenije £ 396-13-04.
Sparwoude £ 33-06-08.
Catwoude £ 58-06-08.
Folio 73.
Vrieslandt met Kennemer gevolge.
Die stede van Alcmaer beloopt haere portie inde voorscreven vijftich duijsent ponden, ommegeslagen
in April 1571 voorsz., ter somme van £ 954-03-04.
Die stede van Hoorn £ 975-16-08.
Oudendijck £ 104-03-04.
Groethuijsen £ 62-10-00.
Swaech £ 80.
Hauwaert £ 23-06-08.
Scharwoude £ 20.
Avenhoorn £ 35.
Berchoudt £ 153-06-08.
Nubeecxwoude £ 26-13-04.
Folio 74.
Beets £ 90.
Schaerdamme £ 18-06-08.
Woggenom £ 100.
Watweijde £ 15
Mijsen £ 21-13-04.
Medenblick met Oistenwoude, Opperdoes ende Warnaertshouve £ 208-06-08.
Die stede van Enchuijsen £ 579-03-04.
Grootebrouck met Bonne Kerspel, Lutkebrouck ende Hogecarspel £ 581-13-04.
Schellinchout £ 163-06-03.
Wijdenisse met Leeck £ 113-06-08.
Sijbecarspel met Benninckbrouck £ 81-13-04.
Spanbrouck £ 87-10-00.
Folio 75.
Upmeer £ 46-13-04.
Opdam ende Heijnsbrouck £ 56-13-04.
Hem ende Venhuijsen £ 233-06-08.
Hoochtwoude met Aertswoude £ 187-10-00.
Abbekerck met Lambertschaegen, Mitwoude ende Twisch £ 104-03-04.
Westwoude mit Oosterblocker, Westblocker ende Binnewijsen £ 291-13-04.
Dorpen onder tbailiuschap vander Nijenburch.
Coedijck met Huijswaert £ 100.
Sinte Pancraes £ 26-13-04.
Outdorp £ 38-06-08.
Otterleeck £ 16-13-04.
Graft met tZuijteijnder vande Schermer £ 183-06-08.
Folio 76.
Tnoordeijnde vande Schermer £ 137-10-00.
Urssem £ 60.
In kennemergevolge.
Langendijck als Noortscherwoude ende Zuijtscherwoude £ 149-03-04.
Outkerspel £ 73-06-08/
Schagen £ 283-06-08.
Barningerhorn ende Harinchuijsen £ 145-16-03.
Nijendorpercogge als Oude Nijerop, Nieuwe Nijerop ende Wijnckel £ 383-06-08.
Texel £ 736-13-04.
Wijeringen £ 204-03-04.
tVlielant £ 33-06-08.

Baccom £ 48-06-08.
Warmenhuijsen £ 97-10-00.
Folio 77.
Harinckerspel £ 48-06-08.
Petten £ 8-06-08.
Huijsduijnen £ 58-06-08.
TNijeuwelant £ 80.
Tooghe £ 66-13-04.
2e somma van Haerlem ende Kennemerlant £ 14.930-08-04.
Amsterlant.
tQuartier van Amsterlant, waterlant, Zeevanck ende Goijlandt.
Die stede van Amsterdam beloopt haer portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaegen in
April anno 1571 voorsz., ter somme van £ 4.800-06-08.
Die stede van Monickendam £ 366-13-04.
Die stede van Eedam £ 716-13-04.
Die steede van Naerden £ 291-13-04.
Folio 78.
Die stede van Weesp met Weespercarspel £ 146-13-04.
Die stede van Muijden £ 61-13-04.
Purmereijnde £ 241-13-04.
Purmerlant £ 215.
Lantsmaer £ 196-13-04.
Suijderwoude £ 156-13-04.
Sonderdorp £ 175.
Schellinckwoude £ 81-13-04.
Baersdorp £ 286-13-04.
Brouck £ 126-13-04.
Gisthuijsen ende Eterssen £ 95-16-08.
Marcken £ 43-06-08.
Diemen £ 91-13-04.
Folio 79.
Amsterveen met Legmeer £ 91-13-04.
Ouderkerck met Waerthuijsen, Duijvendrecht ende Waverveen £ 111-13-04.
Loenen £ 12-10-00.
Loosdrecht £ 66-13-04.
Tercoip £ 16-13-04.
Muiden £ 12-10-00.
Muijderberch £ 20-16-08.
Huijssem £ 62-10-00.
Laerem £ 41-13-04.
Blaricom £ 37-10-00.
Hilvertsem £ 104-03-04.
Bussem £ 20-16-08.
3e somma van Amsterdam £ 7.951-13-04.
Folio 80.
Rijnlandt.
Tquartijer van Rijnlant met Leijden.
De stede van Leijden beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden, ommegeslaegen in
april anno ’71 voirscreven, ter somme van £ 4.033-06-03.
Die stede van Woerden £ 183-06-08.
De stede van Oudewater £ 275.
Bodegraven £ 54-03-04.
Waerder £ 40.
Lijnschoeten £ 40
Indijck £ 8-06-08.
Eeckendorp £ 20.
Liere £ 65-08-04.
Naeltwijck £ 183-06-08.
Folio 81.
Monster met der Heijde £ 175.

Wateringe £ 91-13-04.
Rijswijck £ 125.
tHonderland £ 11-13-04.
Voorburch £ 40-16-08.
Wassenaer met ? £ 104-03-04.
Voerschoeten £ 96-13-04.
Catwijck opde Rijn met Valckenburch £ 37-10-00.
Oestgeest £51-13-04.
Sassenem £ 41-13-04.
Noortigerhout £ 45.
Folio 82.
Warmont £ 66-13-04
Leijderdorp £ 50
Coudekerck £ 50
Arleveen met Outshoorn £ 79-03-04.
Alckemade met Rijnsaeterwoude ende Leijmuijden £ 100.
Heer Jacobs woude £ 26-13-04.
Aijre £ 21-13-04.
Sevenhoven ende Noorden £ 8-06-08
Cuijdestaert £ 10
Calslagen £ 8-06-08.
Nijencoop £ 31-13-00.
Soeterwoude £ 125.
Folio 83.
Soetermeer £ 26-13-04.
Segwaert £ 41-13-04.
Nijeuweveen met vuijterbuijrt £ 11-13-04.
Haserswoude £ 81-13-04.
Benthuijsen £ 15-16-08.
Hogeveen met Benthorn £ 15-16-08.
Waddincxveen £ 35.
Blommendael £ 6-13-04.
Alphen £ 75.
Swammerdamme £ 58-06-08.
Reeuwijck £ 13-06-08.
Tempel £ 5.
Folio 84
Slupich £ 6-13-04.
Noortwijck met Noortwijck op Zee ende Langevelt £ 248-06-08.
Lisse £ 38-06-08.
Hillegom £ 33-06-08.
Voorhout £ 51-13-04.
Hoochmade £ 5.
4e zomma van Rijnlant £ 7.162-18-04.
Delflant.
Tquartijer van Delfflant met Haech ende Haechambacht.
De stede van Delft beloopt haer portrie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslagen in april
anno 1571 voorsz. ter somme van £ 4.258-06-08.
Den Hage met Haechambacht als Scheveningen, Eijckenduijnen, halff Loosduijnen ende Nijeuweveen
£ 7.091-13-03.
De stede van Vlaerdinge £ 95.
Gravesande £ 38-06-08.
Folio 85.
Santambocht £ 71-13-04.
tHoff van Delff £ 270.
Maeslant £ 300.
Berckel £ 216-13-04.
Pijnacker £198-06-08.
Kethel £ 118-06-08.
tWout Harnasch ende Hoedenpijl £ 66-13-04

Vlaerdinger ambacht £ 133-06-08
Souteveen £ 50
Ruijven £ 18-06-08.
Vrijenban £ 55.
Absrecht £ 24-03-04.
Dorp £ 23-06-08.
Bleijswijck £ 33-06-08.
5e zomma van Delflant £ 6.777-10-00.
Folio 86.
Goude, Arckel, Heusden ende Schijelant.
Die stede vander Goude beloopt haer portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslagen in
april anno ’71 voorsz. ter somme van £ 2.724-11-08.
De stede van Schoonhoven £ 350.
Haestrecht £ 81-13-04.
Heer Aertsberge £ 48-06-08.
Vlist met Bonrepas £ 30-16-08.
Stolwijck onder Schoonhoven £ 65-16-08.
Tlant van Liesvelt met Ammers £ 50
Halff de Nijeupoort £ 22-10-00.
Gouderack £ 54-03-04.
Tlant van Arckel.
De stede van Gorchum beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaegen in
april anno 1571 voorscreven ter somme van £ 683-06-08.
Folio 87.
Arckel £ 50.
Scheluijnen £ 18-06-08.
Nijeuwelant £ 70-16-08.
Hoornaer £ 40.
Hoochblocklant £ 55.
Leerbrouck £ 58-06-08.
Middelcoip £ 35.
Oisterwijck met Kedichem £ 70-16-08.
Heusden.
Die stede van Heusden £ 200.
Baertwijck £ 55.
Wijck £ 91-13-04.
Outheusden £ 56-13-04.
Edickhuijsen £ 50.
Herpt £ 37-10-00.
Folio 88.
Brouck £ 18-06-08.
Veen £ 50.
Heesbeen £ 20.
Vlijmen £ 75.
Drongelen £ 16-13-04.
Aelburch £ 20.
Engelen £ 54-03-04.
Genderen £ 33-06-03.
Donneren £ 19-03-04.
Ethen £ 45.
Meeuwen £ 31-13-04.
Schijelandt.
De stede van Rotterdam beloopt haere portie inder voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaeghen
in april anno 1571 voorsz. ter somme van £ 1.280.
Folio 89.
De stede van Schiedam £ 350.
Ouderschije £ 91-13-04.
Beuckelsdijck £ 27-10-00.
Schijebrouck £ 36-13-04.
Hillegeersberge £ 100.

Cralingen £ 58-06-08.
Sevenhuijsen £ 37-10-00.
Nijeuwerkerck £ 60.
Cappele £ 58-06-08.
Moerdrecht £ 25-16-08.
Mathenesse £ 8-06-08.
6e somme van Goude, Arckel, Heusden (Arckel) en Schijelant £ 7.528-06-04.
Prima somma vande £ 50.000 in april anno ’71 ommegeslaegen.
Folio 90.
Ander ontfanck vande twee stuvers op de mergen ommegeslaegen inde maent van april 1500
een ende tzeventich, tijde deser reeckeninge over die mergentaelen gelegen buijten die
schiltaelen nijet contribuerende inde ordinaris beede.
Eerst Suijthollandt.
Die landen gelegen onder de jurisdictie van Zevenberghen zijn bevonden groot te wesen drie duijsent
zeven hondert drie ende dertich ende een halve merghen vijff ende dertich roeden. Bedragende tot
twee stuvers op elcke merghen de somme van drie hondert drie ende tseventich ponden zeven
schellingen twee penningen munte deser reeckeninge. Daeromme alhijer in ontfange £ 373-07-02.
Die gorssen ende buijten landen leggende aenden Moerdijck bij de Laege Zwaluwe geheten Jan
Vrancke zoons lant, toebehoerende Jan Heijmans zoon van de Kethel ende sGravenambocht, zijn
bevonden groot te wesen binnen den soemerdijck die jonckvrouwe Johanna Jans dochter weduwe
wijlen Mr. Heijman vande Kethel heeft doen leggen, hondert een ende tnegentich mergen ander halff
hont. Ende den dijck ende
Folio 91.
dijckstal negenthijen mergen vijff hont ende vijffentwintich roeden, die putten ende toutlant zeven ende
twintich mergen vijff hondt ende 62½ roeden. Enden den buijten hil gelegen over de groote sloot noch
noortwaerts vant bedijckte lant groot drie ende tnegentich mergen. Belopende tsamen drie hondert
twee ende dertich mergen 37½ roeden, mer alsoo bijden gedeputeerden vanden Staeten opten 12 e
junij acht ende tsestich vergadert zijnde omme te preparerende die reeckeninge, meester Aernts
Coebel geresolveert is geweest dat die hondert een ende tnegentich mergen anderhalff hont gelegen
binnen den soemerdijck ende den dijck ende den dijckstal groot negenthijen mergen vijff hont ende 25
roeden betaelen zulcx die mergentaelen naer advenant van heur volle groote ende dat de putten ende
toulant groot zeven ende twintich mergen 62½ roeden alsoo daervuijt den dijck gemaeckt wordt ende
geen vruchten daervan en moegen worden genoeten, vrij ende exempt zullen zijn inde contributie
vande nergentaelen geduijrende den tijt van zes jaeren. Beginnende vanden jaer zeven ende tsestich
naede expiratie vande voorgaende vondinge. Ende die buijten hil groot drie ende tnegentich mergen
geduijerende gelijcke tijt gebonden zullen blijven op tachtentich mergen. Stelt daeromme desen
rendant alhijer nijet meer in ontfange over t4 e 6e jaer gratie gevallen, tijde deser reeckeninghe dan
twee hondert een ende tnegentich mergen vijff ende tzeventich roeden. Beloepende tot twee stuvers
opde merghen ter somme van negen ende twintich ponden twee schellingen drie penningen munte
voorsz.. Daeromme alhijer de zelve £ 29-02-03.
Noch van acht ende twintich ende een halff bunder lants, maeckende twee ende veertich mergen vijer
ende een halff hont genaemt heer Otten gors gelegen bijde Hooge Zwaluwe, blijckende bij de
certifficatie van die vande gerecht van Breda overgenomen opde tweede reeckeninge meester Aernts
Coebel vanden thijenden penninck de anno 1500 vijer ende tsestich folio 220 verso. Bedragende tot
twee suvers op elcke mergen £ 4-05-06.
Folio 92.
De buijtendijcxe landen gelegen bijde Moerdijck toebehoerende sinte Sebastiaens ghilde tot Dordrecht
groot zessendertich mergen. Beloopt £ 3-12-00.
Tconvent vande Chathuijsers buijten den Berge vijftich mergen. Comt alhijer £ 5.
Dussen vijff ende tseventich margen buijtensdijcx. Comt £ 7-10-00.
In Alblasserwaert.
Alblasserdam buijtendijcx vijftich margen. Comt alhijer £ 5.
Noch acht ende derich margen twee hont gelegen onder Alblas, toecoemende den ambochtsheer
aldaer. Comt £ 3-16-08.
Noch zeventhijen mergen drie hont toecoemende den voorschreven ambochtsheer, gelegen onder
Alblasserdam. Comt alhijer 35 st.
Folio 93.
Swenscae van thijen merghen buijtensdijcx voor Ghijssendam. Comt 20 st.
Alblasserdam neghenthien mergen buijtensdijcx onder den ban van Papendrecht. Comt 38 st.
Papendrecht over tweendetwintich mergen vuijterlants genaempt den Pelster. Comt £ 2-04-00.

De ruijge ende bloote Poluwe groot twintich mergen. Comt £ 2.
Moerkerckerlandt.
Puttershouck over de helft van zessentwintich mergen bedijckt vuijterlants ende boch over twaelff
mergen bedijckt vuijter landts, tsaemen vijff ende twintich mergen. Comt alhijer £ 2-10-00.
Noch over dandere helft vande voorscreven zes ende twintich mergen ende noch twaelff mergen,
tsaemen twintich mergen. Alsvooren gelijcke £ 2-10-00
Maesdam van vijer merghen vijff hont buijtensdijcx heijligeest lant onder Maesdam. Comt alhijer £ 009-08.
Folio 94.
Mijnsheerenlant over vijer hondert vijff ende tachtich mergen vijff hont zessentwintich roeden gelegen
in tNijeuwelant voor de Westmase opten gront van Mijnsheerenlant. Comt £ 48-10-00.
De zelve noch over zes ende tsestich mergen twee hont onbedijckt soemerlant opten gront van
Moerkerckenlant. Comt alhijer £ 6-12-08.
Dezelve noch over drie ende dertich mergen een hont die inden jaere zeven ende vijftich mede zijn
bedijckt met die dijckaige van Beijerlant. Comt alhijer £ 3-06-00.
Heijnkensoort van de vuijterlanden genaempt de Laege Nesse onder de Merwede, groot vijff ende
dertich ende een halff mergen vijfthijen roeden ende zes voeten. Comt alhijer £ 3-16-10.
Vanden waersman vuijt groot soemerlant gelegen ande oostzijde van Heijnkensoort bedijckt ende
onbedijckt, vijer hondert een ende vijftich mergen een hont zeven ende tseventich ende een halve
roede. Comt alhijer £ 45-02-01.
De zelve van Heijnkensoort over thijen mergen vijer hont genoempt die Avelingen van Heijnkensoort
bedijckt met het Nijeuwelant voirde Westmase. Comt alhijer £ 0-21-04.
Folio 95.
Noch vande zelve over vijff ende tzeventich mergen vijer hont lants genaempt Goidschalcxoirt,
bedijckt met het nijeuwe lant voorde Westmase £ 7-11-04.
Rijderwaert.
Heer Jansdam van acht ende tsestich mergen lants gelegen inden Hoegen Nesse onder Heer
Jansdam £ 6-16-00.
De zelve over drie ende twintich mergen vuijterlants voor Heer Jansdam £ 2-06-00.
De Linde zeven ende vijftich ende een half mergen lants vanden Hoegen Nes gelegen onder de
Linde. Comt £ 5-15-00.
Rijderkerck acht ende veertich mergen twee hont vuijterlants. Comt alhijer £ 4-16-08.
De zelve van een gorsseken genaempt Fijenoort over de twee deelen groot achthijen morgen vijer
hont. Comt £ 0-37-04.
Folio 96.
Oist IJsselmonde over tsestich mergen vuijterlants. Comt £ 6
De zelve over tderdedeel van tgorseken genaempt Fijenoort groot negen mergen twee hondt. Comt
alhijer £ 0-18-08.
Twestambocht van IJsselmonde over tnegentich mergen genaempt Lombaerdijen ende Verckensoort
met die rietvelden £ 9.
Die zelve over tzeventich merghen vuijterlant £ 7.
West Barendrecht over drie hondert neghenthijen mergen vuijtergorssen gelegen voor West
Barendrecht. Comt alhier £ 31-16-00.
Oost Barendrecht vijer ende tzestich mergen vuijtergorssen gelegen voor Oost Barendrecht met de
Zijdewij £ 6-08-00.
9878
Out Strijen groot veerthijen hondert veertich mergen. Comt alhijer £ 144.
Nijeuw Strijen groot zeven hondert vijftich mergen, maer alsoet noch onbedijckt ende luttel prouffijt aff
comt, sijn de Staten metten ingelanden geaccordeert datse volstaen sullen mits alleenlijck
contribuerende voor twintich mergen ende dat voor eenen tijt van zeven jaeren, innegegaen meije
1570. Dus hijer over t2e 7e jaer £ 2.
Folio 97.
De vroonlanden binnen de zelve van Nieuwe Strijen omme redenen alsvoorn daeraf nijet.
Cromstrijen met de Group zeven hondert zeven ende een halff mergen twintich roeden, bedijct inden
jare negen ende dertich. Comt alhijer £ 70-15-00.
Cromstrijen bedijckt met Beijerlant es groot bevonden affgetoeghen voor goodtsacker een hondersten
mergen, twee hondert merghen negen ende tachtich roeden, Nijeuwe Strijen monde mede bedijckt
met Beijerlant affgetogen alsvoorn zes mergen een hont negen ende tzestich roede, de nieuwe Group
bedijckt alsvoor, zijn affgetogen alsvoorn vijer ende twintich roeden. Beloepende tsaemen dese drie
parthijen twee hondert tachtentich mergen twee hont zevenentactich roeden. Comt alhijer £ 28-00-09.

De Carthuijsers buijten Utrecht hondert vijer mergen vijer hont twee ende tseventich roeden gelegen
binnen tnijeuwe bedijckte landt voorde Westmase voorn. Comt £ 10-09-06.
Die van Out Strijen over achthijen mergen twee hondt zeven ende een halve roede die zij hebben
leggende in tnijeuwe bedijckte lant voor de Westmase. Alhijer £ 0-36-08.
Folio 98.
Die van toudelant voor de Westmase hondert vijff ende tnegentich mergen hondert acht ende twintich
roeden. Comt £ 19-10-05.
Strijemonde over acht ende vijftich mergen twee hondert negen ende tachtich roeden zes voeten.
Comt £ 5-16-11.
Tbedijcte soemer heijlich geest lant groot vijer ende twintic mergen ende vande buijtendijcksche Clem
groot negen ende twintich mergen, tsaemen drie ende vijftich mergen. Alhijer £ 5-06-00.
Sint Anthonis polder vijer hondert zes ende veertich mergen. Compt alhijer £ 44-12-00.
Roon met Pendrecht acht hondert zes ende twintich mergen vijff hont zessendertich een halve roede.
Comt alhijer £ 82-13-00.
Aelbrantswaert twee hondert eene mergen een halff hont lants. Comt £ 20-2-06.
Bonavontura twee hondert vijer ende tachtich merghen acht ende dertich roeden. Comt alhijer £ 2808-05
Folio 99.
Dingelanden van Bonavontura over hondert vijftich mergen £ 15.
Abbenbrouck zevenhondert zes ende tnegentich margen vijff hont. Comt £ 79-13-08.
Tgors genaemt de Sandekens over dertich mergen ende zuijtcavel £ 3.
Heenvlijet thijen hondert vijff mergen bedraecht alhijer gondert ponden thijen schellingen. Dan alsoe
ter saecke van dese noch is hangende proces ongedecideert voorden Grooten Raide tot Mechelen
ende den ontfanger tnamptisement ontseijt is ende zulcx de hant geslooten. Daeromme alhijer voor
memorie.
Prima somma van Suijthollant £ 1.206-00-01.
Tquartier van Haerlem.
Bresaep hondert zesthijen mergen. Comt alhijer £ 11-12-00.
Wijck op Zee een ende veertich mergen anderhalff hont lants ende dat inde plaetse van heur portie
inde een en veertich duijsent acht hondert zeven ende dertich ponden. Daervan henluijden bijden
Staeten van nijeus gedaen is quijtschellinge den tijt van zes jaeren. daervan alhijer het cijffer zeste
jaer is. Comt daeromme alhijer £ 4-02-06.
De dorre Geestermeer geleghen inden ban van Vuijtgeest die inden jaere acht ende vijftich is bedijckt
geweest bij Adriaen Nannincx schout van Alcmaer cum socijs. Is groot zeven ende twintich mergen
min twee ende dertich roeden. Comt £ 2-14-00.
Folio 100.
Tconvent vande Reguliers inde Beverwijck ende de nonnen aldaer eenenveertich mergen ende een
halff. Comt £ 4-02-06.
Noch de nonnen aldaer vijff ende twintich mergen. Comt alhijer £ 2-10-00.
Vrieslandt met Kennemer gevolch.
Venhuijsen twee hondert mergen. Comt alhijer £ 20.
Burchoorn twee hondert acht ende tzeventich mergen twee hont. Alhijer £ 27-16-05.
Vanden Jenel (Texel?) acht ende veertich mergen. Comt £ 4-16-00
De vrije vroenen vande Co. Mat. groot negenhondert acht ende vijftich mergen. Comt tot twee
schelling opte mergen ommegeslagen tot laste vande bruijcker £ 95-16-00.
Folio 101.
Egmont Binnen groot zeven hondert zes ende twintich mergen. Egmont opte Hove met tlant vanden
grave groot twee hondert vijer ende tzeventich mergen. Egmont op Zee twee ende een halff mergen.
Tsaemen thijen hondert twee ende een halve mergen. Beloepende alhijer hondert ponden vijff
schellingen, alsoe de Co. Mat. de zelve tot zijnen laste heeft genoemen, daeromme alhijer daer aff
nijet.
Die mergentaelen gelegen inde polder van Achtermeer, groot een ende dertich een halve mergen.
Comt alhijer £ 3-03-00.
2e somma van Haerlem ende Kennemerlant £ 176-02-08.
Amsterlandt, Waterlandt, Zeevanck ende Ghoijlant
Vande tweehondert acht ende tnegentich mergen drie hondt lants gelegen onder Weesp buijten de
schiltaelen. Comt alhijer £ 29-17-00.
Ter Schellinck twee hondert tachtich mergen. Comt alhijer £ 28.
Ouderkerck twee ende tachtich mergen twee hont £ 8-05-00.
Urck ende Emeloirt is bijden Staeten gedaen gratie. Daeromme alhijer daeraff nijet.

3e somma van Amsterlant £ 66-07-00.
Folio 102.
Rijnlandt.
Warmont veerthijen morghen van der vrije Bouchorst 28 st.
Laech Boscoop twee hondert negen ende dertich mergen £ 23-18-00.
Splinters ambocht zes ende tzeventich mergen £ 7-12-00.
Reijerscoop drie hondert dertich mergen £ 33.
Middelburch drie hondert twaelff mergen. Comt £ 31-04-00.
Alckemaede acht ende twintich mergen toebehoerende de vrije Bouchorst. Comt £ 2-16-00.
Groot Burgerveen vijff ende dertich mergen. Comt £ 3-10-00.
Cleijn Burchgravenveen zeven ende twintich mergen. Alhijer £ 2-14-00.
Reijnsburch drie hondert mergen. Alhijer £ 30.
Noch heeft tvoorscreven convent van Reijnsburch zeeckere hondert twee ende veertich merghen lants
leggende buijten de schiltalen genaemt de Vrouwen Venne, blijckende bij verclaeringe daer van
overgelevert op meester Aernt Coebel’s 13 e reeckeninghe anno vijff ende tsestich folio acht ende
tnegentich, beloepende tot twee stuvers op elcken merghen £ 14-04-00.
Folio 103.
Van twintich mergen landts aen tHuijs te Nes bij Oudewater £ 2.
Schoot vijerhondert een ende tachtich mergen. Comt £ 48-02-00.
Sgrevelsrecht drie ende dertich mergen. Comt £ 3-06-00.
Die commanduijer van Waerder heeft 27 mergen in (Lorwers) Wairde ende onder Wairde 70 margen,
tsamen zeven ende tnegentich mergen. Comt £ 9-14-00.
Den noch onder Haserswoude vijer ende vijftich mergen vijff hont. Comt £ 5-09-08.
4e somma van Rijnlant £ 218-17-08.
Folio 104.
Delfflandt.
Ackersdijck ofte Vrouwenrecht een ende tachtich mergen lants, bedraecht tot twee stuvers op elcken
mergen £ 8-02-00.
Den Tempel elff ende een halff mergen. Comt 23.st.
Schijelandt.
Tambacht van Nijeuw Ruijchbrouck hondert achthijen mergen £ 11-16-00.
Nijeuw Mathenes groot hondert vijftich mergen. Comt £ 15.
De mergentaelen genaemt de Wilde Veenen, wesende gereduceert die twee voor een, zijnde groot
drie hondert vijff ende tsestich mergen twee hont twee ende veertich roeden. (Dit is in de kantlijn
onder verdeeld maar moeilijk te ontcijferen). Ende dat volgende den consente vande Staeten voorden
tijt van zes jaeren, beginnende den eersten januarij ’69. Comt over 3 e seste jaer £ 40.
De hondert veertich verloeren mergen tusschen Bleijswijck ende Zevenhuijsen insgelijcx gevonden tot
op twee voor een, blijvende tseventich merghen. Comt alhijer £ 7.
Tbuijtendijcx lant genaempt tHonterlant onder Naeltwijck zeven ende vijftich merghen vijer hondt.
Comt alhijer £ 5-15-04.
Folio 105.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Maeslant hondert vijer mergen een hont.
Compt alhijer £ 10-08-004.
De buijten landen gelegen onder Vlaerdinger ambocht hondert achthijen mergen een hont. Comt £ 1116-04.
De buijten landen gelegen onder den bedrijve van Vlaerdinghen derthijen mergen drie hont. Comt
alhijer 27 st.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder Babberspolre groot elff mergen drie hont. Comt alhijer 23 st.
tCortelant gelegen onder den bedrijve vande Kethel groot achthijen mergen. Comt 36 st.
De buijten landen voor de hondert mergen voor Nijeuw Mathenes acht ende dertich mergen vijff hont.
Comt alhijer £ 3-17-08.
Oistwaerts van Delffshaven de buijtenlanden voor de vijftich mergen voor Nijeuw Mathenes zeven
ende dertich mergen drie hont. Comt £ 3-15-00.
Folio 106.
De steede van Delffs grienten ande westzijde vande haven, groot vijer mergen, beloopt 8 st.
Kanttekening: Sij verdacht te betalen de landen toecomende erffgenamen van Dirck Duijst leggende
westwaerts van Delfshaven, met verclaringhe vande groote.
Doostzijde van Delffshaven tot aen die (luenen?) toe zeven ende dertich mergen een hont. Comt £ 314-04.
Die luenen aff oistwaerts dertich mergen drie hondt. Comt £ 3-01-00.

Die buijtenlanden onder den bedrijve van Cralingen ses ende dertich mergen elff roeden. Comt alsoe
vijer mergen hemluijden zijn quijtgeschonden tot wederseggen £ 3-04-00.
Die buijtenlanden onder den bedrijve van Cappelle negenthijen mergen een hont. Comt £ 0-38-04.
Die buijtenlanden onder den bedrijve van Nijeuwerkerck veertich mergen twee hont. Comt £ 4-08-00.
Die buijtenlanden gelegen onder den bedrijve van Moordrecht drie ende twintich mergen. Comt £ 206-00.
5e somma van Delfland ende Schijelantr £ 141-12-00.
Folio 107.
Goude, Arckel ende Heusden.
Brouck hondert acht ende twintich mergen vijff ende twintich roeden. Comt £ 12-16-01.
De mergentaelen vande Nes zijn begrepen inde achthondert veertich mergen van Moordrecht,
blijckende bij de achtste reeckeninge Aernouts Coebel vanden impost folio 56. Daeromme alhijer
daeroff nijet.
Tlant van Steijn ende Corte Haerlem acht hondert vijff ende tzeventich mergen twee hont. Comt alhijer
£ 87-10-08.
Die vrije Hennen gelegen omtrent de Goude in ende aen tlandt van Steijn groot wesende 58 margen
die contribueren ende betaelen moeten volgende den accorde met hemluijden gemaeckt in januario
1569 stilo curie, sijn gehouden te betaelen £ 5 siaers voor heurluijden mergentalen. Ende ter cause
van heurluijden atterminatie van heurluijden achterstallen voor 16 jaren tijts £ 6-08-00 siaers. Ende
daer voor eenen tijt van thien jaren innegaende meije ’69. Compt alhier tsamen over 4 e 10e jaer
gevallen meije ’71, £ 11-08-00.
Tlandts binnen den bedrijve van Oudewater drie ende tsestich mergen vijer hont. Comt alhijer £ 6-0704.
Die mergentaelen van die van Oudewater namaels aengebrocht groot vijff ende twintich mergen ehont
negen roeden. Comt alhijer £ 2-10-04.
De vrije honnen over acht ende vijftich mergen bij accordt van thijen jaeren metten Staeten inden
jaere 1568 gemaect. Alhijer voor tderde 10e jaer £ 5-16-00.
Polsbrouck onder Arenberghe vijff hondert twintich merghen. Comt £ 52.
Folio 108.
Cabauw twee hondert acht ende veertich mergen. Comt alhijer £ 24-216-00.
Seventer twee hondert tachtich mergen. Comt £ 28.
Vlijet hondert elff merghen. Comt £ 11-02-00.
Tnerdereijnde van Spijck onder Renoij twee hondert acht mergen. Comt £ 20-16-00.
Ende beroerende die landen van IJsselsteijn, Leerdam ende Schoenrewaerdt, Jaervelt, Ackoij,
tnedereijnde van Spijck, Polsbrouck onder IJsselsteijn ende Benscoop heeft de Co. Mat. tzijnen laste
genoemen. Daeromme alhijer daervan nijet.
Noch buijtendijcxe landen gelegen tot Arckel.
De elsen toebehoerende de Co. Mat. groot drie ende een halve mergen, ommegeslaegen tot laste
vanden bruijcker. Comt 7 st.
Coenrewaert veethijen mergen. Comt 28 st.
Noch tmanhuijs Coenrewaert groot zeven mergen vijff hondt een ende dertich roeden. Comt alhijer £
0-14-03.
Folio 109.
De Mandelecamp groot derthijen mergen. Comt 26 st.
Noch een grient met wat weijlants aldaer genaempt de Plecken, toecomende de Co. Mat. groot vijer
merghen ommegeslaegen tot laste van den bruijcker. Comt 8 st.
Noch Jan Snouck ende Joost van Rijswijcx grient groot vijff mergen drie hont. Comt alhijer 11 st.
Oosterwijck met Kedichem van zeecker vuijterwaert, groot acht ende veertich morgen. Comt £ 4-1600.
Die Galchwaert toebehorende de Co. Mat. groot thijen mergen vijer hont ommegeslaegen tot laste
vanden bruijcker. Comt £ 0-21-04.
De groote waert oock toecomende de Co. Mat. groot achthijen ende een halve mergen mede
ommegeslagen tot laste vanden bruijcker. Comt 37 st.
Noch Gelcums lant groot vijff mergen. Comt 10 st.
Folio 110.
De cuijlen ende rijet plecken groot acht ende een halve mergen. Comt alhijer 17 st.
De plaetse van twee steenovens ende een werff groot anderhalff mergen. Comt 3 st.
Die ijvellinge metter doelen negendalve mergen. Comt alhijer 17 st.
Noch de twee schilden met den ommeloop groot vijer ende dertich mergen. Comt £ 3-08-00.
Het Cruijsweer ofte hoven groot zes ende veertich mergen. Comt alhijer £ 4-12-00.

Heusden.
Herpt binnen ende buijtensdijcx toebehoerende dabdije van Baern, tsamen twee hondert acht ende
tsestich mergen. Comt alhijer £ 26-16-00.
De Vlijmsche cavelinghe groot vijer ende tnegentich mergen. Comt alhijer £ 9-08-00.
Noch hebben die van Veen zeecker vuijterwaerden, groot tsaemen vijer ende veertich merghen. Comt
hijer £ 4-08-00.
Folio 111.
Noordeloos sestijenhondert vijftich mergen. Comt £ 165.
Asperen derthijenhondert een ende dertich margen vijff hont zeven ende veertich roeden. Comt alhijer
£ 133-03-10.
Heucquelom twaelff hondert drie ende twintich mergen. Comt alhijer £ 122-06-00.
Honsenoort ses ende vijftich merghen. Comt alhijer £ 5-12-00.
Nijeupoort groot zeven ende een halff mergen wesende een gemeente is bij den Staeten vrij gelaeten
tot wedersegghen. Daeromme alhijer daeraff nijet.
Die stede van Worcum mit het lant van Altena heeft die Co. Mat. tot sijn laste genoemen, daeromme
hiervan nijet.
7e somme van Goude, Arckel ende Heusden £ 744-03-10.
2e somme van 2 st. opte margen ommegeslagen in april anno ’71 opte margentalen leggende buijten
die schiltaelen £ 2.550-08-04.
Folio 112.
Ander ontfanck vande een ende veertich duijsent acht hondert zeven ende dertich ponden
ommegeslagen in april 1500 een ende tzeventich op de voet van de schiltaelen over tplatte lant
van hollandt, in plaetse vande zeven grooten opde mergen. Belopende op elck schilt zes ende
dertich stuvers, munte deser reeckeninge.
Tquartier van Zuijthollant.
Eerst de dorpen aende moorcant.
Drimmelen £ 81-02-09.
Die Hooge ende Laege Zwaluwe £ 64-18-03.
Raemsdonck £ 180-06-03.
sGravemoer £ 160-09-01.
Waspijck £ 147-17-01.
Cappelle £ 230-16-00.
Besoijen £ 205-11-01.
Folio 113.
Sprange £ 151-09-03.
Dussen £ 68-10-04.
Werckendam £ 25-04-10.
In Alblasserwaert.
Slijdrecht £ 144-05-00.
Alblas £ 288-10-00.
Alblasserdam £ 140-12-10.
Bleskensgrave £ 117-04-00.
Molenaersgrave £ 100-19-06.
Ghijessendam met Ghijesen Ouderkerck £ 245-04-06.
Streeffkerck £ 299-06-04.
Nijeuleckerlant £ 194-14-09.
Folio 114.
Branck ende Ghijbelant £ 144-05-00.
De vrije heerlicheeden van Alblasserwaert.
Papendrecht £ 126-04-04.
Wijngaerden met Ruijchbrouck £ 125-14-07.
Hoffwegen £ 17-02-07.
Hardincxvelt £ 117-04-00.
Ghijessen Nijeuwerkerck £ 126-04-04.
Puerssem £ 46-17-07.
Slingelant £ 23-08-10.
Ottelant £ 52-05-09.
Laechblocklant £ 37-17-03.
Goudriaen £ 85-04-08.

Folio 115.
Crimpenrewaert.
Berchambocht £ 299-06-04.
Leckerkerck £ 270-09-04.
Crimpen opde Lecke £ 52-05-09.
Crimpen opde IJssele £ 63-02-02.
Cralingerpolre £ 10-16-04.
Ouderkerck £ 288-10-00.
Stolwijck £ 144-05-00.
Berkouw £ 45-01-06.
Moerkerckerlant.
Puttershouck £ 12-12-05.
Maesdam £ 13-10-05.
Folio 116.
Mijnsheeren lant £ 118-03-09.
Heijnenoort £ 43-05-06.
Rijderwaert.
Heer Jansdam £ 57-14-00.
De Linde £ 27-11-00.
Heer Oude Lantsambocht £ 18-07-00.
Schobbelant met Molenaersambocht £ 36-01-03.
Kijffhouck £ 32-09-01.
Heijnrick IJden ambocht £ 38-15-04.
Rijsoort £ 32-09-01.
Adriaen Pieterszoons ambocht £ 38-15-04.
Rijderkerck £ 223-11-09.
Folio 117.
Toostambocht van IJsselmonde £ 50-09-09.’
Twestambocht van IJsselmonde met Dirck Smeets landeken £ 23-08-09.
Oist ende Westbarendrecht met Carnisse £ 81-02-01.
Prima somma van Suijt-Hollant £ 5.760-19-08.
Tquartijer van Haerlem.
Beverwijck £ 209-03-03.
Wijck op Zee £ 133-08-06.
Wijck aen Duijnen £ 111-15-10.
Tetroede ende Aelbrechtsberge £ 59-10-00.
Die welgeboeren van Velsen £ 59-10-00.
Folio 118.
Die huijsluijden van Velzen £ 74-16-07.
Die welgeboeren luijden van Heemskerck £ 86-11-00.
Die huijsluijden van Eemskerck £ 144-05-00.
Castricom £ 223-11-09.
Lijmmen £ 288-10-00.
Vuijtgeest £ 533-14-06.
Ackersloot £ 396-13-09.
Heijlo ende Oostdom £ 342-11-10.
Bergen £ 252-08-09.
Schoorl ende Camp £ 405-14-00.
Groede £ 18-00-07.
Schooten £ 104-11-07.
Folio 119.
Heemstede £ 104-11-07.
Sparendam £ 81-02-09.
Slooten ende Oostdorp £ 76-14-01.
De vrije ambachten £ 27-00-11.
tHoff ambocht £ 23-08-09.
Haerlemerlede £ 57-14-00.
Nijeuwerkerck ende Rijetwijck £ 86-11-00.
Aelsmaer £ 113-11-11.
Santvoort £ 72-02-06.

Oestsaenen £ 649-02-06.
Assendelft £ 494-01-01.
Wormer ende Gisp £ 811-08-01.
Folio 120.
Wimmenom £ 27-00-10.
Westsaenen ende Crommenije £ 858-05-09.
Sparwoude £ 72-02-06.
Catwoude £ 126-04-04.
2e somma van het quartier van Haerlem £ 7.226-00-06.
Vrieslandt met Kennemergevolch.
Dese derthijen naevolgende dorpen staen onder Hoorn.
Oudendijck £ 225-07-09.
Groethuijsen £ 135-04-08.
Swaech £ 173-02-00.
Hauwaert £ 50-09-09.
Folio 121.
Schaerwoude £ 43-05-06.
Avenhorn £ 75-14-07.
Berchout £ 331-15-06.
Nubicxwoude £ 57-14-00.
Beetsch £ 194-14-09.
Schaerdam £ 39-13-04.
Woggenom £ 216-07-06.
Watweijde £ 32-09-01.
Mijsen £ 46-17-07.
Grootebrouck met Bonnekerspel, Luttekebrouck ende Hoochkerspel £ 1.258-11-07.
Schellinckwoude £ 353-08-03.
Wijdenesse met Leeck £ 245-04-06.
Folio 122.
Sijbecarspel met Bennebrouck £ 176-14-01.
Spanbrouck £ 189-06-00.
Upmeer £ 100-19-06.
Updam ende Heijnsbrouck £ 122-12-03.
Hem ende Venhuijsen £ 504-17-06.
Hoochtwoude met Aertswoude £ 405-14-00.
Abbekerck met Lambrechtschaegen met Woude ende Twisch £ 225-07-09.
Westwoude met Oisterblocker, Westerblocker ende Binnewijsen £ 631-01-10.
Dorpen onder tbailliuschap van der Nijeuburch.
Coedijck met Huijswaert £ 216-07-06.
Sinte Pancraes £ 57-14-00.
Outdorp £ 82-18-10.
Folio 123.
Otterleck £ 36-01-03.
Graft met tzuijteijnde van de Schermer £ 396-13-09.
Tnoorteijnde van de Schermer £ 297-10-04.
Urssem £ 129-16-06.
In Kennemer gevolge.
Langedijck als Noortscherwoude, Zuijtscherwoude ende Brouck £ 322-15-02.
Oude Kerspel. Dit onder den grave van Egmont plaegen te leggen zouden schuldich zijn voir hair
portie inde £ 41.837-10-00 maer die calculatie bij desen ontfanger generael £ 158-13-01 ende zoe zij
heur contigent vande hooftpenningen totte …. betaelt hebben den grave van Egmont hairen heere £
79-06-09.
Schaegen £ 613-01-03.
Barningerhoorn ende Harinckhuijsen £ 315-10-11.
Nijeudorpercogge als onder Nijerop, Nijeuwe Nijerop ende Wijnckel £ 829-08-09.
Texel £ 1.593-19-03.
Wijeringen £ 416-15-03.
Folio 124.
tVlijelant £ 72-02-06.
Baccom £ 104-11-07. Comt omme redenen als op Oude Carspel over die helft £ 51-05-09.

Warmenhuijsen £ 210-19-03. Comt als voren £ 105-09-07.
Harinckerspel £ 93-15-03. Comt als vooren £ 46-17-02.
Petten £ 18-00-07. Comt £ 9-00-03.
Huijsduijnen £ 126-04-04. Comt £ 63-02-02.
tNijeulant £ 173-02-00.
Cooghe £ 144-05-00.
3e somme van Vrieslant ende Kennemerlant £ 11.915-18-07.
Folio 125.
Amsterlant, Waterlant, Zevanck ende Goijlant.
Lantsmaer £ 425-10-09.
Suijderwoude £ 338-19-09.
Sonderdorp £ 378-13-01.
Schellinckwoude £ 176-14-01.
Brouck £ 274-01-06.
Baersdorp £ 620-05-06.
Oisthuijsen ende Ottersem £ 207-07-02.
Marcken £ 93-15-03.
Diemen £ 198-06-10.
Amsterveen met Legmeer £ 198-06-10.
Purmerlant £ 286-13-10.
Folio 126.
Ouderkerck met Waerthuijsen, Donnedrecht ende Waverenveen £ 241-12-04.
Loenen £ 27-00-11.
Loosdrecht £ 144-05-00.
Tecoop £ 36-01-03.
Muijden £ 27-00-11.
Muijderberch £ 45-01-06.
Huijssem £ 135-04-08.
Laerem £ 90-03-01.
Blaricom £ 81-02-09.
Hilvertssem £ 225-07-09.
Bussem £ 45-01-06.
4e somma van Amsterlant, Waterlant, Seevanck ende Goijlant £ 4.296-16-10.
Folio 127.
Rijnlant.
Bodegraven £ 225-07-09.
Waerder £ 86-11-00.
Lijnschoeten £ 86-11-00.
Indijck £ 18-00-07.
Eeckendorp £ 43-05-06.
Lijere £ 116-10-10.
Naeltwijck £ 396-13-09.
Monster met der Heijde £ 378-13-01.
Wateringe £ 198-06-10.
Rijswijck £ 270-09-04.
tHonterlant £ 25-04-10.
Folio 128.
Voorburch £ 88-07-00.
Wassenaer met Zuijck, Bercheijde, Waelsdorp ende de Speck £ 225-07-09.
Voorschoeten £ 209-03-03.
Catwijck opten Rijn met Valckenburch £ 81-02-09.
Catwijck op Zee £ 90-03-01.
Oestgeest £ 111-15-10.
Sassenem £ 90-03-01.
Noortigerhout £ 97-07-04.
Warmont £ 144-05-00.
Leijderdorp £ 108-03-09.
Coudekerck £ 108-03-09.
Aerleveen met Outshoorn £ 171-05-11.

Folio 129.
Alckemaede met Rijnsaeterwoude ende Lemuijden £ 216-07-06.
Heer Jacobswoude £ 57-14-00.
Aire £ 46-16-07.
Sevenhoven ende Noorden £ 18-00-07.
Cuijdelstaert £ 21-12-09.
Calslaegen £ 18-00-07.
Nijeucoop £ 68-10-04.
Soeterwoude £ 270-09-04.
Soetermeer £ 57-14-00.
Segwaert £ 90-03-01.
Nijeuweveen met Vuijterbuijert £ 25-04-10.
Haserswoude £ 176-14-01.
Folio 130.
Benthuijsen £ 34-05-02.
Hoegeveen met Benthorn £ 34-05-02.
Waddincxveen £ 75-14-07.
Blommendael bij der Goude £ 14-08-06.
Alphen £ 162-05-07.
Swammerdam £126-04-00.
Reewijck £ 28-17-00.
Tempel £ 10-16-04.
Sluijpick £ 14-08-06.
Noortwijck met Noortwijck op Zee ende Langevelt £ 537-06-07.
Lisse £ 82-18-10.
Hillegom £ 72-02-06.
Folio 131.
Voorhout £ 111-15-10.
Hoomaede £ 10-16-04.
5e somme van Rijnlant £ 5.779-19-04.
Tquartier van Delfflant.
sGravesande £ 82-18-10.
Santambocht £ 155-01-04.
tHoff van Delft £ 584-04-03.
Maeslant £ 649-02-06.
Berckel £ 468-16-03.
Folio 132.
Pijnaeckel £ 429-02-10.
Kethel £ 256-00-10.
tWout Harnasch ende Hoedenpijl £ 144-05-00.
Vlaerdingerambacht £ 288-10-00.
Souteveen £ 108-03-09.
Ruijven £ 39-13-04.
Vrijenban £ 119-00-01.
Abtsrecht £ 52-05-09.
Dorp £ 50-09-09.
Bleijswijck £ 72-02-06.
e
7 somme van Delflant £ 3.419-17-03.
Folio 133.
Tquartier vander Goude, Schijelant, Arckel ende Heusden.
Haestrecht £ 176-14-01.
Heer Aertsberge onder Schoonhoven £ 104-11-07.
Vlist met Bonrepas £ 66-14-03.
Stolwijck onder Schoonhoven £ 142-08-11.
Tlant van Liesvelt met Ammers £ 108-03-09.
Halff de Nijeupoort £ 48-13-08.
Gouderack £ 117-04-00.
Tlant van Arckel.
Arckel £ 108-03-09.
Scheluijnen £ 39-13-04.

Nijeulant £ 153-05-03.
Folio 134.
Hoornaer £ 86-11-00.
Hoochblocklant £ 119-00-01.
Leerbrouck £ 126-04-04.
Middelcoop £ 75-14-07.
Oisterwijck met Kedichem £ 153-05-03.
Heusden.
Baertwijck £ 119-00-01.
Outheusden £ 122-12-03.
Wijck beloopt heure portie £ 198-06-10 de welcke de comparant tot zijnen laste genoemen heeft. Dus
hijer van dijen nijet.
Edichuijsen £ 108-03-09.
Harpt £ 81-02-09.
Brouck £ 39-13-04.
Folio 135.
Veen £ 108-03-09.
Heesbeen £ 43-05-06.
Vlijmen £ 162-05-07.
Drongelen £ 36-01-03.
Aelburch £ 43-05-06.
Engelen £ 107-04-00.
Ghenderen £ 72-02-06.
Donneren £ 41-09-05.
Ethen £ 97-07-04.
Meeuwen £ 68-10-04.
Schijelant.
Ouderschije £ 198-06-10.
Folio 136.
Beuckelsdijck £ 59-10-00.
Schijebrouck £ 79-06-09.
Hillegeersberge £ 216-07-06.
Cralingen £ 126-04-04.
Sevenhuijsen £ 81-02-09.
Nijeuwerkerck £ 129-16-06.
Cappelle £ 126-04-04.
Moordrecht £ 55-17-11.
Mathenes £ 18-00-07.
Schoenreloe £ 22-10-09.
7e (somme) vant quartier vanden Goude, Arckel, Schielant ende Heusden £ 4.000-04-07.
3e somma vande £ 41.837 inden plaetse vande 7 grooten opte margen ommegeslaegen in april anno
’71, £ 42.479-16-10.
Folio 137.
Ander ontfanck vande zeven grooten opde mergen ommegeslaegen in april 1500 een ende
tzeventich opte mergentaelen daermede die steden verpont zijn ende gebruijckt worden bij de
buijten luijden nijet betaelende den impost opte wijnen ende bijeren binnen de zelve steden.
Eerst
Die stede van sinte Geertruijden berge met die Maede heeft zeven hondert zesthijen mergen een
hont, daermede de zelve stede verpont is. Ende alsoe de poorters betalen impost aldaer nijet meer en
gebruijcken dan 662 margen 5½ hont, blijft noch die gebruijckt worden bijden buijten luijden gheen
impost betaelende drie ende vijftich mergen anderhalff hont, daervan zij gehouden zijn te betaelen
zeven grooten op elcke mergen, beloepende ter somme van £ 9-06-04.
Die stede van Haerlem heeft drie hondert tweendetnegentich mergen anderhalff hont lants. De welcke
al te saemen worden gebruijckt bijden poorters aldaer. Comt hijer voor nijet.
De stede van Alcmaer heeft 727 margen 6 hont 5½ roeden lants waervan des zes hondert 89 morgen
min veerthijen roeden werden gebruijckt bijden poorters aldaer. Ende de reste bedragende 38 mergen
6 hont 19½ roeden behalven de groote vanden mergentaelen van zeeckere meercken gelegen onder
Alcmaer, werden gebruijckt bijde buijten luijden. Daervan zij schuldich zijn te betaelen zeven grooten
opte mergen beloepende ter somme van £ 6-15-07.

Folio 138.
De stede van Hoorn met de ampten buijten de westpoorte van Hoorn heeft vijer hondert zessen
tnegentich mergen twee hont 75 roeden, waervan de vijer hondert negen merghen drie hont vijftich
roeden werden gebruijckt bij den poorters aldaer ende de reste beloepende zes ende tachtentich
margen vijer ende een halff hont 75 roeden werden gebruijckt bij den buijten luijden, bedraegende tot
zeven grooten op elcke mergen, de somme van £ 15-03-08.
Die stede van Medenblick heeft derthijen hondert drie ende twintich mergen twee hondt lants, die van
Oistwoude leggende onder Medenblick drie hondert zes ende twintich margen lants, die van
Opperdoes gelegen onder de voorsz. stede hondert twee ende vijftich margen ende die van
Warnaertshonne mede geleghen onder Medenblick drie hondert vijer ende vijftich margen drie hont.
Comt te saemen twee duijsent hondert vijff ende twintich margen vijff hont, daervan die mergentaelen
gelegen onder Medenblick ende die voorsz. dorpen van Oostwoude, Opperdoes ende
Warnaertshonne die bij den inwoonders der voorsz. drie dorpen gebruijckt zijn geweest, zeven
grooten van elcke mergen in alle schijn off zij geen poorters der voorsz. stede van Medenblick
geweest en waeren. Maer alsoe die burgemeesters der voorsz. stede van Medenblick bij requeste
aende Staeten van Hollant gedoleert hebben gehadt als dat dinwoonders ende gemeen huijsluijden
vanden voorscreven dorpen van Oostwoude, Opperdoes ende Warnaertshonne altesaemen verpont
zijn mette voorsz. stede van Medenblick ende zulcx genouch een corpus ende lichaem waeren als
condependerende vande voorsz. stede ende wesende poorters inder vougen al wilden zijn scheijden
ende op hem zelven staen en souden die burgemeesters der voorsz. stede daerinne nijet hebben
moegen consenteren, hoewel tzelve tanderen tijden bij den ingesetenen vanden voorsz. dorpen
versocht was geweest, maer was henluijden deur oppositie vande voorsz. stede ofte regierders van
dijen bij sententie vanden Hove van Hollant tzelve geweijgert ende ontseijt. Ende dat die gemeen
huijsluijden vande voorsz. dorpen gebruijckende die landen gelegen inde voorsz. drie dorpen daer die
voorsz. stede van Medenblick mede verpont staet, vrije ende exempt behoorden te wesen vande
zeven grooten, mits betaelende den impost van haeren wijnen ende bijeren. Ende dat den zelven
inpost mede verpacht soude worden sonder regardt genoemen te worden dat den voorsz. dorpen
inden jaere acht ende vijftich quoijeren overgelevert hadden, gemerckt tzelve geschijet was deur
onwetenschap ende inadvertentie ende persuatie van heuren secretaris alsdoen wesende, doende die
burgermeesters ende regierders der voorsz. stede van Medenblick zulcx versouck ande voorsz.
Staeten dat die voorsz. drie dorpen vande contributie vande voorsz. zeven grooten op heurluijder
mergentaelen ontlast ende ontslagen zouden moegen zijn, mits gevende impost als andere poorteren
der voorscreven stede van Medenblick ende als andere steden gewoonlick zijn te doen. Welcke
requeste ende versouck bijden voorsz. Staeten gesien ende gevisiteert zijnde hebben op den 18 e
novembris 1500 vijff ende tsestich geresolveert dat alsoe bevonden worde dat die drie voorscreven
dorpen mette voorsz. stede waeren gev..eert ende met hemluijden in eene verpondinge dat zij
voortaen volstaen souden mits betaelende den impost met die van Medenblick voorsz., sonder vorder
te betaelen de zeven grooten. Ende dattet voorgaende blijven soude als geweest is. Ende dat om
redenen den Staeten daertoe moverende, breder blijckende bij de copie vande requeste ende
appoinctemente vande Staten opte 14 e reeckeninghe vande ontfanger Coebel saliger overgelevert.
Ende alsoe nijet meer dan hondert een ende tachtich margen een hont 75 roeden vande voorsz. twee
duijsent hondert vijff ende vijftich margen vijff hont bijden buijten luijden geen poorters van Medenblick
ende die voorscreven drie dorpen wesende ofte impost betaelende gebruijckt en worden waervan zij
schuldich zijn te betaelen zeven grooten op elck mergen volgende den placcate daerop geëxpediert
inden jaere acht ende vijftich. Stelt daeromme alhijer in ontfange de voorsz. hondert een ende tachtich
margen een hont 75 roeden tot zeven grooten op elcke mergen, beloepende ter somme van £ 31-1408.
Folio 141.
Die stede van Enchuijsen heeft zes hondert vijer ende vijftich mergen vijff hont acht ende vijftich
roeden, waervan de zes hondert acht mergen 25 roeden werden gebruijckt bijden poorters aldaer
ende de reste, beloepende 46 mergen vijff hont 33 roeden werden gebruijckt bij den buijten luijden,
belopende tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 8-04-01.
Die stede van Amsterdam en heeft gheene landen binnen heuren banne gelegen, daeromme daer aff
alhijer nijet.
Die stede van Eedam heeft drie duijsent drie ende tnegentich mergen lants waervan die thijen hondert
zestijen mergen worden gebruijckt bijden poorters aldaer. Ende de reste beloepende twee duijsent
zeven ende tseventich mergen worden gebruijckt bijden buijten luijden, beloepende tot zeven grooten
op elcken mergen ter somme van £ 363-09-06.
Die stede van Monickendam heeft vijff hondert dertich mergen lants waervan de vijer hondert negen
ende vijftich mergen vijer hont gebruijckt worden bijden poorters aldaer ende de reste bedraegende

tzeventich merghen een hont worden gebruijckt bijden buijten luijden. Daervan die zeven grooten op
elcke mergen beloepen ter somme van £ 12-05-07.
Folio 142.
Die stede van Naerden heeft vijff hondert drie ende dertich ende een halve merghen lants waervan de
vijer hondert acht ende tachtich mergen ende een halff, anderhalff hont gebruijckt worden bijden
poorters aldaer. Ende de reste bedraegende vijer ende vijftich margen vijer hont ende een halven
werden gebruijckt bijden buijten luijden, belopende tot zeven groten op elcke mergen ter somme van £
9-11-07.
De stede van Weesp met Weespercarspel heeft twee duijsent mergen lants, daervan de vijer hondert
twee ende tachtich mergen gebruijckt werden bijden poorters aldaer. Ende de reste bedraegende
1518 mergen werden gebruijckt bijden buijten luijden, beloepende tot zeven grooten op elcke mergen
ter somme van £ 265-14-00.
De stede van Muijden heeft acht hondert 75 mergen lants, daervan doe 618 margen een hont
gebruijckt worden bijden poorters aldaer. Ende de reste bedraegende 256 mergen vijff hont werden
gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 44-18-11.
Die stede van Woerden heeft twee duijsent vijff hondert 33½ mergen lants, daervan dat zeecker
mergentaelen gebruijckt zijn geweest bij die van Bredenvelt, Rietvelt, Barbarwaerden, Baeckenesse
ende Snel, die zeven grooten opte mergen bij henluijden gebruijckt, altijt betaelt hebben gehadt gelijck
als buijten luijden, maer alsoe die van Woerden den Staeten van Hollandt bij requeste ende andere
documenten verthoent hebben gehadt dat dingesetenen vanden zelven dorpen ende plaetsen
tsaemen tot Woerden ter kercken hoeren ende zulcx in als contribueren metten binnen poorters tot
poorten, muijeren, graften ende andere lasten geen vuijtgesondert de selve stede opcommende tzij
van sheeren beeden ordinaris als extraordinaris. Insgelijcx zijn die voorsz. buijten poorters in als
geprivilegeert gelijck die binnen poorters aldaer, hebben die zelve Staeten bij appoinctemente gestelt
opte zelve requeste verclaert dat die zelve dorpen ende plaetsen voortaen vrij zullen zijn inden
ommeslach vande voorscreven zeven grooten opte mergen, mits betaelende den impost opte wijnen
ende bijeren zulcx als ingesetenen vande voorscreven stede van Woerden doen, ingaende de zelve
vrijdom meijdage ’70. Ende tgunt in voorleden tijden voorden voorscreven dorpen betaelt is inden
ommeslach vande zeven grooten tot meije ’70 voorsz. sal blijven betaelt. Blijckende bij copie
auctentijcx vande zelve requeste ende appoinctemente hijer overgelevert. Ende alsoe twee duijsent
vijer hondert elff mergen ende een halff vanden voorsz. mergentaelen bijden poorteren ende
voorscreven buijten poorteren gebruijckt worden. Ende de reste vande mergentaelen bedraegende
hondert tweendetwintich margen gebruijckt worden bijden buijten luijden geen impost betaelende,
waervan zij schuldich zijn te betaelen zeven grooten op elcke mergen volgende den placcate daerop
geëxpediert inden jaere acht ende vijftich. Stelt daeromme desen ontfanger alhijer in ontfange de
voorn. hondert twee ende twintich merghen belopende ter somme van £ 21-07-00.
Folio 144.
Den Haege met Haechambocht heeft negenthijen hondert vijftich mergen, zonder Nijeuweveen, daer
van gebruijckt worden bijden buijten luijden geen impost betaelende drie hondert acht mergen vijff
hont vijff ende tzeventich roeden. Beloopt zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 54-01-00.
Nijeuweveen gelegen onder Haechambocht heeft twee hondert drie ende tzeventich mergen derdalff
hont, waervan de twee hondert vijff ende twintich margen vijer hont gebruijckt worden bijden binne
luijden aldaer. Ende de reste belopende zeven ende veertich mergen vijer hont ende een halve wordt
gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 8-07-01.
Die stede van Schijedamme heeft hondert zeven mergen 4½ hont lants waervan de tweende
tnegentich margen een halff hont gebruijckt worden bijden poorters aldaer. Ende de reste beloepende
vijfthijen mergen vijer hont worden gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot zeven grooten op elcke
marghen ter somme van £ 2-14-10.
Folio 145.
De stede van Gorichem heeft negen hondert drie ende vijftich mergen drie hont ende een halve
waervan de vijff hondert tachtich mergen vijer hont gebruijckt worden bijden poorters aldaer. Ende de
reste beloepende drie hondert 72½ margen 5½ hont werden gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot
zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 65-05-02.
Prima somma vande 7 groten dair mede (dicstren) verpont zijn £ 918-18-03.
Ander ontfanck vande zeven grooten opde mergen ommegeslaegen in april anno 1500 een
ende tzeventich over de mergentaelen buijten de schiltaelen gelegen nijet contribuerende inde
ordinaris beede vuijt crachte vanden octroije bij de Co. Mat. den Staten verleent opden 25 e meij
inden jaere 1500 acht ende vijftich.
Die stede van Zevenbergen met die landen daer onder begrepen zijn bevonden groot te wesen naer
vuijtwijsen den aenbrengen vanden schout, burgemeesters ende regierders aldaer gedaen den 27 e

novembris 1500 tsestich drie duijsent zeven hondert drie ende dertich ende ene halve margen ende
vijff ende twintich roeden, belopende tot zeven groten op elcke marghen ter somme van £ 653-07-03.
Folio 146.
Die gorssen ende buijtenlanden leggende aende Moerdijck bijde Laege Zwaluwe geheten Jan
Vrancken zoons lants, toebehoerende Jan Heijmans zoon vande Kethel ende sGravenambocht, zijn
bevonden groot te wesen binnen den soemerdijck die joncvrouwe Johanna Jansdr. weduwe wijlen
meester Heijman vande Kethel heeft doen legghen, hondert een ende tnegentich mergen anderhalff
hont ende den dijck ende dijckstael neghenthijen mergen vijf hont ende vijff ende twintich roeden, de
putten ende toudelant 27 mergen vijff hont ende 62½ roeden. Ende den buijten hil gelegen over de
groote sloote noch noortwaerts vant bedijckte lant groot drie ende tnegentich mergen. Beloepende
tsaemen drie hondert tweendetachtich margen 37½ roeden. Maer alsoe bijden gedeputeerden vanden
Staeten opten 12e junij acht ende tzestich vergadert zijnde omme te prepareren die reeckeninghe van
desen rendants voorsaet wijlen meester Aernt Coebel geresolveert is geweest dat die hondert een
ende tnegentich mergen ander halff hont gelegen binnen den soemerdijck ende een dijck ende
dijckstael groot negenthijen mergen vijff hont ende 23 roeden, betaelen zulcx die mergengelden naer
advenant van heur volle groote. Ende dat de putten ende toudelant groot zeven ende twintich mergen
62½ roeden, alsoe daer vuijt den dijck gemaeckt wordt ende geen vruchten daervan en moegen
worden genoeten, vrij ende exempt zullen zijn inde contributie vande mergentaelen geduijrende den
tijt van zes jaeren beginnende vanden jaere zeven ende tsestich naede expiratie vande voorgaende
vondinge. Ende die buijten hil groot drie ende tnegentich mergen geduijrende gelijcken tijt gevonden
zullen zijn op tachtentich mergen. Stelt daeromme desen rendant alhijer nijet meer in ontfange over
tvijffde zeste jaer gratie gevallen inden jaer een ende tzeventich dan twee hondert een ende
tnegentich marghen 75 roeden. Beloepende tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 5019-00.
Folio 147.
Noch van acht ende twintich ende een halff bunder lants maeckende twee ende veertich mergen
vijfftalff hont genompt heer Otten gors gelegen bij de Hoege Zwaluwe bedraegende tot zeven grooten
op elcke mergen ter somme van £ 7-09-07.
De buijtendijcxe landen ende gorssen bijde Moerdijck toe behoerende sinte Sebastiaens ghilde tot
Dordrecht zijn groot bevonden zes ende dertich mergen. Comt tot zeven groten op elcke mergen ter
somme van £ 6-06-00.
Suijthollandt aende Moercant.
Tconvent vande Cathuijsers buijten sinte Geertruijden berge vijftich mergen bedraecht £ 8-15-00.
Folio 148.
Dussen vijff ende tzeventich mergen buijtensdijcx £ 13-02-06.
In Alblasserwaert.
Alblasserdam vijftich margen buijtensdijcx. Comt £ 8-15-00.
Noch acht ende dertich mergen twee hont toebehoerende den ambochtsheer van Alblas onder den
bedrijve van Alblas. Comt £ 6-14-02.
Noch zeventhijen mergen ende een halff toebehoerende den voorn. ambochtsheer, geleghen onder
Alblasserdam. Comt £ 3-01-03.
Swaens .. thijen merghen buijtendijcx gelegen voor Ghijsendam. Comt 35 st.
Alblasserdam negenthijen mergen buijtensdijcx gelegen onder den ban van Papendrecht. Comt £ 306-06.
Papendrecht over twee ende twintich margen vuijterlants genaemt de Pelser. Comt £ 3-17-00.
De ruijge ende bloote poluwe groot twintich mergen. Comt £ 3-10-00.
Folio 149.
Moerkerckerlant.
Puttershouck over de helft van zes ende twintich merghen bedijckt vuijterlant ende noch over twaelff
mergen onbedijckt vuijterlant, maeckende tsaemen 25 mergen. Beloopt £ 4-07-06.
Noch over dander helft vande voorsz. zes ende twintich margen ende twaelff mergen alsvoorn,
gelijcke £ 4-07-06.
Maesdam van vijer mergen vijff hont buijtesdijcx heijlich geestlant onder Maesdam £ 0-16-11.
Mijnsheerenlant over vijer hondert tachtich mergen vijff hont zessentwintich roeden gelegen int
nijeuwe lant bedijct voor de Westmase opten gront van Mijnheerenlant £ 85-00-06.
De zelve noch over zes ende tzestich mergen twee hondt onbedijckt soemerlant opten gront van
Moekerckenlandt. Comt £ 11-12-02.
De zelve noch over drie ende dertich mergen een hont die mede bedijckt zijn inden jaere zeven ende
vijftich met die dijckaige van Beijerlant £ 5-16-01.

Folio 150.
Heijnskensoort van den vuijter landen genaemt de Laege Nesse gelegen onder de Merwede groot
zeven ende dertich mergen ende een halve vijfthijen roeden ende zes voeten £ 6-11-03.
Vanden waersman vuijt groot soemerlant gelegen ande oostzijde van Heijnkensoort bedijckt ende
onbedijckt vijer hondert een ende vijftich margen een hont 87½ roeden. Comt £ 78-19-06.
De zelve van Heijnkensoort over thijen mergen zeven hont genaemt de Avelingen van Heijnkensoort
bedijckt metten nijeuwen lande voor de Westmaze £ 0-37-04.
Noch van de zelve over vijff ende tzeventich margen vijer hont genaemt Goidtschalckoirt, bedijckt met
het voorsz. nijeuwe lant voorde Westmase £ 13-04-11.
Rijederwaert.
Heerjansdam over acht ende tzestich margen landts gelegen inden Hoegen Nesse onder
Heerjansdam £ 11-18-00.
Folio 151.
De zelve over drie ende twintich mergen vuijterlants voor Heerjansdam £ 4-00-06.
De Linde over zeven ende vijftich ende een halff mergen lants vander Hoegen Nesse gelegen onder
de Linde £ 10-01-03.
Rijderkerck acht ende veertich mergen twee hont vuijterlants £ 8-09-02.
De zelve van een grosseken genaemt Fijenoort over die twee deelen groot 18 mergen vijer hont £ 305-04.
Oost IJsselmonde over tsestich mergen vuijterlants £ 10-10-00.
De zelve over tderdendeel van tgorseken genaemt Fijenoort negen mergen twee hont £ 0-32-08.
Twestambocht van IJsselmonde over tnegentich mergen genaemt Lombaerdijen ende Varckensoirt
met die rijetvelden, beloepende tsaemen £ 15-15-00.
Folio 152.
De zelve noch over tseventich margen vuijterlants £ 12-05-00.
West Barendrecht over drie hondert negenthijen mergen vuijtergorssen gelegen voor West
Barendrecht £ 55-16-06.
Oist Barendrecht over vijer ende tsestich mergen vuijtergorssen gelegen voor Oist Barendrecht met
die Zijdewij £ 11-04-00.
Outstrijen met veerthijen hondert veertich mergen, bedraecht £ 252.
Nijeuwstrijen groot zeven hondert vijftich mergen, maer alsoe tzelve noch onbedijckt ende metten
water gemeen leijt, daeromme alhijer daer aff nijet.
Kanttekening: Achtervolgende het accort mitten State gemaect moeten dese contribueren mit 20
margen 7 jaren, daervan het jair van ’70 het 1 e jair geweest is. Comt hier over het 2 e 7e jair van de
voorsz. 20 margen, die zomme van £ 3-10-00.
Van de vroonlanden leggende binnen den bedrijve van Nijeuwstrijen om redenen alsvoorn alhijer
daeraff nijet.
Cromstrijen met de Group zeven hondert 7½ mergen 20 roeden bedijckt inden jaere ’39, bedraecht £
123-16-03.
Folio 153.
Cromstrijen bedijckt met Beijerlant is groot bevonden twee hondert twee merghen tnegentich roeden,
hijer aff getoegen voor Goodtsacker een hondersten mergen, blijft twee hondert mergen 89 roeden.
Nijeuw strijen mede bedijckt met Beijerlant is bevonden groot zes merghen twee hondert zeven
roeden, hijer aff getoegen als voorn blijft zes mergen een hont negen en tsestich roeden. De nijeuwe
Group bedijckt als voorn es groot vijer ende tzeventich mergen vijer hondt 78 roeden, hijer aff
getoegen als voorn blijft vijer ende tzeventich mergen. Belopende tsaemen dese drie parthijen twee
hondert tachtich mergen twee hont 87 roeden. Belopende tot elcken mergen zeven groot ter somme
van £ 69-01-08.
Die Cathuijsers buijten Utrecht hondert vijer mergen vijer hont 72 roeden, gelegen binnen tnijeuwe
bedijckte lant voor de Westmase. Comt £ 18-06-09.
Die van Outstrijen achthijen mergen twee hont 7½ roede die zij leggende hebben int nieuwe bedijcte
lant voorde Westmase £ 3-04-02.
Die van toudelant voor de Westmase hondert vijff ende tnegentich mergen 128 roeden. Comt £ 34-0303.
Die van Strijmonde van acht ende vijftich merghen twee hont negen ende tachtich roeden zes voeten
£ 10-04-08.
Folio 154.
Van tbedijckt soemer heijlich geestlandt groot vijer ende twintich margen ende vande buijtendijcxe
Clem groot negen ende twintich marge. Comt tsaemen drie ende vijftich margen £ 9-10-05.
Sinte Anthonis polder groot 446 margen £ 78-01-00.

Roen met Pendrecht over acht hondert zes ende twintich margen vijff hont zes ende dertich roeden
ende een halff. Comt £ 144-14-01.
Aelbrantswaert twee hondert een mergen ander halff hont lants. Comt £ 35-04-04.
Bonavontura groot twee hondert vijer ende tachtich margen een hont acht ende dertich roeden
volgende de contrerolle van de verpachtinge vandijen gedaen opden vijer ende twintichsten julij ’56
berustende inde Reeckencamer van Hollandt. Beloopt tsamen £ 49-14-09.
Dingelanden van nieuwe Bonavontura over 150 margen. Comt £ 26-05-00.
Tgors genaemt de Sandekens over 30 margen inde plaetse van 60 margen van de zuijtcavel. Comt £
5-05-00.
Kanttekening: Sij verdacht te den sommen derffgenamen van Mr. Vincent Cornelisz. ende die van St.
Jeronimus tot Delff voorde margentalen vande noort cavel ende brouck gelegen ande noortzijde van
Strijen. Van gelijcke mede erffgenamen van Ghijsbrecht Pietersz. van her lant leggende oostwaert
vande Clem.
Folio 155.
Abbenbrouck zeven hondert zes ende tnegentich margen vijff hont. Comt £ 89-08-10.
Heenvlijet thijen hondert vijff mergen bedraecht hondert vijff ende tzeventich ponden zeventhijen
schellingen zes penningen. Gemerckt ter cause vandijen noch is hangende proces ongedecideert
voorden Grooten Raidt tot Mechelen ende dat den ontfanger tnampt ontseijt is ende zulcx de hant
gesloeten. Daeromme alhijer alleenlick voor memorie.
2e somme vande 7 groten opte margen uijt die schiltalen in Suijthollant £ 2.110-14-06.
Tquartier van Haerlem met Kennemergevolch.
Bresaep hondert zesthien mergen. Comt £ 20-06-00.
Wijck op Zee een ende veertich margen anderhalff hont lants. Ende dat inde plaetse van heure portie
inde een ende veertich duijsent acht hondert zeven ende dertich ponden. Daervan henluijden bijden
Staeten van nijeus gratie ende quijtscheldinge is gedaen van eenen tijt van zes jaeren. Daervan tjaer
e
1500 een ende tseventich tvijffde 6 jaer aff is. Comt tot zeven grooten opte merghen £ 7-04-04.
Folio 156.
Die dorre Geestermeer gelegen inden ban van Vuijtgeest die inden jaere acht ende vijftich in bedijckt
geweest bij Adriaen Nannincx zoon schout tot Alsmaer cum socijs, is groot bevonden binnen den
geheelen rinck ofte paelen met die binnen slooten, molenwerff 27 margen min 32 roeden. Comt £ 414-09.
Tconvent vande Reguliers inden Beverwijck ende die nonnen aldaer groot 41½ mergen. Comt £ 7-0504.
Noch de nonnen aldaer 25 margen. Comt £ 4-07-06.
Vrieslant met Kennemergevolch.
Veenhuijsen twee hondert mergen. Comt £ 35.
Burchoorn twee hondert 78 mergen twee hont £ 48-14-02.
Vanden Jevel dat onbedijckt lant is leggende aende zuijtzijde van Cooge groot acht ende veertich
mergen. Bedraecht £ 8-08-00.
De vrije vroenen vander Co. Mt. groot negen hondert acht ende vijftich margen £ 167-13-00.
Egmont binnen groot zeven hondert zes ende twintich margen. Egmont op de Houf met tlant vande
grave groot twee hondert vijer ende tzeventich margen. Egmont op Zee twee ende een halff mergen.
Tsamen thijen hondert 2½ mergen. Alsoe de C. Mt. de zelve tot zijnen laste genoemen heeft, daeroff
alhijer nijet.
Folio 157.
Die mergentaelen gelegen inden polder van Achtermeer binnen den bedrijve van Alcmaer zijn
bevonden nijet grooter te wesen dan 31½ mergen. Beloopt ter somme van £ 5-10-03.
e
3 somme Haerlem mit zijn gevolch £ 309-03-09.
Amsterlant, Waterlant, Zeevanck ende Goijlant.
Vande twee hondert acht ende tnegentich mergen drie hont lants gelegen onder Weesp buijten de
schiltaelen, comt tot zeven grooten op elcke mergen £ 52-04-09.
Der Schellinck twee hondert tachtich mergen tot zeven groten op elcke mergen. Comt £ 49.
Ouderkerck tweendetachtich margen drie hont tot zeven grooten op elcke margen. Comt £ 14-08-09.
Folio 158.
Urck ende Emeloirt alzoe den zelven bijden Staeten gratie gedaen is daeromme alhijer daer af nijet.
4e somme van Amstellant £ 115-13-06.
Rijnlandt.
Warmont van veerthijen mergen toebehoerende de vrije Bouckhorst £ 2-09-00.
Laech Boscoop twee hondert 39 mergen £ 41-16-06.
Splinters ambocht ofte Zuijtwijck 76 mergen £ 13-06-00.

Reijerscoop drie hondert dertich mergen £ 67-15-00.
Middelburch drie hondert twaelff mergen £ 54-12-00.
Alckemade acht ende twintich margen toebehoerende de vrije Bouckhorst £ 4-18-00.
Groot Burgraverveen vijff ende dertich marghen. Comt £ 6-02-06.
Folio 159.
Cleijn Burgraverveen zeven ende twintich margen £ 4-14-06.
Reijnsburch drie hondert margen £ 52-10-00.
Noch zoe heeft die voorscreven abdij van Reijnsburch hondert twee ende veertich margen lants
gelegen buijten die schiltaelen genaemt de Vrouwe venne, bedraecht tot zeven grooten op elcke
mergen ter somme van £ 24-17-00.
Van twintich mergen lants toebehoerende aen thuijs te Nes bij Oudewater £ 3-10-00.
Schoot vijer hondert een ende tachtich margen £ 84-03-06.
Sgrevelsrecht drie ende dertich mergen £ 5-15-06.
Die commanduijer van Waerder hout in Barbarswaerder zeven ende twintich mergen ende onder
Waerder tseventich margen. Tsamen zeven ende tnegentich mergen. Comt £ 16-19-06.
Folio 160.
Den noch onder Hazerswoude vijer ende vijftich mergen vijff hont. Comt £ 9-11-11.
5e somme van Rijnlant £ 383-00-11 en 10 groten.
Delfflant.
Ackersdijck ofte Vrouwenrecht een ende tachtich mergen £ 14-03-06.
Den Tempel elff ende een halff margen £ 2-00-03.
Schielant.
Tambocht van Nijeuw Ruijchbrouck ofte Croeswijck groot hondert achthijen mergen £ 20-14-00.
Nijeuw Mathenes groot hondert vijftich mergen £ 26-05-00.
Die mergentaelen genoempt de Wilde Veenen onder Zevenhuijsen groot zes hondert een ende
tsestich mergen drie hont negen ende tsestich roeden ende die lantscheijdinge hondert 38 mergen
twee hondt 31 roeden die gereduceert zijn op de helft ende op tvoorsz. lant gehoocht. Comt zeven
hondert 30 mergen vijer hont vijer ende tachtich roeden ende een halve. Daervan genoemen twee
voor een volgende der Staten consent vanden 5 e aprilis 1570, bij welcke die gemeen bruijckers van
dijen gegunt is continuatie voor eenen tijt van ander zes jaeren, beginnende nae dexpiratie vande
voorgaende bouwing wesende alhijer tderde seste jaer. Beloopt tzeventich ponden van 450 margen.
Comt daervan alhijer £ 70.
Folio 161.
De hondert veertich verloeren mergen gelegen tusschen Bleijswijck ende Zevenhuijsen zijn bijden
Staeten gevonden twelc voor een blijvende tseventich mergen. Comt £ 12-05-00.
Tbuijtendijcxe lant genaemt het Honterlant onder Naeltwijck 57 mergen drie hont. Comt £ 10-01-03.
De buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Maeslant hondert vijer mergen een hont.
Comt £ 18-04-07.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder Vlaerdinger ambocht hondert achthijen mergen een hondt.
Comt £ 20-13-07.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Vlaerdingen derthijen mergen drie hont.
Comt £ 2-07-03.
Folio 162.
De buijtendijcxe landen gelegen onder Barberspolder elff mergen drie hont £ 2-00-03.
TCortelant gelegen onder den bedrijve vande Kethel achthijen mergen £ 3-03-00.
De buijtendijcxe landen gelegen voorde hondert mergen van Nieuw Mathenes groot 38 mergen vijff
hont. Comt £ 6-15-11.
Oostwaerts naer Delffshaven de buijtendijcxe landen gelegen voorde vijftich mergen voor Nijeuw
Mathenes groot zeven ende dertich mergen drie hont. Compt £ 11-11-03.
De stede van Delfs grienten ande westzijde vande haven vijer mergen. Comt 14 st.
Doostzijde van Delffshaven de buijtendijcxe landen ende anwassen streckende tot aen die lueven toe
bij Rotterdam groot 37 mergen een hont. Comt £ 6-10-01.
Die lueven off oistwaerts die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Rotterdam groot
zijnde dertich mergen drie hont. Comt tot zeven grooten alhijer opte mergen £ 5-06-09.
Folio 163.
Die buijtendijcxe landen onder den bedrijve van Cralingen groot tweendedertich merghen elff roeden.
Maer alsoe van vijer mergen hen gedaen is gratie tot wederseggen. Comt alhijer £ 5-12-01.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Cappelle groot zijnde negenthijen mergen
een hont. Comt £ 3-07-01.

Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Nijeuwerkerck groot veertich mergen twee
hont. Alhijer £ 7-01-02.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Moort drie ende ende twintich mergen. Comt
alhijer £ 4-06-06.
e
6 somme van Delflant ende Schielant £ 247-15-06.
Der Goude, Rotterdam, Arckel ende Heusden.
Brouck hondert acht ende twintich mergen 25 roeden. Comt £ 22-08-01.
Folio 164.
Die mergentaelen vanden Nes zijn mede begrepen inde acht hondert veertich mergen van die van
Moordrecht ende zijn daermede verpont, blijckende bij de achtste voorgaende reeckeninge folio 56
verso. Daeromme alhijer daeroff nijet.
Tlant van Steijn ende Corte Haerlem acht acht hondert vijff ende tzeventich margen twee hont. Alhijer
£ 153-03-03.
De Vrije Honnen gelegen ontrent der Goude in ende aen tlant van Steijn groot wesende 58 mergen
die contribueren ende betalen moeten volgende den accorde met hemluijden gemaeckt in januario
1569 stilo curie, zijn gehouden te betalen vijff pont siaers voor heurluijder mergentaelen. Ende ter
cause vande atterminatie van heurluijder achterstallen voor 16 jaeren tijts £ 6-08-00 siaers ende dat
voor eenen tijt van thijen jaeren ingaende meij ’69. Maeckt tsamen £ 11-08-00.
Tlant binnen den bedrijve van Oudewater drie ende tsestich margen vijer hondt. Comt alhijer £ 11-0300.
Die mergentalen geleghen onder Oudewater die namaels aengebacht zijn ende bevonden groot te
wesen vijff ende twintich mergen een hont negen roeden volgende de metinge vanden lantmeter van
Oudewater. Comt alhijer £ 4-08-01.
Folio 165.
Polsbrouck onder Arenberghe groot vijff hondert twintich margen. Comt £ 91.
Cabauw twee hondert acht ende veertich mergen. Comt alhijer 43-08-00.
Seventer twee hondert tachtich margen. Comt alhijer £ 49.
Vlijet hondert elff mergen. Comt alhijer £ 19-08-06.
Tneereijnde van Spijck onder Renoij groot twee hondert acht margen. Comt alhijer £ 36-08-00.
Ende als vanden landen van IJsselsteijn, Leerdam met Schoonrewoerdt, Jaersvelt, Ackoij, tovereijnde
van Spijck, Polsbrouck onder IJsselsteijn ende Bentscoop, heeft de Co. Ma t tzijnen laste genoemen.
Dus hijer daervan nijet.
Folio 166.
Noch buijtendijcxe landen ende andere onlanden nijet begrepen inder schiltaelen, gelegen tot
Arckel.
Die elsen toebehoerende de Co. Mat groot drie ende een halff margen. Comt £ 0-12-03.
Coenrewaert veerthijen merghen. Comt alhijer £ 2-09-00.
Noch tmanhuijs Coenrewaert aende zuijtzijde de weduwe van Grootvelt, Jan van Loenen, de bagijnen
waert, streckende vander kerck van Arckel tot den dam toe mette kennip werffven, groot bevonden
tsamen zeven mergen een halff hont 31 roeden. Comt alhijer £ 0-24-10.
De Mandelcamp derthijen mergen £ 2-05-06.
Noch zoe heeft de Co. Mat aldaer een grient met wat weijlants genaemt die Plecken, groot vijer
margen. Comt alhijer 14 st.
Noch hebben Jan Snouck ende Joost van Rijswijck een grient, groot vijff ende een halff mergen. Comt
alhijer £ 0-19-03.
Folio 167.
Oisterwijck met Kedichem van zeeckere vuijterwaerden groot acht ende veertich mergen, leggende
aldaer. Comt £ 8-08-00.
Die Galchwaert toecoemende de Co. Mat groot thijen mergen vijer hont. Comt alhijer £ 0-37-04.
De groote waert oick toecoemende de Co. Ma t groot achthijen ende een halve mergen. Comt £ 3-0409.
Noch een stuck lants genaemt Gelchums lant, groot vijff mergen. Comt alhijer £ 0-17-06.
De cuijlen met de rijetplecken groot acht ende een halff mergen. Comt alhijer £ 0-29-09.
De plaetse vande twee steenovens ende een werff groot anderhalff mergen £ 0-05-03.
De quellinge met den doelen groot acht ende een halff mergen. Comt alhijer £ 0-29-09.
Folio 168.
Noch twee schilden met den ommeloop groot vijer ende dertich mergen. Alhijer £ 5-19-00.
TCruijsweer oft Hoenen toebehoerende meester Michiel Menninck, Jan Knobbout, Adriaen van Megen
met heuren consorten groot zes ende veertich mergen. Alhijer £ 8-01-00.
Heusden.

Herpt heeft binnensdijcx toebehoerende dabdije van Beeren twee hondert vijer ende twintich mergen
ende noch buijtensdijck lant ontrent der abdije vijer ende veertich mergen tsaemen twee hondert acht
ende tsestich margen. Comt alhijer £ 46-18-00.
De Vlijmsche Cavelinge groot vijer ende tnegentich marghen. Comt £ 16-09-00.
Noch hebben die van Veen zeeckere mergentaelen leggende buijtensdijcx den Rijswaert dertich
mergen, Raephorstwaert veerthijen mergen, tsamen groot vijer ende veertich mergen. Comt alhijer £
7-14-00.
Folio 169.
Noordeloos zesthijen hondert vijftich mergen. Comt alhijer £ 288-15-00.
Asperen derthijen hondert een ende dertich mergen vijff hondt zeven ende veertich roeden. Comt
alhijer £ 233-01-09.
Heucquelom twaelff hondert drie ende twintich merghen. Comt alhijer £ 214-00-06.
Honsenoirt zes ende vijftich mergen. Comt alhijer £ 9-16-00.
Nijeupoort groot zeven ende een halff mergen wesende gemeente ende is bij den Staten vrij gelaten
tot weder seggen. Daeromme hijer daervan nijet.
Die stede van Woudrichem met tlant van Althenae heeft de Co. Ma t tot zijne laste genoemen.
Daeromme hijer nijet.
7e somme van Goude, Heusden ende Arckel £ 1.298-06-10.
4e somme vande 7 groten in april ’71 ommegeslaegen. Comt £ 5.383-12-10.
2e grossa somma van alle die voirsz. ommslagen £ 10.413-18-01.
Folio 170.
Inden ontfanck vanden impost opte wijnen ende bijeren vanden jaere ingaende prima meije
1500 een ende tseventich ende expirerende ultina aprilis daeraen volgende, beijde de daeghen
incluijs.
Eerst Suijthollandt.
Den voorscreven impost van wijnen ende bijeren binnen der stede van Dordrecht ingaende ende
expirerende als int hooft van desen heeft in pachte genoemen Alewijn Alewijns zoon voor de somme
van zeven duijsent vijff hondert ponden munte deser reeckeninge, alst blijckt bijde pachtcedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 7.500.
Den voorscreven impost vande wijnen ende bijeren binnen der stede van Zevenbergen, beginnende
ende expirerende alsvoorn, heeft in pachte genoemen Heijnrick Barthelsz. glaasmaecker voorde
somme van zeven hondert twintich ponden munte voorsz. Blijckende bijde pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 720.
Den voorscreven impost binnen der stede van Sinte Geertruijdenberge heeft in pachte genoemen
Cornelis Feijs voorde somme van elff hondert acht ende twintich ponden munte voorsz. Blijckende bij
de pacht cedulle daervan zijnde diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.128.
Folio 171.
Den voorscreven impost binnen der stede van Heusden heeft in pachte genoemen IJsahack Wouters
zoon van Althenae voorde somme van zeven hondert twee ende dertich ponden munte alsvoorn, alst
blijckt bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 732.
Den voorscreven impost binnen der stede van Woudrichem heeft in pachte genoemen Huijbrecht van
Zevender voor de somme van tnegentich ponden munte voorn. Blijckende bijde pacht cedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dezelve £ 90.
Den voorscreven impost binnen der stede van Gorinchem heeft in pachte genoemen Adriaen van Kuijl
Floris zoon voorde somme van twee duijsent acht hondert ponden munte voorsz. Blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dezelve £ 2.800.
Folio 172.
Den voorscreven impost van wijnen ende bijeren mitsgaders van tgemael, slachtgelt, laeckenen ende
waechgelt, olije, harinck ende bouckin binnen der stede van Heucquelom mitten gehuchten van
Loenen ende Vogelswerff heeft in pachte genoemen Bartholomeus Mertens voor de somme van twee
ende tnegentich ponden munte alsvoorn, blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 92.
De voorscreven impost als int laest voorgaende binnen der stede van Asperen heeft in pachte
genoemen Jan Adriaensz. Bonsen voor de somme van hondert tsestich ponden munte alsvoorn.
Blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen alhijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 160.
Den voorscreven impost vande wijnen ende bijeren binnen der stade van Vianen heeft in pacht
genoemen Willem Pelgrims voor de somme van hondert ende tnegentich ponden munte alsvoorn.
Blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 190.

Den voorscreven impost binnen der stede van Schoonhoven heeft in pachte genoemen Joost Goverts
zoon voorde somme van derthijen hondert ponden munte voorscreven. Blijckende bijde pachtcedulle
van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 1.300.
Folio 173.
Den voorscreven impost binnen der stede van der Goude heeft in pachte genoemen Jan Reijersz.
voor de somme van drie duijsent negen hondert ende derthijen ponden munte voorn. Blijckende bij de
pachtcedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 3.913.
Prima somme van Suijthollant £ 18.625.
Kennemerlandt.
Den voorscreven impost van wijnen ende bijeren binnen der stede van Haerlem heeft in pachte
genoemen Cornelis Lambrechts zoon voor de somme van vijer duijsent acht hondert ponden munte
voorn., blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 4.800.
Den voorscreven impost binnen der stede van Alcmaer heeft in pachte genoemen Pieter Alberts zoon
voor de somme van drie duijsent negen hondert ponden munte alsvoorn, blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 3.900.
Folio 174.
Den voorscreven impost binnen der stede van Enchuijsen heeft in pachte genoemen Zeger Pietersz.
voor de somme van twee duijsent acht hondert ponden munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 2.800.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen Geerbrant Heijns
zoon voorde somme van drie duijsent vijftich ponden munte voorn. Blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dezelve £ 3.050.
De voorscreven impost binnen der stede van Medenblick heeft in pachte genoemen Jan Willems zoon
voor de somme van thijen hondert twintich ponden munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.020.
e
2 somme van Kennemenrlant £ 15.570.
Folio 175.
Amsterlant.
Den voorscreven impost vande wijnen ende bijeren binnen der stede van Amsterdam heeft in pachte
genoemen Evert Horswijnckel voor de somme van zeventhijen duijsent drie hondert ponden munte
voorn. Blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 17.300.
Den voorscreven impost binnen der stede van Weesp heeft in pacht genomen Gerrit Thonisz. voorde
somme van vijff hondert ponden munte alsboven. Blijckende bij de pachtcedulle.
Den voorscreven impost binnen der stede van Eedam heeft in pacht genoemen Dirck Heijnricxz. voor
de somme van veerthijen hondert vijftich ponden munte voorscreven. Blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.450.
Den voorscreven impost binnen der stede van Monickendam heeft in pachte genoemen Jochum Claes
zoon voorde somme van negen hondert ponden munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 900.
Folio 176.
Den voorsz. impost binnen der stede van Muijden heeft in pachte genoemen Dirck Cornelis zoon
voorde somme van twee hondert ende vijftich ponden munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 250.
Den voorsz. impost binnen der stede van Naerden heeft in pachte genoemen Jacob Heijnricx zoon
voorde somme van neghen hondert vijftich ponden munte voorn. Blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 950.
Den voorscreven impost binnen der stede van Purmereijnde heeft in pachte genoemen Jan Jans zoon
molenaer voor de somme van hondert ende veertich ponden munte voorsz. blijckende bijde
pachtcedulle vandijen hijer overgelevert. Dus alhijer de zelve £ 140.
3e somme van Amsterlant £ 20.990.
Folio 177.
Rijnlandt.
Den voorscreven impost vande wijnen ende bijeren binnen der stede van Leijden heeft in pachte
genoemen Cornelis Willems zoon waert inden Gulden Hoorn voorde somme van vijff duijsent acht
hondert ponden munte voorn. Blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 5.800.
Den voorscreven impost binnen der stede van Woerden heeft in pachte genoemen Evert Dieloffs zoon
voorde somme van neghen hondert vijff ende veertich ponden munte voorn. Blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 945.

Den voorscreven impost binnen der stede van Oudewater heeft in pachte genoemen Jan Aertsz.
Munter voorde somme van zeven hondert negen ende twintich ponden munte voorn. Blijckende bij de
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 729.
4e somme van Rijnlant £ 7.474.
Folio 178.
Delflandt.
Den voorscreven impost binnen den stede van Delft heeft in pachte genoemen Cornelis Woutersz.
van der Burch voorde somme van negen duijsent negen hondert veertich ponden munte voorsz.
Blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 9.940.
Den voorscreven impost binnen den Haige heeft in pachte genoemen Baernt Jansz. voorde somme
van vijff duijsent vijer hondert tzeventich ponden munte voorn. Blijckende bij de pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 5.470.
Den impost binnen der stede van Rotterdam heeft in pachte genoemen Jan Marcelis zoon voorde
somme van vijer duijsent drie hondert ende twee ponden munte voorsz. Alst blijckt bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 4.302.
Den voorscreven impost binnen der stede van Schijedam heeft in pachte genoemen Dirck Lambrechts
zoon organist voor de somme van derthijen hondert ponden munte voorn. Blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 1.300.
Folio 179.
De voorscreven impost binnen der stede van Vlaerdinghen heeft in pacht genoemen Allert Pieters
zoon voorde somme van vijer hondert ponden munte voorscreven. Blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 400.
e
5 somme van Delflant £ 21.412.
Prima somma vande impost vande wijnen ende bieren £ 84.071.
Ander ontfanck vanden impost op tgemael van coorn ende ander greijnen vanden jaer
innegaende prima meij 1500 een ende tzeventich ende expirerende ultima aprilis daeraen
volgende als voorn.
Eerst Suijthollandt.
Den voorscreven impost van tgemael van allen coeren binnen der stede van Dordrecht heeft in pachte
genoemen Lenaert Quirijns zoon voor de somme van elff hondert ende elff ponden, ingaende ende
expirerende als int hooft van desen. Blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert.
Dus alhijer de zelve £ 1.111.
Folio 180.
De voorscreven impost binnen den dorpe van Papendrecht, Slijdrecht, Wijngaerden met Ruijchbrouck,
Hoffwegen, Molenaersgraeff, Bleskensgrave, Alblas ende Alblasserdam heeft in pachte genoemen
Boudewijn Heerman Ghijsbrechts zoon voor de somme van hondert twintich ponden munte voorn.
Blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 120.
Den voorscreven impost mitsgaders van tslachgelt, boter, kees, heerinck, bouckin, wollen ende zijde
laeckenen binnen de dorpen van Strijen met Cromstrijen, Chillershouck ende Sint Anthonis polder
heeft in pachte ghenoemen Claes Heijnricx zoon voorde somme van twee hondert ende twaelff
ponden munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle daervan zijnde diemen hijer overlevert. Dus alhijer
de zelve £ 212.
Den voorscreven impost als int voorgaende articule binnen de dorpen van Puttershouck, Maesdam,
Mijnsheerenlandt ende Heijnenoort heeft in pacht genoemen Boudewijn Heerman Ghijsbrechts zoon
voor de somme van hondert vijff ponden munte voorsz. Blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 105.
Folio 181.
Den voorscreven impost als voorn. binnen den dorpen van Schobbelantsambocht, Heer Oudelants
ambocht, de Linde, Henrick IJden ambacht, Rijsoert, Kijffhouck metten convent van Eemsteijn ende
Riederkerck heeft in pachte genoemen Jan Coopman voorde somme van hondert vijff ende twintich
ponden, munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de
zelve £ 125.
Den voorscreven impost als voorn. binnen de dorpen van IJsselmonde, Smeechenslant, Roen met
Pendrecht, out ende nijeuwt Barendrecht, Heer Jansdam ende Zijdewij heeft in pacht genoemen
Bastiaen Frans zoon voorde somme van hondert twee ende twintich ponden, munte voorsz.
Blijckende bij de pachtcedulle vandijen die men hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 122.
Den voorscreven impost van tmaelgelt mitsgaders dandere imposten als voorn. binnen der stede van
Zevenbergen, Nijeuwer waert, Blommendael, Hoige ende Laege Zwaluwe, Moerdijck ende andere
gehuchten heeft in pacht genoemen Govert Jans zoon backer voerde somme van twee hondert

tsestich ponden, munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 260.
Folio 182.
Den voorscreven impost als int voorgaende articule binnen der stede van Sint Geertruijden berge
ende de dorpen van Made, Drimmelen ende Raemsdonck heeft in pacht genoemen Willem Jacobsz.
Croon voorde somme van drie hondert vijfthijen ponden munte voorsz. Blijckende bij de pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 315.
Den voorscreven impost binnen de dorpen van Sprange, Gravemoer, Besoijen, Cappelle ende
Waspijck heeft in pachte genoemen Boudewijn Haege Pieters zoon voor de somme van drie hondert
vijff ende veertich ponden, munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle van dijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 345.
Den voorscreven impost vant maelgelt, mitsgaders alle andere imposten alsvoorn. binnen der stede
van Heusden ende de dorpen van Outheusden, Veen, Aelburch, Heesbeen, Harpt ende Hedichuijsen
met dabdij van Veen, heeft in pacht genoemen Ghijsbrecht Joosten voorde somme van drie hondert
zes ende vijftich ponden, munte voorsz. Blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 356.
Folio 183.
Den voorscreven impost binnen de dorpen van Ethen, Meeuwen, Babilonijenbrouck, Drongelen,
Donneren ende Ghenderen heeft in pachte genoemen Wouter Thonis zoon voorde somme van
hondert zes ende twintich ponden, munte voorn. Blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 126.
Den voorscreven impost alsvoorn binnen den dorpen van Engelen, Vlijmen, Baertswijck ende
Honsenoirt metten elshout, huelten ende tconvent van den Donck onder Outheusden heeft in pachte
genoemen IJsack Wouters zoon voor de somme van twee hondert zeven ende tachtich ponden,
munte alsvoorn. Alst blijckt bij de pachtcedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £
287.
Den voorscreven impost binnen der stede van Woudrichem ende tlant van Althenae, Werkendam, aen
de Dussen heeft in pachte genoemen Jacob Aertsz. voor de somme van hondert ende tnegentich
ponden, munte voorsz. Blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de
zelve £ 190.
Den voorscreven impost van tmaelgelt alleen binnen der stede van Gorichem heeft in pacht
ghenoemen met het nedereijnde vanden dorpe van Spijck ende thuijs te Loevesteijn, Heijnrick Snouck
Jans zoon voor de somme van acht hondert vijftich ponden, munte voorscreven. Blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen alhijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 850.
Folio 184.
Den voorscreven impost binnen der stede van Vianen heeft in pacht genoemen Jan Gijsbrechts zoon
in Heijcoop voorde somme van twee hondert ponden munte voorscreven. Blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 200.
Den voorscreven impost binnen der stede van Schoonhoven ende dorpen van Heer Aerntsberge,
Seventer, Cleijn Ammers, Cabau metten convent vanden Hem, heeft in pacht genoemen Crijn
Aelbertsz. voor de somme van twee hondert ende vijftich ponden munte voorsz. Blijckende bij de
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 250.
Den voorscreven impost mitgaders dander imposten vant slachgelt, laeckenen etc. binnen Nijeupoort,
Streefkerck, Ammers Gravelandt, Nijeue Leckerlant, Ammers Gelkenes, tconvent van den Donck.
Brantwijck met Ghijbelandt, heeft in pachte genoemen Jan Jacobs zoon Veen voor de somme van
hondert zeven ende tsestich ponden munte voorsz., blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 167.
Folio 185.
Den voorscreven impost als int voorgaende articule binnen de dorpen van Noordeloos, Leech
Blocklant, Neerslingerlandt, Puerssem, Goudriaen, Ottelant metten Vuijlendam heeft in pachte
genoemen Adriaen Cornelis zoon voorde somme van twee hondert zes ponden munte voorsz.
Blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 206.
Den voorscreven impost gevallen over de zuijtzijde van Polsbrouck, Vlist ende Bonrepas heeft in
pachte genoemen Jan Claes zoon Bourgonge voor de somme van vijff ende veertich ponden munte
voorscreven. Blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 45.
Den voorscreven imposten binnen den dorpen van Zevenhuijsen ende Moercapelle heeft in pachte
genoemen Jacob Minne Dircxz. voorde somme van hondert ponden munte voorsz. Blijckende bijden
pachtbrieff diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 100.
Den voorscreven imposten binnen den dorpen van Waddincxveen, Blommendael, Boscoop,
Middelburch, Reeuwijck ende Slupijck heeft in pacht genoemen Jacop Minne Dircx zoon voor de

somme van twee hondert vijff ende twintich ponden munte voorsz. Blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 225.
Folio 186.
Den voorscreven impost van tgemael alleen binnen der stede van der Goude ende Corte Haerlem
heeft in pacht genoemen meester Cornelis Heijnricx zoon voor de somme van veerthijen hondert
ponden munte alsvoorn. Blijckende bijde pachtcedulle van dijen diemen hijer over levert. Dus alhijer
de zelve £ 1.400.
Den voorscreven impost mitsgaders alle dimposten vant slaen laeckenen etc. binnen de dorpen van
Stolwijck, Berckouw, Haestrecht ende tlant van Steijn, heeft in pacht genoemen Jacob Meus zoon
voor de somme van twee hondert thijen ponden munte alsvoorn. Alst blijckt bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 210.
Den voorscreven impost mitsgaders alle dander imposten binnen de dorpen van Ouderkerck,
Cralingerpolder, Crimpen ende Leckerkerck heeft in pacht genoemen Jan Jansz. Lantman voor de
somme van twee hondert zeven ende twintich ponden munte voorsz. Blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 227.
Folio 187.
De voorscreven impost binnen de dorpen van Moerdrecht, Gouderack ende Nijeuwerkerck heeft in
pacht genoemen Jan Minne Dircxz. voor de somme van hondert ende veertich ponden munte voorn.
Blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 140.
Prima somma van sluijsgelt £ 7.694.
Kennemerlandt.
Den voorscreven impost van tmaelgelt binnen der stede van Haerlem heeft in pacht genoemen Dirck
Meijnerts zoon voor de somme van twaelff hondert vijff ende twintich ponden munte voorsz. Blijckende
bijde pachtcedulle diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.225.
Den voorscreven impost binnen der stede van Beverwijck heeft in pacht genoemen Cornelis Willems
zoon backer voorde somme van vijer hondert vijff ende twintich ponden munte voorsz. Blijckende bijde
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 425.
Folio 188.
Den voorscreven impost van tmaelgelt binnen der stede van Alcmaer heeft in pacht genoemen
Nanninck Adriaensz. voorde somme van veerthijen hondert ponden munte voorscreven, blijckende bij
de pachtcedulle van dijen diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £ 1.400.
Den voorscreven impost vant maelgelt binnen Warmenhuijsen heeft in pacht genoemen Frans Boon
voorde somme van hondert een ende tachtich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 181.
Den voorscreven impost binnen Schaegen heeft in pacht genoemen Allert Cornelis zoon Schenck
voor de somme van vier hondert vijff ende tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 475.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Hoochtwoude heeft in pacht genoemen Frans
IJsbrants zoon voor de somme van hondert vijff ende tsestich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 165.
Den voorscreven impost binnen der stede van Medenblick heeft in pachte genoemen Sijmon Jans
zoon voorde somme van hondert vijff ende tnegentich ponden munte voorn. blijckende bij de
pachtcedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 195.
Folio 189.
Den voorscreven impost binnen den lande vander Schellinck ende Vlijelandt heeft in pachte
genoemen Jacob Luijtes poorter van Medenblick voor de somme van vijer ende veertich ponden
munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £
44.
Den voorscreven impost binnen den eijlande van Texel heeft in pachte genoemen Sijmon Harmans
zoon van Wijeringhen voorde somme van hondert ende thijen ponden munte voorscreven, blijckende
bij de pacht cedulle van dijen diemen hijer over levert. Dus hijer dzelve £ 110.
Den voorscreven impost binnen den eijlande van Wijeringen heeft in pachte genoemen Sijmon
Harmansz. voorsz. voorde somme van tsestich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 60.
Den voorscreven impost binnen Huijsduijnen ende Tooch heeft in pachte genoemen Jan Maerts zoon
van sinte Maerten voor de somme van twee ende veertich ponden munte voorscreven, Blijckende bij
de pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 42.

Folio 190.
Den voorsz. impost binnen der stede van Eijnchuijsen heeft in pacht genoemen Pieter Wiggertsz. voor
de somme van vijer hondert ende tachtich ponden munte voorsz., blijckende bijde pachtcedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 480.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen Jan Baerntsz. voor de
somme van vijff hondert vijff ende tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 575.
Den voorscreven impost binnen Wormer heeft in pachte genoemen Cornelis Zibitsz. voorde somme
van vijff hondert vijftich ponden munte alsvoorn, blijckende bij de pacht cedullen vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 550.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Westwoude heeft in pacht genoemen Pieter Pieters
zoon voor de somme van hondert vijer ende veertich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 144.
Folio 191.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Ursem heeft in pacht genoemen Louris Heijnricxz.
schout tot Schermer voor de somme van twee hondert zeven ponden munte voorscreven, blijckende
bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 207.
2e somme van Kennemerlant £ 6.278.
Amsterlandt.
Den voorscreven impost van tmaelgelt binnen der stede van Amsterdam heeft in pachte genoemen
IJsbrant Stevens zoon voorde somme van zeventhijen hondert zes ende twintich ponden munte
voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.726.
Den voorscreven impost binnen der stede van Monickendam heeft in pacht genoemen Pieter Dircxz.
Bruijnincx voor de somme van drie hondert vijff ende tnegentich ponden munte voorsz., blijckende
bijde pacht cedulle diemen hijer overlevert. Dus alhijer £ 395.
Folio 192.
Den voorscreven impost binnen der stede van Eedam heeft in pachte genoemen Jan Jacobs zoon
Visscher voor de somme van twee hondert vijff ende tachtich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 285.
Den voorscreven impost binnen der stede van Naerden heeft in pachte genoemen Jacob Thonisz.
voor de somme van negen hondert ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 950.
Den voorscreven impost binnen der stede van Weesp heeft in pachte genoemen Thijman Claes zoon
voor de somme van drie hondert vijff ende tachtich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 385.
Den voorscreven impost binnen der stede van Muijden heeft in pacht genoemen Jacob Lambrechts
zoon voor de somme van tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 70.
Den voorscreven impost binnen der stede van Purmereijnde heeft in pachte genoemen Cornelis Claes
zoon voorde somme van hondert zes ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pachtcedulle vandijen diemen alhijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 126.
Folio 193.
3e somma van Amsterlant £ 3.937.
Rijnlandt.
Den voorscreven impost van tmaelgelt binnen der stede van Leijden heeft in pacht genoemen
Cornelis Dircxz. Cruijdenijerder voorde somme van derthijenhondert acht ende vijftich ponden munte
voorscreven, blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £
1.358.
Den voorscreven impost binnen der stede van Woerden heeft in pacht genoemen Heijnrick Jans zoon
voor de somme van twee hondert twintich ponden munte voorscreven, blijckende bij de pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 220.
Folio 194.
Den voorscreven impost binnen der stede van Oudewater heeft in pachte genoemen Wouter Jansz.
Pomer voorde somme van twee hondert een ende dertich ponden munte voorscreven, blijckende bij
de pacht cedulle vandijen diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £ 231.
Den voorscreven impost binnen de dorpen van Soetermeer, Segwaert ende Benthuijsen heeft in
pachte genoemen Cornelis Vrancke zoon voorde somme van twee ende vijftich ponden munte
voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 52.

Den voorscreven impost binnen den dorpen van Rijnsburch heeft in pachte genoemen Cornelis
Michielsz. voor de somme van hondert zeven ende tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 177.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Rijnsaeterwoude heeft in pachte genoemen Roeloff
Wouters zoon voorde somme van drie hondert ende vijff ponden munte voorscreven, blijckende bijde
pacht cedulle vandijen diemen hijer oevrlevert. Dus alhijer de zelve £ 305.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Noortwijck, Noortwijck op Zee, Noortwijckerhout,
Voorhout, lisse, Hillegom ende prochije vandijen heeft in pachte genoemen Gillis Gerrits zoon voor de
somme van hondert zes ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 156.
Folio 195.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Alphen heeft in pachte genoemen Gerrit Dircxz. voor
de somme van hondert vijff ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer dzelve £ 95.
Den voorscreven impost binnen den dorpen van beijde Catwijcken, Valckenburch, Wassenaer ende
Voorschooten heeft in pacht genoemen Jacob Anthonis zoon tot Catwijck voor de somme van twee
hondert ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 200.
Den voorscreven impost binnen den dorpen van Bodegraven, Swammerdam, Waerder, Nieucoop
ende Zevenhoven heeft in pachte genoemen Jan Willemsz. voor de somme van hondert vijf ende
tachtich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus
alhijer dzelve £ 185.
e
4 somma van Rijnlant £ 3.039.
Folio 196.
Delfflant met Schielant.
Den voorschreven impost van tmaelgelt binnen der stede van Delft heeft in pacht genoemen Adriaen
Fijck voorde somme van zes duijsent twee hondert tachtich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 6.280.
Den voorscreven impost binnen den Haige heeft in pachte genoemen Heijnrick Jacobs zoon voorde
somme van drie hondert zes ende tnegentich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 396.
Den voorscreven impost binnen der stede van sGravesande heeft in pachte genoemen Cornelis Dircx
zoon timmerman voorde somme van hondert derthijen ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 113.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Maeslant heeft in pacht genoemen Jan Cornelis zoon
voorde somme van acht ende tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 78.
Den voorscreven impost binnen der stede van Vlaerdinge heeft in pachte genoemen Claes Cornelisz.
voor de somme van drie ende tnegentich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 93.
Folio 197.
Den voorscreven impost binnen der stede van Rotterdam heeft in pacht genoemen Wollephert
Cornelisz. voorde somme van elff hondert ende vijff ponden munte voorscreven, blijckende bijde
pachte cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 1.105.
Den voorscreven impost binnen der stede van Schiedam heeft in pachte genomende Mr. Dirck
Lambrechts zoon voorde somme van hondert veertich ponden munte voorsz., blijckende bijde pachte
cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Alhijer de zelve £ 140.
e
5 somme van Delflant ende Schielant £ 8.205.
2e somma vant gemael comt £ 29.153.
Folio 198.
Ander ontfanck opt slaen ende steecken van alle hoorn ende anderen beesten vande jaere
innegaende prima meij 1500 een ende tzeventich ende expirerende ultima aprilis daeraen
volgende als voorn.
Eerst:
Suijthollant.
Den voorschreven impost van tslachtgelt vande beesten heeft in pachte genoemen Frans van Diemen
voorde somme van drie hondert een ende vijftich ponden munte voorscreven innegaende ende
expirerende als int hooft van desen, blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert.
Dus alhijer de zelve £ 351 ponden munte voorscrevn innegaende ende expirerende als int heeft van
desen, blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dis alhijer de zelve £ 351.

Kanttekening: Blijck dese ende dat naegetoegen partijen hijer acten bijden pachters ende hair borgen
verleden voor schepenen telcken stede in plaetse ende bij heurluijder secretaris onderteijckent ende
lagen gedemolesteert opte verpachtinge dese ontfangen overgegeven binnen der stede van
Dordrecht Lenert Br…… dair anders voor thoeft staet.
Den voorscreven impost binnen de dorpen van Papendrecht, Slijdrecht, Weijngaerde met
Ruijchbrouck, Hoffwegen, Molenaersgrave, Bleskensgrave, Alblas ende Alblasserdam heeft in pacht
genoemen Bastiaen Frans zoon voor de somme van een ende vijftich ponden munte voorscreven,
blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 51.
Den voorscreven impost binnen der stede van Vianen heeft in pachte genoemen Coen Gerits zoon
voor de somme van hondert ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 120.
Folio 199.
Den voorscreven impost binnen der stede van Schoonhoven heeft in pachte genoemen, mitsgaders
vanden dorpen van Heer Aerntsberge, Seventer, Cleijn Ammers, Cabau metten convente vanden
Hem heeft gepacht Aernoult Aernouts zoon voor de somme van hondert tachtich ponden munte
voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer over levert. Dus alhijer dzelve £ 180.
Den voorscreven impost binnen der stede vander Goude ende Corte Haerlem heeft in pachte
genoemen Cornelis Jansz. Valck voorde somme van drie hondert ende tsestich ponden munte
voorsz., blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen huijr overlevert. Dus alhijer de zelve £ 360.
Den voorschreven impost binnen der stede van Gorichem met het nedereijnde van Spijck ende thuijs
van Lovesteijn, daer bij oick dimpost van booter ende kees heeft in pacht genoemen Andries Willems
zoon voor de somme van vijer hondert vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 450.
Folio 200.
Den voorscreven impost vant slachgelt, mitsgaders vanden laeckenen, waechgelt, olije, harinck,
boucken ende het maelgelt binnen de dorpen van Herdicxvelt, Ghijessendam, Ghijssenoudekerck
ende Ghijessennieuwerkerck heeft in pacht genoemen Jan Adriaensz. Bonssem voorde somme van
hondert vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle diemen hijer overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 150.
Prima somma £ 1.662.
Kennemerlandt.
Den voorscreven impost vant slachgelt binnen der stede van Haerlem heeft in pachte genoemen
Cornelis Lambrechtsz. voor de somme van twee hondert zeven ende vijftich ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 257.
Den voorscreven impost binnen der stede van Beverwijck heeft in pacht genoemen Adam Willemsz.
voorde somme van drie hondert vijff ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen die
men overlevert. Dus alhijer de zelve £ 305.
Folio 201.
Den voorscreven impost binnen Wormer, mitsgaders vanden Heenick heeft in pachte genoemen Jan
Thonisz. voor de somme van hondert ende vijfthijen ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 115.
Den voorscreven impost vant slachgelt heeft in pachte genoemen Ghijsbrecht Pauw voorde somme
van drie hondert vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 350.
Den voorscreven impost binnen Huijsduijnen heeft in pacht genoemen Jacob Pietersz. van Schoorl
voor de somme van twaelff ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 12.
Den voorscreven impost binnen Schaegen heeft in pachte genoemen Hans Fraijenburch voorde
somme van hondert ende tsestich ponden munte voorsz., blijckende bijde pachtcedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 160.
Den voorscreven impost over tquartijer van Wermenhuijsen heeft in pachte genoemen Pieter
Aelbrechts zoon tot Alcmaer voorde somme van vijer ende tzeventich ponden munte voorsz.,
blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 74.
Folio 202.
Den voorscreven impost over teijlant van Wijeringen heeft in pachte genoemen Lenaert Ghijsbrechts
zoon voorde somme van vijff ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle van
dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 25.
Den voorscreven impost binnen den eijlande van Texel heeft in pachte genoemen Jan Willems zoon
voorde somme van zes ende dertich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 36.

Den voorscreven impost binnen der stede van Medenblick heeft in pachte genoemen Lenaert
Ghijsbrechtsz. voor de somme van tachtich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 80.
Den voorscreven impost binnen der stede van Eijnchuijsen heeft in pachte genoemen Luijtken Geritsz.
voorde somme van twee hondert zeven ende twintich ponden munte voorscreven, blijckende bij de
pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 227.
Folio 203.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen Cornelis Laeckeman
voor de somme van vijer hondert vijff ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhier de zelve £ 425.
Den voorscreven impost over tquartijer van Urssem met oick vanden harinck heeft in pacht genoemen
Jacob Jansz. Hans tot Hoorn voorde somme van tsestich ponden munte voorscreven, blijckende bijde
pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 60.
Den voorscreven impost van tslachtgelt tot Westerwoude heeft in pacht genoemen Jacob Jansz. Hans
voorde somme van tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 70.
Den voorscreven impost vant slachtgelt ende heerinck heeft in pachte genomende over tquaertijer van
Hoochtwoude meester Joost Schout tot Hoorn voor de somme van van twee ende tseventich ponden
munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £
72.
Folio 204.
2e somma van Kennermerlant £ 2.268.
Amsterlant.
Den voorscreven impost vant slachgelt binnen der stede van Amsterdam heeft in pachte genoemen
Gerrit Claesz. in Bourgoingmen voor de somme van negen hondert drie ende dertich ponden munte
voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 933.
Den voorscreven impost mitsgaders vande harinck binnen der stede van Monickendam heeft in pacht
genoemen Gerbrant Jans zoon Groenesnijder voorde somme van hondert tsestich ponden munte
voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 160.
Den voorscreven impost vant slachgelt binnen der stede van Edam heeft in pachte genomende Jan
Jacobs zoon Visscher voorde somme van hondert drie ponden munte voorscreven, blijckende bijde
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 103.
Folio 205.
Den voorschreven impost vant slachgelt mitsgaders vanden harinck binnen der stede van Weesp
heeft in pacht genoemen Hillebrant Goverts zoon voor de somme van tachtich ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 80.
Den voorscreven impost vant slachgelt ende harinck binnen der stede van Naerden heeft in pachte
genomende Heijnrick Bruentsz. voor de somme van hondert thijen ponden munte voorscreven,
blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen ahijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 110.
Den voorscreven impost met oick vanden harinck binnen der stede van Muijden heeft in pachte
genoemen Quirijn Gijsberts zoon Spruijten voorde somme van vijff ende dertich ponden munte
voorsz., blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 35.
Den voorscreven impost mitsgaders vanden harinck binnen der stede van Purmereijnde heeft in
pachte genoemen Dirck Heijnricx zoon voorde somme van vijff ende vijftich ponden munte
voorscreven, blijckende bijde pachtcedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 55.
Folio 206.
3e somme van Amsterlant £ 1.476.
Rijnlandt.
Den voorscreven impost vant slachgelt binnen der stede van Leijden heeft in pacht ghenoemen
Cornelis Dircxz. Cruijdenijer voor de somme van vijer hondert ende tsevtich ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 470.
Den voorscreven impost mitsgaders vande laeckenen, boeter, kees, olije, harinck ende bouckijn
binnen den dorpe van Reijnsburch heeft in pachte genoemen Cornelis Michielsz voorde somme van
hondert twaelff ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert.
Dus alhijer de zelve £ 112.
Den voorscreven impost mitsgaders alle impost van laeckenen, boeter, kees, olije, harinck ende
bouckijn binnen den dorpen van Noortwijck, Noortwijck op Zee, Noortwijckerhout, Voorhout, Lisse
ende Hillegom, heeft in pacht genoemen Jacob Bruneel Jansz. tot Noortwijck voorde somme van
hondert vijff ende veertich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 145.

Folio 207.
Den voorscreven impost binnen den dorpen van Catwijck opden Rhijn heeft in pacht genoemen Joris
Gerrits zoon voor de somme van hondert acht ende dertich ponden munte voorscreven, blijckende bij
de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer £ 138.
Den voorscreven impost als int voorgaende articule binnen de dorpen van Soetermeer, Zegwaert,
Benthuijsen is nijet verpacht geweest maer bijden gecommitteerden totter collectatie gestelt eenen
Cornelis Vranckesz. eertijts schout tot Zegwaert die op reeckeninge vandijen betaelt heeft ten
comptoir van desen ontfanger de somme van £ 20. Dus hijer dzelve £ 20.
Den voorscreven impost alsvoorn binnen de dorpen van Reijnsaterwoude heeft in pacht genoemen
Heijnrick Jansz. schout aldaer voor de somme van hondert vijer ende tachtich ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 184.
Den voorscreven impost als voorn heeft in pachte genoemen, te weten binnen der dorpe van Alphen
Dirck Lourisz. voor de somme van hondert ende tzeventich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 177.
Folio 208.
Den voorscreven impost binnen den dorpe van Bodegraven, Swammerdam, Waerder, Nijencoop ende
Zevenhoven heeft in pacht genoemen Heijman Dircx zoon tot Bodegraven voor de somme van
hondert negen ende tnegentich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 199.
Den voorscreven impost vant slachtgelt binnen der stede van Woerden heeft in pacht genoemen
Wijven, Ghijsbrecht Pieters zoons weduwe voorde somme van twee hondert ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pacht cedulle van dijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 200.
Den voorsz. impost binnen der stede van Oudewater heeft in pachte genoemen Pelle Adriaensz. voor
de somme van drie ende tachtich ponden munte voorscreven, blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 83.
e
4 somme van Rijnlant £ 1.828.
Folio 209.
Delflandt.
Den voorscreven impost van tslachtgelt binnen der stede van Delft heeft in pacht genoemen Adriaen
Fijck Jacobs zoon voorde somme van zeven hondert vijff ende twintich ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 725.
Den voorscreven impost mitsgaders van borter, kees, olije, harinck ende bocken binnen den Hage
heeft in pachte genoemen Jacob Jacobs zoon de Cat voor de somme van zes hondert vijftich ponden
munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer £ 650.
Den voorscreven impost mitsgaders van borter, kees, laeckenen, olije, harinck ende bouckin binnen
der stede van Vlaerdingen heeft in pachte genoemen Jan Pieters zoon Slijp voorde somme van vijff
ende tachtich ponden munte voorscreven, blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 85.
Den voorscreven impost binnen der stede van sGravesande heeft in pachte genoemen Adriaen
Cornelis zoon voor de somme van hondert tsestich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pachtcedulle vandijen diemen alhijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 160.
Den voorscreven impost mitsgaders vanden harinck, bocken, boter ende kaes, laeckenen ende olije
heeft in pacht genomen binnen den dorpe van Maeslant, Jan Cornelisz schout aldaervoor de somme
van hondert zes ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer de zelve £ 106.
Folio 210.
Den voorscreven impost vant slachgelt binnen der stede van Rotterdam heeft in pachte genomen Jan
Jansz. voor de somme van drie hondert een ende tsestich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 361.
Den voorscreven impost vant slachtgelt mitsgaders van boter, kaes, laeckenen ende olije binnen der
stede van Schijedam heeft in pacht genoemen meester Caerl Lambrechtsz. voor de somme van twee
hondert ponden munte voorsz, blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 200.
5e somma van Delflant ende Schielant £ 2.287.
3e somma comt de slachgelde £ 9.421.
Folio 211.
Ander ontfanck vanden impost op fluwelen, satijnen, damasten ende ander zijde ende wolle
laeckenen geldende boven de vijftich stuvers ende vande linde laeckenden boven de thijen
stuvers, vanden jaere innegaende prima meij 1500 eenentzeventich ende expirerende ultima
aprilis daeraen volgende alsvoorn.

Suijthollant.
Dordrecht.
Den voorscreven impost vande fluwelen, satijnen, damasten, wolle ene linne laeckenen binnen der
stede van Dordrecht, beginnende ende expirerende als int hooft van desen heeft in pachte genoemen
Rochus Grijp voor de somme van twee hondert tsestich ponden munte voorscreven, blijckende bijde
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 260.
Den voorscreven impost mitsgaders vanden olije binnen der stede van Gorichem heeft in pachte
genoemen Gerrit van Heusden Fransz. voor de somme van drie hondert ponden munte voorsz.,
blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 300.
Den voorscreven impost mitsgaders vanden geslaeghen olije, harinck ende bocken binnen der stede
vander Goude heeft in pachte genoemen Jan Vos Jansz. voor de somme van negen hondert vijftich
ponden munte voorsz., alst blijkt bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de
zelve £ 950.
Prima somma £ 1.510.
Folio 212.
Kennemerlandt.
Den voorscreven impost vande fluwelen etc. binnen der stede van Haerlem heeft in pachte genomen
Pieter van Paenderen voorde somme van twee hondert twee ende veertich ponden munte
voorscreven alst blijct bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 242.
Den voorscreven impost binnen der stede van Beverwijck heeft in pachte genoemen Cornelis
Maertens zoon voor de somme van elff ponden munte voorscreven, blijckende bijde pachtcedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 11.
Den voorscreven impost binnen der stede van Alcmaer heeft in pachte genoemen Pieter Adriaens
zoon Spangaert voorde somme van drie hondert vijff ende tzeventich ponden munte voorsz.,
blijckende bij de pacht cedulle vandijen dijemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 375.
Folio 213.
Den voorscreven impost binnen der stede van Medenblick heeft in pacht genoemen Pieter Jansz.
Dues voorde somme van twee ende veertich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert, dus alhijer de zelve £ 42.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen Jan Pieters zoon
organist voorde somme van twee hondert vijer ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 254.
Den voorscreven impost binnen der stede van Enchuijsen heeft in pacht genoemen Pieter Heijns zoen
voor de somme van hondert vijff ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 105.
2e somma £ 1.029.
Folio 214.
Amsterlandt.
Den voorscreven impost binnen der stede van Amsterdam heeft in pachte genoemen Claes Sijmons
zoon voorde somme van elff hondert ponden munte voorsz., blijckende bijde pachtcedulle vandijen
diemen hier overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.105.
Den voorscreven impost binnen der stede van Monickendam heeft in pachte genoemen Floris Pieters
zoon Cort voorde somme van zes ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 26.
Den voorscreven impost binnen der stede van Eedam heeft in pachte genoemen Jan Pieters zoon
Brabaer voor de somme van acht ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 28.
Den voorscreven impost binnen der stede van Muijden, mitsgaders vanden olije, booter ende kees
heeft in pachte genoemen Dirck Cornelisz. Coster voor de somme van elff ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 11.
3e somma £ 1.170.
Folio 215.
Rijnlandt.
Den voorscreven impost binnen der stede van Leijden heeft in pachte genoemen Jan Jans zoon inde
Spiegel voorde somme van twee hondert ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen alhijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 220.
Den voorscreven impost binnen der stede van Woerden, mitsgaders van booter, kees, olije, harinck
ende bockin heeft in pacht genoemen Heijnrick Jansz. voorde somme van drie hondert zes ende
veertich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 346.

De voorscreven imposten als int voorgaende articule binnen der stede van Oudewater heeft in pachte
genoemen Cornelis Jacobs zoon van Blocklandt voor de somme van twee hondert zeventhijen
ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de
zelve £ 217.
e
4 somma £ 783.
Folio 216.
Delflandt.
Den voorscreven impost binnen den Haige heeft in pachte genoemen Jacob Jacobsz. de Cat voorde
somme van twee hondert vijer ende dertich ponden munte voorsz., blijckende bijde voorsz. pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 234.
Den voorscreven impost binnen der stede van Rotterdam heeft in pachte genoemen Wolphert
Cornelis zoon voorde somme van hondert eenentachtich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 181.
5e somma £ 687.
4e somma vande zijden ende wollen laeckenen £ 5.179.
Folio 217.
Andere imposten vant waechgelt van boter ende kees vanden jaere innegaende prima meij
1500 een ende tzeventich ende expirerende ultima aprilis daeraen volgende als voorn.
Eerst
Suijthollandt.
Den voorscreven impost binnen der stede van Dordrecht heeft in pacht genoemen Jacob Claes zoon
voor Ghijsbrecht Heerman, ingaende ende expirerende alsvoorn, voor de somme van hondert veertich
ponden munte voorscreven, blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 140.
Den voorscreven impost binnen de dorpen van Papendrecht, Slijdrecht, Wijngaerden met
Ruijchbrouck heeft in pachte genoemen Adriaen Veen Jacopsz. met Hoffwegen, Molenaersgrave,
Bleskensgrave, Alblas ende Alblasserdam, voor de somme van drie ponden vijff schellingen munte
voorsz., blijckende bij de pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 3-05-00.
Folio 218.
Den voorscreven impost binnen de stede van Schoonhoven heeft in pachte genoemen, mitsgaders
vande laeckenen, harinck ende bockin binnen der voorsz. stede ende dorpen van Heer Arentsberge,
Sevender, Cleijn Ammers, Cabau metten convent van den Hem, Willem Pieters zoon Stolwijck voor de
somme van hondert twee ende tachtich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhier de zelve £ 182.
Den voorscreven impost van twaechgelt binnen der stede vander Goude ende Corte Haerlem heeft in
pachte genoemen Jacob Meus zoon voor de somme van vijff hondert vijftich ponden munte
voorscreven, blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £
550.
Prima somma £ 875-05-00.
Kennemerlant.
Den voorscreven impost binnen der stede van Haerlem heeft in pacht genoemen Cornelis Lambrechts
zoon voorde somme van hondert vijer ende vijftich ponden munte voirsz., blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 154.
Den voorscreven impost binnen der stede van Beverwijck heeft in pachte genoemen Cornelis Maerts
zoon coman voorde somme van hondert ende dertich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 130.
Folio 219.
Den voorscreven impost binnen der stede van Enchuijsen heeft in pacht genoemen Willem Fredericxz.
alias Paertshooft voor de somme van hondert ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert Dus alhijer de zelve £ 100.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen Claes Jans zoon
waechmeester voorde somme van twaelff hondert vijer ende dertich ponden munte voorsz., blijckende
bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.234.
Den voorscreven impost binnen der stede van Alcmaer heeft in pachte genoemen Pieter Thonisz.
voorde somme van acht hondert acht ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 808.
Den voorscreven impost binnen der stede van Medenblick heeft in pachte genoemen Pieter Jans zoon
Vries voor de somme van drie ende tseventich ponden munte voorsz., blijckende bijden pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 73.
2e somma £ 2.499.

Folio 220.
Amsterlandt.
Den voorscreven impost binnen der stede van Amsterdam heeft in pachte genoemen IJsbrant Stevens
zoon voor de somme van vijfthijen hondert elff ponden munte voorscreven, blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 1.511.
Den voorscreven impost binnen der stede van Monickendam heeft in pacht genoemen Jan Maertens
zoon verwer voorde somme van elff ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 11.
Den voorscreven impost binnen der stede van Eedam heeft in pachte genoemen Tomas Sijmons zoon
voorde somme van twee hondert tachtich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 280.
Folio 221.
Den voorscreven impost mitsgaders vande laeckenen ende olije binnen der stede van Naerden heeft
in pacht genoemen Jan Jan Heijnricxz. voorde somme van zes ende twintich ponden munte voorsz.,
blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 26.
Den voorscreven impost vant waechgelt binnen der stede van Weesp heeft in pachte genoemen Aernt
Louff secretaris voor de somme van vijff ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 55.
Den voorscreven impost mitsgaders vanden laeckenen binnen der stede van Purmereijnde heeft in
pacht genoemen Jan Dircx zoon alias Burgemeestersknecht voor de somme van vijftich ponden
munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen alhijer overlevert. Dus alhijer de zelve £
50.
e
3 somma £ 1.933.
Folio 222.
Rijnlandt met Delftlant.
Den voorscreven impost binnen der stede van Leijden heeft in pachte genoemen Adriaen Jansz.
vischcoeper voor de somme van drie hondert een ende vijftich ponden munte voorscreven, blijckende
bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £ 351.
Den voorscreven impost mitsgaders vanden geslaeghen olije binnen der stede van Delft heeft in pacht
genoemen Gerrit Cornelisz. oude Jan voorde somme van vijer hondert ponden munte voorsz.,
blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 400.
Den voorsz. impost als int voorgaende binnen der stede van Rotterdam heeft in pacht genoemen Jan
Jansz. schoenmaecker voorde somme van twee hondert vijftich ponden munte voorsz., blijckende
bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 250.
Den voorscreven impost vant waechgelt binnen Wormer heeft in pacht genoemen Cornelis Zibits zoon
van Wormer voor de somme van acht ende veertich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht
cedulle van dijen diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £ 48.
Folio 223.
Den voorscreven impost binnen Warmenhuijsen ende Schaegen heeft in pacht genoemen Nanninck
Adriaens zoon voorde somme van hondert vijftich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 150.
4e somma £1.199.
5e somma vanden waechgelt van boter ende caes £ 6.506-05-00.
Ander ontfang vanden impost opden geslaeghen olije vanden jaere innegaende prima meij
1500 een ende tzeventich ende expirerende ultima aprilis daer aen volgende alsvoorn.
Eerst Zuijt Hollandt.
Den voorscreven impost vanden geslaegen olije binnen der stede van Schoonhoven ingaende ende
expirerende als int hooft van desen mitsgaders binnen de dorpen van Heer Aernts berge, Seventer,
Cleijn Ammers, Cabau, metten convente van den Hem, heeft in pacht genoemen Aert Lambrechts
zoon voor de somme van twee hondert vijff ende twinctich ponden munte voorsz., blijckende bij de
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 225.
Folio 224.
Den voorschreven impost binnen der stede van Dordrecht alsoe de zelve nijet genouch en mochte
gelden, hebben de gedeputeerden vanden Staeten Pieter Alewijnsz. gecommitteert tot collectatie
vandijen. Welcken collecteur ten comptoire van desen ontfanger betaelt heeft op reeckeninge zijnder
voorsz. collectatie in twee diverssche partijen de somme van £ 172-10-00 sonder meer. Dus hijer de
zelve £ 172-10-00.
Prima somma £ 397-10-00.
Kennemerlandt.

Den voorscreven impost der stede van Haerlem heeft in pachte genoemen Emanuel Adriaens zoon
voor de somme van tachtich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle vandijen diemen
hijer over levert. Dus alhijer de zelve £ 80.
Den voorscreven impost binnen der stede van Alcmaer heeft in pachte genomen Claes Oom Lubberts
zoon voor de somme van vijer ende veertich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dijs alhijer de zelve £ 44.
Folio 225.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen Jan Claes zoon
burgemeester voorde somme van negen ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen alhijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 29.
Den voorschreven impost mitsgaders vanden laeckenen binnen der stede van Weesp heeft in pachte
genoemen Cornelis Goverts zoon voorde somme van thijen ponden munte voorsz., blijckende bijde
pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 10.
2e somma £ 163.
Amsterlandt.
Den voorscreven impost binnen der stede van Amsteldam heeft in pachte genoemen Beijer Gerits
zoon voor de somme van vijff hondert twee ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 552.
3e somme £ 552.
6e somma vanden olie £ 1.112-10-00.
Folio 226.
Ander ontfanck vanden impost vanden harinck vanden jaere innegaende prima meij 1500 een
ende tzeventich ende expirerende ultima aprilis daeraen volgende alsvoorn.
Eerst Suijt Hollandt.
Den voorscreven impost vanden harinck binnen der stede van Dordrecht ingaende ende expirerende
als int hooft van desen heeft in pachte genoemen Harman Harmansz. cleermaecker voorde somme
van zeven ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer
overlevert. Dus alhijer dezelve £ 57.
Den voorscreven impost mitsgaders vande laeckenen, boter, kees ende olije binnen der stede van
Vianen heeft in pacht genoemen meester Anthonis Joostensz. voorde somme van vijfthijen ponden
munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £
15.
Prima somma £ 72.
Folio 227.
Kennemerlandt.
Den voorscreven impost binnen der stede van Haerlem heeft in pacht genoemen Claes Jorisz. voorde
somme van zeven ende veertich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle vandijen
diemen hijer over levert. Dus alhijer de zelve £ 47.
Den voorscreven impost der stede van Beverwijck heeft in pachte genoemen Claes Jacobs zoon
voorde somme van twintich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 20.
Den voorscreven impost binnen der stede van Alcmaer heeft in pachte genoemen Frans IJsbrantsz.
wonende tot Warmenhuijsen voor de somme van zes ende twintich ponden munte voorsz., blijckende
bij de pacht cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 26.
Den voorscreven impost binnen der stede van Hoorn heeft in pachte genoemen meester Allert
Waewijck voor de somme van tweendetwintich ponden munte voorscreven, blijckende bijde
pachtcedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 22.
Den voorscreven impost binnen der stede van Medenblick heeft in pachte genoemen Dirck Piet Jans
zoon voorde somme van vijff ponden thijen schellingen munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhier de zelve £ 5-10-00.
Folio 228.
Den voorscreven impost binnen Warmenhuijsen heeft in pacht genoemen Pieter Jansz. Haen voorde
somme van veerthijen ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen diemen hijer
over levert. Dus alhijer de zelve £ 14.
Den voorscreven impost binnen der stede van Enchuijsen heeft in pachte genomen meester Garbrant
Brouwer voorde somme van een ende twintich ponden munt voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 21.
2e somma £ 155-10-00.
Amsterlandt.

Den voorscreven impost binnen der stede van Amsterdam heeft in pachte genoemen Pieter Maertens
zoon voor de somme van hondert ende tachtich ponden munte voorscreven, blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 180.
Folio 229.
Den voorscreven impost binnen der stede van Edam heeft in pachte genoemen Pieter Gerrits zoon
Brasser voorde somme van zeven ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 7.
3e somma £ 187.
Rijnlandt.
Den voorscreven impost binnen der stede van Leijden heeft in pacht genoemen Cornelis Gijsbrechts
zoon voorde somme van negen ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 59.
Den voorscreven impost binnen der stede van Delft heeft in pachte genoemen Cornelis van der Burch
Wouters zoon voor de somme van negen ende vijftich ponden munte voorsz., blijckende bijde pacht
cedulle vandijen diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 59.
Folio 230.
Den voorscreven impost binnen der stede van Rotterdam heeft in pachte genoemen Jan Marcelis
zoon voor de somme van veertich ponden munte voorsz., blijckende bijden pacht cedulle vandijen
diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 40.
Den voorscreven impost binnen der stede van Schiedam heeft in pacht genoemen Evert Pietersz.
voorde somme van negen ende twintich ponden munte voorsz., blijckende bij de pacht cedulle
vandijen diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 29.
e
4 somma £ 187.
7e somma vanden haring ende bucken £ 601-10-00.
3e grossa vande voorn. verhaelde impost comt die somme £ 136.055-05-00.
Folio 231.
Ander ontfanck vanden impost opten turff die de Co. Mat. bij zijne opene brieven van octroije in
date den 5e julij 1500 negen ende vijftich onder andere poincten den Staten slants van Hollandt
heeft toegelaeten te moegen opstellen. Te weten up elcke tonne swarten hollantschen turff die
vuijt den lande van Hollant soude werden gevoert een deuijt. Ende op elcke tonne (veraens)
eenen penninck hollandts. Ende die geduijerende zoe langhe ende ter tijt toe dat de renten op
tgemeen landt, vercoft tot surmissemente vande extra ordinaris beede van drie hondert
duijsent ponden zijne mat inden voorsz. jaere geconsenteert zullen affgelost ende gehelicken
gequeten zijn.
Van Jacques Schollen die bijden Staten is gecommitteert ende gestelt geweest tot de collecte vande
impost over den quartiere vande Langestraet. Te weten Cappelle ende sinte Geertruijden berghe de
somme van hondert ponden munten deser reeckeninghe. Ende dat op reeckeninge van tgeene hij
vuijt saicke zijnder voorsz. collectatie zedert den eersten meij anno een ende tseventich tot den lesten
aprilis twee ende tsentich daeraen volgende beijde de daeghen incluijs. (daervan hij noch heeft te
reeckenen) ontfanghen heeft. Dus hijer de zelve £ 100.
Van Sijmon Gerrits zoon van Schoonhoven ofte van zijne erffgenaemen die bij den Staten is gestelt
ende gecommitteert geweest tot de collectatie der voorsz. impost over den quartier van der Goude de
somme van vijff duijsent hondert vijfthijen ponden munte voorn. Ende dit op reeckeninge van tgeene
hij vuijt saicke zijnder voorscreven collectatie zedert den eersten meij anno een ende tseventich tot
den lesten aprilis 1500 tweende tseventich daeraen volgende beijde incluijs (daervan hij noch heeft te
reeckenen) ontfangen heeft. Dus hijer de zelve £ 5.115. £ 615.
Folio 232.
Den voorscreven impost over den quartiere van Rotterdam is ter auctorisatie vanden Staten voorsz.
gecollecteert geweest zedert den eersten meij 1500 een ende tseventich tot den laesten aprilis daeran
volgende beijde de daeghen incluijs bij Dirck van der Mersse die op reeckeninge vandijen egeene
penningen ten comptoire van desen ontfanger en heeft betaelt en vande zelve collectatie noch te
reeckenen heeft. Daeromme tselve alhijer gestelt voor memorie.
Den voorscreven impost over den quartiere van Delffshaven is ter auctorisatie alsvoorn gecollecteert
geweest zedert den eersten meije 1500 een en tseventich tot den lesten aprilis daeran volgende tijde
deser reeckeninge bij Anna Dircxdr. weduwe wijlen Anthonis Pietersz. sluijswachter die op
reeckeninge vandijen egeene betaelinge ten comptoire van desen ontfange en heeft gedaen ende
vande zelve collectatie noch te reeckenen heeft alhijer voor £ 22-12-06.
Prima somma vanden impost vanden turff £ 6.237-12-06.

Folio 233.
Ander ontfanck vande vijftich duijsent ponden in september anno 1500 een ende tzeventich
omme geslaegen opde schiltaelen, mits dat ijegelicken daerinne soude genieten zijn
gewoonlicker gratie die zij gewoonlicken waeren te corten inde ordinaris beeden.
Eerst tquartijer van Zuijthollant.
De stede van Dordrecht beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaeghen in
septembri anno 1571 voorsz. ter somme van £ 2.791.
De stede van Sinte Geertruijden berge beloopt haer portie inden voorsz. ommeslach £ 200.
Die van Zevenbergen zijn mede schuldich te contribueren inde beeden als andere stede ende dorpen
in Hollandt navolgende de heeren van Zevenbergen brieven gegeven inde maent van april int jaer
1452 die inde laetste verpondinge gemaeckt inden jaere 1518 nijet gestelt en zijn, mits dat zij noch
onbedijckt leggen. Daeromme noch ter tijt nijet.
Dorpen aende Moercant.
Drimmelen met Stanthaesen £ 37-10-00.
Folio 234.
Die Hoege ende Laege Zwaluwe £ 30.
Raemsdonck £ 84-06-08.
sGravenmoer £ 74-03-04.
Waspijck £ 68-06-08.
Capelle £ 106-13-00.
Besoeijen £ 95.
Sprange £ 70.
Dussen £ 31-13-00.
Werckendamme £ 11-13-04.
Alblasserwaert.
Slijdrecht £ 66-13-00.
Alblas £ 133-06-00.
Alblasserdam £ 65.
Folio 235.
Bleskensgrave £ 54-03-04.
Molenaersgrave £ 46-13-04.
Ghiessendam £ 113-06-08.
Streeffkerck £ 138-06-08.
Nijeuwleckerlant £ 90.
Branck met Ghijbelant £ 116-13-00.
De vrije heerlicheijden in Alblasserwaert.
Papendrecht £ 56-06-08.
Wijngaerden £ 35.
Hoffwegen £ 7-18-04.
Hardincxvelt £ 54-03-04.
Ghijesennijeuwerkerck £ 58-06-08.
Puersem £ 21-13-04.
Folio 236.
Slingelant £ 10-16-08.
Ottelant £ 24-03-04.
Laechblocklant £ 17-10-00.
Goudriaen £ 62-10-00.
Crimpenrewaert.
Berchambocht £ 138-06-08.
Leckerkerck £ 125.
Crimpen opde Lecke £ 24-03-04.
Crimpen opde IJsele £ 29-03-04.
Cralingerpolder £ 5.
Ouderkerck £ 133-06-08.
Stolwijck £ 66-13-04.
Berckouw £ 20-16-08.
Folio 237.
Moerkerckerlandt.
Puttershouck £ 5-16-08.

Maesdam £ 6-05-00.
Mijnsheerenlant £ 50
Heijnenoort £ 20.
Rijerderwaert.
Heerjansdam £ 26-14-00.
De Linde £ 12-10-00.
Heeroudelantsambacht £ 8-06-08.
Schobbelant met Moelaersambacht £ 16-13-04.
Kijffhouck £ 15.
Heijnrickijdenambacht £ 17-18-04.
Rijsoort £ 15.
Sandelijnsambacht £ 17-18-03.
Folio 238.
Rijederkerck £ 103-06-08.
Toostambocht van IJsselmonde £ 23-06-08.
Twestambocht van IJsselmonde £ 10-16-08.
Oist ende west Barendrecht met Carnisse £ 37-10-00.
De ingeërffden ende inwooners van Roon die inde beede nijet gehouden en zijn ijet te betaelen,
daeromme nijet.
Die van Pendrecht en zijn oick nijet getauxeert geweest overmits dat zij heur huijsen ende landen nijet
aengebracht en hebben, daeromme alhijer nijet.
Desgelijcx die van Albrantswaert bij Portugael, daeromm alhijer oick nijet.
Prima somma van Suijthollant £ 5.654-03-04.
Folio 239.
Kennemerlant.
Tquartier van Kennemerlant met Haerlem.
De stede van Haerlem beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaegen in
september anno 1571 voorsz. ter somme van £ 3.161-13-04.
Beverwijck £ 96-13-04.
Wijck op Zee £ 61-13-04.
Wijck aen Duijnen £ 51-13-04.
Tetroede ende Aelbrechtsberge £ 27-10-00.
Die welgeboeren luijden van Velsen £ 27-10-00.
Die huijsluijden van Velsen £ 34-11-08.
Die welgeboeren luijden van Eemskerck £ 40.
Die huijsluijden van Eemskerck £ 66-13-04.
Castricum £ 103-06-08.
Limmen £ 133-06-07.
Folio 240.
Vuijtgeest £ 246-13-04.
Ackersloot £ 183-06-08.
Heijloo ende Oostdom £ 68-06-08.
Bergen £ 116-13-04.
Schoorl ende Camp £ 187-10-00.
Groede £ 8-06-08.
Schoeten £ 48-06-08.
Heemstede £ 48-06-08.
Spaerndam £ 37-10-00.
Slooten ende Oostdorp £ 81-13-04.
De vrije ambachten £ 12-10-00.
tHoffambacht £ 10-16-08.
Folio 241.
Haerlemmerliede £ 26-13-04.
Nijeuwerkerck £ 40.
Aelsmeer £ 51-10-00.
Santvoort £ 33-06-08.
Assendelft £ 228-06-03.
Oostzaenen £ 300.
Wormer ende Gisp £ 375.
Neck ende IJlpendamme £ 40.

Wimmenom £ 12-10-00.
Westzaenen ende Crommenije £ 396-13-03.
Sparwoude £ 33-06-08.
Catwoude £ 58-06-08.
Folio 242.
Vrieslandt met Kennemer gevolge.
De stede van Alcmaer beloopt haere portie inde voorscreven vijftich duijsent ponden geslaegen in
september 1571 voorsz. ter somme van £ 954-03-04.
Die stede van Hoorn £ 970-16-08.
Oudendijck £ 104-03-04.
Groesthuijsen £ 62-10-00.
Swaech £ 80.
Hauwaert £ 23-06-06.
Scharwoude £ 20.
Avenhoorn £ 35.
Berchout £ 153-06-08.
Nubeecxwoude £ 26-13-04.
Folio 243.
Beets £ 90.
Schaerdamme £ 18-06-08.
Woggenom £ 100.
Watweijde £ 15.
Mijsen £ 21-13-04.
Medenblick met Oisterwoude, Opperdoes ende Warnaertshonne £ 208-06-07.
Die stede van Eijnchuijsen £ 579-03-02.
Grotebrouck met Bonnekerspel, Lutkebrouck ende Hogecarspel £ 581-13-03.
Schellinchout £ 163-06-03.
Wijdenisse met Leeck £ 113-06-08.
Sijbecarspel met Beminckbrouck £ 81-13-04.
Spanbrouck £ 87-10-00
Folio 244.
Upmeer £ 46-13-04.
Updam ende Heijnsbrouck £ 56-13-04.
Hem ende Venhuijsen £ 233-06-08.
Hoochtwoude met Aertswoude £ 187-10-00.
Abbekerck met Lambertschaegen, Mitwoude ende Twisch £ 104-03-04.
Westwoude met Oisterblocker, Westblocker ende Binnewijsen £ 291-13-04.
Dorpen onder tbailiuschap van der Nijeuburch.
Coedijck met Huijswaert £ 100.
Sinte Pancraes £ 26-13-04.
Outdorp £ 38-06-08.
Otterleeck £ 16-13-04.
Graft met tzuijteijnde van der Schermer £ 183-06-08.
Folio 245.
Tnoorteijnde vande Schermer £ 137-10-00.
Urssem £ 60.
In Kennemergevolge.
Langendijck als Noortscherwoude ende Zuijtscherwoude £ 149-03-04.
Outkerspel £ 73-06-08.
Schaegen £ 283-06-08.
Barningerhoorn ende Harinchuijsen £ 145-16-08.
Nijendorpercogge als Oude Nijerop, Nijeuwe Nijerop ende Wijnckel £ 383-06-00.
Texel £ 736-13-00.
Wijeringen £ 204-03-04.
tVlielant £ 33-06-08.
Baccom £ 48-06-07.
Warmenhuijsen £ 97-10-00.
Harinckerspel £ 43-06-08.
Folio 246.
Petten £ 8-06-08.

Huijsduijnen £ 18-06-08.
tNijeuwelant £ 80.
Cooge £ 66-13-04.
2e somma van Kennemerlant ende Vrieslant £ 14.930-08-04.
Amsterlandt.
Tquartier van Amsterlant, Waterlant, Zeevanck ende Goijlant.
Die stede van Amsterdam beloopt haer portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaechen
in september anno ’71 voorsz. ter somme van £ 4.008-06-08.
Die stede van Monickendam £ 366-13-03.
Die stede van Edam £ 716-13-03,
Die stede van Naerden £ 291-13-04.
Folio 247.
Die stede van Weesp met Weespercarspel £ 146-13-04.
Die stede van Muijden £ 61-13-04.
Purmereijnde £ 241-13-04.
Purmerlant £ 215.
Lantsmaer £ 196-13-04.
Suijderwoude £ 156-13-04.
Sonderdorp £ 175.
Schellinckwoude £ 181-13-04.
Raesdorp £ 286-13-03.
Brouck £ 126-13-04.
Oisthuijsen ende Eterssem £ 95-16-08.
Marcken £ 43-06-08.
Diemen £ 81-13-04.
Folio 248.
Amstelveen met Legmeer £ 91-13-04.
Ouderkerck met Waerthuijsen, Duijvendrecht ende Waverveen £ 111-13-04.
Loenen £ 12-10-00.
Loosdrecht £ 66-13-04.
Tecoop £ 16-13-04.
Mijnden £ 12-10-00.
Muijdenberch £ 20-16-08.
Huijssen £ 62-10-00.
Larem £ 41-13-04.
Blaricom £ 37-10-00.
Hilvertsem £ 104-03-04.
Bussem £ 20-16-08.
3e somma van Amsterlant £ 7.911-13-04.
Folio 249.
Rijnlandt.
Tquartier van Rijnlant met Leijden.
Die stede van Leijden beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslagen in
september anno 1571 voorsz. ter somme van £ 4.033-06-08.
Die stede van Woerden £ 183-06-08.
Die stede van Oudewater £ 275.
Bodegraven £ 104-03-04.
Waerder £ 40.
Lijnschoeten £ 40.
Indijck £ 8-06-08.
Eeckendorp £ 20.
Liere £ 65-08-04.
Naeltwijck £ 183-06-00.
Folio 250.
Monster met der Heijde £ 175.
Wateringe £ 91-13-04.
Rijswijck £ 125.
THoderlant £ 11-13-04.
Voorburch £ 40-16-08.
Wassenaer £ 104-03-04.

Vooschoeten £ 96-13-04.
Catwijck opden Rijn met Valckenburch £ 37-10-00.
Catwijck op Zee £ 41-13-04.
Oestgeest £ 51-13-04.
Sassenem £ 41-13-04.
Noortigerhout £ 45.
Folio 251.
Warmont £ 66-13-04.
Leijderdorp £ 50.
Coudekerck £ 50.
Arleveen met Outshoorn £ 79-03-04.
Alckemaede met Rijnsaterwoude ende Lemuijden £ 100.
Heer Jacobswoude £ 26-13-04.
Aijre £ 21-13-04.
Sevenhoven ende Noorden £ 8-06-08.
Cuijdelstaert £ 10.
Calslaegen £ 8-06-08.
Nijeucoop £ 31-13-04.
Soeterwoude £ 125.
Folio 252.
Soetermeer £ 26-13-04.
Segwaert £ 16-13-04.
Nijeuwenveen met Vuijterbuijrt £ 11-13-04.
Haserswoude £ 81-13-04.
Benthuijsen £ 15-16-08.
Hoegeveen met Benthorn £ 15-16-08.
Waddincxveen £ 35.
Blommendael £ 6-13-04.
Alphen £ 75.
Swammerdamme £ 58-06-08.
Reeuwijck £ 13-06-08.
Tempel £ 5.
Folio 253.
Slupich £ 6-13-04.
Noortwijck met Noortwijck op Zee ende Langevelt £ 248-06-08.
Lisse £ 38-06-08.
Hillegom £ 33-06-08.
Voorhout £ 6-13-04.
Hoochmaede £ 5.
4e somma van Rijnlant £ 7.162-18-04.
Delflandt.
Tquartier van Delflant met Haech ende Haechambocht.
Die stede van Delft beloopt haere portie inde voorscreven vijftich duijsent ponden omme geslaegen in
september anno 1571 voorsz. ter somme van £ 4.258-06-08.
Den Haege met Haechambocht als Scheveninge, Eijckenduijnen, halff Loosduijnen ende Nijeuweveen
£ 791-13-04.
De stede van Vlaerdinge £ 105.
Gravesande £ 38-06-08.
Folio 254.
Santambocht £ 71-13-04.
tHoff van Delft £ 270.
Maeslant £ 300.
Berckel £ 216-13-04.
Pijnaeckel £ 198-06-03.
Kethel £ 108-06-08.
tWoutharnarsch ende Hodenpijl £ 66-13-04.
Vlaerdingherambocht £ 133-06-08.
Souteveen £ 50.
Ruijven £ 18-06-08.
Vrijenban £ 55.

Abtsrecht £ 24-03-04.
Dorp £ 23-06-08.
Bleijswijck £ 33-06-08.
5e somma van Delflant £ 6.772-10-00.
Folio 255.
Goude, Arckel, Heusden ende Schijelant.
Die stede van Goude beloopt haere portie inde voorscreven vijftich duijsent ponden ommegeslaegen
in september anno 1571 voorsz. ter somme van £ 2.724-11-08.
Die stede van Schoonhoven £ 350.
Haestrecht £ 81-13-04.
Heer Aertsberge onder Schoenhoven £ 48-06-08.
Vlist met Bonrepas £ 30-16-08.
Stolwijck onder Schoonhoven £ 65-16-08.
Tlant van Liesvelt met Ammers £ 50.
Halff de Nijeupoort £ 22-10-00.
Gouderack £ 54-03-04.
Tlant van Arckel.
Die stede van Gorchum beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaegen in
september anno 1571 voorscreven ter somme van £ 683-06-07.
Folio 256.
Arckel £ 50.
Scheluijnen £ 18-06-08.
Nijeuwelant £ 70-16-08.
Hoornaer £ 40.
Hoochblocklant £ 55.
Leerbrouck £ 58-06-08.
Middelcoop £ 35.
Oisterwijck met Kedichem £ 70-16-08.
Heusden.
Die stede van Heusden £ 200.
Baertwijck £ 55.
Wijck £ 91-13-04.
Outheusden £ 56-13-04.
Edichuijsen £ 50.
Herpt £ 37-10-00.
Folio 257.
Brouck £ 18-06-08.
Veen £ 50.
Heesbeen £ 20.
Vlijmen £ 75.
Drongelen £ 16-13-04.
Aelburch £ 20.
Engelen £ 54-03-04.
Genderen £ 33-06-08.
Donneren £ 19-03-04.
Ethen £ 45.
Meeuwen £ 31-13-04.
Schijelandt.
De stede van Rotterdam beloopt haere portie inde voorsz. vijftich duijsent ponden ommegeslaegen in
september anno 1571 voorsz. ter somme van £ 1.280.
Folio 258.
De stede van Schijedam £ 350.
Ouderschije £ 91-13-04.
Beuckelsdijck £ 27-10-00.
Schijebrouck £ 36-13-04.
Hillegersberge £ 100.
Cralingen £ 58-06-08.
Sevenhuijsen £ 37-10-00.
Nijeuwerkerck £ 60.
Cappelle £ 58-06-08.

Moerdrecht £ 25-16-08.
Mathenesse £ 8-06-08.
Schoenderloo £ 10-08-04.
6e somma van Goude, Heusden, Arckel ende Schielant £ 7.528-06-08.
e
2 somma vanden ommeslach in september ’71 gedaen opte schiltaelen £ 50.000.
Folio 259.
Ander ontfanck vande een ende veertich duijsent achthondert ende dertich ponden,
ommegeslagen in september 1500 een ende tzeventich op de voet vanden schiltaelen over
tplatte lant van Hollandt in plaetse vande zeven grooten opde mergen. Belopende op elck schilt
zes ende dertich stuvers, munte deser reeckeninge.
Tquartier van Zuijthollant.
Eerst dorpen aende Moercant.
Drimmelen £ 81-02-09.
Die Hoege ende Laege Zwaluwe £ 64-18-03.
Raemsdonck £ 180-06-03.
sGravemoer £ 160-09-06.
Waspijck £ 147-17-01.
Cappelle £ 230-16-00.
Besoeijen £ 205-11-01.
Folio 260.
Sprange £ 151-09-03.
Dussen £ 68-10-04.
Werckendam £ 25-04-10.
In Alblasserwaert.
Slijedrecht £ 144-05-00.
Alblas £ 288-10-00.
Alblasserdam £ 140-12-10.
Bleskensgrave £ 117-04-00.
Molenaersgrave £ 100-19-06.
Ghijessendam met Gijessen Ouderkerck £ 245-04-06.
Streeffkerck £ 299-06-04.
Nijeuleckerlant £ 194-14-09.
Folio 261.
Branck ende Ghijbelant £ 144-05-00.
Die vrije heerlicheeden van Alblasserwaert.
Papendrecht £ 126-04-04.
Wijngaerden met Ruijchbrouck £ 125-14-07.
Hoffwegen £ 17-02-07.
Hardincxvelt £ 117-04-00.
Ghijssennijeukerck £ 126-04-04.
Puerssem £ 46-17-07.
Slingelant £ 23-08-10.
Ottelant £ 52-05-09.
Laechblocklant £ 37-17-03.
Goudriaen £ 135-04-08.
Folio 262.
Crimpenrewaert.
Berchambocht £ 299-06-04.
Leckerkerck £ 270-09-04.
Crimpen opde Lecke £ 52-05-09.
Crimpen opde IJsselle £ 63-02-02.
Cralingerpolder £ 10-16-04.
Ouderkerck £ 288-10-00.
Stolwijck £ 144-05-00.
Berckouw £45-01-06.
Moerkerckerlant.
Puttershouck £ 12-12-05.
Maesdam £ 13-10-05.

Folio 263.
Mijnsheerenlant £ 108-03-09.
Heijnenoort £ 43-05-06.
Rijederwaert.
Heerjansdam £ 57-14-00.
De linde £ 27-11-01.
Heer Oudelantsambocht £ 18-00-07.
Schobbelants met Molenaersambocht £ 36-01-03.
Kijffhouck £ 32-09-01.
Heijnrick IJde ambocht £ 38-15-04.
Rijsoort £ 32-09-01.
Adriaen Pieters zoons ambocht £ 38-15-04.
Rijderkerck £ 223-11-09.
Folio 264.
Toostambocht van IJsselmonde £ 50-09-09.
Twestambocht van IJsselmonde met Dirck Smeets landeken £ 23-08-09.
Oist ende Westbarendrecht met Carnisse £ 8102-09.
Prima somma van Suijdhollant £ 5.760-19-08.
Tquartier van Haerlem.
Beverwijck £ 209-03-03.
Wijck op Zee £ 133-08-07.
Wijck aen Duijnen £ 111-15-10.
Teeroede met Aelbrechtsberge £ 59-10-00.
Die welgeboeren van Velsen £ 59-10-00.
Folio 265.
Die huijsluijden van Velsen £ 74-16-07.
Die welgeboeren luijden van Heemskerck £ 86-11-00.
Die huijsluijden van Eemskerck £ 144-05-00.
Castricum £ 223-11-09.
Limmen £ 288-10-00.
Vuijtgeest 533-14-06.
Ackersloot £ 396-13-09.
Heijloo ende Oostdom £ 342-11-10.
Bergen £ 252-08-09.
Schoorl ende Camp £ 405-14-00.
Groede £ 18-00-07.
Schooten £ 104-11-07.
Folio 266.
Heemstede £ 104-11-07.
Sparendam £ 81-02-09.
Slooten ende Oostdorp £ 176-14-01.
De vrije ambachten £ 27-11-00.
THoff ambacht £ 23-08-09.
Haerlemerlede £ 57-14-00.
Nijeuwerkerck ende Rijetwijck £ 86-11-00.
Aelsmeer £ 113-11-11.
Santvoort £ 72-02-06.
Oeststrenen £ 649-02-06.
Assendelft £ 494-01-01.
Wormer ende Gisp £ 811-08-01.
Folio 267.
Westsaenen ende Crommenije £ 858-05-09.
Sparwoude £ 72-02-06.
Catwoude £ 126-04-04.
1e somma van Haerlem ende zijn gevolge £ 7.226-00-05.
Vrieslant met Kennemergevolg.
Dese derthijen navolgende dorpen staen onder Hoorn.
Oudendijck £ 225-07-09.
Groethuijsen £ 135-04-08.
Swaech £ 173-02-00.

Hauwaert £ 50-09-09.
Folio 268.
Schaerwoude £ 43-05-06.
Avenhoorn £ 75-14-07.
Berchout £ 331-15-06.
Nubicxwoude £ 57-14-00.
Beetsch £ 194-14-09.
Schaerdam £ 39-13-04.
Woggenom £ 216-07-06.
Watweijde £ 32-09-01.
Mijsen £ 46-17-07.
Grootebrouck met Bonnekerspel, Luttekebrouck ende Hoochkerspel £ 1.258-11-07.
Schellinckwoude £ 353-08-03.
Wijdenesse met Leeck £ 245-04-06.
Folio 269.
Sijbecarspel met Benninckbrouck £ 176-14-01.
Spanbrouck £ 189-06-00.
Upmeer £ 100-19-06.
Updam ende Heijnsbrouck £ 122-12-03.
Hem ende Venhuijsen £ 504-17-06.
Hoochtwoude met Aertswoude £ 405-14-00.
Abbekerck, Lambrechtschaegen met Woude ende Twisch £ 225-07-09.
Westwoude met Oosterblocker, Westerblocker ende Binnewijsen £ 630-01-10.
Dorpen onder tbailliuschappe vander Nijeuburch.
Coedijck met Huijswaert £ 216-07-06.
Sinte Pancraes £ 57-14-00.
Outdorp £ 82-18-10.
Folio 270.
Otterleek £ 36-01-03.
Graft met tzuiteijnde vande Schermer £ 396-13-09.
Tnoorteijnde vande Schermer £ 297-10-04.
Urssem £ 129-16-06.
In Kennemergevolge.
Langedijck als Noortscherwoude, Zuijtscherwoude ende Brouck £ 322-15-02.
Oude Carspel £ 79-06-09.
Schaegen £ 613-01-03.
Barningerhoorn ende Harrinckhuijsen £ 315-10-11.
Nijeudorpercogge als Oude Nijerop, Nieuwe Nijerop ende Wijckel £ 829-08-09.
Texel £ 1.593-19-03.
Wijeringen £ 441-15-03.
Folio 271.
TVlijelant £ 72-02-06.
Baccom £ 52-05-00.
Warmenhuijsen £ 105-09-07.
Harinckerspel £ 46-17-07.
Petten £ 9-00-03.
Huijsduijnen £ 63-02-02.
Cuijenlant £173-02-00.
Cooge £ 144-05-00.
3e somma van Vrieslant met Kennemergevolge £ 11.915-18-07.
Folio 272.
Amsterlant, Waterlant, Zevanck ende Goijlant.
Lantsmaer £ 425-10-09.
Suijderwoude £ 338-19-09.
Sonderdorp £ 378-13-02.
Schellinckwoude £176-14-01.
Brouck £ 274-01-06.
Raesdorp £ 620-05-06.
Oisthuijsen ende Eterssem £ 207-07-02.
Marcken £ 93-15-03.

Diemen £ 198-06-10.
Amstelveen met Legmeer £ 198-06-10.
Purmerlant £ 286-13-09.
Folio 273.
Ouderkerck met Waerthuijsen, Donnendrecht ende Waverenveen £ 241-12-04.
Loenen £ 27-00-11.
Loosdrecht £ 144-05-00.
Teercoop £ 36-01-03.
Mijnen £ 28-00-11.
Muijderberch £ 45-01-06.
Huijssem £ 135-04-08.
Laeren £ 90-03-01.
Blaricom £ 81-02-09.
Hilvertssem £ 225-07-09.
Bussem £ 45-01-06.
4e somma van Amsterlant £ 4.296-16-10.
Folio 274.
Rijnlandt.
Bodegraven £ 225-07-09.
Waerder £ 86-11-00.
Lijnschoeten £ 86-11-00.
Indijck £ 18-07-00.
Eeckendorp £ 43-05-06.
Lijere £ 141-10-10.
Naeltwijck £ 396-13-09.
Monster met der Heijde £ 378-13-01.
Wateringe £ 198-06-10.
Rijswijck £ 270-09-04.
THonterlant £ 25-04-10.
Folio 275.
Voorburg £ 88-07-00.
Wassenaer met Zuijck ende Bercheijde, Waelsdorp ende Diesperck £ 225-07-09.
Voorschoeten £ 209-03-03.
Catwijck opten Rijn met Valckenburch £ 81-02-09.
Catwijck op Zee £ 90-03-01.
Oestgeest £ 111-15-10.
Sassenem £ 90-03-01.
Noortigerhout £ 97-07-04.
Warmont £ 144-05-00.
Leijderdorp £ 108-03-09.
Coudekerck £ 108-03-09.
Arleveen met Outshoorn £ 171-05-11.
Folio 276.
Alckemade met Rijnsaeterwoude ende Leijmuijden £ 216-07-06.
Heer Jacobswoude £ 17-14-00.
Aire £ 46-16-07.
Sevenhoven ende Noorden £ 18-00-07.
Cuijdelstaert £ 21-12-09.
Calslaegen £ 18-07-00.
Nijeucoop £ 68-10-04.
Soeterwoude £ 170-09-04.
Soetermeer £ 57-14-00.
Segwaert £ 90-03-01.
Nijeuweveen met Vuijterbuijert £ 25-04-10.
Haserswoude £ 176-14-01.
Folio 277.
Benthuijsen £ 34-05-02.
Hoegeveen met Benthoorn £ 34-05-02.
Waddincxveen £ 75-14-07.
Blommendael bijder Goude £ 14-08-06.

Alphen £ 162-05-07.
Swammerdam £ 126-04-04.
Reeuwijck £ 28-17-00.
Tempel £ 10-16-04.
Sluijpick £ 14-08-06.
Noortwijck met Noortwijck op Zee ende Langevelt £ 537-06-07.
Lisse £ 82-18-10.
Hillegom £ 72-02-06.
Folio 278.
Voorhout £111-15-10.
Hoochmaede £ 10-16-04.
5e somma van Rijnlandt £ 5.779-19-04.
Tquartier van Delflant.
sGravesande £ 82-18-10.
Santambacht £ 155-0-04.
tHoff van Delft £ 584-04-03.
Maeslant £ 649-02-06.
Berckel £ 468-16-03.
Folio 279.
Pijnaeckel £ 429-02-10.
Kethel £ 256-0-00.
TWoutharnarsch ende Hoedenpijl £ 144-05-00.
Vlaerdingerambocht £ 288-10-00.
Souteveen £ 108-03-09.
Ruijven £ 39-13-04.
Vrijenban £ 119-00-01.
Abtsrecht £ 52-05-09.
Dorp £ 50-09-09.
Bleijswijck £ 72-02-06.
6e somma van Delflant £ 3.419-17-03.
Folio 280.
Tquarttier vander Goude, Schijelant, Arckel ende Heusden.
Haestrecht £ 176-14-01.
Heer Aertsberge onder Schoonhoven £ 104-11-07.
Vlist met Bonrepas £ 66-14-03.
Stolwijck onder Schoonhoven £ 142-08-11.
Tlant van Liesvelt met Ammers £ 108-03-09.
Halff de Nijeupoert £ 48-13-08.
Gouderack £ 117-04-00.
Tlant van Arckel.
Arckel £ 108-03-09.
Scheluijnen £ 39-13-04.
Nijeulant £ 153-05-03.
Folio 281.
Hoornaer £ 86-11-00.
Hooch Blocklant £ 119-00-01.
Leerbrouck £ 126-04-04.
Middelcoop £ 75-14-07.
Oisterwijck met Kedichem £ 153-05-03.
Heusden.
Baertwijck £ 119-00-01.
Outheusden £ 122-12-03.
Wijck beloopt heure portie £ 98-06-10. De welcke de Co.Mat. tot zijnen laste genomen heeft. Dus hijer
van dijen nijet.
Edichuijsen £ 108-03-09.
Harpt £ 81-02-09.
Brouck £ 39-13-04.
Folio 282.
Veen £ 108-03-09.
Heesbeen £ 43-05-06.

Vlijmen £ 162-05-07.
Drongelen £ 36-01-03.
Aelburch £ 43-05-06.
Engelen £ 117-04-00.
Ghenderen £ 72-02-06.
Someren £ 41-09-05.
Ethen £ 97-07-04.
Meeuwen £ 68-10-04.
Schijelant.
Ouderschije £ 198-06-10.
Folio 283
Beuckelsdijck £ 59-10-00.
Schijebrouck £ 79-06-09.
Hijllegersberge £ 216-07-06.
Cralingen £ 126-04-04.
Sevenhuijsen £ 81-02-09.
Nijeuwerkerck £ 129-16-06.
Cappelle £ 126-04-04.
Moordrecht £ 55-17-11.
Mathenes £ 18-00-07.
Schoonderloo £ 22-10-09.
7e somma van Goude etc. £ 4.000-04-07.
e
3 somma vande ommeslach tot die £ 16.837 in september anno ’71 ommegeslagen. Comt £ 42.47916-11.
Folio 284.
Ander ontfanck vanden zeven grooten opde mergen ommegeslaegen in september 1500 een
ende tzeventich opde mergentaelen daer mede die steden verpont zijn ende gebruijckt worden
bijde buijten luijden, nijet betaelende den impost opte wijnen ende bijeren binnen de zelve
steeden.
Die stede van Sinte Geertruijden berge met die Maede heeft zeven hondert zesthien mergen een
hont, daermede die zelve stede verpont is. Ende alsoe die poorters betaelende impost aldaer nijet
meer en gebruijcken dan 662 mergen 5½ hont blijft noch die gebruijckt worden bijden buijten luijden
geen impost betaelende drie ende vijftich mergen anderhalff hont, daervan zij gehouden zijn te
betaelen zeven grooten op elcke mergen. Belopende ter somme van £ 9-06-04.
Die stede van Haerlem heeft drie hondert twee ende tnegentich mergen anderhalff hont landts, die
welcke alle te saemen worden gebruijckt bij den poorters aldaer. Comt hijer voor nijet.
De steede van Alcmaer heeft 727 mergen 6 hont 5½ roeden lants, waervan de zes hondert 89 mergen
min veerthijen roeden werden gebruijckt bijden poorters aldaer ende de rest bedraegende 38 mergen
6 hont 19½ roeden, behalve de groote van den mergentaelen van zeecker meerken gelegen onder
Alcmaer werden gebruijckt bijde buijten luijden. Daervan zij schuldich zijn te betaelen zeven grooten
opte mergen. Belopende ter somme van £ 6-15-07.
Folio 285.
Die stede van Hoorn met de ampten buijten de Westpoort van Hoorn heeft vijer hondert zes ende
tnegentich mergen twee hont 75 roeden, waervan de vijer hondert negen mergen drie hont vijftich
roeden werden gebruijckt bij de poorters aldaer ende de rest beloepende zes ende tachtich mergen
vijer ende een halff hont 75 roeden werden gebruijckt bijden buijten luijden, bedraegende tot zeven
grooten op elcke mergen, de somme van £ 15-03-08.
Die stede van Medenblick heeft derthijen hondert drie ende twintich mergen twee hont lants. Die van
Oistwoude leggende onder Medenblick drie hondert zes ende twintich margen lants. Die van
Opperdoes gelegen onder de voorscreven stede hondert twee ende vijftich margen. Ende die van
Warnaertshonne mede gelegen onder Medenblick drie hondert vijer ende vijftich margen drie hont.
Comt te saemen twee duijsent hondert vijff ende twintich mergen vijff hont, daervan die mergentaelen
gelegen onder Medenblick ende die voorsz. dorpen van Oostwoude, Opperdoes ende
Warnaertshonne die bijden inwoonders der voorscreven
Folio 286.
drie dorpen gebruijckt zijn geweest zeven grooten van elcke merghen schuldich zijn in alle schijn off zij
geen poorters der voorsz. stede van Medenblick geweest en waeren. Maer alsoe de burgemeesters
der voorsz. stede van Medenblick bij requeste aende Staeten van Hollandt gedoleert hebben gehadt
als dat d’inwoonders ende ghemeeenre huijsluijden vanden voorscreven dorpen van Oostwoude,
Opperdoes ende Waernaertshonne altesaemen verpont zijn mette voorsz. stede van Medenblick ende

zulcx genouch een corpus ende lichaem waeren als condependerende ande voorsz. stede ende
wesende poorters inden vougen al wilden zij scheijden ende op hem zelven staen en zouden die
burgemeesters der voorsz. stede daer inne nijet hebben moegen consenteren, hoewel tzelve tanderen
tijden bijden ingesetenen vanden voorscreven dorpen versocht was geweest, maer was henluijden
deur oppositie vande voorsz. stede ofte regeerders vandijen bij sententie vanden Hove van Hollandt
tzelve geweijgert ende ontseijt. Ende dat die gemeen huijsluijden vande voorsz. dorpen gebruijckende
die landen daer die voorsz. drie dorpen daer die voorsz. stede van Medenblick mede verpont staet vrij
ende exempt behoorden te wesen vande zeven groten, mits betaelende den impost van haeren
wijnen ende bijeren ende dat den zelven impost mede verpacht soude worden sonder regardt
genoemen te worden dat den voorsz. dorpen inde jaere acht ende vijftich quoijeren overgelevert
hadden, gemerckt tzelve geschijet was deur onwetenschap ende inadvertentie ende persuasie van
heuren secretaris alsdoen wesende, doende die burgemeesters ende regierders der voorscreven
stede van Medenblick zulcx versouck aende voorsz. Staeten, dat die voorsz. drie dorpen vande
Folio 287.
contributie vande voorsz. zeven grooten op heurluijder mergentaelen ontlast ende ontslagen souden
moegen zijn, mits gevende impost als andere poorteren der voorsz. stede van Medenblick ende als
andere steden gewoonlick zijn te doen. Welcke requeste ende versouck bijden voorsz. Staeten gesien
ende gevisiteert zijnde hebben opden 18 e novembris 1500 vijff ende tzestich geresolveert dat alsoe
bevonden worde dat die drie voorsz. dorpen mette voorsz. stede waeren geunieert ende met
hemluijden in eene verpondinge, dat zij voortaen volstaen souden, mits betaelende den impost met
die van Medenblick voorsz. zonder vorder te betaelen de zeven grooten ende dattet voorgaende
blijven soude alst geweest is. Ende dat om redenen den Staeten daertoe moverende, breder
e
blijckende bijde copie vande requeste ende appoinctemente vande Staeten opte 14 reeckeninge van
den ontfanger Coebel saliger overgelevert. Ende alsoe nijet meer dan hondert een ende tachtich
mergen een hont 75 roeden vande voorsz. twee duijsent hondert vijff ende vijftich mergen vijff hont
bijden buijtenluijden geen poorters van Medenblick ende die voorsz. drie dorpen wesende ofte impost
betaelende gebruijckt en worden, waervan zij schuldich zijn te betaelen zeven grooten op elcke
mergen volgende den placcate daerop geëxpedieert inden jaere acht ende vijftich, stelt daeromme
alhijer in ontfange de voorscreven hondert een ende tachtich merghen een hont 75 roeden tot zeven
grooten op elcke mergen, belopende ter somme van £ 31-14-08.
Folio 288.
Die stede van Eijnchuijsen heeft zes hondert vijer ende vijftich mergen vijff hont acht ende vijftich
roeden, waervan de zes hondert acht mergen 25 roeden werden gebruijckt bijden poorters aldaer
ende de reste belopende 46 mergen vijff hont 33 roeden werden gebruijckt bijden buijten luijden,
beloepende tot zeven grooten op elcke mergen, ter somme van £ 8-04-01.
Die stede van Amsterdam en heeft gheene landen binnen heure banne gelegen, daeromme daer aff
hijer nijet.
Die stede van Eedam heeft drie duijsent drie ende tnegentich mergen lants waervan die thijen hondert
zesthijen mergen worden gebruijckt bijden poorters aldaer ende de reste beloepende twee duijsent
zeven ende tseventich mergen worden gebruijckt bijden buijten luijden, belopende tot zeven grooten
op elcke mergen, ter somme van £ 363-09-06.
Die stede van Monickendam heeft vijff hondert dertich mergen lants waervan de vijer hondert negen
ende vijftich mergen vijer hont gebruijckt worden bijden poorters aldaer ende de reste bedraegende
tzeventich mergen een hont worden gebruijckt bijden buijten luijden, daer van de zeven grooten op
elcke mergen beloepen ter somme van £ 12-05-07.
Folio 289.
Die stede van Naerden heeft vijff hondert drie ende dertich ende een halve mergen lants waervan de
vijer hondert acht ende tachtich mergen ende een halff anderhalff hont gebruijckt worden bijden
poorters aldaer. Ende de reste bedraegende vijer ende vijftich mergen vijer hont ende een halve
werden gebruijckt bijden buijtenluijden. Belopende tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van
£ 9-11-07.
Die stede van Weesp met Weespercarspel heeft twee duijsent mergen lants, daervan de vijer hondert
twee ende tachtich mergen gebruijckt worden bijden poorters aldaer. Ende de reste bedraegende
1.518 mergen worden gebruijckt bijden buijten luijden. Belopende tot zeven grooten op elcke mergen
ter somme van £ 265-13-06.
Die stede van Muijden heeft acht hondert 75 mergen lants, daervan de 618 mergen een hont
gebruijckt worden bij den poorters aldaer. Ende de reste bedraegende twee hondert zessenvijftich
mergen vijff hont worden gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot zeven grooten op elcke mergen, ter
somme van £ 44-18-11.

De stede van Woerden heeft twee duijsent vijff hondert 33½ mergen lants, daervan dat zeeckere
mergentaelen gebruijckt zijn geweest bij die van Bredevelt, Rietvelt, Barbarzwaerde, Baeckenesse
ende Snel die de zeven grooten opte mergen bij hemluijden gebruijckt altijt betaelt hebben gehadt
gelijck als buijten luijden. Maer alzoe die van Woerden den Staeten van Hollandt bij requeste ende
andere
Folio 290.
documenten verthoont hebben gehadt dat d’ingesetenen vanden zelven dorpen ende plaetsen
tsaemen tot Woerden ter kercken hoeren ende zulcx in als contribueren metten binnen poorters, tot
poorten, muijeren, graften ende andere lasten gheen vuijtgesondert de zelve stede opcommende tzij
van sheeren beeden ordinaris als extraordinaris, insgelijcx zijn die voorsz. buijten poorters in als
gepriviligeert gelijck die binnen poorters aldaer, hebben die zelve Staeten bij appoinctemente gestelt
opte zelve requeste, verclaert dat de zelve dorpen ende plaetsen voort aen vrij zullen zijn inden
ommeslach vande voorsz. zeven grooten opte mergen mits betaelende den impost opte wijnen ende
bijeren zulcx als ingesetenen der voorsz. stede van Woerden doen. Ingaende de zelve vrijdom
meijdaege ’70. Ende tgunt in voorleden tijden voorden voorsz. dorpen betaelt is inden ommeslach
vande zeven grooten tot meije ’70 voorsz. sal blijven betaelt. Blijckende bij copie auctentijcq vande
zelve requeste ende appoinctemente op de voorgaende rekening overlevert. Ende alsoe twee duijsent
vijer hondert elff mergen ende een halff vanden voorscreven mergentaelen bijden poorteren ende
voorsz. buijten poorters gebruijckt worden ende de reste vande mergentaelen bedraegende hondert
twee ende twintich mergen gebruijckt worden bijden buijten luijden geen impost betaelende, waervan
zij schuldich zijn te betaelen zeven grooten op elcke mergen, volgende den placcate daerop
geëxpediert inden jaere acht ende vijftich. Stelt daeromme desen ontfanger alhijer in ontfange de
voorn. hondert twee ende twintich merghen, beloepende ter somme van £ 21-07-00.
Folio 291.
Den Haege met Haechambocht heeft negenthijen hondert vijftich mergen zonder Nijeuweveen, daer
van gebruijckt worden bijden buijten luijden geen impost betaelende drie hondert acht mergen vijff
hont vijff ende tzeventich roeden. Beloopt tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 54-0100.
Nijeuweveen gelegen onder Haechambocht heeft twee hondert drie ende tzeventich mergen derdalff
hont, waervan die twee hondert vijff ende twintich mergen vijer hont gebruijckt worden bijden
binnenluijden aldaer ende de reste beloepende zeven ende twintich mergen vijer hont ende een halve
wordt gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 8-0701.
Die stede van Schijedamme heeft hondert zeven merghen 4½ hont lants waervan die twee ende
tnegentich merghen een halff hont gebruijckt worden bijden poorters aldaer. Ende de reste
beloepende vijfthijen mergen vijer hont worden gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot zeven
grooten op elcke mergen ter somme van £ 2-14-10.
Die stede van Gorinchem heeft negen hondert drie ende vijftich mergen drie hont ende een halve
waervan de vijff hondert tachtich mergen vijer hont gebruijckt worden bijden poorters aldaer. Ende de
reste belopende drie hondert 77½ mergen 5½ hont werden gebruijckt bijden buijten luijden. Comt tot
zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 65-05-02.
Folio 292.
Prima somma vande 7 groten opte margen daermede die steden verpont zijn ende gebruijct worden
bijden buijten luijden gheen impost betaelende £ 918-18-03.
Ander ontfanck vande zeven grooten opde mergen ommegeslaegen in september een ende
tseventich over de mergentaelen buijten de schildtaelen gelegen nijet comtribuerende inde
ordinaris beede vuijt crachte vanden octroije bijde Co. Mat. den Staten verleent opden 25 e meij
inden jaere 1558.
Die stede van Zevenbergen met die landen daeronder begrepen zijn bevonden groot te wesen naer
vuijtwijsen den aenbrengen vanden schout, burgemeesters ende regierders aldaer gedaen den 27 e
novembris 1500 tsestich, drie duijsent zeven hondert drie ende dertich ende een halve mergen ende
vijff ende twintich reoden. Belopende tot zeven grooten op elcke marghen ter somme van £ 653-0703.
Folio 293.
Die gorssen ende buijten landen leggende aende Moerdijck bijde Laege Zwaluwe, geheten Jan
Vrancken zoons lant toebehoerende Jan Heijmans zoon vande Kethel ende sGravenambacht zijn
bevonden groot te wesen binnen den soemerdijck, die joncvrouwe Johanna Jansdr. weduwe wijlen
meester Heijman vande Kethel heeft doen legghen, hondert een ende tnegentich mergen anderhalff
hont ende den dijck ende dijckstael negenthijen mergen vijff hont ende vijffentwintich roeden, de
putten ende toudelant 27 mergen vijff hont ende 62½ roeden ende den buijten hil gelegen over de

groote sloote. Noch noorde waerts vant bedijcte lant groot drie ende tnegentich mergen, belopende
tsamen drie hondert tweendetachtich mergen 37½ roeden. Maer alsoe bijden gedeputeerden vande
Staeten opten 12e junij acht ende tsestich vergadert zijnde omme te prepareren die reeckeninge van
desen rendants voorsaet meester Aernt Coebel geresolveert is geweest dat de hondert een ende
tnegentich mergen anderhalff hont gelegen binnen den soemerdijck ende den dijck ende dijckstael
groot negenthijen mergen vijff hont ende 25 roeden betalen zulcx die mergengelden naer advenant
van heure volle groote ende dat de putten ende toudelant groot zeven ende twintich mergen 62½
roeden, alsoe daer vuijt den dijck gemaeckt wordt ende gheen vruchten daervan en moegen worden
genoeten, vrij ende exemt zullen zijn inde contributie vande mergentaelen geduijrende den tijt van zes
jaeren, beginnende vanden jaere zeven ende tsestich naede expiratie vande voorgaende vondinge.
Ende de buijten hil groot drie ende tnegentich mergen geduijrende gelijcken tijt gehouden zullen zijn
op tachtentich mergen. Stelt daeromme desen rendant alhijer nijet meer in ontfange over tvijffde zeste
jaer gratie gevallen inden jaere een ende tzeventich dan twee hondert een ende tnegentich mergen 75
roeden. Beloepende tot zeven grooten op elcke mergen ter somme van £ 50-19-00.
Folio 294.
Noch van acht ende twintich ende een halff bunder lants, maeckende twee ende veertich mergen
vijfftalff hont genomt heer Otten Gors gelegen bijde Hoege Zwaluwe, bedraegende tot zeven grooten
op elcke mergen ter somme van £ 7-09-07.
De buijtendijcxe landen ende gorssen bijde Moerdijck toebeherende sinte Bastiaens gilde tot
Dordrecht zijn groot bevonden zes ende dertich mergen. Comt tot zeven grooten op elcke mergen ter
somme van £ 6-06-00.
Suijthollandt aende Moercant.
Tconvent vande Cathuijsers buijten sinte Geertruijdenberge vijftich mergen bedraecht £ 8-15-00.
Dussen vijff ende tzeventich mergen buijtendijcx £ 13-02-06.
Folio 295.
In Alblasserwaert.
Alblasserdam vijftich margen buijtendijcx. Comt £ 8-15-00.
Noch acht ende dertich mergen twee hont toebehoerende den ambochtsheer van Alblas onder den
bedrijve van Alblas. Comt £ 6-14-02.
Noch zeventhijen mergen ende een half toebehoerende den voorn. ambochtsheer, gelegen onder
Alblasserdam. Comt £ 3-01-03.
Swaenscade thijen merghen buijtendijcx geleghen voor Ghijssendam. Comt 25 st.
Alblasserdam neghenthijen mergen buijtendijcx geleghen onder den ban van Papendrecht. Comt £ 306-06.
Papendrecht over twee ende twintich mergen buijtenlants, genaemt de Pelster. Comt £ 3-17-00.
Die Ruijge ende Bloote Poluwe groot twintich mergen. Comt £ 3-10-00.
Folio 296.
Moerkerckerlant.
Puttershouck over de helft van zes ende twintich mergen bedijckt vuijterlant ende noch over twaelff
mergen onbedijckt vuijterlant, maeckende tsamen 25 mergen. Beloopt £ 4-07-06.
Noch over dander helft vande voorsz. zes ende twintich margen ende twaelff mergen alsvooren,
gelijcke £ 3-07-06.
Maesdam van vijer mergen vijff hont vuijtendijcx heijlich geest lant onder Maesdam £ 0-16-11.
Mijnsheeren lant over vijer hondert tachtich mergen vijff hont zessentwintich roeden gelegen int
nijeuwe lant, bedijckt voorde Westmase opten gront van Mijnsheeren lant £ 85-00-06.
De zelve noch over zes ende tzestich mergen twee hont onbedijct soemerlant opten gront van
Moerkerckenlant. Comt £ 11-12-02.
De zelve noch over drie ende dertich een hont die mede bedijckt zijn inden jaere zeven ende vijftich
met die dijckage van Beijerlant £ 5-16-01.
Heijnkensoort vanden vuijterlanden genaemt de Laege Nesse gelegen onder de Merwede groot zeven
ende dertich mergen ende een halve vijfthijen roeden ende zes voeten £ 6-11-03.
Folio 297.
Vanden waersman vuijt groot soemerlant gelegen ande oostzijde van Heijnkensoort bedijckt ende
onbedijckt vijer hondert een ende vijftich mergen een hont 87½ roeden. Comt £ 78-19-06.
De zelve van Heijnkensoort over thijen mergen zeven hont genaemt de Avelingen van Heijnkensoort
bedijckt metten nijeuwe lande voorde Westmase £ 0-37-04.
Noch vande zelve over vijff ende tzeventich margen vijer hont genaemt Goidtschalckoirt, bedijckt met
het voorsz. nijeuwe lant voorde Westmase £ 13-04-10.
Rijederwaert.

Heerjansdam over acht ende tsestich mergen lants gelegen inden Hoegen Nesse onder Heerjansdam
£ 11-18-00.
De zelve over drie ende twintich mergen vuijterlants voor Heerjansdam £ 4-00-06.
Folio 298.
De Linde over zeven ende vijftich ende een halff mergen lants vanden Hoegen Nesse gelegen onder
de Linde £ 10-01-03.
Rijederkerck acht ende veertich mergen twee hont vuijterlants £ 8-09-02.
De zelve van een gorsseken genaemt Fijenoort over die twee deelen, groot 18 mergen vijer hont £ 305-04.
Oist IJsselmonde over tsestich mergen vuijterlants £ 10-10-00.
De zelve over tderdendeel van tgorseken genaemt Fijenoort negen mergen twee hont £ 0-32-08.
Twestambocht van IJsselmonde over tnegentich mergen genaemt Lombaerdijen ende Verckensoirt
met die rijetvelden, beloepende tsaemen £ 15-15-00.
De zelve noch over tseventich mergen vuijterlants £ 12-05-00.
West Barendrecht over drie hondert negen thijen mergen vuijtergorssen, gelegen voor West
Barendrecht £ 55-16-06.
Folio 299.
Oist Barendrecht over vijer ende tzestich mergen vuijter gorssen, gelegen voor Oist Barendrecht met
de Zijdewij £ 11-04-00.
Out Strijen met veerthijen hondert veertich mergen, bedraecht £ 252.
Nijeuw Strijen groot zeven hondert vijftich mergen, maer alsoe tzelve noch onbedijct ende metten
water gemeen leijt, daeromme alhijer daer aff nijet.
Kanttekening: Achtervolgende het accoort metten Staten gemect maecken dese (……) mit 20 margen
voor 7 jaren. Daeromme hier over het 2 e 7e jairs vande voorsz. 20 marghen volgende de voorsz.
accorde £ 3-10-00.
Vande vroonlanden leggende binnen den bedrijve van Nijeuwe Strijen om redenen alsvooren, alhijer
daeraff nijet.
Cromstrijen met de Group zeven hondert 7½ mergen 20 roeden, bedijckt inden jaere ’39, bedraecht £
123-16-03.
Cromstrijen bedijckt met Beijerlant is groot bevonden twee hondert twee mergen tnegentich roeden.
Hijer aff getoegen voor Goidtsacker den hondersten mergen, blijft twee hondert mergen 89 roeden.
Nijeuw Strijmonde mede bedijckt met Beijerlant is bevonden groot zes mergen twee hondert zeven
roeden. Hijer af getoegen als voorn, blijft 209 zes mergen een hont negenentsestich roeden. De
Nijeuwe Group bedijckt als voorn. es groot vijer ende tseventich mergen vijer hont 78 roeden. Hijer aff
getoegen alsvoorn blijft vijer ende tzeventich mergen. Belopende tsamen dese drie parthijen twee
hondert tachtich mergen twee hont 87 roeden. Belopende tot elcken mergen zeven groot ter somme
van £ 49-01-08.
Folio 300.
Die Cathuijsers buijten Utrecht hondert vijer mergen vijer hont 72 roeden gelegen binnen tnijeuwe
bedijckte lant voor de Westmase £ 18-06-09.
Die van Out Strijen achthijen mergen twee hont 7½ roede die zij leggende hebben int nijeuwe
bedijckte lant voorde Westmase £ 3-04-02.
Die van toudelant voorde Westmaze hondert vijff ende tnegentich mergen 128 roeden. Comt £ 34-0303.
Die van Strijmonde van acht ende vijftich mergen twee hont negen ende tachtich roeden zes voeten £
10-04-08.
Van tbedijckt soemer heijlich geest lant groot vijer ende twintich margen ende vande buijtendijcxe
Clem groot negen ende twintich mergen. Comt tsaemen drie ende vijftich mergen £ 9-05-05.
Folio 301.
Sinte Anthonis polder groot 446 margen £ 78-01-00.
Roen met Pendrecht over acht hondert zessentwintich merghen vijff hont zes ende dertich roeden
ende een halff. Comt £ 144-14-01.
Aelbrants waert twee hondert een mergen anderhalff hont lants. Comt £ 35-04-04.
Bonavontura groot twee hondert vijer ende tachtich mergen een hont acht ende dertich roeden.
Volgende de controrolle vande verpachtinge vandijen gedaen opden vijer ende twintichsten julij ’56
berustende inde Reeckencamer van Hollant. Beloopt tsamen £ 49-14-09.
Kanttekening: Dingelanden van Bonaventura over langen volgende een accordt mitten Staten voor 10
jair gemaect £ 26-05-00.
Abbenbrouck zeven hondert zes ende tnegentich marghen vijff hont. Comt £ 89-08-10.

Heenvlijet thijen hondert vijff margen bedraecht hondert vijff ende tseventich ponden zeventhijen
schellinghen zes penningen, gemerckt ter cause vandijen noch is hangende proces ongedecideert
voorden Grooten Raidt tot Mechelen. Ende dat den ontfanger tnampt ontseijt is ende zulcx de hant
gesloeten. Daeromme alhijer alleenlick voor memorie.
Folio 302.
Tgors genaemt die Sandekens over 30 margen inde plaetse van 60 margen van suijt cavel. Comt £ 505-00.
2e somma van Suijt Hollant £ 2.110-14-06.
Tquartier van Haerlem met Kennemergevolch.
Bresaep hondert zesthijen mergen. Comt £ 20-06-00.
Wijck op Zee een ende veertich mergen anderhalff hont lants. Ende dat inde plaetse van heure portie
inde een ende veertich duijsent acht hondert zeven ende dertich ponden, daervan hemluijden bijden
Staeten van nijeuws gratie ende quijtscheldinge is gedaen van eenen tijt van zes jaeren, daer van
tjaer 1500 een ende tseventich tvijffde zeste jaer aff is. Comt tot zeven grooten opte merghen £ 7-0404.
Folio 303.
Die dorre Geestermeer gelegen inden ban van Vuijtgeest die inden jaere acht ende vijftich is bedijckt
geweest bij Adriaen Nannincxz. schout tot Alcmaer cum socijs, is groot bevonden binnen den
geheelen rinck ofte paelen met die binnen sloeten molenwerff inde 27 mergen min 32 roeden. Comt £
4-14-09.
Tconvent vande Reguliers inden Beverwijck ende die nonnen aldair groot 41½ morgen. Comt £ 7-0503.
Noch de nonnen aldair 25 morgen. Comt £ 4-07-06.
Vrieslant met Kennemergevolch.
Veenhuijsen twee hondert mergen. Comt £ 35.
Burchoorn twee hondert 78 mergen twee hont. £ 48-14-02.
Vanden Jenel dat onbedijckt lant is, leggende aende zuijtzijde van Cooge, groot acht ende veertich
mergen. Bedraecht £ 13-08-00.
De vrije vroenen vande Co. Mat. groot negen hondert acht ende vijftich margen £ 167-13-00.
Egmont Binnen groot zeven hondert zes ende twintich margen. Egmont opde Hove met tlant vande
grave groot twee hondert vijer ende tzeventich margen. Egmont op Zee twee ende een halff mergen.
Tsamen thijen hondert 2½ mergen. Alsoe de Co. Mat. de zelve tot zijnen laste genoemen heeft,
daeroff alhijer nijet.
Folio 304.
Die mergentaelen gelegen inden polder van Achtermeer binnen den bedrijve van Alcmaer zijn
bevonden nijet grooter te wesen dan 31½ mergen. Beloopt ter somme van £ 5-10-03.
3e somma van Haerlem mit zijn gevolch £ 309-03-09.
Amsterlant, Waterlant, Zeevanck ende Goijlant.
Vande twee hondert acht ende tnegentich mergen drie hont lants gelegen onder Weesp buijten de
schiltaelen comt tot zeven grooten op elcke mergen £ 52-04-09.
Der Schellinck twee hondert tachtich mergen tot zeven groten op elcke mergen. Comt £ 49.
Ouderkerck twee ende tachtich margen drie hont tot zeven grooten op elcke margen. Comt £ 14-0809.
Folio 305.
Urck ende Emeloirt, alsoe den zelven bijden Staeten gratie gedaen is, daeromme alhijer daer aff nijet.
4e somma £ 115-13-03.
Rijnlandt.
Warmont van veerthijen mergen toe behoerende de Vrije Bouchorst £ 2-09-00.
Laech Boscoop 239 merghen. £ 41-15-06.
Splinters ambocht ofte Zuijtwijck 76 mergen. £ 13-06-00.
Reijerscoop drie hondert dertich mergen £ 57-15-00.
Middelburch drie hondert twaelff mergen £ 54-12-00.
Alckemaede acht ende twintich merghen, toebehoerende de Vrije Bouchorst £ 4-18-00.
Groot Burgravenveen vijff ende dertich merghen. Comt £ 6-02-06.
Folio 306.
Cleijn Burgraverveen zeven ende twintich mergen. £ 4-14-06.
Reijnsburch drie hondert mergen. Comt £ 52-10-00.
Noch zoe heeft die voorscreven abdije van Reijnsburch hondert twee ende veertich mergen lants
gelegen buijten die schiltaelen, genaemt de Vrouwe Venne. Bedraecht tot zeven grooten op elcke
mergen ter somme van £ 24-17-00.

Van twintich mergen lants toebehoerende aen thuijs te Nes bij Oudewater £ 3-10-00.
Schoot vijer hondert een ende tachtich mergen. £ 84-03-06.
sGrevelsrecht drie ende dertich mergen. £ 5-15-06.
Die commanduijer van Waerde hout in Barbarswaerder zeven ende twintich mergen ende onder
Waerder tzeventich mergen. Tsamen zeven ende tnegentich mergen. Comt £ 16-19-06.
Folio 307.
Een noch onder Haserswoude vijer ende vijftich mergen vijff hont. Comt £ 9-11-11.
5e somme £ 383-00-11.
Delflandt.
Ackersdijck ofte Vrouwenrecht een ende tachtich mergen. £ 14-03-06.
Den Tempel elff ende een halff mergen £ 2-00-03.
Schielant.
Tambocht van Nijeuw Ruijchbrouck ofte Croeswijck groot achthijen mergen. £ 20-13-00.
Nijeuw Mathenes groot hondert vijftich mergen. £ 26-05-00.
Die mergentaelen genaemt de Wilde Veenen onder Zevenhuijsen groot zes hondert een ende tsestich
mergen drie hont negen ende tsestich roeden ende die Lantscheijdinge hondert 38 mergen twee hont
31 roeden, die gereduceert zijn opde helft ende op tvoorsz. lant gehoocht. Comt zeven hondert 30
mergen vijer hont vijer ende tachtich roeden ende een halve. Daervan genoemen twee voor een
volgende der Staten consent vanden 5 e aprilis 1570, bij twelck die gemeen bruijckers van dijen gegunt
is continuatie voor eenen tijt van ander zes jaeren, beginnende nae dexpiratie vande voorgaende
vouwinge, wesende alhijer tderde zeste jaer. Beloopt van vierhondert mergen. Comt daervan alhijer £
70.
Folio 308.
De hondert veertich verloeren mergen gelegen tusschen Bleijswijck ende Zevenhuijsen zijn bijden
Staeten gevonden, twee voor een blijvende tzeventich mergen. Comt £ 12-05-00.
Tbuijtendijcxe lant genaemt het Honterlant onder Naeltwijck 57 mergen drie hont. Comt £ 10-01-03.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Maeslant hondert vijer mergen een hont.
Comt £ 18-04-07.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder Vlaerdinger ambocht hondert achthijen mergen een hondt.
Comt £ 20-13-07.
Folio 309.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Vlaerdingen derthijen mergen drie hont.
Comt £ 2-07-03.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder Barberspolder elff mergen drie hont. £ 2-00-03.
TCortelant gelegen onder den bedrijve vande Kethel achthijen mergen. £ 3-03-00.
Die buijtendijcxe landen gelegen voorde hondert mergen van Nijeuw Mathenesse groot 38 mergen
vijff hont. Comt £ 6-15-11.
Oostwaerts nae Delffshaven de buijtendijcxe landen gelegen voorde vijftich margen voor Nijeuw
Mathenes groot zeven ende dertich mergen drie hont. Comt £ 6-11-03.
De stede van Delffs grienten ande westzijde vande haven vijer mergen. Comt 14 st.
Doostzijde van Delffshaven de buijtendijcxe landen ende anwassen, streckende tot aen die Lueven
toe bij Rotterdam groot 37 mergen een hont. Comt £ 6-10-01.
Die Lueven off oostwaerts die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Rotterdam, groot
zijnde dertich mergen drie hont. Comt tot zeven grooten alhijer opte mergen £ 5-06-09.
Folio 310.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Rotterdam, groot zijnde dertich mergen drie
hont. Comt tot zeven grooten alhijer opte mergen £ 5-06-09.
Die buijtendijcxe landen onder den bedrijve van Cralinghen, groot tweendedertich merghen elff
roeden. Maer alsoe van vijer mergen hem gedaen is gratie tot wederseggen. Comt alhijer £ 5-12-01.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Cappelle, groot zijnde neghenthijen merghen
een hont. Comt £ 3-07-01.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Nijeuwerkerck groot veertich mergen twee
hont. Alhijer £ 7-01-02.
Die buijtendijcxe landen gelegen onder den bedrijve van Moort drie ende twintich mergen. Comt alhijer
£ 4-00-06.
6e somma £ 297-15-06.
Goude, Rotterdam, Arckel ende Heusden.
Brouck hondert acht ende twintich merghen 25 roeden. Comt £ 22-08-01.

Folio 311.
Die mergentaelen vanden Nes zijn mede begrepen inde acht hondert veertich mergen van die van
Moordrecht ende zijn daer mede verpont, blijckende bijde achtste voorgaende reeckeninghe folio 56
verso. Daeromme alhijer daeroff nijet.
Tlant van Steijn ende Corte Haerlem acht hondert vijff ende tzeventich margen twee hont. Alhijer £
153-03-08.
De Vrije Honnen gelegen ontrent der Goude in ende an tlant van Steijn groot wesende 58 mergen die
contribuerende ende betaelen moeten volgende den accorde met hemluijden gemaeckt in januariuo
1569 stilo curie, zijn gehouden te betaelen vijff pont siaers voor heurluijder mergentaelen. Ende ter
cause vande atterminatie van heurluijder achterstallen voor 16 jaeren tijt £ 6-08-00 siaers. Ende dat
voor eenen tijt van thijen jaeren, ingaende meij ’69. Maect tsamen £ 11-08-00.
Tlant binnen den bedrijve van Oudewater drie ende tsestich mergen vijer hont. Comt alhijer £ 11-0300.
Die mergentaelen geleghen onder Oudewater die namaels aengebrocht zijn ende bevonden groot te
wesen vijff ende twintich mergen een hont negen roeden, volgende de metinge vanden lantmeter van
Oudewater. Comt alhijer £ 4-08-01.
Folio 312.
Polsbrouck onder Arenberghe groot vijff hondert twintich mergen. Comt £ 91.
Cabauw twee hondert acht ende veertich mergen. Comt alhijer £ 43-08-00.
Seventer twee hondert tachtich marghen. Comt alhijer £ 49.
Vlijet hondert elff merghen. Comt alhijer £ 19-08-06.
Tneereijnde van Spijck onder Rennoij groot twee hondert acht mergen. Comt alhijer £ 36-08-00.
Ende als vanden landen van IJsselsteijn, Leerdam met Schoenrewoert, Jaersvelt, Ackoij, tovereijnde
van Spijck, Polsbrouck onder IJsselsteijn ende Bentscoop heeft de Co. Mat. tot zijnen laste
genoemen. Dus hijer daervan nijet.
Folio 313.
Noch buijtendijcxe landen ende andere onlanden nijet begrepen inde schiltaelen gelegen tot
Arckel.
Die elsen toebehoerende de Co. Mat. groot drie ende een half mergen. Comt £ 0-12-03.
Coenrewaerdt 14 mergen. comt £ 2-09-00.
Noch tmanhuijs Coenrewaert aende zuijtzijde de weduwe van Grootvelt, Jan van Loenen, de bagijnen
waert streckende vande kercke van Arckel tot den dam toe mette kennep werven, groot bevonden
tsamen zeven margen een halff hont 31 roeden. Comt hijer £ 0-24-10.
De Mandelcamp derthijen mergen. £ 2-05-06.
Noch zoe heeft de Co. Mat. aldaer een grient met wat weijlants genaemt de Plecken, groot vijer
mergen. Comt alhijer 14 st.
Folio 314.
Noch hebben Jan Snouck ende Joost van Rijswijck een grient groot vijff ende een halff merghen.
Comt alhijer £ 0-19-03.
Oisterwijck met Kedichem van zeeckere vuijterwaerden groot acht ende veertich mergen, leggende
aldaer. Comt £ 8-08-00.
De Galchwaert toecoemende de Co. Mat. groot thijen mergen vijer hont. Comt alhijer £ 0-37-04.
De Groote waert oick toecomende de conincklicke maiesteijt groot achthijen ende een halve mergen.
Comt £ 3-04-09.
Noch een stuck lants genaemt Gelchums lant groot vijff mergen. Comt hijer £ 0-17-06.
De cuijlen met de rijetplecken groot acht ende een halff mergen. Comt hijer £ 0-29-09.
De plaetse vande steenovens ende een werff groot anderhalff mergen. £ 0-05-03.
Die quellinge met den doelen groot acht ende een halff mergen. Comt alhijer £ 0-29-09.
Folio 315.
Noch twee schilden met een ommeloop groot vijer ende dertich mergen. Alhijer £ 5-19-00.
Ternijsweer oft Hoeven toebehoerende meester Michiel Menninck, Jan Knobbout, Adriaen van Megen
met heuren consorten, groot zes ende veertich mergen. Alhijer £ 8-01-00.
Heusden.
Herpt heeft binnendijcx toebehoerende dabdije van Beeren twee hondert vijer ende twintich mergen
ende noch buijtendijcx lant ontrent der abdije vijer ende veertich mergen. Tsamen twee hondert acht
ende tsestich mergen. Comt alhijer £ 46-18-00.
De Vlijmsche Cavelinge groot vijer ende tnegentich margen. Comt £ 16-09-00.
Noch hebben die van Veen zeeckere mergentaelen leggende buijtendijcx, den Rijswaert dertich
mergen, Raephorst waert veerthijen mergen. Tsamen groot vijer ende veertich mergen. Comt £ 7-1400.

Folio 316.
Noordeloos zesthijen hondert vijftich margen. Comt hijer £ 288-15-00.
Asperen derthijen hondert een ende dertich mergen vijff hont zeven ende veertich roeden. Comt
alhijer £ 233-01-09.
Heucquelom twaelff hondert drie ende twintich mergen. Comt alhijer £ 214-00-06.
Honsenoort zes ende vijftich mergen. Comt alhijer £ 9-16-00.
Nijeupoort groot zeven ende een halff mergen wesende gemeente ende is bijden Staten vrij gelaeten
tot wederseggen. Daeromme alhijer nijet.
Die stede van Woudrichem met tlant van Althenai heeft die Co. Mt. tot sijne laste genoomen.
Dairomme hier nijet.
7e somma van Goude etc. £ 1.298-06-10.
4e somma vande voorsz. 7 groten opte margen in september ’71 ommegeslagen £ 5.383-12-10.
Folio 317.
Ander ontfanck van penningen bij dese ontfanger ende deser reeckeninge deur last vanden
Staten op renten genoemen, den penning zestien omme dezelve penningen indijen de
voornompden Staten die souden moegen dienen te emploijeren tot lossinghe van
renten vercoft den penninck twaelffve.
Leijden.
Jan Reijers zoon van Gelre zeven ende dertich ponden thijen schellingen munte deser reeckening
siaers ter losse den penninck zestiene, innegaende den acht ende twintichsten meije 1500 twee ende
tzeventich. Comt over thooftgelt £ 650.
Amsterdam.
Sijmon Cornelis zoon van Monnickendam tweende tsestich ponden thijen schellinghen siaers munte
ende ter losse alsvoorn. Innegaende den tweeden januarij 1500 tweende tzeventich stilo communi.
Comt over thooftgelt £ 1.000.
Lucas Meijnaerts zoon tot Amsterdam hondert ponden siaers munte ende ter losse als voorn.
Ingaende den acht ende twintichsten januarij 1500 twee ende tseventich stilo corie. Comt over
thooftgelt £ 1.600.
Folio 318.
Sinte Agnijeten convent tot Amsterdam achthien ponden thijen schellingen siaers munte ende ter
losse als voorn. Innegaende (niet ingevuld). Comt over thooftgelt £ 296.
Rotterdam.
Huijbrecht Pieters zoon Sloot twee ende veertich ponden siaers munte ende ter losse alsvoorn.
Innegaende den 5e decembris 1500 een ende tzeventich. Comt over thooftgelt £ 672.
Hage.
Jouffrouwe Johanna van der Mersche zeven ende twintich ponden siaers munte ende ter losse
alsvoorn. Innegaende den 25e julij 1500 een ende tzeventich. Comt over thooftgelt £ 432.
Cornelis Franchois van Geestdorp tsestich ponden siaers munte ende ter losse alsvoorn. Innegaende
den naestlesten julij 1500 een ende tzeventich. Comt over thooftgelt £ 960
5e somma £ 5.560.
Folio 319.
Ander ontfanck van zeeckere partije gestelt bij maniere van verhael.
Desen ontfanger stelt alhier in onfange bij maniere van verhael de somme van vijfthien hondert
zeventhien ponden seventhien scellingen vier penningen munte voorn. ter saecken van de
atterminatie ende respijt inden maent van november 1564 bijden Staten gegunt die van Texel van
allen heuren achterwesen. Welck sij schuldich waren soe van ordinaris als extraordinaris, beeden,
thienden penninck, margengelt etc. tot den voirsz. jaere ’64 excluijs. Ende dat voorden tijt van acht
e
e
jaren daer van Kersmis 1564 voirsz. het 1 achste jaer verscheenen was. Compt alhier over het 7
achste jaer gevallen Kersmis 1571 tijde deser reeckeninge gelijcke somme van £ 1.517-17-04.
6e somme £ 1.517-17-04.
Ander ontfanck van parthijen van renten die desen ontfanger hijernae prouffiteert per debet
quitantie. De welcke alsnoch onbetaelt immers bij hem nijet betaelt wesende hij alhijer tot
prouffijte vande Staten brengt in ontfange bij forme van verhael.
Desen ontfanger stelt alhijer in ontfange de somme van vierthien duijsent 64 £ 4 sch. 10 penn. daertoe
dat monteren diversche parthijen van renten die den zelven ontfanger bij debet quitantie hijer nae in
vuijtgeven profiteert. Blijckende bij pertinente declaratie ende specificatie der zelver hijer over gelevert.
Welcke parthijen renten overmits den ontfanck bijden ontfanger Franchois van Valckesteijn, Cornelis
van Coolwijck ende ander commissarissen tresauriers ofte officijers gehadt

Folio 320.
volgende de correctien eensdeels daervan gedaen bijde gedeputeerden van mijnen heeren de Staten
opt quoijer vanden restanten bij desen rendant mijnen heeren voirscreven overgelevert. Soe vanden
imposten vijftich duijsent, eenenveertich duijsent ponden, zeven grooten ende twee stuvers op de
mergen, opgestelt, ommegeslaeghen ende verscheenen tijde van desen ontfangers administratie die
daervan overzulcx ten vollen verantwoort. Mede overmits de gratien, quijtscheldingen ende
atteminatien bij mijnen heeren de Staten (om zeeckere respecten) van veelender zelver imposten
ende ommeslaeghen gedaen, insgelijcx dende innudatie desgast ende verarminghe van diversche
quartieren inde Alblasserwaert, Crimpenrewaert ende landen van Arckel, daervan dijen overmits
egeene penninghen van ommeslaeghen tijde deser reeckeninge gedaen en hebben connen geïnnet
worden. Monterende alle de zelve bij ander ontfange geremiteerde ende resterende partijen van
imposten ende ommeslaeghen voorsz. tot ongelijck meerder somme alsdoen de voorsz. onbetaelde
parthijen renten. Soe en soude den voornomden ontfanger de zelve parthijen renten nijet connen
betaelen ten waere mijnen heeren de Staten hem gelieffde te dijen fijne te doen hebben zeeckeren
ontfanck. Dus hijer over de zelve £ 13.301-08-07.
7e somme £ 13.301-08-07.
4e grossa somme £ 124.480-08-03.
Totalis somma van alle den ontfang dese reekening comt £ 409.043-19-02.
Folio 321.
Vuijtgeven.
Eerst zoe wordt alhijer bij desen ontfanger in vuijtgeven genoemen de somme van twee hondert een
ende tzeventich duijsent ponden munte deser reeckeninge, over tweede jaer vande beede van twee
hondert een ende tzeventich duijsent gelijcke ponden siaers, bij hemluijden zijne Mat. geaccordeert
ende geconsenteert voorde redemptie vande thijenden ende twintichsten penning vande
coopmanschappen van allen meublen ende immeublen goeden voor eenen tijt van twee jaeren.
e
Tvoorscreven tweede jaer verschenen zijnde den 14 augusti 1500 een ende tseventich tijde deser
reeckening. Daervan desen ontfanger de Co. Mat. gedaen heeft goede reeckening, bewijs ende
reliqua alst blijckt bij extract auctentijck der zelver reeckeninge ende van tslot vandijen hijer
overgelevert. Dus hijer de zelve £ 271.000.
Kanttekening: Alzoe ende desen rendants reeckening vande £ 271.000 over het tweede jaire
redemptie vande 10e ende 20e penning bij hem den coninck gedaen tot Utrecht gehoort ende
gesloeten den 7e maije anno 1574, bevonden es bij hem nijet meer betaelt te sijn dan £ 271.563-10-06
sulcx dat hij indien schuldich blijft £ 22.823-19-06 ende hij bij zijn rekening van £ 271.000 over het
eerste jaire vande voersz. redemptie schuldich blijft £ 1.160-10-00 die gedraegen sijnde opt slot van
die tweede rekening, maeckende tesaemen dat hij vande voorsz. tweemael £ 271.000 schuldich blijft
£ 23.984-00-06, zulcx dat hij het reliqua naluijden den tekst desen rekening nijet voldaen heeft ende
dairomme dit voorsz. £ 23.984-00-06 getoegen vande voorsz. leste £ 271.000 wordt midtsdien den
rendant hier nijet meer gelegen in vuijtgeef dan £ 247.065-19-06 (onner) (handelt) zijn recht vande
souffisante inde voersz. twee rekeningen folio ultro verso verhaelt ende blijfven die Staten in heur
geheel ende gerechticht vande deforten ende dat vanden quitantie vanden rekening in beijde die
voirsz. rekeningen verhaelt, hem gepasseert ende bij hem niet betaelt (..) dit geconfisqueert of tot
behoef vande gemeene saecke geëmploijeert zijn ende daeromme die vuijtgetoegen somme
gecorrigeert tot £ 247.065-19-06.
Prima somma £ 247.065-19-06.
Folio 322.
Ander vuijtgeven.
Ende dat vande betalinge van een jaer losrenten staende alsnoch ongelost, gevallen ende
verschenen zedert den eersten dach van meij anno 1500 een ende tzeventich tot den lesten aprilis
daeraen volgende beijde incluijs. Welcke renten van tgemeen landt van Hollandt tot furnissement van
allen den beeden gevallen zedert den jaere 1500 tweendevijftich wesende alde zelve alsnu ter losse
den penning zesthien, achthijen ende twaelff.
Eerst tot Ziericxzee.
Vercocht inden jaere ’53.
Cornelis Ocker Sijmons zoon tachtich ponden munte voorn. over een jaer renten hem verscheenen
den 5e decembris 1571. Alhijer de zelve £ 80.
’53.
Quirijn Claes Eijnoutsz. hadde jaerlicx telcken 10 e decembris de somme van tzestich ponden munte
voorn. Welcke rente bij desen ontfanger inden jaere 1570 gequeten ende gelost is, blijckende bij zijne
laest voorgaende reeckeninge vanden zelven jaere. Daeromme alhijer vandijen nijet.

Folio 323.
’53.
Joncvrouwe Catharina van Weldam weduwe van Dirck van der Moelen veerthijen ponden drie
schellingen zes penningen munte voorn. over een jaer renten haer verscheenen opten eersten dach
van meij 1571. Alhijer de zelve £ 14-03-06.
Kanttekening: Bij quitantie geteijckent bij (J..) Willemsz. Bloemendael van Delff.
’53.
Cornelis Ocker Sijmonsz. achtendeveertich ponden over een jaer renten hem verscheenen den 4 e
decembris anno ut supra. Alhijer de zelve £ 48.
Kanttekening: Quitantie van Gillis van Lorre als man ende voocht van joffr. (Lumia) Marinus ende als
voocht van Marinus Marinusz. haer broeder.
’53.
Quirijn Claes Eijnoutsz. hadde jaerlicx telcken 10 e decembris de somme van tsestich ponden munte
voorn. Welcke rente bij desen ontfanger inde jaere 1570 gequeten ende gelost is, blijckende bij zijne
laest voorgaende reeckeninge vanden zelven jaere. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Prima zomma vande voirsz. maent van meije £ 142-03-06.
Junius.
’53.
Dezelve Quirijn den 10e decembris £ 66 siaers bijden ontfanger gelost ut supra. Dus hijer nijet.
’55.
Maerten Willem Sijmonsz. veertich ponden siaers over een jaer renten hem verscheenen den 3 e
decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
e
2 zomma vande maent junio £ 40.
Folio 324.
Julius.
’55.
Jan Anthonis Pieters zoon acht ende veertich ponden over een jaer renten, hem versceenen op den
7e decembris annis ut supra. Alhijer de zelve £ 48.
’55.
Cornelis Ocker Sijmons zoon veertich ponden over een jaer renthen, hem verscheenen opden 5 e dach
van december anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
‘55
Quirijn Claes Eijnouts zoon hadde jaerlicx den 10e decembris de somme van £ 100 munte voorn.
welcke rente bij desen ontfanger inden jaere 1570 gequeten ende gelost is, blijckende bij zijne laest
voorgaende reeckeninge vanden zelven jaere. Daeromme alhijer vandijen nijet.
3e somma vandese maent julij £ 88.
September.
’56.
Cornelis Ocker Sijmons zoon vijer ende tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
5e dach van december anno voorsz. Alhijer de zelve £ 84.
4e somma £ 84.
Folio 325.
December.
’56.
Cornelis Jans zoon Huijbert als gestelt voocht vande weeskinderen van Anthonis Harmansz. Huijbert
zes ent sestich ponden derthijen scellingen vijer penningen over een jaer renten hem verscheenen
den eersten dach van december anno voorsz. Alhijer de zelve £ 66-13-04.
’56.
De weduwe van Marinus Willem Jacobs zoon zessentsestich ponden derthijen schellingen vijer
penningen over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e dach decembris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 66-13-04.
’56.
Jan Harmansz. Huijbert acht ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
derden decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 48.
5e somma vande maent decemberis £ 181-06-08.
Martius.
’56.
Quirijn Claes Eijnouts zoon hadde jaerlicx den 15 e decembris de somme van zessentsestich pont
derthijen schellinck vijer penningen. Welcke rente bij desen ontfanger inden jaere 1570 gequeten
ende gelost is. Blijckende bij zijne zelven jaere. Daeromme alhijer vandijen nijet.

Folio 326.
’57.
Quijrijn Claes Eijnouts zoon hadde jaerlicx den 10 e decembris de somme van hondert tsestich ponden.
Welcke rente bij desen ontfanger inden jaere 1570 voorsz. gequeten ende gelost is, blijckende bij
zijne laest voorgaende reeckeninge vanden zelven jaere. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Prima somma van renten vercoft ende tot betaelt ter Ziericzee £ 535-10-02.
Middelburch.
Julius.
’53.
Jacques Franchois de Quesnoij vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten
julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
’55.
Maerten Bucwouts zoon tot Haerlem bij successie van Cornelis Schobbelant van Crompvliet vijff en
veertich ponden over een jaer renten hem verscheenen den eersten julij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 45.
’55.
Jacob Willems zoon als gemachtich van zijn moeder ende broeders kinderen van Willem Jans zoon
wonende in Beijerlant, acht ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten
decembris ann voorsz. Alhijer de zelve £ 48.
Folio 327.
Prima somma vande maent julij £ 48.
Augustus.
’57.
Heijnrick Heijnricx zoon van der Mortele als zoone ende erffgenaem van Paulina Verdeel Gerrits
dochter, dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19 e augustij anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 30.
’56.
Heijnrick Heijnricx zoon vander Mortele als soon ende erffgenaem van Paulina Gerrits dochter twee en
twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e augusti anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 22-10-00. £ 20-10-00.
2e somma vande maent augusto £ 50-10-00.
September.
’56.
De ghasthuijs meesters inde Beverwijck als transport hebbende van Pieter Claesz. twee ende tsestich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 9 e septembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 62-10-00.
3e somma van september voorsz. £ 62-10-00.
Folio 328.
December.
’56.
Die weeskinderen van wijlen Jan Houck drieendertich ponden zes schellingen acht penningen over
een jaer renten, haer verscheenen den 15 e decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 33-06-08.
Kanttekening: Zedert overgelevert quitantie van (Willem) Pietersz. als man van Maijken Houx.
’56.
e
Meester Jacob de Quesnoij vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8
december anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
4e somma van december £ 78-06-08.
e
2 somma van renten tot Middelburch £ 299-06-08.
Mechelen.
Junius.
’57.
Meester Willem Artus vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
3e somma £ 15.
Bruessel.
Maius.
Joncvrouwe Anthonia Weijts bij transport van Jan Pijnssen hebbende overdracht van Aelbrecht van
Loo vijff entzeventich ponden over een jaer renten, haer verschenen den 21 e octobris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 75.

Folio 329.
Prima somma vande maent meij voorsz. £ 75.
Junius.
’54.
Meester Philibert de Bruxelles raidt ordinaris vanden secreten raide des conincx vijff ende tzeventich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
2e somma vande maent junij voorsz. £ 75.
Augustus.
’54.
Dezelve meester Philibert de Bruxelles hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 4e dach julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 150.
3e somma vande maent augusto £ 150.
December.
’53.
Meester Jan van Wijerden secretaris ordinaris inden secreten raide ende joncfrouwe Marie Clercx zijn
huijsvrou vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 8 e decembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
Folio 330.
’56.
Meester Gillis de Hertoich doctor in medicijnen vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 10e decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Jan van Wijerden secretaris ordinaris vanden secreten raide des conincx ten behouve van joncvrouwe
Johanna, Balthasars, Marie ende Lijsbeth zijn vijer voor kinderen geprocureert bij joncvrouwe Marie
Clercx vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, verscheenen den 15 e decembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
e
4 somma van december £ 195.
4e somma vande renten tot Bruijssel betaelt £ 495.
Louven, Hasselt, Maestricht, Breda ende sHertoegenbosch.
Maius.
’53.
Meester Ghijsbrecht van Loijen tot Loeven zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 1e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Pieter van Nitsen burgemeester tot Hasselt zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen opten 22e augustij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie (gegeven) bij Marie Hermanus weduwe Pieters vander Nijtsschen.
’57.
Folio 331.
Lambrecht Willems zoon Harinck als getrout hebbende Aelbertgen Jacob Cornelis dochter weduwe
wijlen Pieter Lenaertsz. Thuijl tot sHertoegenbosch vijffentzeventich ponden siaers over een jaer
renten, hem verscheenen den 24e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’57.
Aert Wouters zoon tot sHertoegenbosch zeven ende twintich ponden siaers, verschijnende jaerlicx
opden 24e dach van meij over een jaer renten, hem verschenen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
’57.
Anthonia weduwe wijlen Pieter Ghijsbrechts zoon tot sHertoegenbosch achthijen ponden vijfthien
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 1815-00.
Kanttekening: Bij quitantie bij Thonisgen Jacob Cornelisdr.
Prima somma vande maent maij voorsz., comt £ 195-15-00.
Junius.
Catharina van Assendelft wedue wijlen heer Willem van Lochorst bij transport van jouffrouwe Adriana
van Nassouw weduwe wijlen Dirck van Assendelft tot Breda vijff hondert vijff ende twintich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e aprilis anno voorscreven Alhijer de zelve £ 525.
2e somma vande maent junij voorsz. £ 525.
Folio 332.
Januarius.
’57.
Joris Trompes bij transport van meester Loedewijck van Brunen canonick van sinte Jacobs kercke
binnen Loeven vijfthijen ponden over een jaer renten verschenen den 15e januarij anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 15.

Susanna van der Vinne suster ende erfgenaem van meester Gregorius vander Vinne twaelff ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 5e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
3e somma vande maent januarij voirsz. £ 27.
Februarius.
’59.
Pieter Heijnricx zoon als erffgenaem van wijlen zijn moeder Anneken Pieter Heijnrick Smits dochter
achtijen ponden vijthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e meij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
’59.
Pieter Ghijsbrechts zoon neghen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e meij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
’59.
Ghoert Smits Pieters zoon als man ende voocht van Anthonia Jacobs dochter weduwe wijlen Pieter
Ghijsbrechtsz. vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e meij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 15.
Folio 333.
’57.
Meester Heijnrick Agileus bij overdracht van zijn vader Anthonis Heijnrick Loens zoon tot behouff van
Janneken, Heijnricken ende Gillis zijn drie kinderen geproduceert bij IJda Heijnrick Strijcx dochter
zessende vijftich ponden vijff schellinghen over een jaer renten, hem verscheenen den 1 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 66-05-00.
’57.
Meester Reijnier Zwijn zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 25e dach van meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’57.
Gheertruijt Huijbert Heijnricx dochter bij transport van heer Dirck Jans zoon van den Brouck priester
twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £
12.
’57.
Anna Vijge weduwe wijlen Aelbrecht van Deventer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 24 e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Folio 334.
57.
De zelve vijff ende tseventich ponden over een jaer renten, hier verscheenen den 24 e meij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’57.
Joostken de weduwe van Dirck Loenis zoon van Wijck dertich ponden over een jaer renten, haer
e
verscheenen opten 20 dach van meije anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
e
4 somma vande maent februari £ 291.
Martius.
’57.
Joostken weduwe van Dirck Loenisz. van Wijck tot sHertoegenbosch dertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 19e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Anna Vijge weduwe wijlen Aelbert van Deventer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over
e
een jaer renten, haer verscheenen den 24 meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
e
5 somma vanden maent martij voorsz. £ 67-10-00.
5e somma vande renten van Loefven, Hasselt, Meestricht, Breda, sHertoegenbosch £ 1.106-05-00.
Folio 335.
Antwerpen.
Julius.
Vercocht inden jaere ’53.
Meester Niclaes Diert als hebbende transport van Jacob Heijnricx zoon vuijt den naem van Elisabeth
heuren dochter weduwe wijlen Heijnrick Jansz. vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Prima somma £ 75.
Aprilis.
Franchoise Olislaegers weduwe wijlen Niclaes van Steenbort hondert vijff ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den lesten meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 105.
2e somma £ 105.
6e somma van renten tot Antwerpen £ 180.

Utrecht.
Maius.
’53.
Meester Boudewijn van Soutelande als man ende voocht van Catherina van Assendelft bij transporte
vanden heere van Assendelft zesthijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 16-10-00.
7e somma £ 16-10-00.
Folio 336.
Dordrecht.
Maius.
Vercocht inden jaere ’57.
Adriaen van Blijenburch Adriaensz. vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 27e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Prima somma £ 75.
Augustus.
Pieter Claes zoon poorter der stede van Nuijs hondert twaelff ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den eersten december anno voorsz. Alhijer de zelve £ 112-10-00.
’57.
Joncvrouwe Appollonia van Swijeten weduwe wijlen meester Claes Bartholomeusz. een ende dertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem (=haar) verscheenen den 29 e novembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 31-10-00.
2e somma vande maent augusto £ 144.
September.
Joncvrouwe Adriana van Persijn weduwe wijlen meester Quintijn Weijtsen bij transport van Jan Pijnsz.
gecoemen van Aernt Cornelisz. hondert twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 21 octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 112-10-00.
Folio 337.
’57.
Anna van Meroede naegelaeten weduwe van joncheer Diederick van der Lippe genaemt tHoen heere
tot Gebbenhorst elff hondert vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
17e septembris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 1.125.
3e somma van september voorsz. £ 1.237-10-00.
October.
’52.
Heijman van Blijenburch bij transport van Sijmon Jans zoon elff ponden vijff schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 11-05-00.
’52.
Adriaen van Bleijenburch als transport hebbende van Jacob Barthouts zoon negen ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 27 e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
’52.
Dammas Woutersz. als transport hebbende van Wouter Bartoutsz. negen ponden siaers over een jaer
renten, hem verscheenen den 25e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Folio 338.
’52.
Heijman van Blijenburch als transport hebbende van Cornelis Bartoutsz. derthijen ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 22 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13.
’52.
Joncvrouwe Catherina van der Meer weduwe van wijlen Cornelis Sandeling bij transport van Wouter
Thonis zoon tot IJsselmonde zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den
21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
4e somma vanden maent october voorsz. £ 48-10-00.
November.
Allert Lucas zoon van Gorchum dertich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 10e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30-05-00.
’52.
Cornelis van Blijenburch bij transport van Adriaen van Blijenburch schout van Dordrecht zijn vader
negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 9.
’53.

Meester Boudewijn Jacobs zoon als getrout hebbende joncvrouwe Alijt van der Eempt negen ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den eersten decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
5e somma vande maent november voorsz. £ 48-05-00.
Folio 339.
December.
’54.
Heijman van Blijenburch vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
6e somma vanden maent december voorsz. £ 75.
Januarius.
Jan Boot als transport hebbende van Aelbrecht van der Loo commis vande finantie des conincx vijff
ende tseventich ponden over een jaer renten, hem inder qualite alsvoorn verscheenen den eersten
januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’55.
Anthonia Adriaens dochter weduwe van wijlen Jan de Cherff tot Gorchum vijff ende tzeventich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’55.
De zelve noch zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 11e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Folio 340.
Die heijlige geest meesters inde Groote Kerck tot Dordrecht zessendertich ponden over een jaer
rente, hemluijden verscheenen den lesten novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
e
7 somma van januario voorsz. £ 223-10-00.
februarius.
’57.
Heijman van Blijenburch Adriaens zoon vijer ende vijftich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 22e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 54.
’57.
Den zelven vijff ende tseventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen 21 e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’59.
Adriaen van Blijenburch Adriaensz. schout der stede van Dordrecht achthijen ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 26e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
’59.
Wouter Barthouts zoon neghen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Folio 341.
’59.
Judich Everwijns weduwe van Joseph Brassaer zeven en dertich ponden thijen schellingen over een
jaer renten, haer verscheenen den 24 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37.
’56.
De deekens vande wijncoopers cappelle een ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, verscheenen den 28e navombris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 31-10-00.
’56.
Heijman van Blijenburch Adriaens zoon negen ende twintich ponden vijff schellinghen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 29-05-00.
’59.
Die regierders vant heijlige Sacraments gasthuijs tot Dordrecht twaelff ponden over een jaer renten,
verscheenen den 26e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
’59.
Marijken Jans dochter als hebbende transport van Rochus Wouters zoon elff ponden vijff schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 11-05-00.
Folio 342.
’59.
De zelve Rochus Wouters zoon als erffgenaem van Thoentgen Cornelisdr. vijer ponden thijen
schellingen over een jaer renten, verscheenen den 27 e dach novembris anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 4-10-00.
’59.

Jan van Nuijssenburch Dircxz. als transport hebbende van Aernt Joosten als erffgenaem van
Willemken Joosten dochter weduwe wijlen Joost Adriaens zoon negen ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 27e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
8e somme van februari voorsz. £ 291.
Martinus.
’59.
Meester Adriaen van Blijenburch derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
’56.
Claes Jans zoon soons van Jan Thomas zoon bij transporte vanden voorn. Jan Thomasz, zeepzijeder
vijff ende tseventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22e dach novembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’56.
Anthonia Adriaens dochter weduwe wijlen Jan de Cherff vijff ende veertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 11e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
9e somma van martio voorsz. £ 133-10-00.
Folio 343.
Aprilis.
Anthonia Adriaens dochter weduwe wijlen Jan de Cherff tot Gorchum vijff ende veertich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 11 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’59.
De zelve noch gelijcke vijff ende veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e junij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
10e somma van de maent april voorsz. £ 90.
8e somma van tot Dordrecht renten betaelt £ 2.366-06-00.
Haerlem.
Maius.
Vercocht inden jaere ’53.
Meester Jan Zuijeren zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den
14e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
Meester Gerrit Heijnricx zoon bij transporte van Jan Jans zoon vijff ende tzeventich ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 17e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Kanttekening: Bij quitantie van Gerrit Sluner (Sluver) (Slimer) zijn swager.
Prima somma vande maent meij £ 101-15-00.
Folio 344.
Julius.
’57.
Lijsbeth Dircx dochter baghijne opt Groote Bagijnhoff tot Haerlem negen ponden zeven schellingen
zes penningen over een jaer renten, haer verscheenen den 14 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 9-07-06.
2e somma vande maent julij £ 9-07-06.
Augustus.
’56.
Jan Jacobsz. alias Boerman zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 18 julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
e
3 somma vande maent augusti £ 37-10-00.
September.
De weduwe van wijlen heer Jacob van Duvenvoirde zeven ende tnegentich ponden thijen schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 97-10-00.
Gerrit Heijnricx zoon Stuver hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e
februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 150.
4e somma vande maent september £ 247-10-00.
Folio 345.
November.
’53.
Die heijlige geest meesters inden Haige zes ponden vijff schellingen over een jaer renten,
verscheenen den 5e december anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
’53.
Den heijligen geest tot Haerlem vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, verscheenen den
13e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.

’53.
Dirck van Heussen vijff en twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 15e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25-10-00.
Willem Diert zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den
e
26 meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
e
5 somma vande maent november voirsz. £ 144-05-00.
December.
De weduwe van heer Jacob van Duvenvoirde heer van Opdam zes ende vijftich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 14 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £
56-05-00.
6e somma vande maent december £ 56-05-00.
Folio 346.
Februarius.
De voorn. weduwe van Opdam vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 15e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
7e somma vande maent februari £ 75.
’56.
Die Carmeliten op Sweedue geest buijten Alcmaer zeven en dertich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, verscheenen den 1 e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Kanttekening: Overgelevert quitantie vande prior Pieter van Winckel.
’56.
Maerten Barrewouts zoon zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 20 octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 7-10-00.
’56.
Pauwels Adriaens zoon tot Alcmaer negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen opten 21 e
actobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Kanttekening: Overgelevert quitanbtie Vrederick van Seventer rentmeester vande consiscatien.
8e somma vande maent martij £ 54.
9e somma van renten betaelt tot Haerlem £ 705-12-06.
Folio 347.
Delfft.
Manis.
’53.
Heijnrick Jansz. Scenola als procuratie hebbende vande Oude Vrouwen aldaer, transport hebbende
van meester Adriaen van Leijden vijfthijen ponden over een jaer renten, verscheenen den 21 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
’54.
Meester Jacob van Eijnde zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’57.
Jan Servaes ende Mergriet van Boenchem zijn huijsvrouwe vijer ponden thijen schellingen over een
jaer renten, verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 4-10-00.
Adriana Everts dochter als erffgename van Aeffken Everts dochter van Bleijswijck negen ponden, haer
verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Prima somma vande maent meij voirsz. £ 66.
Folio 348.
Junius.
’55.
Pieter Sasbout zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen
den 20e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’54.
Catharina Pieters dochter van den Dijck baghijne tot Delft drie ponden zeven schellingen zes
penningen over een jaer renten, haer verscheenen den 16 e Octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 307-06.
’54.
Willem Michielsz. als man ende voocht van Catharina Pietersdr. hadde jaerlicx telcken 20 e junij de
somme van vijer ende vijftich ponden. Welcke rente inden jaer 1569 bijde weduwe wijlen Mr. Aernt
Coebel gequeten ende gelost is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
’59.

Gerit Jacob Hovesz. zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’59.
Dirck de Bije Jorisz. zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
2e somma vande maent junij voirsz. £ 115-17-06.
Folio 349.
Julius.
Gerrit Adriaensz. Cool tot Rotterdam achtijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e
junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Adriana Eeuwouts dochter wedue van Cornelis Huijgensz. tot Rotterdam zeven ende twintich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
’55.
Mariken Willem Bisschops dochter weduwe wijlen Gillis Adriaensz. tot Rotterdam vijff ende veertich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Comt alhijer de zelve £ 45.
’55.
Allert Muijs Anthonis zoon als transport hebbende vande zelve Marijken Bisschops zeven ende dertich
ponden thijen schellinghen over een jaer renten, verscheenen den 13 e junij anno voorsz. Alhijer de
zelve £37-10-00.
Marijken ende Trijntgen Jacob Jan Bruijsers kinderen derthijen ponden thijen schellingen over een
jaer renten, verscheene den 16e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
Jan Jacobsz. Tromper als getrout hebbende Marijken Ghoessensdr. weduwe wijlen Wolffert Willemsz.
e
tot Rotterdam zessendertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 junij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 36.
3e somma vande maent julij voorsz. £ 177.
Folio 350.
Augustus.
’53.
Jan Jansz. Brootsack vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
’54.
Aelken Joppen dochter baghijn tot Delft negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
20e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’56.
Meester Aert van der Meer Vrancken zoon een ende twintich ponden seventhijen schellingen zes
penningen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 2117-06.
’57.
Jan Jan Apers zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’57.
Den zelven Jan Jan Apers zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verschenen
den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Folio 351.
Aelken Joppen dochter baghijne tot Delft negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
19e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
’57.
e
Jan Jan Apersz. vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’54.
Adriaen van Mathenes als soon ende erffgenaem van heer Adriaen van Mathenes zeven ende dertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e augusti anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 37-10-00.
’58.
Meester Cornelis Jans zoon Coninck als getrout hebbende de dochter van Dirck Cornelisz.
coorncoeper drie ende tnegentich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen
den 18e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 93-15-00.
’57.
Cornelis Jans zoon Cruijsser vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, verscheenen den 13 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.

Folio 352.
Den zelven Cornelis Jans zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 14e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’57.
e
Noch den zelven andere vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Joncvrouwe Anna Vijge weduwe wijlen Aelbrecht van Deventer ende Joosken weduwe wijlen Dirck
van Wijck hondert zeven ende tachtich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer
verscheenen den 15e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 187-10-00.
Jan Jan Apers zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’54.
Lenaertken, Adriaenken ende Lijsbeth Jan inden Houtthuijns kinderen drie ponden siaers over een
jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 3.
Kanttekening: Sedert overgelevert quitantie van Boudewijn van der Loe als vader ende voecht van zijn
kinderen gewonnen bij jouffrou Alijt Boots. Dan blijct dat dese kinderen dese renten nu toecompt.
’57.
Jan Jan Apers zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 353.
’57.
Den zelven noch vijff entzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 17 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’56.
Anneken Ghijsbrechts dochter baghijne vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 17 octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 4-10-00.
’56.
Michiel Jansz. brouwer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’59.
Cornelis Jans zoon Cruijser vijff ende tseventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
4e somma vande maent augusti voorsz. £ 1.198-12-06.
September.
’54.
Joris Balthen als man ende voocht van Meijnsgen Huijgens dochter weeskint van wijlen Huijch Jans
zoon couckenbacker thijen ponden zeven schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 7 e
junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 10-07-00.
Folio 354.
’54.
Melchior Gerrits zoon brouwer ten behouve vande weeskinderen van Maritgen Gerrits dochter zes
ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e octobris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 6-15-00.
Kanttekening: Bij copie transport bij Gerrit Jacobsz. een van dese kinderen gedaen voor den helft van
dese renten op Trijn Daemen ende dander helft comt toe de kinderen van Jasper Gerritsz. na
luijdende het bescheijt van beijde, hier overgelevert.
’54.
Mariken Barthouts dochter weduwe wijlen Mr. Cornelis Willemsz. een ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verschenen den 6 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 31-10-00.
’59.
De Leprozen buijten Delft bij transport van Cornelis Jansz. Cruijser zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, verschenen den 21 e octobris anno voirsz. Alhijer dezelve £ 37-10-00.
5e somma vande maent september voorsz. £ 36-02-00.
October.
’56.
Die arme baghijnen tot Delft derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 6e octobris anno voirsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
’56.

Meester Aernt van der Meer Vrancken zoon drie ende twintich ponden zeventhien schellingen zes
penningen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £
23-17-06.
’56.
Marijken Willems dochter weduwe wijlen Melis Adriaensz. bij transport van Mr. Cornelis Jacobsz. van
Rotterdam vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e dach junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Folio 355.
’55.
De zelve noch tweendetseventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 72.
’52.
Sasbout Cornelisz. bij den overlijden van zijn vader Cornelis Aerts zoon achthijen ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £
18-15-00.
’52.
Fijtgen Jans dochter weduwe wijlen Quirijn Aertsz. Verhooch achthijen ponden over een jaer renten,
verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
’52.
Gerrit Jacobs zoon negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’52.
TOude Manhuijs van sinte Lijsbetten gasthuijs aldaer negen ponden over een jaer renten,
verscheenen den 24e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’52.
De weduwe van Heijnrick Jansz. van Persijn twee hondert vijff ende twintich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 17e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 225.
6e somma vande maent octobris voorsz. £ 464-02-06.
Folio 356.
November.
Het huijs van sinte Martha vande Oude Vrouwen binnen Delft zeven ponden thijen schellingen over
een jaer renten, verscheenen den 21 e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 7-10-00.
’52.
De weeskinderen van Pieter Willemsz. brouwer als transport hebbende van Jan Eeuwoutsz. zes
ponden vijff schellinghen over een jaer renten, hem verscheenen den 6 e junij anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 6-05-00.
’52.
e
Gerit Adriaensz. Cool zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 7 junij
anno voirsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
’52.
Quirijn Jans zoon zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, hen verscheenen den 7 e junij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Adriaen Ghoossensz. ende Jan Eeuwoutsz. zes ponden vijff schellingen over een jaer renten,
hemluijden verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
e
7 somma vande (……) vande renten des maents novembris voorsz. £ 32-10-00.
December.
Sasbout Cornelisz. tweentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 16 octobris anno voirsz. Alhijer de zelve £ 22-10-00.
Folio 357.
Fijtgen Jans dochter weduwe wijlen Quirijn Aertsz. Verhooch zes ende tnegentich ponden over een
jaer rente, haer verscheenen den 14e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 96.
’57.
Elisabeth Dircx dochter zessentwintich ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verschenen
den 17e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 26-05-00.
’57.
Dirck Cornelis zoon zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 18 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
Kanttekening: Bij quitantie van Jan Jansz. Graeswinckel getrout hebbende Maritgen Dirck Cornelisdr.
’57.

Tconvent van sint Ursulen bij transport van Cornelis Muijs pater van sint Aechten convent als
testamenteur van heer Cornelis Cornelisz. priester eenenentwintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 21.
’57.
Gerrit Jacobs zoon Hoves twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 22e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 22-10-00.
’57.
De weeskinderen van Jan Pietersz. thijen ponden thijen schellingen over een jaer renten,
verscheenen den 22e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 10-10-00.
Folio 358.
’57.
Heer Roelant Willemsz. cappellaen van sint Ursulen thijen ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 10-10-00.
’54.
Mariken Willem Bisschopen weduwe van Melis Adriaens zoon van Rotterdam vijff en veertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 6e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
’54.
Sasbout Cornelis zoon bij den overlijden van zijn vader meester Cornelis Aerts zoon vijffentseventich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
8e somma vande maent decembris voorsz. £ 356-05-00.
Januarius.
’55.
Dirckgen Gerrits dochter vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den
18e octobris anno voorsz. Alhier de zelve £ 4-10-00.
’55.
Lijsbeth Cornelis dochter bij transport van Aelken Cornelis dochter bagijn aldaer negen ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
’55.
Mergriet Aergens dochter weduwe wijlen Dirck Baerntsz. tot Rotterdam vijer ende vijftich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 21 e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 54.
Folio 359.
’54.
Mariken Cornelis Jans zoons dochter twee ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 17e octobris anno voorsz. Alhier de zelve £ 2-05-00.
Sint Jans kercke opt Bagijnhoff tot Delft tot fundatie vant heijlich Sacraments loff negen ponden siaers
over een jaer renten, verscheenen den 25e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
De getijde meesters vande Nijeuwe Kerck tot Delft zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer
e
renten, hen verscheenen den 22 octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-15-00.
e
9 somma vande maent januarij voorsz. £ 85-10-00.
Februarius.
’59.
Den zelve getijden vande Nijeuwe Kerck aldaer negen ponden over een jaer renten, verscheenen den
22e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’53.
Dirck Cornelis zoon bij transport van Mariken Dircx dochter weduwe wijlen Willem Jacobs zoon
achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19 e octobris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 18.
’56.
Marijken Dircx dochter weduwe wijlen Frans Dircx zoon tnegentich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 90.
Folio 360.
Adriaen Jacob Bruijns zoon voor wijlen Frans Willemsz hadde jaerlicx telcken 21 e octobris £ 18-15-00.
Welcke rente inden jaere 1569 bijde weduwe wijlen Mr. Aernt Coebel gequeten ende gelost is.
Daeromme alhijer vandijen nijet.
Boudewijn van Loo bij transporte van Jan Jansz. erffgenaem van heer Jacob Jacobsz. priester hadde
jaerlicx telcken 16e october zeven en dertich ponden thijen schellingen. Welcke rente inden jaere ’69
gequeten ende gelost is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
10e somme van de maent februarij voirsz. £ 118.
Martius.

Willem van Palesteijn bij transport van Huijbrecht Sloot tot Rotterdam vijer ende vijftich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer dezelve £ 54.
’56.
Digne Borre Harmans dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 18 e meij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’56.
Aelbrecht Jacobs zoon Tromper van Rotterdam negen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Folio 361.
’56.
Adriaen Harmans zoon Kels tot Rotterdam zessendertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
’56.
Jan Jacobs zoon Roes als erffgenaem van Mergriete Jans dochter zijn moeder tot Rotterdam vijfthijen
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
’56.
Mergriete Argens dochter weduwe wijlen Dirck Baerntsz. zeven ende twintich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 20e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
’57.
Marijken Hobben tot Rotterdam tot behoeff van Cornelis Pietersz. Kint zevenentwintich ponden over
een jaer rente, haer verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
Huibrecht Huijgesz. van der Meer bij successie van IJsbrant Hubrechtsz. van der Meer tot Rotterdam
e
£ 27 over 1 jaer rente, verschenen den 17 junij anno ’71. Dus hier die zelve £ 27.
Jan Jansz. als man ende voocht van zijn huijsvrouwe als erffgenaem van Dirck Cornelisz. van
Scheveling achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 17 e octobris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 18.
Meester Sijmon Stevens zoon van der Speck tot Rotterdam achthijen ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Folio 362.
’56.
Die weeskinderen van Wolffert Willems zoon tot Rotterdam een ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, verscheenen den 7 e junij anno voorsz.. Alhijer de zelve £ 31-10-00.
’56.
Marijken Willem Bisschops dochter weduwe wijlen Melis Adriaensz. drie ende tsestich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 63.
’56.
Wouter Dammasz. de Hont tot Rotterdam zeven ende veertich ponden vijff schellingen over een jaer
e
renten, hem verscheenen den 7 dach van junio anno voorscreven. Alhier de zelve £ 47-05-00.
’56.
Maerten Gerrits zoon de Joede tot Rotterdam derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Jacob de Jonge bij transport van Corstiaen Pietersz. Karre zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-1000.
’56.
Cathrijn Eeuwouts dochter derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 8e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
Folio 363.
’56.
Goesen Adriaensz. bij transport van Jan Eeuwoutsz. van der Stock zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-1000.
’56.
Willem Cornelisz. van Muijlwijck vijer ende vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
7e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 54.
’56.
Sijmon Joosten zoon als erffgenaem van Joost Jansz. Spijckoort zes en dertich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 18e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
’56.

Adriaen Goessensz. bij transport van Pieter Cornelisz. de Vries tot Rotterdam twintich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 8 e junij anno voorsz. De zelve alhijer £ 20-0500.
’59.
Oede Jacobs dochter baghijne tot Delft negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
18e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Folio 364.
’59.
Jan Jan Apers zoon, Sijmon Storm Gerrits zoon, Joost Huijge zoon de Bije ende Cornelis Dircxz. als
voochden ende tot behouff van de kinderen van Jan Pietersz. geprocueert bij Margriete Gerrit Storms
dochter derthijen ponden thijen schellingen over een een jaer renten, verscheenen den 20 e octobris
anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
’59.
Jan Jan Apers zoon hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 150.
Adriana Eeuwouts dochter weduwe van Cornelis Huijgensz. tot Rotterdam negen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 7 e junij annus voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
11e somma vande maent martij voorsz. £ 775-10-00.
April.
Meester Adriaen van Leijden pensionaris tot Delft vijfthijen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
Pieter Jacobs zoon in Schilt als erffgenaem van wijlen Mr. Willem Jacobsz. priester achthijen ponden
e
over een jaer renten, hem verscheenen den 21 octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Jacob Florisz. derthijen pont thijen schellinck over een jaer renten, hem verscheenen den 6 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
Folio 365.
’57.
Catrijn Jacobs dochter als weduwe van Heijnrick Harmansz. inden Blaesbalck inden Haige als
hebbende transport van meester Cornelis van der Put vijer ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 21 octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 4-10-00.
12e somma vanden maent april voorsz. £ 51.
10e somma van renten tot Delft £ 3.525-09-06.
Leijden.
Junius.
’55.
Steven van Blidderswijck als getrout hebbende de weduwe van Anthonis Carlijer generael vander
munte zeven ende vijftich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hen verscheenen den 25e
dach octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 57-15-00.
Prima somma vande maent van junio voorsz. £ 57-15-00.
Augustus.
Catherina Ghijsbrechts dochter weduwe wijlen meester Jacob de Milde derthijen ponden thijen
schellinghen over een jaer renten, haer verschenen den 24 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £
13-10-00.
2e somma van de maent augustij voorsz. £ 13-10-00.
Folio 366.
September.
Reijer Jacob Claes zoon Houtcooper voor zijn moeder Alijt Heijnricx dochter weduwe wijlen Jan
e
Claesz. Houtcoper vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
3e somma vande maent septembris voorsz. £ 75.
October.
Jacob van der Ouwen als getrout hebbende Elisabeth van Dovenburch weduwe wijlen Amelis vuijten
Enge vijff ende tseventich ponden oven een jaer renten, hem verscheenen den 12 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Steven van Blidderswijck tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 60.
Joncvrouwe Catharina van Crimpen weduwe wijlen Adriaen van der Bouchorst tot behouff van Dirck
haeren soon vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 24e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 4-10-00.
4e somma vande maent octobris voirsz. £ 139-10-00.

November.
Jacob van der Does zeven ende tachtich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 24e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 87-15-00.
5e somma vande maent november voirsz. £ 87-15-00.
Folio 367.
Januarius.
Cornelis vander Hooch Claes zoon als getrout hebbende Catharina Jacob Claes Houtcopers dochter
achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
Jan Gerrits zoon Buijtenwech als getrout hebbende Lijsbeth Jacob Claes Houtcopers dochter zeven
endertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Marie Jacob Claes Houtcopers dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 24e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Claes Jacob Claes Houtcopersz. zes ende vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 24e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 16-05-00.
Anna Jacob Claes Houtcopers dochter vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 24e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
6e somma vanden maent januarij voorsz. £ 225.
Folio 368.
Februarius.
Catharijna Ghijsbrechts dochter weduwe wijlen meester Jacob de Milde tweendetwintich ponden thijen
e
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 24 octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £
22-10-00.
Joncvrouwe Hillegont Heijnricxdr. zeven ende tzeventich ponden vijff schellingen over een jaer renten,
e
haer verscheenen den 27 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 77-05-00.
Maria Jacobs dochter bij cavelinge toegevallen vande kinderen van wijlen Alijt Heijnricx dochter
weduwe wijlen Jacob Claesz. Houtcoper hondert twaelff ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 27e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 112-10-00.
Jan Gerrit Beuckelsz. achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer rente, hem verscheenen
den 27e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
7e somma vanden maent februarij £ 231.
Folio 369.
Martius.
Catharina van Crimpen tot behouff van Dirck van der Bouchorst zeven ponden thijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 23 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 7-10-00.
8e somma vanden maent martij voirsz. £ 7-10-00.
e
11 somma renten tot Leijden £ 837.
Amstelredam.
Maius.
Vercocht inden jaere ’53.
Claes Noort Claes zoon bij successie van Claes Doedesz. zijn vader vijff ende tzeventich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 22 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Jan Claesz. Pijl zeven endertich ponden thijen schellingen, hem verscheenen den 23e januarij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’54.
Lijsbeth Cornelis dochter weduwe wijlen Doede Claes zoon zeven ende twintich ponden over een jaer
e
renten, haer verscheenen den 23 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
Folio 370.
’53.
Pieter Slacht als man ende voocht van Quirijna Gerrits dochter bij successie van heur moeder Maria
Claes dochter weduwe van Gerit Cornelisz. derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den eersten dach van meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
’53.
Agnies Jan Everts zoons dochter vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 30e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Catherijna ende Gheerte Cornelis dochteren baghijnen achthijen ponden vijfthijen schellingen over
een jaer rente, haer verscheenen den 23 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Jan Gerbrantsz. zeijlmaecker derthijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.

Mergriete Oeloffs dochter weduwe van Jacob Floris zoon zeven ende twintich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
’53.
Meester Aelbrecht Cantert vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Folio 371.
’53.
Lijsbeth Aelbrechts dochter weduwe van Cornelis Cantert achthijen ponden vijfthijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 10 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’53.
Derffgenaemen van Emme Reijers weduwe wijlen Jacob van Waveren zeven ende twintich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
’53.
Aelbrecht Dircxz. Marcus zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 2e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Nelle Claes Boeles zoons dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 1e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’53.
Meester Adriaen Sandeling achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 9e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’53.
Maria Jacobs dochter weduwe wijlen Jacob van Coelen zeven ende twintich ponden over een jaer
e
renten, haer verscheenen den 26 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
Folio 372.
’56.
Cornelis van Santen als man ende voocht van IJtgen de dochter van Gerrit Haegen dertich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 9e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
’56.
Meester Adriaen Sandeling achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 9e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
Dirck Hillebrantsz. Otter zeven endertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verschenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
De weduwe van Jacob Floris zoon tot behouff vande naegelaeten weeskinderen van Jacob Florisz.
haeren man drie ende twintich ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den
22e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 23-05-00.
’57.
Marie Willems dochter erffgename van meester Heijnrick Pouwelsz. provisoor van Amsterlant negen
ponden siaers over een jaer renten, haer verschenen den 23 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’57.
Jacob Cornelis zoon bij overgifte van Cornelis Jacobs zoon hem aengecoemen bij successie van
Jacob Claes zoon zijn vader zes ende vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 9e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
Folio 373.
’57.
Meester Aelbrecht Cantert zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten hem
verschenen den 5e februarij anno voorsz. Alhier dzelve £ 37-10-00.
’57.
Meester Pieter Bicker als man ende voocht van Marie Cornelis dochter hadde jaerlicx den 5 e februarij
zes ende vijftich ponden vijff schellinghen die bijden ontfanger gelost zijn. Daeromme alhijer van dijen
nijet.
’57.
Geerte Cornelis Dirck Pouwels dochter zessenvijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten,
haer verschenen den 5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
’57.
Jan Gerrit Cornelis zoon ende Aeff Jacob Buijcken dochter vijff ende twintich ponden zeventhijen
schellingen zes penningen over een jaer renten, heur verscheenen den 24 e januarij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 25-17-06.
’57.

De regenten van Onsser Liever Vrouwen gasthuijs zeven ende dertich ponden thijen schellinghen
over een jaer renten, verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Folio 374.
’57.
Jan Gerrits zoon smit zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Jan Willemsz. als erffgenaem van Pieter Joosten als transport hebbende van Jacob Ghijsbrechtsz.
zessendertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e januarij anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 36.
’56.
De weduwe van Pieter Gerritsz. couckebacker zeven ende dertich poden thijen schellingen over een
jaer renten, haer verscheenen den 21 e februarij anno voorsz. Ahijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Die weduwe van Harman Allertsz. vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verschenen
den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’56.
Maerten Sijmonsz. Schuijtken zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Fokel Zijewerts dochter als erffgename van Gerrit Claes zoon schuijtvoerder vijfthijen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 24 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Folio 375.
Griete meester Jan Temgen dochter weduwe van Matheus Jansz. twee ende twintich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve
£ 22-10-00.
’55.
Claes Jansz. als getrout hebbende de weduwe van Claes Egbertsz. acht ende twintich ponden twee
schellingen zes penningen over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e januarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 28-02-06.
’56.
Gerrit Egberts zoon Peng zes ende vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
’56.
Die naegelaeten weeskinderen van wijlen Griete Claes dochter bij transport van Dirck Hillebrantsz.
achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 4 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’56.
Bartholomeus van der Wiere als gemachtich vande kinderen van Lucas Bartholomeusz. bij transport
van Jan Gerrits zoon ende Harman Ottens zoon tot behouff van Mariken Hillebrants dochter achthijen
ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e februarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’56.
Gerrit Gerrits zoon Garst bij transport van Geerken Hillebrants dochter achthijen ponden vijfthijen
e
schellingen over een jaer renten hem verscheenen den 26 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1815-00.
Folio 376.
’56.
Die arme huijssitten aende Nijeuwe zijde bij transport van Hillegont Hillebrants dochter achthijen
ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, verscheenen den 4 e februarij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 18-15-00.
Aechte Hillebrants dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 4e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’56.
Die kinderen van Olphart Willems zoon achthien ponden vijffthijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 9e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
De weduwe van Gerrit Haegen dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
’57.

Lijsbeth Cornelis Pancras dochter bagijne vijfthijen ponden siaers over een jaer renten, haer
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Folio 377.
’57.
Tconvent van sinte Agnijeten aldaer hebbende transport van Adriaen Adriaensz. droochscheerder
vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 15.
Die gemeen conventuaelen vande Arme Nonnen bij testamente van wijlen Anneken Dircx als
erffgenaem van Marie Jans dochter haer moeder drie ende dertich ponden vijfthijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33-15-00.
’57.
Frans Jans zoon Teng ende meester Cornelis Garbrantsz. als voochden van Cornelis, Marie ende
Neeltgen naegelaten kinderen van wijlen Willem Stickel hondert twaelff ponden thijen schellingen over
een jaer renten, verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Ahijer de zelve £ 112-10-00.
’57.
Willem Maerts zoon een ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen
den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 31-10-00.
’57.
Catrijn Roeloffs dochter zes ponden over een jaer renten, haer verschenen den 27 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Folio 378.
’57.
Derffgenaemen van Emme Reijer Pieters dochter weduwe van Jacob van Waveren zeven ende
twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 27.
Prima somma vande renten vande maent maij voorsz. £ 1.488-05-00.
Junius.
’57.
Anna Pieters dochter huijsvrouwe van Pieter Reael tweendetwintich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 25 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’57.
Neel Cornelis Pieters dochter ten behouve van Jan Hertgens achthijen ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
De zelve tot behouff van Jan Quirijnsz. achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 26e januarij anno voorsz. De zelve alhijer £ 18-15-00.
’57.
De zelve tot behouve van Elic Maerten Haddes zoons dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 379.
’57.
De zelve ten behouve van Lijsbeth Maerten Haddes zoons dochter achthijen ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £
18-15-00.
’57.
Pieter Willemsz. Boogaert als erffgenaem van Anna Pieters dochter erffgenaemn van wijlen Dirck
Pietersz. Duijst tweentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den
e
25 dach januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’57.
Pieter Claesz. als erffgenaemn van Claes Pieters zoon Dubbeltant vijff ende tzeventich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 3 e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’54.
Jan Claesz. Pijl bij transport van Thijeman Claes zoon zijnen vader zeven en dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 22e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 037-10.
’55.
Die weduwe van Gerrit Haegen Dircxz. zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 11e februarij anno voorn. Alhijer dzelve £ 0-37-10.
’55.

Meester Jan Jansz. van Eedam zesthijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 2e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 16-10-00.
Folio 380.
’54.
Die huijssitten van Sinte Niclaes prochije aende Oude Zijde tsestich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 6e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 60.
2e somme vande maent junij £ 346-10-00.
Julius.
’53.
Sijmontgen Jacobs dochter weduwe wijlen Cornelis Paep elff ponden vijff schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen anno eenentzeventich voorsz. den 27e januarij. Alhijer de zelve £ 11-05-00.
’55.
Heijnrick Jansz. Haeck als getrout hebbende Claesgen de moeder van Jacob Claesz. Heijman als zijn
momber ende voocht zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verschenen den 4e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’55.
Heijnrick Haeck poorter tot Amsterdam zevenendertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’54.
Geerte Dircx dochter twaelff ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den
23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-15-00.
Folio 381.
e
Machtelt Dircx dochter zeven ende twintich ponden over een jaer renten, haer verschenen den 9
februarij anno tweentzeventich stilo corie voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
’55.
Cuniere Pieters dochter weduwe van wijlen Dirck Vrancke zoon tot Weesp achthijen ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 3 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £
18-15-00.
’55.
De gasthuijs meesters van sinte Pieters gasthuijs vijff ende tseventich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 10e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’57.
Lucas Meijnerts zoon zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 10e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’57.
Neel Reijers dochter, Dirck van Opmeeren weduwe twee ende twintich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 22-10-00.
’57.
Maerten Jacobsz. van Alcmaer vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 382.
Derffgenaemen van Emme Reijers dochter, Jacob van Wamelen weduwe derthijen ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1310-00.
’57.
Cornelis Pieters zoon Couckebacker als erffgenaem van Pieter Pietersz. Couckebacker seven ende
twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £
27.
’57.
Cornelis Buijck Cornelisz. achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen opden 7 e dach
van februario anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
’57.
Lijsbeth Jacob Pieter Schaependr. derthijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer
verscheenen den naestlesten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’56.
Meester Heijnrick Dircxz. zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’56.
Ael Heijnricx Jan Haecken dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18-15-00.

Folio 383.
’57.
Machtelt Gerrits dochter weduwe van Jochum Jansz. vijfthijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’57.
Heijnric Jansz. Haeck zessenvijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 4e februarij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 56-05-00.
Emme Jans dochter van Slooten zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den lesten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
3e somma vande maent julij voorsz. £ 561.
Augustus.
’57.
Meester Adriaen Sandeling zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 9e februarij anno 1500 twee ende tzeventich stilo corij. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Lijsbeth Pieters dochter vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 2 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’56.
Derffgenaemen van wijlen Aeffken meester Vrancken dochter weduwe Cornelis Benninck vijff ende
tseventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 6 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 75.
Folio 384.
Jonge Jan Duves zoon negen ende veertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den eersten februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 49-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Jan van Beeckesteijn als getrout hebbende een dochter van jonge Jan
Duvesz.
Derffgenamen van Maritgen Claes dochter weduwe wijlen Gerrit Cornelisz. twee ende tsestich ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 62-10-00.
’56.
Heijnrick Hoogen, nu derffgenaen van wijlen Claes Basgen vijff ende tzeventich ponden over een jaer
rente, hem verscheenen den 5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
‘56
Willemken Frans dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 4e februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’59.
Meester Adriaen Sandeling drie ende dertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 10 februarij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 33-15-00.
’59.
Mariken Meus dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 9 e februarij anno
voorscreven. Alhijer dzelve £ 9.
4e somma vande maent augusti £ 376.
Folio 385.
September.
‘53
Court Jacobsz. tot Middelburch ende Geertruijt Cornelis dochter zijn huijsvrou hadden jaerlicx opten 1 e
september vijff ende tzeventich ponden, de welcke bijde weduwe Coebels gelost ende gequeten zijn.
Daeromme alhijer vandijen nijet.
’53.
Pieter Cantert twee ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9 e februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 42.
’56.
Steven Bouwens zoon roedraegher zeven ponden thijen schellinge over een jaer renten, hem
verscheenen den 14e februarij anno voorsz. Alhijer dezelve £ 7-10-00.
Jacob Pieters zoon Colijn vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’55.
Lenert Jans zoon Graeff als erffgenaem van Stijn van Brasesdr. zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3710-00.

’56.
Die arme weeskinderen vijff ende veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Folio 386.
’56.
Clara Jans dochter weuwe van Anthonis Elberts zoon twaelff ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
’57.
Gerbrant Willemsz. als getrout hebbende Catrijna Heijmans dochter dertich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
’57.
Aernt Thonisz. als erffgenaem van Belije Floris dochter weduwe van Anthonis Aertsz. tweendetwintich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e februarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’56.
Jacob Jansz. Couckebacker tot behouff vande weeskinderen van Jan Benninck, te weten Lijsbeth,
Tzije, Marie, Anna ende Aecht negen ponden zeven schellingen zes penningen over een jaer renten,
hem verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9-07-06.
’56.
Jan Maertsz. als erffgenaem van zijn moeder Emme Boelen Jan Maerts zoons dochter eenentwintich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 21.
Folio 387.
’56.
Willem Baernts zoon ende Aelken Heijnricx dochter zijn huijsvrouwe acht ende dertich ponden vijff
schellingen van een jaer renten, hem verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3805-00.
’55.
Lijsbeth Claes dochter weduwe van Sijmon Cornelis zoon Roes bij transport van Willem Claesz.
vanden Bosch achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 10 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’56.
Cornelis Willemsz. van Rijck bij overgifte van Grietgen Jan Claes Corsz. weduwe zevenendertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e januarij anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 37-10-00.
’56.
Heijnrick Hoeger als erffgenaem van wijlen Claes Basgen zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e februarij anno voorsz. Alhijer dezelve £ 3710-00.
5e somma vande maent september £ 403-17-06.
Folio 388.
October.
’56.
Aelken Jan Willems dochter weduwe Harman Ellertsz. vijff ende tzeventich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 29e januarij anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’55.
Joost Buijck Zijbrantsz. tweendevijftich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 52-10-00.
’55.
Jacob, Catrijn ende Anna kinderen van IJsbrant Buijck vijerendertich ponden thijen schellingen over
een jaer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 28 e januarij anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 34-10-00.
’56.
Cornelis Ghijsbrechts zoon als man ende voocht van Marie Gerrits dochter weduwe wijlen Frans
Ellerts zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Kanttekening: Bij quitantie van Jan Jansz. als man ende voocht van Neeltgen Fransdr. erfgenaam van
Frans Ellertsz., daeruit blijckt dat desen Jan Jansz. toecompt.
’56.
De huijssittemeesters van Sinte Niclaes parochie aen dOudezijde tnegentich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 6e febuarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 90.

’54.
Die getijde meesters aen dOudezijde achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 9e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Folio 389.
’57.
Die moeders ende regierders van sint Pieters gasthuijs inde plaetse van Collaert Blicquenaulx tot
Brugge zessendertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 25 e januarij anno 1500 een
en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 36.
’53.
Stijn IJsbrantsdr. de Vrijesen dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’52.
De stede van Eedam drie ende dertich ponden elff schellingen thijen penningen over een jaer renten,
haer verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33-11-10.
’52.
Pieter Jans zoon van Marcken ende Pieter Jan Gerritsz. van Zuijderwoude twaelff ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 1 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 12-10-00.
’52.
Pieter Sijmons zoon ende Reijer Claes zoon van Lantsmaer over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 30e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
Folio 390.
’52.
Maerten Cornelis zoon als erffgenaem van Cornelis Maertsz. ende Jacob Gerrits zoon van Zuijderdorp
twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
’52.
Jan Jansz. als erffgenaem van Jan Claes zoon alias Jan Lantmaer ende Jan Denisz. van
Schellincwoude twaelff ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den
27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
’54.
Willem Cantert Willems zoon tweentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 30e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’56.
Alijt Heinrick Haecken dochter zeven ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 28e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
Trijn Claes dochter bij transport vande stede van Monickendam elff ponden thijen schellingen over een
jaer renten, haer verscheenen den lesten januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 11-10-00.
6e somma vande maent october £ 563-01-10.
Folio 391.
November.
’54.
Die nagelaeten kinderen van wijlen Catrijn Zijbrants Buijck geprocreert bij wijlen Jacob Pietersz. voor
Marie Zijbrants Holesloeten dochter haer moeder dertich ponden over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 5 februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 30.
’58.
Rijckelant Lunis dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 10 e februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’58.
De arme huijssitten aende Oude zijde hondert vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 6e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 150.
’57.
Lijsbeth Maerts dochter weduwe wijlen Sijmon Claesz. van Purmereijnde achthijen ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 30 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1815-00.
’58.
Die kinderen van wijlen meester Jan van der Nijeuburch hadden jaerlijcx den 30 e januarij tweenvijftich
ponden thijen schellingen, dwelcke bij de weduwe van Mr. Aernoult Coebel gelost ende gequeten is.
Daeromme alhijer vandijen nijet.

Folio 392.
’58.
Pieter Cantert dertich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 10 e februarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 30.
’58.
Pieter Pouwelsz. van Eedam hondert vijf ende vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 1e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 155-05-00.
7e somme vande maent november voorsz. £ 393.
December.
’53.
Ael Jan Willems dochter weduwe van Harman Allerts zoon van Diemen zevenendertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 29 e januarij anno 1500 eenentzeventich
voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’53.
Meester Aelbrecht Pieters zoon Cantert achthien ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’53.
De arme huijssitten aen dOude zijde vijer ende tachtich ponden over een jaer renten, haer verschenen
den 6e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 84.
Folio 393.
’53.
Willem Michiels zoon int Radt van Avontuijeren zeven en dertich ponden thijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den lesten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’52.
Willem, Jan ende Catrijn, Jacob Willemsz. Canters kinderen twee ende twintich ponden thijen
e
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 24 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 2210-00.
’53.
Court Jacobsz. tot Middelburch hadde jaerlicx den 10 e decembris vijff ende tzeventich ponden de
welcke bijde weduwe van Mr. Aernoult Coebel gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen
nijet.
’54.
Meester Claes Heijn Willemsz. vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e
februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
’54.
Die kinderen van Frans Jans zoon daer moeder aff was Aeff Pieters dochter negen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 5 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
’54.
Dirck Hillebrants zoon Otter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 27e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 394.
’53.
Weijn Cornelis dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 10e februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’53.
Meester Adriaen Sandeling pentionaris tot Amsterdam derthijen ponden thijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 9 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’53.
Souwe Dircx dochter thijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10-10-00.
’54.
Louff Thomas zoon als transport hebbende van Jacob Willem Bennincx zoon alias Huijgen zoon zes
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
’53.
Jan Cornelis zoon ten behouve van Onsser Vrouwen gasthuijs achthijen ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’58.
Die huijssitten aende Oude zijde hondert twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 6e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 112-10-00.

Folio 395.
’58.
Remburch Popius dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verschenen den 8e februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’58.
Thijet Popius weduwe van Dirck Jan Heijnricxz. zessenvijftich ponden vijff schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
’58.
De kinderen van Anna Popius zevenendertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer
verscheenen den 8e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’58.
De arme weeskinderen bijde heijlige stede zevenendertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 23e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’54.
Geerte Dircx dochter zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
’54.
Meester Reijnier Zwijn vijer ende vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e meij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 54.
Folio 396.
’54.
Weijn Cornelis de Vlamincx dochter derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 26 januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
’54.
Catrijn Gerrit Hulst Elle zoons dochter bij successie van Gerrit Hulst IJlesz. haer vader zeven ende
e
dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 24 januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’58.
Die moeders van sinte Pieters gasthuijs zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’58.
Meester Dominicus Jan van Naerders soon medecijn achthijen ponden vijfthijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 30 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Jan Claesz. Gael oom vande kinderen van Mr. Lotte Claesz.
erffgenamen van Mr. Dominicus Jan van Naerdens zoon.
8e somma vande maent decembris voorsz. £ 795-10-00.
Januarius.
Mergriete Heijnricx dochter weduwe van Heijnrick Jacob Claes houtcopers zoon zeven en dertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 37-10-00.
’59.
Lijsbeth Brunten vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij
anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 397.
’55.
Dirck Thonis zoon int Spijckervat achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 22e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’59.
Gerrit Jacobs zoon Schaep zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’59.
De moeders van Onsse Lieve Vrouwe gasthuijs vijff ende veertich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’57.
Meester Heijnrick Dircx zoon zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dselve £ 37-10-00.
’57.
Gerrit Jansz. van Renen vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 1 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.

Folio 398.
’55.
Lijsbeth Pieter Frans Verwersdr. vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 28 e
januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
’59.
Tatick Vastaertsz. coorncoper vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’59.
Clara ende Aeff nagelaeten kinderen van wijlen Jacob Jans zoon de Moes tsestich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 60.
Bij quitantie van Pieter Jansz. Codde.
’59.
Jan, Richart ende IJsack, Quirijn Jan oude Roex kinderen hondert twaelff ponden thijen schellinghen
over een jaer renten, haer verscheenen den 29 e januarij anno een ende tzeventich voorsz. Alhijer
dzelve £ 112-10-00.
Kanttekening: Bij drie quitanties van Rijchaert Quirijn Jansz. hier overgelevert.
’59.
Darme huijssitten aende Nijeuwe zijde bij transport van heer Meijnert Gerrits zoon priester twaelff
ponden over een jaer renten, haer verschenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
9e somma vande maent januarij £ 530-05-00.
Februarius.
Marie Jacob Verhoven dochter bagijn opt Ronde Bagijnhoff voor haer vader Jacob van Hove drie
e
ende tnegentich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen den 26 januarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 93-15-00.
Folio 399.
’57.
Meester Jan Jansz. van Eedam zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 3e februarij anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’59.
Balige Jans dochter als erffgenaem van wijlen Neel Jans dochter weduwe wijlen Heijnrick Jansz. smit
derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’59.
Janneken Jans dochter haer aengecavelt inde deijlinge vande goeden achtergelaeten bij Frans Dirck
Marcus drie en tnegentich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 93-15-00.
’57.
Pieter Jacobs zoon Schaep zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 29e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Cornelis Theus Gerritsz. bij transport van meester Adriaen Sandeling pensionaris der voorsz. stede
zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e februarij
anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 400.
’57.
Vrederick Reijniers zoon Brunt zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 26e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Alphaert Willems zoon als vader ende voocht van Grietgen, Gerrit ende Neeltgen zijn drie kinderen
geprocrieert bij Aechte Gerrits dochter zes ende vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 10e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
’56.
De weduwe van Gerrit Haegen zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 11e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’59.
Schipper Cornelis Pieters zoon zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 1e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Pieter Jan Jacobs zoon Dommer hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 150.

Kanttekening: Bij quitantie van Ghijsbert Born als voocht van Pieter Jan Jacobsz. Dommer zijn
huijsvrouws broeder.
Folio 401.
’59.
e
Tconvent vande nijeuwe nonnen twaelff ponden over een jaer renten, haer verschenen den 30
januarij anno een en tzeventich voorn. Alhijer dzelve £ 12.
’59.
Neel, Claes, Marie, Vrederick, meester Reijnier Fredericx kinderen negen ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Kanttekening: Bij quitantie van Maria Lanstrichts.
’56.
Jacob Pieters zoon Cantert twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 22e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’56.
Dirck Hillebrants zoon den Otter tweentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’56.
Heijnrick Jans zoon Haeck als getrout hebbende Claesken moeder van Jacob Claes zoon, haer te
deele gevallen tegens den zelven, gecocht bij Zijbrant Occo als voocht vanden zelven Jacob vijff ende
tzeventich ponden over een jaer rente, hem verscheenen den 3 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 75.
’56.
Tconvent van sinte Agnijeten aldaer derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 24e januarij anno een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Folio 402.
’56.
Pieter Cantert Willems zoon drie ende dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33.
’56.
Claesgen IJsbrants dochter weduwe wijlen Heijnrick Haeck zeven ende dertich ponden thijen
schellinghen over een jaer renten, haer verscheenen den 4 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3710-00.
’56.
Sijbrant Occo tweehondert vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 225.
’56.
Maerten Jacobsz. van Alcmaer ende Trijn IJsbrants dochter vijer ende tachtich ponden zeven
e
schellinghen zes penningen over een jaer renten, hem verscheenen den 7 februarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 84-07-06.
’56.
Nel Jans dochter weduwe Pieter Claes zoon Cant zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over
een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 403.
’59.
De kinderen van wijlen schipper Gerrit Willemsz. elff ponden vijff schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 3e februarij anno voorschreven. Alhijer dzelve £ 11-05-00.
10e somma vande maent februarij £ 1.215-07-06.
Martinus.
’59.
Meester Heijnrick Pouwels zoon provisor van Amsterlant neghen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Dzelve alhijer £ 9.
’59.
Cornelis Ghijsberts zoon achthijen ponden vijfthijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’59.
Den armen vant heijlich Sacraments gasthuijs vijff ende twintich ponden thijen schellingen over een
jaer renten, haer verschenen den 5 e februarij anno eenentzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 25-10-00.
’59.
Willem Jans zoon van Zuijderwoude achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den lesten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.

Folio 404.
Weijne Pieters dochter weduwe van Cornelis Baets zoon inde Halve Mane zessenvijftich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 5605-00.
’59.
Lijsbeth Dirck Heijmans zoons dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’59.
Derffgenaemen van Dirck Vranckesz. van Weesp twaelff ponden vijffthijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-15-00.
’59.
Willem Pieters zoon tot Monickendam een en twintich ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 14e martij anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 21-15-00.
’56.
Jacob Jans zoon als man ende voocht van Brecht Claes dochter tot Monickendam negen ponden
vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e martij anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 9-15-00.
’56.
Jan Claes zoon tot Monickendam vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e
martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Folio 405.
’56.
Trijn Claes dochter erffgenaem van heer Cornelis Joosten priester tot Monickendam achthijen ponden
vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 14e martij anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 18-15-00.
’56.
Marie Gerrits dochter weduwe wijlen Bool Willems zoon elff ponden vijff schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 16e januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £11-05-00.
’56.
Meester Claes Heijn Willems zoon vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 4e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’56.
Cristina meester Zijbrant de Vriesen dochter weduwe wijlen Willem Jacobs zoon zeven en dertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e februarij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 37-10-00.
’56.
Derffgenaemen van wijlen Jan Gerrit IJlesz. priester zeven ende dertich ponden thijen schellingen
e
over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 23 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Trijn Gerrit IJles dochter als erffgenaem van Gerrit IJles zoon alias Hulst zeven ende dertich ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 37-10-00.
Folio 406.
’56.
e
Lucas Meijnerts zoon vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9
februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
’56.
Cornelis Ghijsbrechts zoon als man ende voocht van Marie Gerritsdr. weduwe wijlen Frans Ellertsz.
van Diemen zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den
7e februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Meester Heijnrick Pouwels zoon provisor van Amstellant negen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e januarij anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’56.
Gheerte Dircx dochter tsantwijff twaelff ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-15-00.
’56.
Jacob Cornelis zoon bij overgifte van Cornelis Jacobs zoon brouwer zessenvijftich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 5605-00.

Folio 407.
’56.
De weeskinderen van Heijnrick van der Mortele als erffgenaemen van wijlen Heijnrick Maerts zoon
vijftijen ponden over een jaer renten, haer verschenen den 20 e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’56.
Die regenten van het arme weeshuijs vijf en veertich ponden over een jaer rente, haer verscheenen
den 23e januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 45.
’56.
Brecht ende Elsse Gerrits dochteren erffgenaemen van haer broeder Mr. Jan Gerrits zoon priester
achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’56.
Gerrit Schaep als man ende voocht van Catharina Sijmons dochter bij versterven van haer suster
Hillegont Sijmon Bancken dochter vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’56.
Jacob Cornelis zoon voor zijn groote moeder Marie IJsbrant Hoolesloeten dochter zes ende vijftich
ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 10e februarij anno een en
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
Folio 408.
’56.
Lambrecht Jans zoon voor Jan Jans zoon cuijper vijfthijen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den lesten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’56.
Cornelis Ghijsbrechts zoon bij transport vande weeskinderen van Wouter Dircxz. Binnenlantsbaerder
e
tweentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 11 februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’56.
Cornelis Ghijsbrechtz. als transport hebbende vande weduwe van Thijman Gerrits zoon achthijen
ponden over een jaer renten, hem verscheen den 24 e januarij voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’56.
Thijet Cornelis dochter vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 4 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’59.
Jan Jacobs zoon Bijleemer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’59.
De weduwe van wijlen Pieter Gerrits zoon Couckebacker zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 22 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3710-00.
Folio 409.
’59.
De weduwe van wijlen Willem Reijersz. tweenvijftich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 52-10-00.
’59.
Catrijn Sebastiaen Bouwens dochter vijff en twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 28e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25-10-00.
’59.
Pieter van Opmeer de jonge als man ende voocht van Maria Dirck van Rijps dochter zeven ende
dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’59.
Heer Heijnrick Jans zoon Wou priester negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e
februarij anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
11e somma vande maent martij £ 1.034-10-00.
Aprilis.
’57.
Meijnsken Jacobs dochter vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
24e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
’57.

Griet Heijnricx dochter weduwe wijlen Frans Claesz. zeven ende dertich ponden thijen schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 28 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 410.
’57.
Heijnrick Jans zoon Wou priester ende pastoor tot Abbekerck tot behouff van Griet Heijnricx dochter
zijn dochter zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
’57.
Jan Claes zoon Pijl acht ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 28-10-00.
’56.
Pieter Claes zoon Cant als erfgenamen van Aelbertgen Elberts dochter weduwe wijlen Jan Claesz.
Couck zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen dem 27 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
De zelve als erffgenaem van Neeltgen Harmans dochter weduwe wijlen Ellert Reijers zoon zeven
ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 26 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Haese Claes dochter weduwe van Jan Oom Jans zoon zeven en dertich ponden thijen schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 29 e januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 411.
Die regenten van sinter Pieters gasthuijs zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 6e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
e
De zelve noch acht ende veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 27 januarij
anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 48.
’57.
Marie Jacob Verhouven dochter elff ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 11-05-00.
’57.
Catrijn Dirck Hillebrants dochter een en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verschenen den 7e februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 31-10-00.
’57.
De weduwe van wijlen Pieter Gerrits zoon Couckebacker zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 22 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3710-00.
Folio 412.
’57.
Jan Gillis zoon Valckenaer als man ende voocht van Marie Jan Dommers dochter bij smeessie van
Jan Jacobs zoon Dommer hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 23 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 150.
’57.
Lijsbeth Jans dochter weduwe van wijlen Claes Reijniers zoon vijff ende tzeventich ponden over een
e
jaer renten, haer verscheenen den 24 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’57.
Jan Garrebrants zoon zeijlmaecker zesthijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 23 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 16-10-00.
’57.
Michiel Jacobs zoon vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e januarij anno
een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
’57.
Frans Roel backer derthijenj ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den
24e Januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
’57.
Claes Heijn Lamberts zoon van Schellinckwoude thijen ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10-10-00.
Folio 413.
’57.

Jan Jans zoon erffgenaem van Jan Claes zoon Lantsmaer tot Schellinckwoude thijen ponden thijen
schellingen over een jaer rente, hem verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1010-00.
’57.
Jonge Jan Claes Cornelis zoon van Schellinckwoude thijen ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10-10-00.
’57.
Dirck Harlaer van Lantsmaer twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28e januarij
anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 12.
’57.
Cornelis Hillebrants zoon Sobbegen zeventhijen ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 17-05-00.
’57.
Maria Jans dochter naegelaeten weduwe van wijlen Thomas Thijmans zoon van Wesperkerspel
dertich ponden over een jaer renten, haer verschenen den 3 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
’57.
Pieter Heijne zoon de jonge tot Lantsmaer achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 414.
’57.
Meester Aelbrecht Cantert zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
’57.
Dirck Aemen van Lantsmaer achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
Derffgenamen van wijlen Willem Pietersz. vlastcooper negen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 10e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’57.
Dirck Claes Rijps zoon zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verschenen den 28e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Pieter van Opmeer de jonge als getrout hebbende Maria Dirck Rijpsdr.
’57.
Dieuwer Fredericx dochter naegelaten weduwe van wijlen Cornelis Willems zoon tinneghijeter zeven
en dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer verscheenen den 23e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Gheerte Dircx dochter tsantwijff vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Folio 415.
’57.
Dirck Thonisz. int Spijckervat zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 28e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Die huijssitmeesters aen dOude zijde zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 6e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Michiel Jans zoon ende Catrijn Frans dochter zijn huijsvrouwe zes ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 6e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
’57.
Joost Buijck Zijbrantsz. vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e
februarij anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’57.
Aernt Thonis zoon erffgenaem van Belije Floris dochter naegelaeten weduwe van Thomas Aertsz.
achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
Willem Jans zoon van Zuijderwoude achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den lesten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.

Folio 416.
’57.
Sijmon Jans zoon van Raersdorp vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 3 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’57.
Lijsbeth Jans dochter Podde elff ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den
28e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 11-05-00.
’57.
Jan Claes zoon Pijls, Jan, Dirck en Mariken als erfgenaemen van Mr. Egbert Doedesz. vijfthijen
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
‘57
Stijn Jacob van Coelen dochter weduwe wijlen Heijnrick Claesz. achthijen ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, haer verschenen den 26e janiarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
Willem Ghijsbrechts zoon als man ende voocht van Duijffve Jacob Harmans dochter vijfthijen ponden
over de jaer renten, hem verscenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’57.
Tconvent van sinte Agnijeten een ende twintich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 21-15-00.
Folio 417.
’57.
Jan Gillis zoon Valckenaer ende Marijken Jan Tinnagels dochter zeven en dertich ponden thijen
e
schellinghen over een jaer renten, haer verscheenen den 24 januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £
37-10-00.
’57.
Weijn Cornelis de Vlamincx dochter ten prouffijte vanden kinderen van Lijsbeth Dircx haer dochter
zeventhijen ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 26e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 17-05-00.
’57.
Remburch ende Griet Dircx dochter negenthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 19-10-00.
’57.
Jan Baernts zoon tzestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 23 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 60.
’57.
De weeskinderen van Jan Sijmonsz. als erffgenaemen van haer groote moeder Clara Remmen
dochter bacxter zeven en twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e februarij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
’57.
Sijmontgen Jacobs dochter weduwe van Jan Cornelis zoon Papen achthijen ponden vijfthijen
schellingen over ene jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1815-00.
Folio 418.
’57.
Marie Claes dochter weduwe van Cornelis Pieters zoon Outgorst negen ponden zeven schellingen
zes penningen over een jaer renten, haer verscheenen den 29 e januarij anno voorsz. Alhiijer dzelve £
9-07-06.
’57.
Sijbrant Heijnricxz. vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e januarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’57.
Stijn Frederick Jacobs dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’57.
Marijken Claes dochter weduwe wijlen Jacob Cornelisz. schuijtmaecker derthijen ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij anno een en tzeventich voorsz.
Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’57.
Marijken Willems dochter van Oudewater veerthijen ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 14-05-00.

’57.
Joost Cristiaens zoon van Detten zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 419.
’57.
Brecht ende Elsse Gerrits dochteren erffgenamen van haer broeder Mr. Jan Gerritsz. alias Hulst vijff
ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 75.
’57.
Anna Cornelis Coelen dochter zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen
den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 7-10-00.
’57.
Lijsbeth Cornelis dochter weduwe Doet Claes zoon voor de kinderen van wijlen Claes Doedesz. zeven
ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno
een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Lijsbeth Cornelis dochter voorscreven voor wijlen Doede Claes zoon dertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
’57.
Gerrit Gerrits zoon Geesten twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’57.
Maerten Sijmons zoon Schuijtken zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 420.
’57.
Sebastiaen Aemsz. van Lantsmaer twaelff ponden vijffthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-15-00.
’55.
Heijndrick Claes zoon als soon ende erffgenaem van Marie Heijnricx dochter weduwe wijlen Jaecx
Gerrits zoon inden Wolsack achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
’55.
Harman Ghijsbrechts zoon twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 24e januarij anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’57.
Catrijn Sebastiaen Bouwens dochter derthien ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 27 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’57.
Griet Oeloffs dochter tot behouff van Ael, Griet ende Floris, Jacob Floris zoons kinderen thijen ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 10-10-00.
Folio 421.
’56.
e
Cornelis Claesz. tot Lantsmaer achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 30
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’57.
Benninck Claes dochter zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Barent Lambrechts dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 4e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
Janneken Dircx dochter eenich erffgenaem van haer broeder Rochus Dircx zoon lootghieter negen
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’56.
Derffgenaemen van Willem Stickel Cornelis zoon vijff ende veertich ponden vijfthijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45-15-00.
’57.

Neele Boelen weduwe wijlen Pieter Koede zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den eerste februarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 422.
’56.
Willem Michiels zoon cruijdenijer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den lesten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Jan van Beeckesteijn als getroudt hebbende de dochter van Jan Dunesz. zes ende vijftich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den lesten februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £
56-05-00.
’57.
Geerte Cornelis Bennincx dochter zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Gerrit Schaep als erffgenaem van Zijbrant Vrancke zoon ende Frans Jansz. Cat als getrout hebbende
de dochter van Sijmon Bancken zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hemlieden verscheenen den 7e februarij anno een en tzeventich voorn. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Aeff Jacob Zijbrant Buijcken dochter weduwe van wijlen Gerrit Cornelis zoon dertich ponden siaers
over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
’57.
Meester Wouter ende Lijsbeth kinderen van wijlen meester Cornelis Dobbes zoon vijff ende veertich
e
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23 januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
Folio 423.
’55.
Derffgenaemen van wijlen Gerrit Egberts zoon Peng vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Garbrant Cornelis zoon zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e
februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
’57.
Heer Gerrit Jacobs zoon (presbiter) zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 28e januarij anno voorsz. Alhijer dezelve £ 7-10-00.
’57.
Truije Jacobs dochter vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’57.
Harman Meijnertsz. dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Folio 424.
’57.
Maerten Jacobs zoon ende Catrijn IJsbrants dochter zijn huijsvrouwe vijff ende veertich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 7 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’57.
Geerte Pieters dochter zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e februarij anno
Voorscreven. Alhijer dzelve £ 6.
’57.
Heijnrick Haeck zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 4 februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
’57.
Willem Pietersz. tot Monickendam vijfthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 24e april anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 15-15-00.
’55.
Die regenten van Onsser Liever Vrouwen gasthuijs zeven ende dertich ponden thijen schellinghen
over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
12e somma vande maent van april voorsz. £ 2.533-02-06.
12e somma van beleeninge vande renten tot Amstelredam £ 10.240-19-04.
Folio 425.
Goude.
Meije.

Cornelis van Reijnegom als transport hebbende van Dirck Cornelis zoon van Reijnegom derthijen
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e novembris anno 1500 een
en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’56.
Margriete Aerts dochter tot Nijeuweveen negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
18e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Prima somma van meije £ 22-10-00.
Junius.
’55.
Clara Adriaens dochter twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhier dzelve £ 22-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Floris Aelwijnsz. hair man.
’55.
Machtelt Gerrits dochter weduwe wijlen Witte van Houff Aerts zoon tweendetwintich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £
22-10-00.
’55.
Jan Gerrits zoon Moet erffgenaem van Ael Gerrit Ghijsbrechts weduwe achtijen ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 12e novembris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 18.
Folio 426.
’55.
Janneken Gerrits dochter erffgenaem van wijlen haer moeij Reijm Jan Aerts zoon weduwe negen
e
ponden over een jaer renten, haer verschenen den 12 novembris anno voorsz. Alhijer dezelve £ 9.
’55.
Lijsbeth Cornelis dochter achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 14e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’55.
Willemken Cornelis dochter weeskint van Emme Theuwen negen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 13e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
2e somma vande maent junij £ 99.
Julius.
’57.
Machtelt Gerrits dochter weduwe van Witte van Houf Aerts zoon vijfthijen ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, haer verschenen den 26e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
3e somma vande maent julij £ 15-15-00.
Folio 427.
Augustus.
’57.
Jacob Gerrits zoon Kegelinck tot behouff van Cornelis Jacobs zoon zes ponden vijfthijen schellinghen
over een jaer renten, hem verschenen den 17 e november anno 1500 een en tzeventich. Alhijer de
zelve £ 6-15-00.
’53.
Jonge Jacob Sas zes ponden over een jaer renten verscheenen den 24 novembris anno voorscreven.
Alhijer dzelve £ 6.
e
4 somma vande maent augustus voirsz. £ 12-15-00.
September.
’57.
Dirck Cornelisz. van Reijnegom vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
12e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Meijns Jan Moelen weduwe thijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 13e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Mons Fransz.
5e somma vande maent september voirsz. £ 55-10-00.
Folio 428.
October.
’56.
Gerrit Vroesen Pieters zoon als soon ende erffgenaem van Pieter Gerrits zoon Vroesen derthijen
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e novembris anno 1500 een
en tseventich voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’55.

Lijsbeth Cornelis dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 14 e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Dirck Duijst Heijnricxz. als erffgenaemn van zijn groote vader Jan Dirck Hoens zoon de somme van
vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 50.
’55.
Dirck Dirck Hoensz. tweendetwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 15e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’52.
Die stede van Schoonhoven bij transport van meester Aernt Bouwensz. aldaer negen ponden zeven
schellinghen over een jaer renten, haer verscheenen den 1e novembris anno voorsz. Alhijer d zelve £
9-07-06.
Folio 429.
Noch die zelve stede van Schoonhoven bij transport van Jan Thin Willemsz. zes ponden vijff
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den eersten novembris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 6-05-00.
7e somma vande maent october £ 110-12-06.
November.
’55.
De weeskinderen van wijlen Jan Jansz. bij transport van Ghijsbrecht Pietersz. als man ende voocht
van Machtelt Goessen Claes dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’53.
Griet Gerrits dochter Moel als erffgenaem van Alijt Gerrit Ghijsbrechts zoons weduwe zeven ende
dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen den 13e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’53.
Machtelt Gerrits dochter weduwe wijlen Witte van Houff neghen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’53.
Dieuwer Reijer Jans zoons weduwe bij transport van meester Pieter van Asperen achthijen ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
8e somma vande maent november £ 123-10-00.
Folio 430.
December.
’58.
Willemken Cornelis dochter onmondich weeskint van Emme Theuwen derthijen ponden thijen
e
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 13 novembris anno 1500 een en tzeventich
voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Kanttekening: Overgelevert quitantie geschreven bijden hant van Matheus Dircxz. Schaep poorter ter
Goude.
’53.
Alijt Gheen Sijmons zoons weduwe als transport hebbende van Cornelis Vredericxzs. dochter negen
ponden siaers over een jaer renten, haer verscheenen den 13 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 9.
’53.
Cornelis Sijmonsz. drie ende dertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 17 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33-15-00.
e
8 somma vande maent december voorsz. £ 56-05-00.
Februarius.
’57.
Joncvrouwe Mergriete Adriaens dochter weduwe van Mathijs Ghijsbrechtsz. van Wel negen ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’57.
De zelve tot behouff van Mariken Adriaens dochter de voorscreven Mathijs Ghijsbrechts zoons zuster
derthijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, haer verscheenen den 16 e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Folio 431.
’56.

Dirck Duijst Heijnricxz. als erfgenaem van zijn groote vader Jan Dirck Hoensz. vijftich ponden over een
jaer renten, hem verschenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
’57.
Cornelis Lourisz. ter Goude twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 17 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’56.
Aerlant Reijers dochter als erffgenaem van Aeltgen Dirck Goverts dochter elff ponden vijff schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 16 e november anno voorsz. Alhijer dzelve £ 11-05-00.
’56.
Matheus Dircx zoon Schaep als transport hebbende van Mariken Wouters eenich erffgenaem van
Bouwen Dircxz. achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’56.
Dirck Cornelisz. van Oudewaeter tot behouff vande weeskinderen van Heijnrick zijnen broeder vijff
ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e novembris anno een en
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 432.
’56.
Lijsbeth Cornelis Brunten dochter bij transport van Dirck Cornelisz. zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e november anno voorsz. Alhijer dzelve £
37-10-00.
’56.
Stijntgen Cornelis dochter vijfthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 15e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
’56.
De weeskinderen van Heijnrick Cornelis zoon bij transport van Adriaen Adriaens zoon met zijn broeder
ende suster negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 9.
’56.
Cornelis Dircx zoon als transport hebbende vande erffgenaemen van Gerrit Jansz. de Man zeven
ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 27.
’56.
Geerburch Claes dochter derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 15e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £13-10-00.
Folio 433.
’56.
Meijnsken Frans dochter als transport hebbende vande erffgenamen van Lijsbeth Dircx dochter
vijfthijen ponden achthijen schellingen negen penningen over een jaer renten, haer verscheenen den
14e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-18-09.
9e somma vande maent februarij £ 317-18-09.
Martius.
’56.
Jan Gerrits zoon Heij als transport hebbende van Jan Vos Jacobsz. achthijen ponden over een jaer
e
renten, hem verscheenen den 16 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’56.
Margriete Aerts dochter vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den
e
17 novembris anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
’56.
Agnes Ghijsbrechts dochter als erffgenaem van Floris Dammaszs. dochter negen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 17 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’56.
Lijsbeth Ghijsbrechts dochter mede erffgenaem vande zelve Agnes Floris dochter gelijcke negen
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Folio 434.
’56.
Sijmon Gerrits zoon als transport hebbende van Jacob Jans zoon Pau twaelff ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhier dzelve £ 12.
’56.

Dieuwer Reijer Jans zoons weduwe zeven ende twintich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
’56.
Jan Gerrits zoon Vroesen ten behouve van zijn twee weeskinderen zes ende dertich ponden over een
e
jaer renten, haer verscheenen den 15 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 36.
’56.
Pieter Gerrits zoon Gruijter ter Goude vuijten naeme vande weeskinderen van Jacob Dirck Hoensz.
derthijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
’56.
Lijsbeth Cornelis dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 14 e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’56.
Jan Gerrit Heij Daems zoon dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Folio 435.
’56.
Alijt Cornelis dochter weduwe wijlen Floris Jacobs zoon als transport hebbende vande erffgenamen
van Gerrit Jansz. de Man achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 15e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’56.
Heer Pieter Aerts zoon van der goude pater vant convent van Roijenburch binnen Leijden bij transport
van Jan Gerrits zoon Moel als erffgenaem van Aeltgen Jan Moels weduwe achthijen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 16 e novembris voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’56.
Harman Heijndricxz. smit als getrout hebbende Janneken Cornelis dochter weduwe wijlen Aelbrecht
Jans zoon vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
’56.
Jan Jacobsz. glaesmaecker alias smit zes ponden vijffthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 13e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
’56.
Meijnsgen Frans dochter weduwe wijlen Jan Jacobs zoon Moel achthijen ponden over een jaer
renten, haer verschenen den 13e novembris anno 1500 een en tzeventich voorsz.. Alhijer dzelve £ 18.
Folio 436.
’56.
Lijsbeth Brunten bij transport van Dirck Cornelis zoon van Oudewater ten behouve van Heijnrick
Cornelis zoons weeskinderen zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
De zelve als transport hebbende vanden voorsz. Dirck Cornelis zoon van Oudewater zeven en dertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 16 e novembris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Grietgen Aert Huijgens zoonsdr. vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen
den 18e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
’59.
e
Meester Arent Coebel bij transport van Jan Dirck Hoensz. hadde jaerlicx telcken 16 novembris de
somme van vijftich ponden munte voorn. De hooftsomme van welcke rente de voorsz. Coebel als bij
hem gequeten ende gelost gepasseert ende geleden zijn in vuijtgeven zijnder 14 e reeckeninge folio
704 verso. Den Staten van Hollandt gedaen. Daeromme alhijer nijet.
’59.
Jan Vos Jacobs zoon achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
10e somma vande maent martij voorsz. £ 331-10-00.
Folio 437.
Aprillis.
’56.

Jacob Gerrits zoon Kegelinck ten behouve van Cornelis Jacobs zoon zijn soone negen ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 13 e novembris anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer
dzelve £ 9.
Den zelve ten behouve van Aecht Jacobs dochter negen ponden over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 13 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
e
11 somma vanden maent van April voorsz. £ 18.
13e somma vanden renten betaelt ter Goude £ 1.113-06-03.
Den Hage.
Maius.
’54.
De weeskinderen van wijlen Niclaes van Bronchorst bij transport van Marijken Claes dochter
erffgenaem van Niclaes van Nes deurwaerder achthijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
’53.
Heijnrick Heermaele vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’53.
Joost vander Bije Jacobs zoon procureur voor den Hove van Hollandt achthijen ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Folio 438.
’53.
Joncfrouwe Marie van Weldam dochter ende erffgenaem van meester Cornelis van Weldam raidt
e
ordinaris inden Hove van Hollandt achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 21
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’53.
Jouffrouwe Elisabeth van Bosschuijsen naegelaeten weduwe van meester Heijnrick van Zuijderbeeck
doctoor in medicijnen vijer ponden thien schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Jan Hanneman ontfanger van Noorthollandt zes ende vijftich ponden vijff schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
Franchois Cornelis vander Laeck hadde jaerlicx den 21 e octobris vijer ponden thijen schellinghen,
dwelcke bij de weduwe van Mr. Aernoult Coebel gelost ende gequeten zijn. Daeromme alhijer van
dijen nijet.
Meester Cornelis de Jonge heere van Baertwijck als voocht van Catharina zijn dochter derthijen
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21e octobris anno een en
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Folio 439.
’57.
Die weeskinderen van Adriaen Baernts zoon als transport hebbende van meester Gerrit Melis zoon
zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21e octobris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’53.
Cristina Heijnricx dochter als transport hebbende van Adriaen Jansz. Hamer vijff ende veertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 7e augustij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Prima somma vanden maent meije £ 285-15-00.
Junius.
Willem Jans zoon Schouten vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
e
21 octobris anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’57.
Die gasthuijsmeesters van sinte Niclaes gasthuijs vijfthijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’55.
Die weeskinderen van Niclaes vande Duijn voir jouffrouwe Alijt van Avesaet een ende tachtich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 81.
Folio 440.
’55.
Willem Jansz. Schouten zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’55.

De leproesen vanden Haige neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Willem Claes zoon van Bronchorst vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
’59.
Anna Heijnricx dochter de Beauvoir tot behouf van Maritgen Cherles Houffoerts dochter elff ponden
vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £
11-05-00.
2e somma vande maent junij £ 248-15-00.
Julius.
Harman Vincents zoon zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
’57.
Meester Adriaen Brasser vijfthijen ponden vijfthien schellingen over een jaer renten, hem verschenen
den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
Folio 441.
’53.
Heijnrick Heermaele ende Jacob de Jonge zeven ende twintich ponden over een jaer renten,
hemluijden verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
Jouffrouwe Elisabeth van Bosschuijsen naegelaeten weduwe van meester Heijnrick van Zuijderbeeck
vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 4-10-00.
’56.
Die weeskinderen van meester Jan vander Burch tzestich ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 30e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 60-15-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Strevel als oom ende voocht.
’54.
Meester Aernt Sasbout tot behouff van zijne vijer kinderen geprocreert bij jouffrouwe Beatris van
Heermaele achthijen ponden vijffthijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’57.
Joncvrouwe Anna vander Merssche vijer ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 21e octobris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 34-10-00.
Folio 442.
’56.
Jacob de Jonge als transport hebbende van Jan Pijnsz. zessenvijftich ponden vijff schellingen over
een jaer renten hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
’59.
Johan Purtwijck secretaris sHoffs van Hollandt derthijen ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
3e somma vanden maent julio £ 258.
Augustus.
’57.
Die kinderen van Cornelis Bruijns zoon bij transport vande weduwe van Jan Joachumsz. boode zes
e
ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 6-15-00.
’54.
Die kinderen van Niclaes vander Duijn voor jouffrouwe Alijt van Avesaet vijff ende veertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
’53.
Joost van Ratingen de jonghe negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Folio 443.
’57.
Meester Wouter van Wijck Wouters zoon rectoir achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
’56.
Meester Adriaen Brasser vijfthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
’56.

Die heere van Assendelft zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
4e somma vanden maent august voirsz. £ 132-15-00.
September.
’52.
Claes ende Gerrit van Bronchorst weeskinderen van Niclaes van Bronchorst bij advijse van Pieter van
Bronchorst heurluijder voocht inde plaetse van Pieter de heere tot Brugge zeven ende vijftich ponden
zeven schellingen zes penningen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 21 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 57-07-06.
Folio 444.
’52.
De zelve kinderen inde plaetse alsvoorn vijer ende vijftich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 54.
’52.
Meester Cornelis de Jonge bij transport van Floris Heermaele ende dit inde plaetse van Jacobmijne
Repers weduwe van Pieter de backer ter Sluijs tweende twintich ponden thijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’52.
De zelve als hebbende overdracht van Floris Heermaele inde plaetse van Joost Gonnere wonende ter
Sluijs veertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40-10-00.
’56.
Joncvrouwe Aeff Claes dochter weduwe wijlen Jacob Meijster vijer ende twintich ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 2415-00.
’56.
Petronella Heijnrick Verspiegels dochter weduwe wijlen Willem Cornelis zoon een en dertich ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 31-10-00.
Folio 445.
’56.
Alijt van Montfoort als transport hebbende van Maerten Deijm zes ponden 15 sch. over een jaer
renten, haer verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
’53.
Meester Adriaen Brasser elff ponden vijff schellingen over een jaer renten hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 11-05-00.
’56.
Den zelven met joncvrouwe Barbara Hannemans zijn huijsvrouwe zes ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
5e somma vande maent van september voorn £ 254-12-06.
October.
Meester Dominicus Boot raidt ordinaris inden Hove van Hollant zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno 1500 een en tzeventich
voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Den zelven meester Dominicus Boot noch zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 446.
’57.
Meester Adriaen Brasser als voocht van Johanna Cornelis dochter zes ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
’57.
Meester Huge van der Goes pensionaris van Rotterdam als getrout hebben de dochter van Mr.
Nicasius Hanneman advocaet zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’57.
Meester Aernoult Sasbout ten behouve van zijn vijer kinderen geprocreert bij joncvrouwe Beatris van
Heermaele, als Jozijne, Machtelt, Lijedewij ende Cornelia achthijen ponden vijfthijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen dem 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
’54.

Jouffrouwe Marie van Duvenvoirde canonesse tot Bergen, bij lotinghe ende cavelinge vande gemeen
erffgenamen van vrouwe Maria van Mathenes vrouwe van Warmont zeven ende dertich ponden thijen
schellinghen over een jaer renten, haer verschenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3710-00.
’57.
Meester Gerrit Melis zoon van Hogeveen vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 447.
’52.
Joncvrouwe Baerta van der Hooch weduwe wijlen meester Anthonis Herweijer vijfthijen ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
’55.
Meester Boudewijn van Soutelande bij transport van jouffrouwe Johanna van der Merssche negen
ende twintich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 21 e octobris anno
voorscreven. Alhijer dzelve £ 29-05-00.
’55.
tOude Manhuijs tot Baertwijck vijfthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 24e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
Johan du Bois zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
6e somma vande maent octobris £ 336-15-00.
November.
Die kinderen van Niclaes van Bronchorst bij transport vanden heere van Assendelft inde plaetse van
Phillips Danchij wonende tot Brugge vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 448.
’52.
Jouffrouwe Elisabeth van Bosschuijsen weduwe van meester Heijnrick van Zuijderbeeck doctoir in
medicijnen tweeentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
’56.
Mariken Gerrits dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris
anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Machtelt Jacobs dochter bij transport van Floris van Dam tnegentich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 90.
’54.
Meester Arent Sasbout ten behouve van zijn vijer kinderen geprocreert bij joncvrouwe Beatris van
Heermaele tweende vijftich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 52-10-00.
’53.
Meester Aernt Sasbout voor Jozijne, Machtelt, Liedewij ende Cornelia zijne vijer kinderen geprocreert
bij wijlen joncvrouwe Beatris van Heermaele achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 449.
’54.
De weeskinderen van wijlen meester Jan vander Nijenburch zeven ende dertich ponden thijen
e
schellinghen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 25 januarij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 37-10-00.
’54.
Mergriet Claes dochter van Amsterdam negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Meester Michiel van Zijdenburch ende joncvrouwe Dieuwer van der Goes zijn huijsvrouwe neghen
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
7e somma vande maent november £ 323-05-00.
December.
’54.
Meester Wouter van Wijck Wouter zoon rectoir achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.

Folio 450.
’53.
Willem Pieters zoon Schouten als eenich erffgenaem van Aeffgen Frans Boonen weduwe Pieter
Willems zoon zijn moeder zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
e
verschenen den 21 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
e
8 somma vande maent december voorsz. £ 106-05-00.
Januarius.
’54.
Meester Adriaen Brasser advocaet met joncvrouwe Barbara Hannemans zijn huijsvrouwe zeventhijen
ponden vijff schellinghen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 21 e octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 17-05-00.
’53.
Maria van Dam Claes dochter erffgenaem van wijlen Magdalena Willems dochter weduwe wijlen
Claes van Dam elff ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e october
anno voorsz. Alhier dzelve £ 11-05-00.
’54.
Mergriete Gerrits dochter weduwe wijlen Ghijsbrecht Dircxz. zeven ende twintich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhier dzelve £ 27.
Folio 451.
’59.
Guilliame le Grant bailliu vanden Haige bij ordonnantie vande Hove van Hollandt voor Jan Willems
zoon ende voocht van Elisabeth Goverts dochter bij transport vanden heere van Assendelft hondert
e
twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 october anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 112-10-00.
’59.
e
Meester Aernt Sasbout vijf ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
’59.
Meester Aernoult Sasbout voorn. dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
’57.
Katrijn Jacobs dochter weduwe van wijlen Heijnrick Harmansz. inden Blaesbalch achthijen ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
9e somma vande maent januarij £ 241.
Februarius.
Meester Michiel Zijdenburch vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 21e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Folio 452.
’56.
Meester Adriaen Brasser advocaet elff ponden vijff schellingen over een jaer rente, hem verscheenen
den 21 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 11-05-00.
’56.
Die heere van Assendelft twee ende vijftich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 52-10-00.
’56.
Die weeskinderen van Niclaes van der Duijn bij transport van zijn moeder jouffrouwe Hadewij Pijnssen
zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
’56.
Pieter Adriaens zoon weeskint van Adriaen Pieters zoon bij transport van meester Pieter van
Rotterdam achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 18.
’56.
Otto van Steensel bij transport van Jan Pijnsz. hondert twaelff ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e. octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 112-10-00.
Folio 454.
’57.
Sijmon Gerrits zoon van Schoenhoven bij transport van Jan Anthonisz. Block vijff ende tzeventich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’56.

Jacob de Jonge secretaris vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
’59.
Willem Jans zoon Schouten auditeur van de Reeckencamer in Hollant zeven en dertich ponden thijen
e
schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 21 octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £
37-10-00.
’56.
Meester Adriaen Brasser bij transport van Jan Pijnsz. zeven en dertich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Mr. Bartout Ernst griffier mit copie van het transport bij Mr. Adriaen
Brasser hier overgelevert.
’59.
Meester Gerrit van Ravensberge over Pieter Evertsz. glaesmaecker negen ponden die hij jaerlicx
hadde den 21e octobris anno voorsz. Welcke rente bij desen ontfanger gelost zijn. Daeromme alhijer
vandijen nijet.
10e somma vande maent februarij £ 461-05-00.
Folio 454.
Martius.
Catrijn Jacobs dochter weduwe wijlen Heijnrick Harmans zoon derthijen ponden thijen schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer
dzelve £ 13-10-00.
’56.
Meester Boudewijn Jacobs zoon raidt ordinaris vanden Hove van Hollandt bij transport van meester
Quintijn Weijtsen als vader ende voocht van Anthonia Weijtsen veertich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40-10-00.
’56.
Lijsbeth Pieter Floeren dochter vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 4-10-00.
’59.
Franchois Cornille van der Laeck hadde jaerlicx den 21 e octobris vijer ende vijftich ponden, dwelcke
bijde weduwe van meester Aernt Coebel gelost ende gequeten zijn. Daeromme alhijer van dijen nijet.
’59.
Maerten Dassiguij als transport hebbende van Jan van Vlijet achthijen ponden over een jaer renten.
hem verscheenen den 1e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Folio 455.
‘59
Janneken Roeloffs dochter weduwe wijlen meester Jan barbijer zes ponden vijfthijen schellingen over
e
een jaer renten, haer verscheenen den 21 octobris anno voorscreven. Alhijer dezelve £ 6-15-00.
Meester Michiel van Zijdenburch negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’56.
Joost van Ratingen dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
’57.
e
Harman Vincents zoon zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
’56.
e
Machtelt de Jonge vijff ende veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 21 octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
’59.
Jacob de Jonge secretaris voorde Hove van Hollandt zeven ende dertich ponden thijen schellingen
over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 456.
’59.
Coenraet Jansz. boode vanden Hove van Hollandt ende Willemken Willems dochter zijn huijsvrouwe
negen ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 9.
’59.

De weduwe van meester Quintijn Weijtsen raidt ordinaris vanden Hove van Hollant vijff ende
tseventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e octobris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 75.
’59.
Maerten Deijm Joris zoon zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 21e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 7-10-00.
’59.
Der zelve Maerten Deijm zes ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
’59.
Meester Boudewijn Jacobsz. raidt ordinaris voorden Hove van Hollant zeven en dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £
37-10-00.
’59.
Meester Claes Diert advocaet achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 457.
’57.
Meester Gerrit Melis zoon van Hoogeveen zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
11e somma vande maent martij voorsz. £ 423.
Aprilius.
Claes Jans zoon procureur als getrout hebbende Neeltgen dochter van wijlen Anthonis Nicasius tot
behouff van Neelken ende Marijken Nicasius zijn huijsvrouwen voordochteren achthijen ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
’57.
Pieter Everts zoon glaesmaecker negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’57.
Meester Willem de Cocq advocaet vijfthijen ponden zeven schellingen zes penningen over een jaer
renten, hem versceenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-07-06.
’56.
Meester Boudewijn Jacobs zoon als transport hebbende van meester Dirck Herweijer die transport
hadde van joncvrouwe Anna Vierlijcx weduwe wijlen Adriaen van Lavella procureur voorden Hove van
Hollandt tweendetwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
Folio 458.
’56.
Maerten Deijm Joris zoon zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
’57.
Margriet Claes dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
’57.
Joncvrouwe Anna van der Merssche zes ponden vijfthijen schellinghen over een jaer rente, haer
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
12e somma vande maent april voorsz. £ 87-07-06.
e
14 somma vande renten verschenen inden Hage £ 3.108-15-00.
Folio 459.
Ander vuijtgeven van betaelinge van renten wesende vercocht ter losse den penninck zesthien.
Amsterdam.
Augustus.
Gerrit Egberts zoon Peng drie ende veertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e Januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 43-15-00.
October.
’54.
Dirck Jan Heijnricxz. bij overghifte van wijlen Gheerburch Claes dochter weduwe wijlen Popius Occo
hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 1 e octobris anno 1500 een ende
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 150.
November.

’54.
Dirck Schaep als ghetrout hebbende Catharina Popius erffgenaem van wijlen Gheerburch Claes
dochter vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten novembris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 50.
Prima somma vande betalingen tot Amsterdam £ 243-15-00.
Folio 460.
Hage.
Junius.
Meester Aernt Sasbout raidt ordinaris vanden Hove van Hollandt als erffgenaem van zijn moeder
joncvrouwe Catharina van der Meer weduwe wijlen meester Joost Sasbout twee ende tsestich ponden
thijen schellinghen over een jaer renten, hem verscheenen den 12 e junij anno 1500 een ende
tzeventich voorsz. Alhijer de zelven £ 62-10-00.
2e somma van betalingen inden Hage £ 62-10-00.
Loenen.
December.
’56.
Anthonis Snucca ende Jacques Scharon als executeurs vanden testamente wijlen Pieter Bargaingne
tot behouff vande vijer eerste kinderen van Anthonis Maria Bargaingne zoene vanden zelven Pieter,
Barnart, Pieter, Catrijna ende Jozijna, twee hondert vijftich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den lesten decembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 250.
3e somma vande betalingen tot Loefven gedaen £ 250.
Folio 461.
Bruessel.
Februarius.
’57.
Vrouwe Franchoise le Sannaige weduwe wijlen heer Engebrecht van den Daele vijftich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 27 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
4e somma vande betalinge tot Bruijssel £ 50.
15e somma van betaelinge vanden renten gedaen ter voorsz. plaetsen £ 606-05-00.
Ander vuijtgeven vanden derthienen jaeren betaelinghen vanden renten vercoft vanden jaere
1500 acht ende vijftich tot furnissement vande £ 300.000. Geconsenteert inden maent van meij
anno voorscreven gevonden te worden bij vercoopinghe van renten omme de zelve te worden
geëmploijeert tot onderhoudenisse vande drie duijsent paerden ende zes duijsent voet
knechten ende twintich schepen van oirloge tot defentie vanden lande tegens de coninck van
Vranckrijck. Wesende de zelve alsnu ter losse den penninck zesthijene ende eenige den
penninck achthijen, verschenen tot diverssche dagen, beginnende 10 e meij 1500 een en
tzeventich ende eijndende den lesten aprilis daer aen volgende als anno ’72 stilo comuni
beijde incluijs.
Folio 462.
Mechelen.
Meester Willem Aernts zoon advocaet voorden Grooten Raide aldaer tweende twintich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e meij anno voorscreven. Alhijer dzelve £
22-10-00.
Prima somma vande betalinge gedaen tot Mechelen £ 22-10-00.
Bruessel.
Meester Aert Voogts van Outheusden pastoor ter Cappellen twaelff ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den eersten augustij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Meester Philibert de Bruxelles raidt vande Staeten de Conincx vijff ende tzeventich ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 4 e julij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dezelve £ 75.
Joncvrouwe Loijse de Raidt huijsvrouwe van Jan van Vlierden drie ende dertich ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3315-00.
Meester Jan de Quesnoij ordinaris inde Cancelrije van Brabant hondert twaelff ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e decembris anno voorscreven. Alhijer
dzelve £ 112-10-00.
Folio 463.
Jan van Ghiendertaelen procureur inde Cancellerije van Brabant ten prouffijte van Elisabeth Sophij
alias Souwers zijne huijsvrouwe ende heure erffgenaemen vijff ende tzeventich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 14e julij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 75.
2e somma vande betalingen tot Bruijssel £ 303-05-00.

Siericxzee.
Quirijn Claes Eijnouts zoon hadde jaerlicx den 10 e december hondert ponden, dwelcke bij desen
ontfanger gelost ende gequeeten zijn. Daeromme alhijer van dijen nijet.
Jan Harmans zoon Huijbert zes ende tsestich ponden derthijen schellingen vijer penninghen over een
e
jaer renten, hem verschenen den 3 decembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £
66-13-04.
Quirijn Claes Eijnouts zoon voorsz. hadde jaerlicx den 10e decembris hondert vijer ponden, dwelcke
bij desen ontfangher mede gelost ende gequeten zijn. Daeromme alhijer van dijen nijet.
3e somma vanden betalingen vanden renten tot Ziericxzee gedaen £ 66-13-04.
Folio 464.
Middelborch.
Die weduwe van meester Quintijn Weijtsen rairdt ordinaris inden Hove van Hollant als transport
hebbende van Mr. Jan Lambrechts zoon derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verschenen den 29e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
4e somma £ 13-10-00.
sHartoegenbossche.
Joosken weduwe van wijlen Dirck Loenisz. van Wijck wonende aldaer vijer ende twintich ponden over
een jaer renten, haer verschenen den 20 e meij anno 1500 eenentzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Govert Pieters zoon Smit achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen
den 24e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 465.
Weijnken Pieter Smits dochter twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e meij
anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 12.
5e somma van betalinge van renten tot sHertogenbosche £ 54-15-00.
Dordrecht.
e
Anthonis Anthonis zoon negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 november
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Allert Lucas zoon van Gorchum zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 10e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Niclaes van der Wiele rentmeester vande confiscatie dier tijt zoe
geseijt.
Andries Spoor met Hille Spoors zijne huijsvrouwe hondert zeven ende tachtich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, heurluijden verscheenen den 1 e decembris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 187-10-00.
Neeltgen Thonis Muijs dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 25e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Folio 466.
e
Mariken Gerrits dochter vijff ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 26
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 5-05-00.
Anna Snoucx weduwe wijlen Joost van Rijswijck tot Gorchum zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den eersten junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3710-00.
Anneken Jans de Feijters dochter den ouden bij testamente van wijlen Mergriete van Rijswijck Joosten
dochter haer moeije zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 11 junij anno voorsz. Alijer dvoorsz. £ 37-10-00.
Allert Lucas zoon tot Gorchum zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 11e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van N. van der Wiele inde quilite als hier vooren.
Marchelis Willems zoon tot Gorchum zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 11e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Ghijsbrecht Jans zoon van Haerlem vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verschenen den eersten decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 467.
Adriaen Pieters zoon de Vet negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Floris Willems zoon zeijlmaecker zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 17e dach novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Pieter Cool bij overgifte van Mr. Adriaen van Blijenburch Adriaensz. achthijen ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 25e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.

Wimmer van Wesel ende Fijtgen Voortsbach zijn huijsvrouwe zes ende vijftich ponden vijff schellingen
over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Cornelis Fransz. burger tot Coelen.
6e somma vande betalinge tot Dordrecht gedaen van renten £ 594.
Folio 468.
Haerlem.
Willem Adriaens zoon zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e
februarij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
7e somma vande betalinge tot Haerlem £ 27.
Delft.
Barbara de Colesie bij transport van Melchior Gerrits zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 19e octobris anno 1500 een ende tzeventich voorscreven. Alhijer dzelve
£ 75.
Jan Jans zoon Sasbout brouwer vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 18e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Dirck van Leeuwen soone van meester Adriaen van Leijden pensionaris aldaer vijfthijen ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Kanttekening: Overgelevert quitantie van Cornelis van Naerden.
Heer Roelant Willemsz. cappellaen van sint Urselen convent vijfthijen ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
Folio 469.
Anneken Ghijsbrechts dochter baghijne vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 16 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Coenraet Jansz. boode vanden Hove van Hollandt bij transport van meester Adriaen Claes zoon pater
opt Baghijnhoff tot Delft negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno
voorscreven. Alhijer dzelve £ 9.
Neeltgen Joris dochter weduwe van meester Cornelis Gerritsz. doctoor in medicijnen neghen ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Jan Servaes ende Margriete van Hoeven zijn huijsvrouwe vijer ponden thijen schellingen over een jaer
renten, heurluijden verscheenen den 21 e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 4-10-00.
Folio 470.
Pieter Floris zoon timmerman zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 16e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
Pieter van Opmeer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 29e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Aechte Jacobs dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e ocotobris
anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 9.
Pieter Pieters zoon van Delfshaven als man ende voocht van Janneken Jansdr. erffgenaem van wijlen
Lijsbeth Jans dochter achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Joncvrouwe Ermgaert van Wijnssen vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 4-10-00.
Joost Jacobs zoon de Bije bij transporte van Reijer van Vanevelt Thomas zoon derthijen ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1310-00.
Folio 471.
Catharina Jans dochter van Maseren bij transporte van Reijer van Vanevelt Heijnricx zoon negen
e
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 16 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Joncvrouwe Gerarde van Cralingen joncvrouwe tot Conincxvelt bij transport van Vranck van Diemen
Bartelmeus zoon negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 16 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Joncvrouwe Elisabeth van der Does aldaer negen ponden over een jaer renten, haer verschenen den
16e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Joncvrouwe Mergriete van Assendelft aldaer vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verschenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Meester Arent van der Meer als transport hebbende van joncvrouwe Wilhelmijne van Vuijeren negen
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Folio 472.
Cornelis Jans zoon Cruijsser vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
16e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.

Noch den zelven ander vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 17 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Adriaen Corssen dochter baghijne derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 27e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
e
Jan Jan Apers zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 18
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Den zelven Jan Jan Apers zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 19e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Den zelven Jan Apers zoon noch vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 20e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 473.
Noch den zelven Jan Apers zoon ander vijf en tzeventich ponden over een (jaer) renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Jan Jacobs zoon Tromper tot Rotterdam als vader ende voocht van zijne vijer kinderen geprocreëert
bij Elisabeth Jacobs dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 3 e junij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Tconvent van Conincxvelt bij transport van Vranck van Diemen vijer ponden thijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 16 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Adriana Eeuwouts dochter weduwe van wijlen Cornelis Huijge zoon tot Rotterdamme vijff ende
veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e junij anno 1500 een ende tzeventich.
Alhijer dzelve £ 45.
Catrijna Eeuwouts dochter twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 7 junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
Folio 474.
Adriana Eeuwouts dochter weduwe wijlen Cornelis Huijge zoon van Rotterdam tweende twintich
e
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 7 junij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 22-10-00.
Johan Sohijer als man ende voocht van Dirckgen Gerrits dochter tot Rotterdam negen ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 15 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Willem van Valesteijn bij transport van Huijbrecht Sloot tot Rotterdamme acht ende dertich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 38-10-00.
Joncvrouwe Marie van Treslong als transport hebbende van Vranck van Diemen Barthelmeus zoon
derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 16e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Jan Jacobs zoon Roos als erffgenaem van Mergriete Jans dochter vijer ponden thijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Folio 475.
Meester Jacob van Eijnden zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Pieter Claes zoon als man ende voocht van Marijken Cornelis dochter erffgenaem van meester
Cornelis doctoir, hadde jaerlijcx den 7 e junij zes ponden vijfthijen schellingen, dwelcke bij de weduwe
Coebels gelost ende gequeten zijn. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Meester Jacob van Eijnden zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Thomas Jacobs zoon tot Rotterdam ten prouffijte van Machtelt ende Janneken Joris Heijnricx kinderen
derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 7e junij anno
voorscreven. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Sijmon Joosten Spijckoort als erffgenaem van wijlen Joost Jans zoon Spijckoort zijn saliger vader
negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19 e meij anno 1500 een ende tzeventich
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Folio 476.
Willem Jansz. verwer vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e
junij anno voorsz. Alhijer dezelve £ 4-10-00.
Gerrit Adriaens zoon Cool tot Rotterdam achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 7e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Aelbrecht Jacobs zoon Tromper tot Rotterdam derthijen ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Adriaen Corssen als man ende voocht van Fijtgen Jan Pieters dochter zeven ende twintich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 7e junij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 27.

Marijken Barthouts dochter weduwe wijlen meester Cornelis Dircxz. tot Rotterdam derthijen ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £
13-10-00.
Folio 477.
Neeltgen Heijnricx dochter tot Rotterdam vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 7e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Marijken Joosten van Spijckoort tot Rotterdamme zeven ende twintich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 19e meij anno voorsz. Alhijer dzelve£ 27.
Jan Eeuwouts zoon Stock hondert twaelff ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e junij anno 1500 een en tzeventich voorscreven. Alhijer dzelve £ 112-10-00.
Willem van Valesteijn bij transport van Huijbert Sloot tot Rotterdamme zessentwintich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 8e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 26-05-00.
Jan Jacobs zoon Roos tot Rotterdam tot behouff vande weeskinderen van Willem Thonisz. zes
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Meester Pieter van Foreest doctoir in medicijnen achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 478.
Joncvrouwe Ermgaert van Weijnsen tot Conincxvelt vijer ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 16e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Joncvrouwe IJda Pijlijsers mede aldaer zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 16e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
Cornelis Joppen vijer ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 4-10-00.
Baernt Baerntsz. hadde jaerlicx den 24 e octobris derthijen ponden thijen schellingen, dwelcke bijde
weduwe Coebels affgelost ende gequeten zijn. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Heijndrick van Diemen rentmeester vande memorie tot Conincxvelt derthijen ponden thijen
schellinghen over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £
13-10-00.
Folio 479.
Pieter van Opmeer vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Meester Aernt vander Meer Vrancke zoon vijer ende twintich ponden vijfthijen schellinghen over een
jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24-15-00.
Derffgenaemen van wijlen Anna Heijnricx dochter weduwe wijlen Gerrit Storm Vrancke zoon derthijen
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 20e octobris anno 1500 een en
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
De Zeven Getijden meesters vande Nijeuwe Kerck tot Delft acht ende twintich ponden vijfthijen
e
schellingen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 21 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 28-15-00.
Digna Borren Harmans zoons dochter vijfthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 17e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
Folio 480.
Joris Balte zoon brouwer als man ende voocht van Meijnsgen Huijgen dochter tot Rotterdamme
derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten hem verscheenen den 7 e junij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 13-10-00.
8e somma vande betaling vande renten tot Delft gedaen £ 1.498-15-00.
Leijden.
Vincent van Lochorst acht ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 25e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 28-10-00.
Elias de Haes als man ende voocht van Mergrieta Cornelis Claes van Aeckens dochter van Vincent
van Lochorst, erffgenaem van wijlen vrouwe Johanna van Lochorst weduwe wijlen heer Aernt van
Duvenvoirde neghen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 9.
Die weduwe van Johan van Oisterom achthijen ponden vijfthijen schellingen over ene jaer renten,
haer verscheenen den 24e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 481.
Claes Oom Jansz. ende Jan Dirck Zijbrechts zoon als voochden van Floris Jansz. bij consente vande
weesmeesters zeven ponden zesthijen schellingen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den
25e octobris annis voorsz. Alhijer dzelve £ 7-16-00.
9e somma vande betaling vande renten tot Leijden gedaen £ 64-01-00

Aemstelredam.
Die kinderen van Jacob Pietersz. gewonnen bij wijlen Chaterina Bammen zeven en dertich ponden
thijen schellingen over een jaer renten, verscheenen den 5 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3710-00.
Anna Bammen zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Claesgen Jansdochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 4e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Willemken Frans dochter bij doede van haer moeder Vranck Willems dochter achthijen ponden
vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 3 e februarij anno 1500 een en
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 482.
Cornelis Frans zoon achthijen ponden vijffthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Joost Buijck Zijbrants zoon tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 60.
De zelve Joost Buijck tweendevijftich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 52-10-00.
Den zelven noch vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Gerrit Egberts zoon Peng vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den
27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50-05-00.
Catrijn Jan Quintijns dochter weduwe van wijlen Pieter Gerrits zoon Couckebacker vijff ende
tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 22 e januarij anno 1500 een en
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 483.
Lijsbeth Willems dochter ende Eerlant Harmans dochter weeskinderen van wijlen Geerte Lambrechts
dochter vijff ende veertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen den 5 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45-15-00.
Jan Heijnricx zoon backer achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Pieter Willems zoon Cantert vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Kanttekening: Bij quitantie van Aelbrecht Cantert ende extract vuijt die caveling onder den kinderen
van Pieter Cantert gedaen, daerbij blijct Aelbrecht dese rente ten deele gevallen te zijn.
Meester Aelbrecht Cantert een ende tsestich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 61-10-00.
e
Sinte Pieters gasthuijs vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verschenen den 6
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Lijsbeth Jan oude Roijs dochter bij transport van Mergriete ende Jutte dochteren van wijlen Claes
Pietersz. Haegenaers vijfthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 3e februarij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
Folio 484.
Jonge Pieter van Opmeer als man ende voocht van Maria Dirck Claes Rijps harinckcoper zeven ende
e
dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 28 januarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Diewert Fredericx dochter weduwe van Cornelis Willemsz. kannemaecker achthijen ponden vijfthijen
e
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 24 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1815-00.
Grietken Reijer Jans Lepeltacx dochter vijf ende tseventich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Catrijna Sebastiaens Bouwens dochter negen ponden over een jaer renten, haer versceenen den 28 e
januarij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Dirck Thonis zoon int Spijckervat achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Maerten Sijmons zoon Schuijten compasmaecker zeven ende dertich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen den 22 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.

Folio 485.
Claes Heijnricxz. fabrijckmeester der stede van Amsterdam als transport hebbende van Willem Pieters
zoon timmerman thijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 30 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10-10-00.
Kanttekening: Moeilijk te ontcijferen. Ik laat het aan de liefhebber over.
Pieter Jans zoon Olij negenthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 19-10-00.
Cornelis Frans zoon Coers zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 2e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 36-10-00.
Jan Jacobs zoon Bellemaer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Thomas Reijnst Jacobs zoon zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 30e januarij anoo voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 486.
Jacob Cornelis zoon laeckencoper zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Die kinderen van Claes Willemsz. als transport hebbende van Lijsbeth Claes dochter weduwe van
meester Sijmon Cornelisz. Roos chierurgijn negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 29e januraij anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Marie dochter van Frans Claes zoon verwer achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 28e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Machtelt Dircx dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Lijsbeth ende Gerrit Cornelis Jan Maerts zoons kinderen achthijen ponden vijfthijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Gerrit Jacobs zoon Schaep vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 487.
Lijsbeth Jan Maerts dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Marie Jacobs dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 30 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Derffgenaemen van Quirijn Jansz. oude Rogge achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 5e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Die leproesen van sint Andries Hoff binnen Amsterdam zes ende vijftich ponden vijff schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 5 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.
Jan Claes zoon Pijl ende Jan Dirck Marcus als erffgenaem van wijlen meester Egbert Doedesz.
e
priester negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 januarij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 9.
Folio 488.
Jan Baernts zoon wijncooper tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24e januarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 60.
Geertruijt Gerrit Claes Cutings dochter als getrout hebbende (een) vanden erffgenaemen van Claes
Jans zoon schoenmaecker neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 8 e februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Lijsbeth Sijmon Reijnsten dochter van Monickendam vijfthijen ponden over een jaer renten, haer
verschenen den 3e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Joost Jans zoon van Monickendam zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 3e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 7-10-00.
Sijmon Dircx zoon van Ouderkerck achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Steven Bouwens zoon boode der stede van Amsterdam zeven ponden thijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 14 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 7.
Folio 489.
Aef Jacob Zijbrant Buijcken dochter als weduwe van Gerrit Cornelisz. tot Amsterdam dertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 25 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Die weeskinderen van Michiel Jans zoon als transport hebbende van Gerrit Jansz. boode der stede
van Amsterdam negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 1e februarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 9.

Nanne Outgers tot Bonnenkerspel achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 22e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Anna Zijverts dochter eenich erffgenaem van wijlen Adriaenken Everts dochter weduwe wijlen Zijvert
Gerritsz. tweentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 28e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
Pieter Jacobs zoon Schaep vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Pieter Thijmans zoon, Claes Thijmans zoon, Weijnken ende Catrijn Thijmans dochteren, gebroeders
ende gesusters zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, hemluijden versceenen den 4e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 7-10-00.
Folio 490.
Claesken Jans dochter twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 4 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Frederick van Limburch als soon ende erffgenaem van Adolff van Limburch hondert vijftich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 2e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 150.
Elisabeth van Limburch Adolffs dochter weduwe wijlen Jan Russel vijff ende twintich ponden twee
schellingen zes penningen over een jaer renten, haer verscheenen den 2 e februarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 25-02-06.
Michiel Jans zoon ende Catrijn Frans dochter zes ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
5e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Dirck Vrancke zoon tot Weesp thijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10-10-00.
Folio 491.
Joriaen Wijbrants zoon als man ende voocht van Lijsbeth Claesdr. weeskint van Claes Pelgrem drie
ende dertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 9 e februarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33-15-00.
Maerten Jacobs zoon zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Griete Pieters dochter neghen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij anno
1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Tconvent vande Nijeuwe Nonnen binnen Amsterdam zeven ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 30e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 7-10-00.
Claes Boele zoon ende Michiel Jacobsz. als voochden van Joost Jans zoon hem bij testament
gelegateert van wijlen Claes Jansz. tweentwintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 22-10-00.
De memorie ande Oude Zijde vijfthijen ponden vijfthijen schellingen overt een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-15-00.
Folio 492.
Sinte Agnieten convent dertien ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen den
25e januarij anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
Claesgen Thijmans dochter achtthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 3e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Griet Heijnricx dochter bagijne derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 28e januarij ann voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Lijsbeth Jan Maerts dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verschenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Lucas Meijnerts zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten hem verscheenen den 10 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Frans Roeloffs zoon negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Folio 493.
Lijsbeth Cornelis dochter Cleeffschentoorn negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Meester Dirck Wollebrantsz. medicijn derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Cornelis Willems zoon van Rijck negen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9-15-00.
De capittel meesters van Sint Jacobs cappelle bij transport van Claes Gabrielsz. als erffgenaem van
Jan Aertsz. van Diemen negen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen
den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9-15-00.

Pieter Cantert Willems zoon twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 10e februarij anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 25-10-00.
Folio 494.
Anna Jans dochter, dochter van Jan Gerritsz. inden Gulden Cop hondert twaelff ponden thijen
e
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 5 februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 11210-00.
Jan Gillis zoon Valckenaer vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Sinte Pieter gasthuijs vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 8 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Janneken meester Reijer Brunten dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Zijbrant Heijnricx zoon ende Lijsbeth Heijnricx dochter zijn huijsvrouwe zeven ende dertich ponden
thijen schellingen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 37-10-00.
Folio 495.
Zijbrant Occo Popius zoon zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
versceenen den 8e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Balige Popius dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verschenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
10e somma van betalinge van de renten tot Amsterdam gedaen. Comt £ 2.019-02-06.
Goude.
Dirck Willems zoon als transport hebbende vanden erffgenaemen van Gerrit Jans zoon de Man twee
ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e novembris
anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
e
Meester Wijbrant Dominicus negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Gheertruijt Maerten Aelbrechts dochter weduwe wijlen Pieter Adriaensz. twintich ponden vijff
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £
20-05-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Pieter Adriaensz. Collaert enige zoon ende erfgenaem van dese
Geertruijt, naeluijden datte sorteren vande secretaris der stadt Goude.
Folio 496.
Geertgen Pieters dochter weduwe wijlen Claes IJsnoutsz. twaelff ponden vijfthijen schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 16 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-15-00.
Meijnsken Frans dochter als transport hebbende van Marijken Coenen dochter derthijen ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £
13-10-00.
Heer Jan Frans zoon ende Grijete Frans dochter erffgenaemen van Susanna Jans dochter zes
ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 6-15-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Jan Adriaensz. procuratie hebbende van Nelle Jacops weduwe van
Lambrecht Jansz. schoenmaker.
Dirck Cornelis van Reijnegom vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
e
13 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45.
Dieuwer Reijer Jans zoons weduwe bij transport van Marijken Andries dochter weduwe wijlen Adriaen
Dircxz. de Vrije derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Folio 497.
Ghijsbrecht Heijnricxz. als getrout hebbende de dochter van Adriaen Gerrits zoon van Oudewater
derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 17 e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Die weeskinderen van Jan Gerrits zoon Vroesen als Cornelis ende Janneken negen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Jan Cincq Claes zoon twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 14e novembris anno voorsz. Alhijer dezelve £ 22-10-00.
Jan Gerrits zoon als voocht ende tot behouff vande weeskinderen van Gerrit Claes zoon elff ponden
vijff schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 11-05-00.

Gerrit Pieters zoon Vroesen ende Jan Gerrits zoon Vroesen als voochden vande weeskinderen van
Pieter Gerrits zoon Vroesen derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen
den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Jan Huijge zoon ende Jacob Willems zoon beijde voochden vande weeskinderen van Jan Willems
zoon, geprocreert bij Barbara Adriaens dochter derthijen ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Folio 498.
Willem Cornelis zoon de Lange zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
Claes Pieters zoon smit als man ende voocht van Fijken, erffgenaem van Dirck Bouwensz. schipper
derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e novembris anno
1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
Gerrit Gerrits zoon achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Gerrit Pieters zoon ende Jan Gerrits zoon Vroesen derthijen ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hemluijden verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Folio 499.
Pieter Andries zoon van der Heede als erffgenaem van wijlen Andries Jans zoon van der Heede zijn
broeder negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 17 e novembris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 9.
11e somma vander Goude £ 307-10-00.
Haege.
Meester Witte Witte zoon als transport hebbende van Jan Boot vijer ende twintich ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 2415-00.
e
Claes Jans zoon procureur dertich ponden over een jaer renten, hem versceenen den 21 octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Jacob Pijnsz. van Steenhuijsen als man ende momboir van jouffrouwe Marie van Bombergen als
transport hebbende van Pieter van Persijn vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Joncvrouwe Maria van Weldam dochter ende erffgenaemn van wijlen meester Cornelis van Weldam
raidt ordinaris in Hollant veertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40-10-00.
Folio 500.
Meester Willem de Cocq vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Harman Vincents zoon derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 21 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
De drie weeskinderen van Adriaen Kerckwerve als Lieven ende oude Adriaenken met jonge
Adriaenken vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Oth van Steensel achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den
21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Willem van Berendrecht achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 21 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 501.
Gerrit Joosten als man ende voocht van Agnieta Hannemansdr. ende erffgenaem van meester
e
Nicasius Hanneman zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
Meester Adriaen Brasser advocaet met joncvrouwe Barbara Hannemans zijn huijsvrouwe vijer ende
twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £
24.
Tconvent vande Predicaren inden Haige zeventhijen ponden vijff schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 17-05-00.
Machtelt de Jonge dochter van meester Cornelis de Jonge heer tot Baertwijck acht ende twintich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 28-10-00.
Meester Cornelis de Jonge als vader ende voocht van Marie zijn dochter achthijen ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 1815-00.

Folio 502.
Jan Purtwijck secretaris voorden Hove van Hollandt achthijen ponden vijfthijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Adriaen Willems zoon Criep procureur derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 22 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Boudewijn van Soutelande als man ende voocht van Cathrijna van Assendelft hondert vijftich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno 1500 een ende tzeventich. Alhijer
dzelve £ 150.
Segelin van Dam zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-15-00.
Pieter van Bronchorst ten behouve van Willem ende Eeuwout Bastiaen van Claes (van Claes) van
Bronchorst drie ende twintich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 23-05-00.
Folio 503.
Anna Heijnricx dochter de Beauvoir tot behouff van Marijken Charles Goverts dochter vijer ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 4-10-00.
Harman Vncents zoon zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 27.
Lijsbeth de dochter van wijlen Pieter Frans zoon Verwer als transport hebbende van Christoffel
Cornelisz. van Mijerop derhijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den
21e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Meester Adriaen Brasser advocaet derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Meester Wouter van Wijck derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 21 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Folio 504.
Willem Moons Pieters zoon achthijen ponden vijffthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Jacob de Jonge secretaris vuijten naeme ende ten prouffijte van Dirck, Cornelis zoon ende Jacobuijne
zijne drie kinderen zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 7-10-00.
Jan Hanneman zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 21e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Cornelia Vrancken dochter van der Does weduwe van Cornelis van Haeften procureur twaelff ponden
vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 12-15-00.
Dirck Adriaens zoon eerste deurwaerder derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
De weduwe van Dirck van Weert procureur bij transporte van jouffrouwe Jacobmijne van der Heijden
zes ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheeen den 21 e octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 6-15-00.
Folio 505.
Elisabeth Cornelis dochter van Jacob Pieter zoon laeckencooper een en dertich ponden thijen
e
schellingen over een jaer renten, haer verschenen den 21 octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 3110-00.
Claes van Dam als voocht van Joosken van Ratingen onmondich weeskint zeven ende dertich
e
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21 octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Jan Anthonis zoon Block wonende ter Veere als transport hebbende van Jan Pijnsz. vijff ende
tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 75.
Meester Adriaen Brasser advocaet drie ende dertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e octobris anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 3215-00.
Jacobmijne van der Meer Vrancken dochter weduwe wijlen Cornelis Sandelijn mit haeren kinderen zes
ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 6-15-00.

Folio 506.
Joncvrouwe Alijt Meijsters twintich ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 21e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 20-05-00.
Franchois Cornelis van der Laeck als getrout hebbende joncvrouwe Agniese van Naerden haer
aengecavelt tegens dandere kinderen van wijlen meester Maerten van Naerden raidt vanden Hove
van Hollandt vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
12e somma vande betalinge inden Haege an renten £ 1.096-10-00.
Folio 507.
Andere renten vercocht tot furnissemente als voorn den penninck 18.
Cornelis Ocker Sijmons zoon tot Zeericxzee zes ende tsestich ponden derthijen schellinghen vijer
penningen over een jaer renten, hem verscheenen den 4e decembris anno 1500 een ende tzeventich
£ 66-13-04.
Kanttekening: Bij quitantie van Gillis van Borre als man ende voocht van zijn huijsvrouwe ende van
Marinis Marinusz. haer broeder.
13e somma vande renten den penninck 18 vercoft £ 66-13-04.
16e somma vande betaelinge vande renten ter plaetse voorsz. gedaen ter lossen den penning 16
ende 18, £ 7.639-05-02.
Andere vuijtgeven van betaelingen vande losrenten vercoft inden jaere ’59, ’60, ’61, ’62 ter
losse den penninck 16 ende 18 tot afflossinge vanden renten ter losse den penninck twaelff
vande hooftsomme. Der welcker bij den ontfanger Coebel is verantwoort in zijne tweede
reeckeninge vande convensie vanden penninck twaelff tot den penninck zesthijen,
verschijnende den eersten meij anno 1500 een ende tseventich tot den lesten aprilis
daer aen volgende.
Bruessel.
Heer Viglius van Zwichem proest van sinte Laurens tot Ghent president vande Co. Mats. Secreten
Raide vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verschenen den 1 e martij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 50.
Folio 508.
Den voorn. heer Viglius van Zwichem twee hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 1e martij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 200.
Jan van Wijerden secretaris ordinaris vanden Secreten Raide des conincx vijftich ponden over een
jaer renthen, hem verschenen den 19 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Willem van Culenburch bailliu van Rhijnlant als ghetrout hebbende Maijken Huijbrecht Sloots dochter
gecomende van Cristijna Heijnricx dochter thijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
2e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10.
Meester Joost Bane secretaris vanden Secreten Raide de conincx ende controlleur vanden Groote
e
Zegele vanden Nederlanden vijer hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 julij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 400.
Folio 509.
Meester Jacob de la Torre secretaris vanden Secreten Raide des conincx drie ende tsestich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 63.
Derfgenaemen van joncvrouwe Mergriete weduwe wijlen Barnaert van den Berch vijftich ponden over
een jaer renten, hemluijden verscheenen den 10 e julij anno voorsz. ALhijer dzelve £ 50.
Prima somma vande betalingen tot Bruijsel gedaen £ 823.
Breda.
Joncvrouwe Alijt van Assendelft weduwe wijlen Andries Mellinck twee hondert vijftich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den eersten septembris anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer
de zelve £ 250.
2e somma vande betalinge van Breda £ 250.
Siericxzee.
Ocker Cornelis Ockersz. hadde jaerlicx den 4e decembris zessentsestich ponden derthijen schellingen
vijer penninghen. Dwelcke bij desen ontfangher gelost ende gequesten zijn. Daeromme alhier
vandijen nijet.
Folio 510.
Cornelis Jans zoon Huijbert als voocht vande kinderen van Anthonis Harmans zoon Huijbert hondert
elff ponden twee schellingen twee penningen over een jaer renten, hem verscheenen den 1 e
decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 111-02-02.
Marinus Willem Jacobs zoon vijer ende veertich ponden acht schellingen thijen penningen over een
jaer renten, hem verschenen den 5e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 44-08-10.

De onbejaerde kinderen van joncvrou Anna van Borsselen zes ende dertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 27e aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 36.
Balige meester Lieven Jans zoons weduwe hondert zes ponden derthijen schellingen vijer penningen
over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 106-13-04.
e
Jan Anthonis Pieters zoon tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 decembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 80.
Folio 511.
Meester Witte Witte zoon raidt vanden Hove van Hollandt als hebbende transport van Jacob Witte
zoon zijn broeder hondert zeven ende tachtich ponden thijen schellingen over een jaer renten, Hem
verscheenen den eersten decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 187-10-00.
Cornelis Jans zoon Huijbert als voocht vande kinderen van Anthonis Harmansz. Huijbert vijer ende
veertich ponden acht schellingen thijen penningen over een jaer renten, hem verscheenen den
eersten decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 44-08-10.
Adriaen Lieven Adriaens zoon als transport hebbende van joncfrou Petronella van Couwenburch
weduwe van Jan van Borre vijff ende tachtich ponden zes schellingen thijen penningen over een jaer
renten, hem verscheenen den 11e decembris anno voorsz. Ahijer dzelve £ 85-06-10.
Niclaes Willems zoon als getrout hebbende Marijken Cornelis Ockers zoons dochter hadde jaerlicx
den 6e decembris acht ende tachtich ponden zeventhijen schellinghen negen penningen. Dwelcke bij
desen ontfanger gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
3e somma vande betalinge gedaen tot Zierikzee £ 695-10-00.
Folio 512.
Middelburch.
Simon Jacobs zoon Magnus drie ende dertich ponden zes schellingen acht penningen over een jaer
renten, hem verscheenen den 15e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33-06-08.
De zelve Simon Jacobs zoon Magnus drie ende dertich ponden zes schellingen acht penninghen over
e
een jaer renten, hem verscheenen den 16 decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33-06-08.
Wouter Jansz. Block als soon ende erffgenaem van Jan Anthonis Block poorter ter Veere twee
hondert acht ponden zeventhijen schellingen acht penningen over een jaer renten, hem verscheenen
den 11e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 208-17-08.
3e somma vande betalinge tot Middelburch gedaen £ 275-11-00.
shHartogenbossche.
Tconvent van sinte Gheertruijden binnen sHertoegenbossche achthijen ponden vijff schellingen over
een jaer renten, haer verscheenen den 21 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18-05-00.
Folio 513.
Heer Christiaen Adriaens zoon van Schijndel dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 21e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Anna Vijghen weduwe wijlen Aelbrecht van Deventer zes ende vijftich ponden vijff schellingen over
e
een jaer renten, haer verscheenen den 13 decembris anno een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £
56-05-00.
Louis Dircx zoon van Wijck aldaer achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 17e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Geertruijt (Aronts) Louisz. weduwe als in desen gelijftocht als bij het
extract van heurluijden testament ende den quitantie overgelevert.
Joosken weduwe wijlen Dirck van Wicjk aldaer dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
e
den 2 decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Loenis Dircxz. van Wijck aldaer twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 17e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
Joosken weduwe wijlen Dirck van Wijck twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
6e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 20.
Folio 514.
Baernt Gerrits vander Hondert bij transport van Heijnrick Laeckemans aldaer vijftich ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 13e april anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
De zelve noch bij transport als voorn. zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten
verscheenen den 21e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Tconvent van sinte Geertruijden drie ende veertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten,
haerluijden verscheenen den 16e aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 43-15-00.
Joncvrouwe Anna Vijghe weduwe wijlen Aelbrecht van Deventer een en tachtich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 18e augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 86.
5e somma vande betalinge an die van sHertogenbosch gedaen, comt £ 398.
Dordrecht.

Reijnburch Jans dochter als weduwe van Adriaen Dircx zoon Mol acht ende tzeventich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 5 e martij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 78.
Folio 515.
Claes Jans zoon van Weesp soone van Jan Thomas zoon zeepzijeder hadde jaerlicx den 21 e
novembris vijff ende twintich ponden dewelcke bij desen ontfangher gelost ende gequeten zijn.
Daeromme alhijer vandijen nijet.
Die heijlige geest meesters ter Grooter Kercken binnen Dordrecht vijfthijen ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 27e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Die deeckens van tGroote ghilde binnen Dordrecht acht ponden over een jaer renten, haerluijden
verscheenen den 27e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 8.
Melchior Thomas dochter twaelf ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 29 e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Jan Elantsz. erffgenaem van zijn moeder Anneken weduwe wijlen Jan Elantsz. vijftich ponden over
een jaer renten, hem verschenen den 26 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
7e somma vande betalinge tot Dordrecht gedaen £ 163.
Folio 516.
Haerlem.
Huijch Jacobs zoon als man ende voocht van Jozijna Cornelisdr. poortersse tot Haerlem vijff ende
twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 25.
Die zelve noch ander vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
e
De zelve noch ander vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13
januarij anno voorsz. Alhijer de zelve 25.
Die heijlige geest meesters aldaer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
e
hemluijden verscheenen den 4 aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Meester Gerrit van Ravensberge hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Kanttekening: Bij 2 quitanties van Gerrit Stuver.
Folio 517.
Den zelven hadde twee hondert vijff ende twintich ponden telcken 17 e decembris. Welcke rente bij
Desen ontfanger gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Claes Frans zoon aldaer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den naestlesten octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Marie Jans dochter weduwe wijlen Pieter Jan Mathijs zoon zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £
37-10-00.
Den heijligen geest aldaer zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hemluijden verscheenen den 11e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Gerrit Stuver hondert ponden over een jaer renten, hem verschenen den 14 e februarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 100.
Meester Gerrit van Ravensberge zes hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
lesten decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 600.
Folio 518.
Clara van Santvoort Willems dochter vijff hondert vijff ende twintich ponden over een jaer renten haer
verscheenen den 27e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 525.
Meester Witte Witte zoon bij transport van Gerrit Boot vijff ende twintich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den eersten meij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Gerrit Willems tot Alcmaer vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
eersten meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Maerten Barwouts zoon tot Haerlem vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verschenen
den 12e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Den zelven Maerten Barwoutsz. vijer ende tnegentich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 13e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 94.
Huijch Jacobs zoon als man ende voocht van Josijna Cornelisdr. poortersse tot Haerlem vijff ende
twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 2 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £
25.

Folio 519.
Huijch Jacobs zoon als man ende voocht van Jozijne Cornelis dochter als erffgenaem van haer suster
Mariken Stevens dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 2 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Pieter Jans zoon raidt poorter der stede van Haerlem veertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 2e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40.
7e somma vande betalinge tot Haerlem gedaen £ 1.809.
Delft.
Die kerckmeesters van dOude Kercke tot Delft als transport hebbende van Gerrit Jacobs zoon vijftich
ponden over een jaer renten, hemluijden verschenen den 17 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Sasbout Cornelis zoon vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheeneb den 8e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Die regeerders vande Oude Mannen twaelff ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen
den 9e februarij anno voorscreven Alhijer dzelve £ 12.
Folio 520.
Sasbout Cornelis zoon vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 17 e
mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Pieter van der Burch Wouters zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 19e martij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Huijbrecht Sloot wonende tot Rotterdamme negen ende dertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 39.
Joris Cornelis zoon stijerman tot Rotterdam vijer ende tachtich ponden over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 23 februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 84.
Mariken Dircx dochter tot Rotterdamme zes ende dertich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 24e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 36.
Folio 521.
Hillegont Frans dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 2 e
mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Adriana Mathijs dochter van Oisterhout wonende tot Conincxvelt acht ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 11e mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 8.
Joncvrouwe Ermgaert van Wijnssen joncvrouwe tot Conincxvelt zes ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 11e mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Digne Borre Harmans dochter vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten
aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Machtelt Jacobs dochter weduwe wijlen Joost Fijck vijftich ponden over een jaer renten, haer
verschenen den eersten aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Jan Jans zoon Sasbout brouwer vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26 e aprilis
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50
Folio 522.
Den zelven Sasbout noch vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e aprilis anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Den voornoempden Sasbout noch vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e
aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Den zelven Sasbout noch vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den lesten aprilis
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Jan Jacobs zoon Tromper tot Rotterdam vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 12e septembris anno 1500 een ende tzeventich voorscreven. Alhijer dzelve £ 75.
Den voornoempden Jan Jacobs zoon Tromper als vader ende voocht van zijne weeskinderen
geprocreert bij Elisabeth Jacobs dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 12e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Folio 523.
Mergriete Pieters dochter weduwe wijlen Floris Heijnricx zoon acht ende veertich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 23 e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 48.
Mariken Barthouts dochter weduwe wijlen meester Cornelis Willemsz. acht ende veertich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 4 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 48.
De zelve noch zes ende dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 12 e octobris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 36.
Gerrit Adriaen zoon Cool tot Rotterdam tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
15e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 60.

Machtelt Jacobs dochter weduwe wijlen Joost Fijck tot Rotterdam vijff ende twintich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 14 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
De Zeven Getijden inde Nieuwe Kercke tot Delft twaelff ponden over een jaer renten, hem verschenen
den 22e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Folio 524.
Gerrit Adriaens zoon Cool acht ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19 e
Decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 48.
Kanttekening: Bij quitantie Aelbert Jacopsz. Tromper als oom ende voocht van Jacob Abrahamsz..
Boot. Dair mede of was Maritgen Gerrit Adriaensz. Cool mit certificatie dat Gerrit mitten voorsz. zijn
dochter dese rente mit noch 2 meer renten, deene £ 9 ende dander van £ 6-05-00 ten huwelick
gegeven heeft.
De Zeven Getijden inde Oude Kercke tot Delft twaelff ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den lesten decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Pieter Heijnricx zoon van Neck tot Rotterdam vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 14e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Dirck van Alckemaede bij erffenisse van wijlen meester Huijch van Eijnde acht ende twintich ponden
vijer schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den lesten februarij anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 28-04-00.
Meester Boudewijn van der Bor Willems zoon als transport hebbende vant Oude Gasthuijs tot Delft
twee ende vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 2e mertij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 52.
Hillegont Cornelis dochter weduwe wijlen Adriaen Pieters zoon wonende op Delffshaven vijer ende
e
twintich ponden over een jaer renten, haer verschenen den 5 dach van maert anno voorscreven.
Alhijer dzelve £ 24.
Folio 525.
Michiel Jans zoon als grootvader ende ten behouve vande twee onmondige kinderen van Machtelt
Michiels dochter geprocreert bij Huijch Jansz. van Groenewegen negen ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 26e mertij anno voorsz. alhijer dzelve £ 9.
Hillegont Cornelis dochter op Delffshaven met haer weeskint genaemt Pieter Adriaens zoon tsestich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 60.
Adriana Eeuwouts dochter weduwe van Cornelis Huijge zoon tot Rotterdam zessendertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 36.
Joris Cornelis zoon stijerman tot Rotterdam vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 18e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Marijken Hobben weduwe wijlen Govert Dircx zoon tot Rotterdam vijftich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 18e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 526.
Huibrecht Sloot veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den drientwintichsten januarij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Cornelis Joris zoon stijerman tot Rotterdam zessendertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Den heijligen geest ende tOude Gasthuijs binnen Delft, hem luijden bij testament gemaeckt inde
plaetse van Beatris Corssen weduwe wijlen Willem Jacobsz. in Coelen vijff ende tzeventich ponden
over een jaer renten, hem verschenen den 4 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Den zelven heijligen geest ende tOude Gasthuijs inde plaetse vande voorsz. Beatris Corssen noch
vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 4 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
e
TOude Gasthuijs binnen Delft zes ende tsestich ponden over een jaer renten, verscheenen den 12
februarij anno voorsz. alhijer dzelve £ 66.
Folio 527.
Machtelt Jacobs dochter weduwe wijlen Joost Fijck tot Rotterdam acht ende dertich ponden over een
jaer renten, haer verschenen den 18e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 38.
Kanttekening: Bij quitantie van derffgenamen van Machtelt Jacopsdr.
Willem Everts zoon als hebbende transport van Sijmon Pietersz. brouwer, hem aengecoemen bij
cavelinge tegens zijne broeders ende susters, kinderen van wijlen Pieter Willemsz. brouwer aldaer
twee ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e martij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 42.
Goessen Adriaensz. als getrout hebbende Dircxken Jans dochter weduwe van Cornelis van
Hoegeveen tot Rotterdam hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e
mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 150.

Oede Jacobs dochter tot behouff van sint Jans kerck opt Bagijn hoff tot Delff twaelff ponden over een
jaer renten, haer verschenen den 14e mertij anno voorscgreven Alhijer dzelve £ 12.
De voornoempde Oede Jacobs dochter tot behouff vanden armen bagijnen opt voorn. Bagijnhoff
veerthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 14e martij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 14.
Folio 528.
Pieter van Neck Heijnricx zoon vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verschenen den
27e mertij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 25.
Trijnken Dirck Duijsten dochter zeven ende dertich ponden thijen schellinge over een jaer renten, haer
verscheenen den 18e octobris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00,
Elisabeth Dirck Duijsten dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 18e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
De drie weeskinderen van Aernt Cornelis zoon, bij naemen Heijnrick, Cornelis ende Vranck Aernts
zoonen achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haerluijden verscheenen den 18 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Jan Heijnricx zoon van Persijn als hebbende transport van Elisabeth Dircx dochter weduwe wijlen
Henrick Jans zoon van Persijn vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den lesten
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
De Memorie van Conincxvelt bij transport van joncvrouwe Cornelia van Erp aldaer twaelff ponden over
een jaer renten, verschenen den 15 e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Folio 529.
Jacob Jans zoon Mastenbrouck voor Machtelt Wolfferts dochter weduwe wijlen Dominicus Pieters
e
zoon negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 1 aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 9.
Den heiligen geest ende Oude Gasthuijs binnen Delft hemluijden bij testamente gemaeckt inde
plaetse van Beatris Corssen dochter in Coelen zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een
jaer renten, verschenen den eersten aprilis anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Adriaenken Everts dochter van Bleijswijck baghijn tot Delft vijfthijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 23e meij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Lenaert Jacobs zoon tot Rotterdam achthijen ponden over een jaer renten, hem versceenen den 27 e
meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Jan Jans zoon Sasbout brouwer tot Delft vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
11e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Folio 530.
Maerten Gerrits zoon de Joede tot Rotterdam tweendeveertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 8e augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 42.
Joris Cornelis Malthens zoon tot Rotterdam bij overdracht van Marijken Barthouts dochter weduwe
wijlen meester Cornelis Willemsz. tot Rotterdam achthijen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 23e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Jan Sasbout wonende tot Delft veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e
septenbris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40.
Margriete Pieters dochter weduwe wijlen Floris Heijnricx zoon tot Rotterdam dertich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den eersten octobris voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Sijmon Joosten Spijckoort twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 2 e octobis anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Folio 531.
Lenaert Harmans zoon als man ende voocht van Catrijn ende Fijtken, Frans Egberts zoons
e
weeskinderen achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9 decembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Gerrit Adriaens zoon Kool tot Rotterdamme negen ponden over een jaer renten, hem verschenen den
9e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Kanttekening: Bij quitantie van Aelbrecht Jacopsz. inde qualite als hier vooren folio 524.
Die arme fraters binnen Delft achthijen ponden over een jaer renten, verscheenen den lesten
decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Cornelis Joris zoon stijerman als erffgenaem van Marijken Dircx dochter weduwe van Cornelis Jorisz.
stijerman tsestich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 12 e januarij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 60.
Mariken Hobben weduwe van Govert Dircx zoon tot Rotterdam dertich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 12e januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 30.

Cornelis Jorijsz. stijerman tot Rotterdam vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 12e januarij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 24.
Folio 532.
Lijsbeth Jacobs dochter weduwe van Balten Joris zoon achthijen ponden over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 12 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Die voochden van tweeskint van Adriaen Pieters zoon backer wonende tot Delffshaven genaemt
Pieter Adriaens zoon tweendetsestich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, verscheenen
den 13e aprilis anno voorsz. Alhier dzelve £ 62-10-00.
Hillegont Pieters dochter haer aengecavelt tegens de andere weeskinderen van wijlen Pieter Willems
zoon brouwer tot Rotterdam acht ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
17e aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 28.
Hugo de Groet secretaris sHoefs van Hollant £ 24 over een jair renten, verschenen den 17e aprilis ’72
stilo corie. Comt £ 24.
Heijnrick Duijst Dircx zoon ten behouve van Dirck Duijst zijnen soone twaelff ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 16e aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Die meesters van tweeshuijs der steede van Rotterdam vijer ende tsestich ponden thijen schellingen
over een jaer renten, verschenen den 23 e aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 64-10-00.
Folio 533.
Anna Pieters dochter bij transport van Heijnrick Vrancke zoon van Diemen poorter der stede van Delft
twee ende veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 2 e meij anno 1500 een ende
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 42.
Adriana Corssen dochter voor haer suster Cunera Corssen dochter weduwe wijlen Jan Jans zoon
e
Cuijck dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 12 meij anno voorscreven. Alhijer
dzelve £ 30.
Digna Borren Harmans dochter tot Rotterdam zes ponden over een jaer renten, haer verschenen den
e
17 meij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 6.
Anneken Joris dochter de Bije baghijne tot Delft dertich ponden over een jaer renten, haer verschenen
den 19e meij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 30.
Cornelis Herweijer als man ende voocht van Grietgen Cornelis dochter als erffgenaem van wijlen
meester Joost Henricxz. vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 6 e
junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Folio 534.
Mergriete Pieters dochter weduwe wijlen Floris Heijnricx zoon drie ende dertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 3e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 33.
Marijken Barthouts dochter weduwe wijlen meester Cornelis Willems zoon tot Rotterdam dertich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 9 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Aelken Melis dochter tot Delft negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 10 e januarij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Pieter Floris zoon van Woerden timmerman tot Delft achthijen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 16e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Claes Pieters zoon als voocht vande kinderen van Heijnrick Zweertsz. twaelf ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 16e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Anneken Ghijsbrechts dochter baghijne tot Delft thijen ponden over een jaer renten, haer verschenen
den 23e junij anno 1500 een ende tzeventich. Alhijer de zelve £ 10.
Folio 535.
Anthonis Bom als voocht van Jacob Andries zoon ende Jan Andries zoon zijns broeders kinderen
achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 18.
8e somma vande betalingen tot Delft gedaen £ 3.054-09-00.
Leijden.
Meester Frederick Brunt Reijniers zoon ende Janneken Brunts Reijniers dochter zijn suster tot Leijden
vijftich ponden over een jaer renten, haerluijden verscheenen den 15 e martij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 50.
Marie Jacob Claes Houtcopers dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 13e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Reijer Jacob Claes Houtcopers zoon vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 13e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Anna Jacob Claes Houtcopers dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 13e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.

Folio 536.
Claes Oom Jansz. wonende tot Leijden vijftich ponden over een jaer renten, hem verscenen den 30 e
meij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Judich Hectors Vuijtenleen tot Leijden zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 30 e
meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6.
Catharina de Milde voor haer vader meester Jacob de Milde secretaris der steede van Leijden negen
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 29 e octobris voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
De weeskinderen van joncvrouwe Oeda van Nijeuvelt weduwe wijlen Pieter van der Moelen als Pieter,
Jan ende Alijt veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 21 e octobris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 40.
Janneken Reijnier Brunten dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verschenen
den 11e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Vrouwe Catharijna van Assendelft weduwe wijlen heer Willem van Lochorst bij transport van Vincent
van Lochorst erffgenaem vande voorn. heer Willem van Lochorst ridder hondert ponden over een jaer
renten, haer verschenen den 19e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
9e somma vande betalingen tot Leijden gedaen £ 300-05-00.
Folio 537.
Amsterdam.
Grietken Reijer Lepeltacxdr. hondert vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 150.
Die kinderen van wijlen meester Jan van der Nijeuburch pensionaris der stede van Amsterdam vijff
ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7e martij anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 25.
De moeders van sinte Pieters Gasthuijs tot Amsterdam vijftich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 10e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
e
Claes Buijck tot Amsterdam vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 2
martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Folio 538.
Dirck Hillebrants zoon den Otter tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 30 e
martij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 80.
Jan Gerrit Jan Lambrechts zoon tot behouf vande weeskinderen van Claes Simonsz. backer als
Sijmon, Jan, Duijffken, Neeltgen ende Grietgen dertich ponden oevr een jaer renten, hem
verscheenen den 30e mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Meester Jan Jansz. van Edam twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 2 e aprilis
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 20.
Lucas Meijnerts zoon zes ende vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e
octobris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 56.
e
Claes Heijn Willems zoon tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9 januarij
anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 80.
Machtelt Jans dochter nae gelaeten weduwe van Jan Jacobsz. brouwer vijer ende dertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 9e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 34.
Folio 539.
Pieter Jacobs zoon Schaep vijer ende tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
18e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 64.
Cornelis van Santen als man ende voocht van Lijsbeth Jansdr. weduwe van wijlen Gerrit Haegen vijff
ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e novembris anno 1500 een ende
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
e
Cornelis Aelsten vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
De zelve noch vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e novembris anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 50.
IJsbrant Maertens zoon als man ende voocht van Agnijete Dirck Jans dochter vijff ende twintich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 3 e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
IJsbrant Maertens zoon als man ende voocht van Agnijete Dirck Jans dochter zeven ende tsestich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e januarij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 67-10-00.
Folio 540.
Tconvent van sinte Catrijnen binnen Amsterdam elff ponden over een jaer renten, haer verschenen
den 13e novembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 11.

Marie Elberts dochter van Enchuijsen dienstmaecht van meester Adriaen Sandelijn zeven ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 19 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 7.
Maria Jacob Verhouffs dochter baghijne opt Ronde Baghijnhoff bij erffenisse van haer moeder
Luduwe Boelen weduwe wijlen Jacob van Houff dertich ponden over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 22 januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Jan Claes zoon Bont vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24e
januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Cornelis Claes zoon Waterganck wonende inden ban van Lantsmaer vijff ende twintich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 20 e decembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de
zelve £ 25.
Folio 541.
Willem Baernts zoon als transport hebbende van Jan Lubbertsz. alias Abacus zeven ponden over een
jaer renten, hem verschenen den lesten decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 7.
Beijer Willems zoon ende Jozijne Borsselaers zijn huijsvrouwe van Loeven twee ende vijftich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e januarij anno voorsz. Alhijer dezelve £ 52.
Gerrit Gerrits zoon Gerst vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
TOude gasthuijs tot Amsterdam drie ende dertich ponden over een jaer renten, verscheenen den 23 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33.
De memoriemeesters van dOude zijde tot Amsterdam tot behouve vande zelve Memorie drie ende
twintich ponden over een jaer renten, verscheenen den 15 e decembris anno 1500 een ende tzeventich
voirsz. Alhijer dzelve £ 23.
Jaepgen Jans dochter weduwe wijlen Jan Baernts zoon wijncooper tsestich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 24e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 60.
Folio 542.
e
Catrijn Heijnrick Frans dochter veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24
januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Onsser Liever Vrouwen kerck aende Nijeuwe zijde hondert ponden over een jaer renten, verscheenen
den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Den pater van sinte Agnijeten convent tot Amsterdam twaelff ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Lijsbeth Reijers Pieters dochter weduwe van Lambrecht IJsbrants zoon vijff ende dertich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 35.
Heer Jan Frans zoon broeder ende als erfgenaem van heer Jacob Frans zoon pater van sinte Claren
tot Amsterdam hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e januarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 100.
Brechta Heijnricx dochter als transport hebbende van Griete Heijnrick Frans dochter tsestich ponden
e
over een jaer renten, haer verscheenen den 24 januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 60.
Folio 543.
Gerrit Egbertsz. Peng vijftich ponden over een jaer renten, verscheenen den 27 e januarij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 50.
Gerrit Jansz. roedraeger van Amsterdam zesthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den eersten januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 16-10-00.
Frans Roedolffs zoon vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Aeffken Cornelis dochter als erffgenaem van Cornelis Anthonisz. tweende dertich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 32.
Claes Noort Claes zoon als erffgenaem van zijnen vader Claes Doedesz. vijff ende tseventich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Lijsbeth Jan Maerts zoons dochter achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 544.
Machtelt Heijnricx dochter van Meppelen tot Amsterdam zesthijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 14e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 16.
Aef Cornelis dochter als erffgenaem van Cornelis ende Thijman Jacob Cornelisz. vlascoopers
naegelaeten kinderen daer moeder aff was Aeff Cornelis dochter veertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40.
Volcke Sijmons ende Griete Sijmons dochteren baghijnen opt Ronde Baghijnhoff achthijen ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.

Emme Boelen, Dirck Boeles zoons dochter achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 8e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Pieter Canters burgermeester van Amsterdam zeven ende vijftich ponden thijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 7 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 57-10-00.
Folio 545.
Die arme huijssitten aende Nieuwe zijde in Onsser Liever Vrouwen prochije binnen Amsterdam
hondert ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 3 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 100.
Gillis ende Dirck Hillebrants zoonen kinderen van Cornelis Hillebrants zoon Sobbetgen derthijen
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 6 e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13.
Derffgenaemen van Claes Hillebrants zoon derthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 6e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13..
Dirck Meijnerts zoon van Eedam hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e
januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 100.
Die heijlige geest meesters vande kerck vande Heijlige stede binnen Amsterdam ten prouffijte vande
zelve kercke twee ende veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 3 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 42.
Haes Claes dochter weduwe van Jan Oom Jans zoon zesthijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 29e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 16.
Folio 546.
De moeders van Onsser Vrouwen gasthuijs tot Amsterdam zes ende dertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 6e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Jan Haegen bij overlijden van Gerrit Haegen zijn vader hondert ponden over een jaer renten, hem
verschenen den eersten februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Gerrit Schaep als man ende voocht van Catrijn Sijmon Banckers dochter tot prouffijte van Hillegont
e
zijn dochter vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen dem 5 februarij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 50.
Heijnrick van Gendt de jonge als getrout hebbende Meijns Foppen dochter weduwe van capiteijn
Foppen Zijbrants zoon twee ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e
februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 42.
Griete Sijmons dochter als erffgenaemn van Sijmon Lourensz. Sloeter twintich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 9e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 20.
Folio 547.
Claesken Jan Thijmans zoons dochter vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 8 e
februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
De kerckmeesters van dOude zijde van sinte Niclaes prochie vijftich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 6e junij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Die gemeen erffgenaemen van Pieter Cornelis zoon wonende tot Monickendam hondert ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 26 e junij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 103.
Willemken Frans Corssen dochter veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 2 e
septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40.
Frederick van Limburch als erfgenaem van Aldolf van Limburch hadde jaerlicx telcken tweeden
februarij tsestich ponden. De hooftsomme van welcke rente bij desen ontfanger geloste ende
gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Gerrit Jans zoon boode der stede van Amsterdam achthijen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den eersten martij anno 1500 twee ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Kanttekening: Bij quijtantie Gerrit Jansz. ende is verschenen den 1 e maert ’72.
Folio 548.
De moeders van sinte Pieters gasthuijs dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
15e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Cornelis Gerrit Jan Lambrechtsz. van wijlen Gerrit Jan Lambrechts zoon in Oestenrijck tsestich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 60.
Pieter Louwen dochter haer aenbestorven van wijlen Heijnrickgen Claes dochter in de Gulde Canne
tzestich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 15 e novembris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 60.
Lenaert Jans zoon Graeff hondert twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 9e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 62-10-00.
Jan Pieters zoon Corner zessenvijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e
decembris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 56.

Folio 549.
Meester Aelbrecht Cantert vijff ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 11e
decembris anno voorsz. Alijer de zelve £ 45.
Aelken Gerrits dochter als weduwe van wijlen Cornelis Willem Coppes zoon dertich ponden over een
e
jaer renten, haer verscheenen den 15 decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Jan Gerrit Jan Lambrechts zoon opte Appelmerckt tsestich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 29e decembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 60.
Derffgenaemen van meester Egbert Doede zoon achter dOude Kerck twaelff ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den lesten decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Derffgenaemen van heer Heijnrick Pauwels zoon provisoor twaelff ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 3e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Vroutken Huijgen op sint Joris hoff zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 6 e januarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Harman Meijnerts zoon vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e
januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Folio 550.
Den zelven noch zes ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24 e januarij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 26.
Grietgen Reijer Lepeltacx dochter bijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 23e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Lijsbeth Jans dochter weduwe wijlen Claes Reijnaerts zoon hondert ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 23e januarij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 100.
Griete Pieters dochter wonende inden Walsthen Noetenboom twaelff ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Jacob Colijn vijff ende vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e januarij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 55.
Folio 551.
Lijsbeth Cornelis dochter weduwe van Doe Claes zoon inden Aeckerboom opt Water vijftich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Pieter Jacobs zoon Kies ende Cornelis Jacobs zoon twaelff ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den 27e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
Stijn Sijbrants weduwe van wijlen Willem Jacobs zoon Stam vijf en twintich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 4e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Neel ende Lucia Ghijsbrecht Dircx dochteren daer moeder aff was Aecht Jans dochter vijftich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Tiet Popius dochter weduwe van wijlen Dirck Jan Heijnricx zoon vijftich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 7e februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Lijsbeth Jacobs dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
eersten februarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Folio 552.
Adriaen Maerts zoon als man ende voocht van Lijsbeth Pieter Frans dochter daer moeder aff was
Lijsbeth Willems dochter twintiich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e februarij
anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 20.
De kinderen van wijlen meester Jan van der Nijeuburch geprocreert bij wijlen joncvrouwe Elisabeth
van Steensel dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten januarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
10e somma vande betalingen tot Amsterdam £ 3.615-05-00.
Ter Goude.
Jan Geenes zoon als voocht ende tot behouff van Adriaen Huijges zoon Cools kinderen achthijen
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den vijffden dach van maert anno voorscreven. Alhijer
dzelve £ 18.
Machtelt Gerrits dochter weduwe wijlen Witte Aerts zoon van Houve vijer ende twintich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 16 e septembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer
dzelve £ 24.
Folio 553.
Jan Aerts zoon Moel als man ende voocht van Meijns Jan de Bruijnen dochter acht ende veertich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 3 e mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 48.
Meester Dirck Willems zoon als transport hebbende van Aert Heijnrick Jacobsz. gebroeders vijfthijen
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 24e mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.

Claes Pieters zoon smit als man ende voocht van Fijtgen Gerrit Pauwen weduwe ter Goude zes
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e mertij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 6.
Dieuwer Reijer Jans zoons weduwe dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 18 e
aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Jan Pieters zoon Corner van Amsterdam zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 3e septembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Gerrit Geertruijt Vroesen dochter van Sijmon Ghenes zoon van der Goude als transport hebbende
vande prochije kercke van sint Jan binnen der Goude tsestich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 10e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 60.
Folio 554.
Catharina IJsnouts dochter vijer ende twintich ponden over een jaer renten haer verscheenen den 10 e
octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Jan Gerrit Heij Daems zoon vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
27e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Lijsbeth Cornelis dochter twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Tijet Pieters dochter baghijne dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 7 e
novembris anno voorsz. Alhijer dezelve £ 30.
Jan Pietersz. Corner zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8 e
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 35.
Folio 555.
Jan Vos Jacobs zoon ende Jan Huijgensz. als voochden ende tot behouff vande weeskinderen van
Jan Willemsz. den Bousser een ende twintich ponden over een jaer renten, hemluijden verschenen
den 24e novembris ann voorsz. Alhijer dzelve £ 21.
Lijsbeth Cornelis dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 2 e
decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Jan Reijer Jans zoon ter Goude vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
2e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Adriaen Pieter Baerts zoon op te haven van sint Jans brugge achthijen ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 8e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Jan Pieters zoon Corner twee ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8e
januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 22.
Dirck Cornelisz. van Oudewater ten behouve vande vijff joncxte weeskinderen van Heijnrick Cornelisz.
zijn broeder als Jacob, Dirck, Claes, Dieuwer ende Stijn zeven ende dertich thijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen den 8 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36-10-00.
Folio 556.
Wouter Jacobs zoon als transport hebbende van Marijken Dircx dochter weduwe van Pieter Claesz.
e
smith ter Goude achthijen ponden over ene jaer renten, hem verscheenen den 25 februarij anno ’72.
Alhijer de zelve £ 18.
Jan Gerrits zoon Moel vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e
mertij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 24.
Matheus Dircx zoon Schaep negen ende twintich ponden over een jaer renten, verscheenen den 17 e
mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 29-07-06.
Catrijn IJsnouts dochter twee ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 8 e
mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 22.
Derffgenaemen van Dirck Harmans zoon twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
19e novembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Folio 557.
Meester Pieter Zoomer van Vrijenes vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 14e
decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Adriaen Pieter Baerts zoon ter Goude zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 9e meij anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 27.
Dirck Cornelis zoon van Reijnegom veertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verschenen den 12e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40-10-00.
Sijmon Gerrits zoon van Schoonhoven burgemeester der stede vander Goude een en dertich ponden
thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e novembris anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 31-10-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Jannetgen Heijnricxdr. erfgenaem van Trijn Pauw huijsvrouw was van
Sijmon Gerritsz. ende comt dese rente den zelfden Jannitgen volgende het bescheijt bijde kinderen
van Sijmon Gerritsz. verleent tot desen overgelevert.

Jan Gheenen soon als erffgenaem van Aeltgen Gerrits dochter weduwe wijlen Gheen Sijmons zoon
als transport hebbende van Cornelis Fredericx dochter negfen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 14e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Heer Jan Frans zoon ende Grietgen Frans dochter als erffgenaemen van Susanna Hans dochter zes
e
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Kanttekening: Bij quitantie getekent …… Nelle Jacops weduwe van Lambrecht Jansz. schoenmaker
die van desen transport heeft
Folio 558.
Meester Maerten Heijnricxz. ende Geerburch Heijnricx dochter achthijen ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 14e novembris anno voors. Alhijer dzelve £ 18.
Lijsbeth Jans dochter twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 16 e novembris anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
Jacob Kegelinck tot behouff van Aechte Jacobs dochter neghen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Geertgen Gerrit Vroesen weduwe van Sijmon Gheenen twaelff ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 16e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Aeltgen Gerrits dochter weduwe wijlen Gheen Sijmons zoon acht ende veertich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 17e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 48.
Folio 559.
Jan Gheenen als voocht van Adriaen Coelen weeskinderen twaelff ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 17e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Willem Jacobs zoon Tromper dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Den zelven Willem Jacobs zoon Tromper als curateur vande weeskinderen van Huijbrecht Jacobs
zoon zijnen broeder negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e novembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Dirck Willems zoon als transport hebbende van Marijken Coenen dochter achthijen ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 14 e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Matheus Dircx zoon Schaep negen ponden over een jaer renten, hem verschenen den 17 e novembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Anneken Floris dochter drie ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e
novembris anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 23.
Folio 560.
Willem Cornelis zoon de Lange derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 17e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 13-10-00.
Mergriete Adriaens dochter weduwe van Mathijs Ghijsbrechts zoon van Wel twaelff ponden thijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 14e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £
12-10-00.
Jan Cornelis Sanders zoon vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Heer Govert Claes zoon priester thijen ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verschenen den 14e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £10-10-00.
Cornelis Dircx zoon bij transport van Gerrit Jans zoon de Man veerthijen ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 14e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 14.
Marijken Wouter Stevensdr. erffgenaem van Bouwen Dircxz. zeemwercker acht ende veertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 7e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 48.
Folio 561.
Janneken Gerrit Jans zoonsdr. als transport hebbende van Marijken Geerloffs dochter twaelff ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 12 e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 12-10-00.
Lijsbeth Cornelis dochter twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 14 e meij anno
1500 een ende tzeventich voorscreven Alhijer de zelve £ 12.
Cornelis Burgers zoon goutsmit wonende tot Schoonhoven negen ende twintich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 9e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 29.
Jan Reijer Jans zoon vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den lesten
junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Anna Floris dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 3 e julij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 9.
De weeskinderen van Willem Jans zoon brouwer twaelff ponden over een jaer renten, haerluijden
verscheenen den 23e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.

Folio 562.
Witte Govert als transport hebbende van zijn vader Govert Witte zoon dertich ponden over een jaer
renten, hem verschenen den 5e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Gheen Sijmons zoon zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e
septembris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 36.
Jan Cornelis zoon de Vrije vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 11e
septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Marijken Cornelis dochter erffgenaem van haer broeder Cornelis Cornelis zoon twaelff ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 11 e septembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer
dzelve £ 12.
Jan Gerrits zoon Heij twaelff ponden over een jaer renten, hem verschhenen den 24 e septembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Jan Reijers Jans zoon vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 6 e octobris anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 15.
Folio 563.
Claes Pieters zoon smit achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Den heijligen geest binnen Oudewater twee ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, verscheenen den 9e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22-10-00.
Heer Dirck Amelisz. priester tot Oudewater acht ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 9e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 28.
Geerte Pieters dochter weduwe wijlen Claes Eijnouts zoon thijen ponden over een jaer renten, haer
e
verscheenen den 20 novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 10.
Jan Gerrit Heij Daems zoon twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Dirck Cornelis zoon van Oudewater als voocht ende tot behouff vande vijff jonge weeskinderen van
Heijnrick Cornelisz. vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e decembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Folio 564.
Cornelis Jans zoon woonende tot Schoonhoven veertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 5e decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40-10-00.
Die leproesmeesters vande Goude als transport hebbende van Cornelis Wouters zoon brouwer aldaer
vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9 e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 15.
De weeskinderen van Jan Gerritsz. Vroesen, als Geertruijt ende Claesken achthijen ponden vijfthijen
schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 22e decembris anno voorscreven. Alhijer de
zelve £ 18-15-00.
Meester Dirck Willems zoon bij erffenisse van Catrijn Claesdr. weduwe wijlen Gerrit Heij Daemsz. vijer
ende twintich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 22 e decembris anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 24.
Catrijn Cornelis Huijgen dochter zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verschenen den 22e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Folio 565.
Die heijlige geest meesters van der Goude twee ende veertich ponden over een jaer renten,
e
verscheenen den 9 aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 42.
Meijns Frans dochter weduwe van Jan Jacobs zoon Moel dertich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 9e aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Sinte Catrijnen gasthuijs aldaer vijer ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 8e aprilis voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Kanttekening: Alzoe bij desen ontfanger tweede rekening folio 419 van dese partije quitantie
overgelevert is de anno 1570 in april verschijnende ende voorsulcx tzelfde jaer schijnt twee mael
betaelt te zijn. Daervan des ontfangers blaffaert mentie maect. Soe wordt dese hier geleden over het
jaer verschijnende den 8e april ’72 stilo corie. Nochtans tot laste van dese ontfanger, dit midts desen
geheven blijft het lant desen jaire tegens den gasthuijs meesters te doen valideren.
Floris Aelbrechts zoon als man ende voocht van Claerken, dochter van Adriaen Gerrits zoon poorter
aldaer vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 16 e aprilis anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 25.
Heer Cornelis Jans zoon priester bij transporte van Pieter Willems zoon dertich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 16e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.

Kanttekening: Secretaris overgelevert quitantie van Geertruijt Jan Lenertsz. als mede erfgenaem van
desen heer Cornelis haer broeder.
Gerrit Gerrits zoon poorter aldaer vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 29e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Folio 566.
Jan Reier Jans zoon bij transport van Heijnrick Jacobs zoon achthijen ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 30e aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Jan Reier Jans zoon derthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e meij anno
1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 13.
Catharijna Cornelis Heijmans weeskint zes ende twintich ponden over een jaer renten, verscheenen
den 12e augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 26.
Matheus Dircx zoon Schaep zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 12 e
augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 36.
Willem Jansz. de Vet ten prouffijte vande weeskinderen van Adriaen Jans zoon Veen twaelff ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 15e novembris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
11e somma vande betalinge ter Goude gedaen £ 1.837-02-06.
Folio 567.
Den Haege.
Floris Gerrits zoon Houffsmit inden Haige achthijen ponden over een jaer renten hem verscheenen
den 11e mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Joncvrouwe Baertgen vander Hooch weduwe wijlen meester Anthonis Herweijer doctoir in medicijnen
tsestich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £
60.
Meester Dominicus Boot raidt ordinaris vanden Hove van Hollant zeven ende veertich ponden over
een jaer renten, hem verschenen den 11 e mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 47.
Jochum Cornelisz. van Mijerop bij transport van Jacob Snouckert auditeur vande Reeckencamer in
Hollandt vijff ende twintich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 21 e
mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25-10-00.
De weduwe van Phillips van Vuijtwijck veerthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
25e novembris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 14.
Folio 568.
Willem Maertens zoon als man ende voocht van Trijntken Aernts dochter veerthijen ponden twee
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £
14-02-00.
Meester Bartelt Ernst griffier vanden Hove van Hollandt vijff ende twintich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den eersten aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Witte Witte raidt vanden Hove van Hollandt als transport hebbende van Jacob Witte zoon als
getrout hebbende Anthonia Weijts dochter van wijlen meester Quintijn Weijtsen raidt ordinaris vanden
Hove van Hollandt vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten mertij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Claes van Dam als man ende voocht van Anna Jans dochter de Jonge veerthijen ponden over een
jaer renten, hem verschenen den 25 e junij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 14.
Joncfrouwe Aeff Claes dochter weduwe wijlen Jacob Meijster veertich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 8e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40.
Folio 569.
Oth Cornelis zoon van Steensel secretaris vanden Hove van Hollandt vijff ende twintich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 19 e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Gerrit Jans zoon van Rhenen boode van Amsterdam bij transport van meester Pieter Wollebrantsz.
canonick opt Hoff vijf ende twintich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 3 e decembris
anno 1571. Comt £ 25.
Elisabeth meester Servaesdr. weduwe wijlen Adriaen Colff als transport hebbende van Mr. Hippolitus
van Persijn hadde jaerlicx den eersten decembris twee hondert ponden, de hooftsomme van welcke
bijde weduwe van Mr. Aernt Coebel gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer van dijen nijet.
Anthonis Wisse Peck als man ende voocht van Anthonette Weijts bijden overlijden van wijlen meester
Quintijn Weijtsen vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e februarij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
De weduwe van wijlen meester Cornelis van Weldam raidt ordinaris inden Hove van Hollandt driende
tzestich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 19 e martij anno voorscreven. Alhijer
dzelve £ 63.

Folio 570.
Mergriete Gerrits dochter weduwe wijlen Ghijsbrecht Dircx zoon van Couwenhoven vijff ende twintich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 3 e novembris anno 1500 een ende tzeventich
voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Lenaert van der Nath dijckgraeff van Sommeldijck achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 5e novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Vrouwe Johanna van Duvenvoirde proostinne van Nijvelle ende joncvrouwe Jacobmijne van
Duvenvoirde zeven ende tseventich ponden seven schellingen zes penningen over een jaer renten,
haer verschenen den 3e aprilis anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 67-07-06.
Adriaen Maertens zoon als man ende voocht van Lijsbeth Pieter Frans Verwers dochter achthijen
ponden over een jaer renten, hem verschenen den 3 e aprilis anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 18.
Folio 571.
Die heijlige geest meesters inden Haige ten prouffijte vanden armen aldaer zeven ende dertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 1 e mertij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 37-10-00.
De weduwe van Cornelis Cornelis zoon van Aecken wijlen schepen inden Haige vijftich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 18 e meij anno 1500 een ende tzeventich. Alhijer de zelve £ 50.
Meester Gerrit van Hoegeveen Melis zoon vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
9e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Jozijne Pouwels dochter weduwe wijlen Jacob Splinter in zijn leven auditeur van de Camer van de
Reeckeninge in Hollandt hondert ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23e meij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Lambrecht van Outshoorn deurwaerder vanden Hove van Hollandt thijen ponden thijen schellingen
over een jaer renten, hem verschenen den 10e junij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 10-10-00.
Meester Cornelis de Jonge heere tot Baertwijck bij transport van Aechte Pieters dochter weduwe
wijlen Jacob Willems zoon inde tijt eerste burgemeester vanden Haige ten prouffijte van haer kinderen
zes ende tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15e junij anno voorscreven.
Alhijer dzelve £ 66.
Folio 572.
Andries Steijnen Jans zoon als getrout hebbende Aeffgen Jacobs dochter twaelff ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 15 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Gillis Gillis zoon van Binsch wonende tot Rijswijck een ende dertich ponden vijff schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 4 e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 31-05-00.
Joncvrouwe Anna Vierlincx weduwe wijlen Adriaen van Lavella procureur voor den Hove van Hollandt
vijer ende veertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen den lesten junij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 44-10-00.
De leproesen vanden Haige vijffthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 12 e julij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
Janneken Floris Houfsmitsdr. zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 12 e julij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Folio 573.
De vijer kinderen van Pieter van der Moelen, bij naemen Frederick, Floris, Jacob ende Elisabeth,
geprocreert bij joncvrouwe Catrijne van Alckemade, hadden jaerlicx dertich ponden verschenen den 7 e
julij. Welcke rente bij desen ontfanger gelost ende gequiteert is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Elisabeth Aerts dochter van Bolgersteijn vijer ende twintich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 2e augusti anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 24.
Meester Jan Dircx zoon van der Goude advocaet voorden Hove van Hollandt negen ponden over een
e
jaer renten, hem verschenen den 12 septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Magdalena Jans, dochter van meester Jan Dircx zoon van der Goude advocaet vijfthijen ponden over
een jaer rente, haer verscheenen den 12 e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Cornelis van Soutelande als transport hebben van derffgenamen van joncvrouwe Marie Plumeons
weduwe wijlen meester Balthasar van Hoegelande achthijen ponden vijfthijen schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen den 12 e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £18-15-00.
Folio 574.
Adriaen Willems zoon Criep procureur voorden Hove van Hollant vijff ende twintich ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den eersten octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Segelijn van Dam bij transport van zijn vader Claes van Dam Adriaensz. drie ende dertich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33.
Joncvrouwe Mergrieta van Dongen wonende tot Loosduijnen zes ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 20e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6.

Magdalena Maertens dochter weduwe van wijlen Adriaen Baernts zoon deurwaerder vanden Hove
van Hollandt een en dertich ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 12 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 31-05-00.
Willem Moons wonende inden Haige acht ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 8.
Meester Cornelis Schuijt doctoir in medicijnen zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 12e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Folio 575.
Den voorn. meester Cornelis Schuijt tweende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 12e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 42.
Pieter van Cappella als getrout hebbende die bastaert dochter van meester Cornelis Schuijte acht
ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 12 e novembris anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 48.
Pieter van Cappella als getrout hebbende de bastaert dochter van meester Cornelis Schuijte vijer
ende vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 12 e novembris anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 54.
Joncvrouwe Jacobmijna vander Meer weduwe wijlen Cornelis Sandeling ende haere kinderen vijff
ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e julij anno 1500 een ende
tzeventich. Alhijer de zelve £ 25.
Gerrit Jans zoon stadtsmit van Rotterdam als transport hebbende van meester Adriaen Brasser twaelff
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Folio 576.
Jan Boot Aerts zoon vijftich ponden over een jaer renten, verschenen den eersten decembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Adriaen van der Velde Huijgensz. achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 23 e
decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Lambrecht van Outshoorn deurwaerder vanden Hove van Hollandt zes ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 6e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Mergriete Storm Gerrits dochter weduwe wijlen Ghijsbrecht van Couwenhoven vijff ende twintich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 29 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Marijken Ghijsbrechts dochter weduwe van Heijnrick Meusz. wonende tot Amersfort twintich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 6e januarij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 20.
Folio 577.
Meester Cornelis de Jonge heere tot Baertwijxck hondert vijff ende twintich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 8e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 125.
Gheertruijdt Ghijsbrechts dochter van Couwenhoven achthijen ponden vijfthijen schellingen over een
jaer renten, haer verscheenen den eersten mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
Aert Wouters zoon tot sHertogenbossche drie ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 20e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 23.
Meester Adriaen Brasser acht ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e aprilis anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 8.
Die Predicaeren in sGravenhaige vijer ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den eersten augusti anno 1500 een ende tzeventich voorscreven. Alhijer dzelve £ 24.
Joncvrouwe Johanna vander Hooch weduwe wijlen meester Cornelis van Weldam inder tijt raidt
ordinaris vanden Hove van Hollandt vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 25e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Folio 578.
Elisabeth meester Servaes dochter weduwe wijlen Adriaen Colff als transport hebbende van Mr.
IJpolitus Persijn, hadde jaerlicx telcken hondert ponden de hooftsomme van welcke rente bij de
weduwe Coebels gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Meester Anthonis van den Dijck advocaet voorden Hove van Hollant vijff ende twintich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den eersten julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Joncvrouwe Adriana van Persijn weduwe wijlen meester Quintijn Weijtsen inder tijt raidt ordinaris
vanden Hove van Hollant hondert ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 18 e januarij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Anna van den Bosch Goris dochter twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e
junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 20.
12e somma vande betalinge van den Haege £ 1.907-04-06.
17e somma vande voorsz. renten staende ter lossinge als voren. Comt £ 15.233-02-00.

Folio 579.
Ander vuijtgeven van betaelinge van losrenten den penning zesthien vercocht inden jaere 1559
tot furnissementent vande ordinaris beede van drie hondert duijsent ponden geconsenteert
inde maent van junio, deene helft gereet ende dander helft op te brengen in junio anno 1500
tsestich, te vinden all bij vercoepinge van losrente. Ende is bijden ontfanger Coebel vande
hooftsomme der zelver verantwoort in zijn 11 e reeckeninge vande beede folio 1035 et ultra.
Eerst Ziericxzee.
Meester Witte Wittens zoon bij overdracht van Jacob Wittens zoon als transport hebbende van Jacob
van Bosschuijsen als getrout hebbende Magdaleena Wisse harents dochter acht ende tzeventich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 78.
Quirijn Claes Eijnouts zoon hadde jaerlicx telcken thijenden decembris de somme van hondert zeven
ponden elff schellingen eenen penninck. De hooftsomme van welcke rente bij desen ontfanger gelost
ende gequeten is. Daeromme alhijer van dijen nijet.
Folio 580.
De weduwe van Adriaen Fransz. negen ende tsestich ponden zes schellingen acht penningen over
een jaer renten, haer verscheenen den 7 e decembris anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer
dzelve £ 69-06-08.
Cornelis Ockers zoon negen ende tsestich ponden zes schellingen acht penningen over een jaer
renten, hem verscheenen den 4e decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 69-06-08.
Niclaes Willem Sijmons zoon hadde jaerlicx telcken 6 e decembris de somme van tachtich ponden, de
hooftsomme van welcke rente bij desen ontfanger gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer
vandijen nijet.
Maerten Willem Sijmonsz. tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 3 e decembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 80.
Ocker Cornelis Ockers zoon vijer ende veertich ponden acht schellingen thijen penningen over een
jaer renten, hem verscheenen den 4 e decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 44-08-10.
Ocker Cornelis Ockers zoon als voocht ende tot behouff vande onbejaerde weeskinderen van Marinus
Ockers zoon als livina ende Marinus hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e
decembris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 100.
Prima somma over de betalinge tot Zierikzee gedaen £ 441-02-02.
Folio 581.
Mechelen.
Meester Willem Artus advocaet voor den Groote Raide tot Mechelen twaelff ponden thijen schellingen
over een jaer renten, hem verscheenen den 5e meij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer
dzelve £ 12-10-00.
2e somma £ 12-10-00.
Delft.
Jan Jans zoon Sasbout brouwer tot Delft vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
18e meij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 50.
Den zelven noch vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19 e meij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 50.
Noch den zelven ander vijftich ponden over een jaer renten hem verscheenen den 20 e meij anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
e
Noch den zelven Jan Sasbout vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 meij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Folio 582.
De weeskinderen van Heijnrick Goudt als hebbende transport van Pieter Dircxz. Verwer dertich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 11 e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Kanttekening: Bij quitantie van Matheus Vierlinck als voocht.
Huijbrecht Sloot als man ende voocht van Mariken Ghoossens dochter tot Rotterdam ten behouve
vande weeskinderen van Wolffert Willem zoon twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 27e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Goessen Adriaens zoon tot Rotterdam hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
27e junij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Jan Jansz. brouwer tot Delft vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e julij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Pieter Floris zoon timmerman aldaer achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
14e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.

Folio 583.
Anna Gerrit Burgertsdr. als transport hebbende van Aper Claes zoon ende Stijnken Pieter Jan Apers
kinderen daer moeder aff Elisabeth Matheus dochter vijftich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 27e dach junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Willem Adriaens zoon tot Rotterdam als actie ende transport hebbende van de weeskinderen vande
voorsz. Aper ende Claes, noch ander vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e
junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Aper Pieters zoon als een vande voorsz. weeskinderen vijftich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 27 junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jan Jan Apers zoon hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19 e julij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 100.
3e somma van Delft £ 660.
Leijden.
Catharijna van Assendelft weduwe wijlen heer Willem van Lochorst ridder bij transport van Vincent
van Lochorst drie ende veertich ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen
den 27e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 43-15-00.
Folio 584.
Vrouwe Cornelia van Driebergen weduwe wijlen heeren Gerrit van Lochorst ridder twaelff ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 27 e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Den zelven zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 27 e junij anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 6.
Noch de zelve zes andere ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 28 e junij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 6.
4e somma vande betalinge tot Leijden gedaen £ 67-15-00.
Amsterdamme.
e
Sijbrant Otto hondert tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 6 junij anno 1500
een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 160.
Meester Adriaen Sandelijn pensionaris der stede van Amsterdam vijftich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 6e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Folio 585.
De getijden meesters van sinte Niclaes prochije genaempt dOude Kerck vijer ende twintich ponden
over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 7 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
5e somma vande betalinge tAmsterdam gedaen £ 234.
Goude.
Dirck Andries zoon dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e meije anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Gheen Sijmonsz. poorter aldaer dertich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 15 e junij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Willem Gerrits zoon Vroesen achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 23 e
augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Gheen Sijmons zoon poorter aldaer achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 30 e
augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
6e somma vande betalinge ter Goude gedaen £ 96.
Folio 586.
Haege.
Maerten Meijster Jacobs zoon tweende tsestich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 7e meij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 62-10-00.
Jan Willems zoon als getrout hebbende Elisabeth Govertsdr. vijff ende twintich ponden over een jaer
renten, hem verschenen den 1e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Pieter van Persijn als man ende voocht van joncvrouwe Maria Weijts vijftich ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 1e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jacobmijne vander Meer Vrancken dochter weduwe wijlen Cornelis Sandeling vijff ende twintich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Folio 587.
Catrijn Jacobs dochter weduwe van wijlen Heijndrick Harmans zoon inden Blaesbalch bij transport van
Aernt Pietersz. Brugman twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den lesten julij anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
7e somma vande betalinge inden Haege gedaen £ 174-10-00.
18e somma vande betalinge vanden renten gedaen ende vercoft tot furnissement voorsz. £ 300.000.
£ 1.680-17-02.

Ander vuijtgeven van zeeckere parthijen van renten ter losse den penninck zesthijen die de
Staten tot heuren laste genoemen hebben ende verstegelt waeren opte vijff groote steden als
Dordrecht, Haerlen, Delft, Leijden ende der Goude. Ende dat vuijt oirsaicke ende redene als
hijer naer volcht.
Die Staten slants van Hollandt hebben inden jaere 1500 acht ende vijftich den achthijenden dach van
meij de conincklicke maiesteijt geaccordeert eenre extraordinaris bede van hondert vijftich duijsent
ponden tot 40 grooten vlaems tpont, mits dat zij met die zelve penninghen zouden moegen betaelen
den loop vande renten van twee ende twintich duijsent drie hondert negen ende veertich ponden
neghen schellinghen munte voorsz. verstegelt opte ordinaris beede van Hollandt die zijluijden alsdoen
aff ende te nijete deden voor deerste drie jaeren, mitsgaders noch zeecke elff duijsent hondert vijftich
ponden twaelff schellingen zes penningen voor de draperije der stede van Leijden. Ende dat mette
reste soude affgelost worden zoe veele vande zelve renten als die voorsz. reste soude moegen
strecken. Maer alsoe die Staeten hen met veele diverssche renten ter losse den penninck twaelff
vercoft inde laetste oirloge tegens die Franchoisen, die noitelick tot prouffijte vanden landen dienden
affgequeten aleer men tot lossinge vanden renten den penninck zesthijen souden moegen voirtgaen.
Soe zijn de Staeten mette Co. Mat, geaccordeert ende overcommen dat zijluijden voorde drie eerste
jaeren souden tot heuren laste overnemen zoe veele vanden voorsz. renten opte vijff groote steede
ofte ordinaris beeden verzegelt als de hooftsomme van trest ende overschot der voorsz. hondert
vijftich duijsent ponden op elcke jaere soude moegen bedragen, alle volgende zeeckere missie van
mijnen heeren van de Finantie in date den 21e julij ’61 aende luijden vande Reeckeninge des conincx
inden Haige gescreven ende naer breeder inhout van zeecker quoijer gebonden achter de
Reeckening van desen rendant vande zelve hondert vijftich duijsent ponden inde voorsz. Camere
gedaen. Daer van de Staeten van als dubbelt gelevert is. Ende heeft den ontfanger wijlen meester
Aernt Coebel van de hooftsomme verantwoort in zijne t12 e reeckeninge die hij gedaen heeft vande
voorsz. hondert vijftich duijsent ponden begrepen int accort generael vande drie hondert duijsent
ponden inde maent van meij geconsenteert anno acht ende vijftich tot onderhout vande drie duijsent
paerden zes duijsent voetknechten ende twintich schepen van oirloge tegen den Franchoisen.
Folio 589.
Eerst vuijt de £ 1.400 vercoft in julio 1500 vijfthijen.
De weduwe van meester Dammas Vincents zoon ende Heijman van Bleijenburch bij transport van Mr.
Anthonis du Marchije voor Mr. Claes du Marchije zijn vader vijftich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een ende tzeventich voorsz.
Alhijer de zelve £ 50.
Joncvrouwe Catherina Coquillet weduwe van meester Joos van Facuez eensdeels bij successie ende
eensdeels bij transport vanden kinderen van wijlen meester Jan de Facuez ende van joncvrouwe
Barbara Ridders vijer ende tachtich ponden over een jaer renten, haer verscheenen op twee termijnen
als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 84.
Steven van Blidderswijck als erffgenaem van wijlen Mr. Jan van Blidderswijck bij eenen brieff staende
opden naem van wijlen Warnaer de Zage zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Folio 590.
Tconvent van sinte Michiels tot Leijden inden naeme van Catrijna ende Anna kinderen van wijlen Alijt
van Montfoort ende susteren van meester Jan van Blidderswijck bij eenen brieff staende opten naeme
van Jasper van Halsen dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen op twee termijnen als
sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Joncvrouwe Maria van Heetvelt weduwe wijlen Engebrecht Barvaige buijten Loeven hondert ponden
over een jaer renten, haer verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 100.
Meester Willem vander Meer advocaet voorden Hove van Hollant bij overgifte van joncvrouwe Anna
vander Wijel zijn moeder voor Frans Duijst twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen op
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Folio 591.
Maria Willems dochter van der Meer voor Anna van der Wijel haer moeder bij transport van Gillis
Huijgesz. achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen op sint Jan ende Kersmisse in
twee termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Jacob de Jonge secretaris vande Hove van Hollandt voor meester Jacob de Jonge zijn vader inde
plaetse van Pieter Jans zoon van Luijten zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.

Jacob Pijnsz. als erffgenaem van Aelbrecht Pijnsz. voor Jan de Heuijter twee ende veertich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 42.
Meester Willem Willems zoon Criep voor Willem Pieters zoon zijnen vader bij transport vande weduwe
ende erffgenaemen van Mr. Heijnrick van der Haer voor Heijnrick Duijst zes ende dertich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 36.
Folio 592.
Heijnrick Snouck Cornelis zoon als man ende voocht van Alijt Claes Jan Splinters dochter voor
Heijnrick Joosten een ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen op twee termijnen
als sint Jan en Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 21.
Adriana van Assendelft als hebbende transport van meester Aernt Coebel bij overdracht van Niclaes
van der Laen als man ende voocht van joncvrouwe Jozijna van Kerckwerve dochter van Jan van
Kerckwerve als hebbende transport van Caerl Gans voor meester Dirck van Beest zes ende dertich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno
voorsz. Alhijer dezelve £ 36.
De zelve voor Corstiaen Dircxz. vijer ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen op
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
De zelve Adriana van Assendelft in der voorsz. qualiteijt vande weduwe van Jan Gans voor Pieter
Dirck Wouters zoon vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen op twee termijnen als
sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15.
Folio 593.
Die stede van Amsterdamme vijff hondert vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten,
verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 575.
Prima somma vande betalinge der renten voirseijt £ 1.115.
Vuijt de vijff duijsent ponden siaers vercocht in octobri 1500 vijer ende twintich.
Bouwen Willems zoon van Dreijnckwaert voor meester Jasper Lievens zoon vijer ende twintich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Heijnrick Pieters zoon bode voor Antonia Dircx dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorscreven. Alhijer
de zelve £ 25.
Folio 594.
De stede van Dordrecht voor de erffgenaemen van Dammas Phillips zoon bij transport van Gerrit Tack
achthijen ponden over een jaer renten, verscheenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan ende
Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Jacob van Poelgeest inden naeme van zijn huijsvrouwe laestmael weduwe van Barthout van
Assendelft vijff ende veertich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opte
voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 45-05-00.
Kanttekening: Bij quitantie van Claes Jansz. gemachticht van Mr. Boudewijn Jacopsz. raidt ende
meester van den requeste inden Grote Raide tot Mechelen als erfgenaem van joffrou Adriana van
Cranendonck zijn moeder lestmael weduwe van Bartout van Assendelft.
Sint Aechten susterhuijs tot Delft twaelff ponden over een jaer renten, verscheenen opte voorn. twee
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Aechte Reijers dochter als weduwe van Jacob Duijst Heijnricx zoon als erffgenaem van Gerrit Duijst
zijnen broeder voor Heijnrick Duijst zijnen vader twaelff ponden over een jaer renten, haer
verscheenen opde voorn. twee termijnen als sinte Jan ende Kersmisse anno voorscreven. Alhijer
dzelve £ 12.
Folio 595.
Claes Alewijns zoon voor Cornelis Verhoegen achthijen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Pieter Sasbout tot Delft twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen op te voorn. twee
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
TOude Manhuijs aldaer vijer ende twintich ponden over een jaer renten, verscheenen op te voorn.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
TFraterhuijs aldaer neghen ponden over een jaer renten, verscheenen op te voorn. twee termijnen als
sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Aernt Coebel als transport hebbende van Jacob de Heuijter voor meester Jan de Heuijter veertich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen op te voorn. twee termijnen anno voorscreven. Alhijer
dzelve £ 40.

Folio 596.
Meester Matheus Vierling als man ende voocht van jouffrouwe Maria Gouts bij successie van haer
broeder Engel Gout voor heer Jan Baecx vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verschenen op de voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Anna van Aelst weduwe wijlen Willem van Aelst voor Agniese van Doorn vijfthijen ponden twaelff
schellingen zes penningen over een jaer renten, haer verscheenen op te voorn. twee termijnen als sint
Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 15-12-06.
De weduwe van Cristoffel Kemp voer Elisabeau van den Bosch vijfich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 50.
Jan van Delft als getrout hebbende de weduwe van Aernt Jansz. van der Sluijs vijftich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
De weduwe van Christoffel Kemp negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Folio 597.
Haesken van der Leemputte voor Anneken van Goch haer suster voor meester Pieter Gheerlincx twee
ende twintich ponden over een jaer renten, haer verschenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan
ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 22.
Marijken de Govare Charles dochter voor wijlen Magdalena Henricx dochter haer moeder voor de
stede van Alcmaer twintich ponden twee schellingen thijen penningen over een jaer renten, haer
verscheenen op de voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £
25-02-10.
Adriaen Heijnricx zoon Been als getrout hebbende joncvrouwe Jozijna Vuijtenbrouck erffgenaemn van
Jan Dirck Harpartsz. Vuijtenbrouck voor de dorpen onder Hoorn drie ende twintich thijen schellingen
over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 23-10-00.
Adriaen vande Velde Huijgensz. als getrout hebbende Anneken Dircx dochter voor die van
Schellinchout acht ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen op te voorn.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 8-15-00.
Folio 598.
Meester Aernt van der Hooch als getrout hebbende joncvrouwe Marie de Jonge Jans dochter voor
dien van Hoochtwoude negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen opte voorn. twee
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Het Oude Manhuijs tot Baertwijck bij transport vande weduwe ende erffgenaemen van Pieter Willems
zoon Moons gecommen van Spanbrouck acht ponden thijen schellingen over een jaer rente,
verscheenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £
8-10-00.
Het Oude Manhuijs tot Baertwijck bij transport vande weduwe ende erffgenamen van die van
Oisterhout negen ponden vijer schellingen thijen penningen over een jaer renten, verscheenen opte
voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9-04-09.
Adriaen Willemsz. Criep procureur voor den Hove van Hollandt voor Adriaen Aertsz. bij transport van
Adriaen Jansz. brouwer voor die van Purmerlant acht ponden vijff schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen opte voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve
£ 8-05-00.
Folio 599.
Joncvrouwe Anna van Dam bij successie van haeren oom Floris van Dam bij transport van Pieter Boll
voor die vanden Haige vijff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde
voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 5-10-00.
Adriaen Willems zoon Criep procureur postilerende voorden Hove van Hollandt bij transport van
Adriaen Aerts zoon exploictier voor Adriaen Jansz. brouwer gecommen zijnde vande stede van
Schijedam elff ponden over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint jan
ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 11.
2e somma vande betalinge vuijt £ 5.000 vercoft anno ’24, £ 514-15-02.
Folio 600.
Noch vuijte drie duijsent vijff hondert ponden siaers vercocht anno 1528.
Den heijlige geest armen inden Haege bij transport ende overdracht van Jacob Coppijer voor heer Jan
van Renesse seven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, verscheenen op
twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een en tzeventich voorsz.
Alhijer de zelve £ 27-10-00.

Joncvrouwe Aechte Jans dochter baghijne tot Delft voor heer Floris van Wijngaerden twaelff ponden
thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen op de voorn. twee termijnen als sint Jan ende
Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
Tconvent vande Predicaeren inden Haige als transport hebbende van Adriaen Dircxz. inden Grooten
Turck als getrout hebbende Anneken de dochter van Marijken Jans dochter bij gifte van meester Jan
van Goch vicarus voor heer Abel van Coulster twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten,
verscheenen opde voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Meester Cornelis de Jonge heere van Baertwijck voor wijlen meester Joost Sasbout twaelff ponden
thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan
ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Folio 601.
Mergriete Gerrits dochter bij transport van Jacob Willemsz. van der Meer voor Anna Jacobsdr. van der
Wiel zijn moeder bij transport van haer broeder Cornelis Jacobs zoon van der Wijel voor meester
Aernt Sandelijn twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Meester Dominicus Boot raidt ordinaris vanden Hove van Hollandt voor wijlen meester Vranck Boot
zijn vader veerthijen ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen op de voorsz.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 14-05-00.
Meester Heijnrick van Medenblick advocaet voorden Hove van Utrecht als getrout hebbende Anna van
Steijnenmoelen, haer te deele gevallen teghens dandere erffgenaemen van Luijtgaerde Sandelings bij
transport van Digna Hippolitus dochter weduwe van wijlen Jan Heijnricx zoon vijer ende twintich
ponden over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende
Kersmisse anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 24.
Folio 602.
Dirck Duijst van Voorhout bij successie van wijlen Dirck Duijst zijn vader aengecomen bij transport van
joncvrouwe Johanna Quarre weduwe wijlen Loijs tZeraets voor Jacob Croesinck twaelff ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende
Kersmisse voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
Claes van Dam bij transport van Rochus Bartholomeus zoon eenich erffgenaem van Adriaen van Dam
zijn vader zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen op de voorn. twee
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Meester Heijnrick van Medenblick advocaet voor den Hove van Utrecht als man ende voocht van
joncvrouwe Anna van Steijnemolen voor meester Rombout van Steijnemoelen haer vader bij transport
van Cornelis de Cappella zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opde
voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Folio 603.
Digna Hippolitus dochter bij transport van Marijken Claes de Grooten dochter voor Vranck van der
Houve zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen op de voorn. twee
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-05-00.
Heijnrick van Assendelft voor Phillips van Vuijtwijck zes ponden vijff schellingen over een jaer renten,
ende hem verscheenen op de voorsz. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer
dzelve £ 6-05-00.
Adriana Mathijs dochter als hebbende transport van Adriaen Dircx zoon inden Grooten Turck als
getrout hebbende Anneken die dochter van Mariken Jansdr. bij gifte van meester Jan van Goch haer
leven lanck geduijrende indijen zij geen kinderen achter en laten voor Dirck van Assendelft twaelff
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde voorsz. twee termijnen als sint
Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
TSacraments loff in dOude Kerck tot Delft voor heer Pieter Willems zoon twaelff ponden thijen
schellingen over een jaer renten, verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende
Kersmisse anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Folio 604.
Willem van Soutelande hem bij cavelinge aengecoemen jegens de andere erffgenaemen van
joncvrouwe Marie Plumeons weduwe van meester Balthasar van Hoegelande bij transport van Jan
van den Essche voor joncvrouwe Alijt Claes dochter zijn moeder zes ponden vijff schellingen over een
jaer renten, hem verscheenen opte voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende
Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Franchijne Jacobs dochter weduwe ende boelhoutster van wijlen Jan Splinter Claes zoon wonende
inden Haige twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opte voorn.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.

Tconvent van sinte Anna tot Delft voor joncvrouwe Lijsbeth van der Does zes ponden vijff schellingen
over een jaer renten, verscheenen opte voorn. twee termijnen ofte halff jaeren als sint Jan ende
Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-05-00.
Folio 605.
Heijnrick van Assendelft zoe voor hem zelven mede als voocht vande wesen van Almeras geprocreert
bij joncvrouwe Adriana van Assendelft zijn suster zes ponden vijff schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een ende
tseventich voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Vrouwe Gheertruijt van Liere weduwe wijlen heeren Jacob van Duvenvoirde heer van Opdam als
erffgenaem van wijlen Aernt van Duvenvoirde Ghijsbrechtsz. twaelff ponden thijen schellingen over
een jaer renten, haer verschenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende
Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
De weduwe ende kinderen van Dirck van Leeuwen bij transport van heer Oth van Egmont inden
naeme van zijn huijsvrouwe als erffgenaem van Elisabeth Croesinck vrouwe van Benthuijsen voor
Joost van der Werve zeven ende dertich ponden twaelff schellinghen negen penningen over een jaer
renten, haer verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 37-12-09.
Marie Willems dochter van der Meer voor Anna van der Wijel haer moeder voor Jacob Adriaensz. van
der Wijel achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn.
twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 1815-00.
Folio 606.
Den heijligen geest sGravensande achthijen ponden over een jaer renten, verscheenen opde
voornoempde twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Gheerburch Dircx dochter bij transport van Joost van der Werve ende Quirijn Dircx zoon voor Jan van
Schaegen drie ende dertich ponden vijfthijen schellinghen over een jaer renten, haer verscheenen
opde voornompde twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 33-15-00.
Adam van der Duijn als getrout hebbende de dochter van Thijman vander Mije zes ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verschenen opde voornompde twee termijnen als sint Jan ende
Kersmisse anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Joncvrouwe Willemijne van Sonnevelt bij transport van Dirck Maerts zoon poorter der stede van
Alcmaer als erffgenaemn van wijlen Claes Jacobsz. van Schoorl zijn grootvader vijftich ponden elff
schellingen vijer penningen over een jaer renten, haer verscheenen opde voornompde twee termijnen
ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 50-11-04.
Folio 607.
Albert Frans zoon als erffgenaem van Willem Jans zoon eenige soon ende erffgenaem van Jan
Pieters zoon tot Schoorl zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opde
voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Mergriete Gerrits dochter weduwe wijlen Ghijsbrecht Dircxz. bij transport van Digna Hipolitus dochter
weduwe van Jan Sproncx zoon dertich ponden over een jaer renten haer verscheenen opte voorn.
twee termijnen anno ut supra. Alhijer de zelve £ 30.
Joncvrouwe Alijt van der Does weduwe wijlen joncheer Adriaen van Haemstede ende van Moermont
als getrout hebbende joncvrouw Alijt de Vriese bij transport van Andries Willems zoon voor Pieter
Claes zoon Palinck vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
De weduwe ende erffgenaemen van meester Heijman van der Kethel voor meester Anthonis Snouck
zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen op de voorn, twee termijnen ende
halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Folio 608.
Dirck Gerbrants zoon tot Hoorn voor Joost Aelbout negen ponden seven schellingen zes penninghen
over een jaer renten, hem verscheenen op den voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9-07-06.
Floris van Teijlingen ende Maerten Jacobs zoon als erffgenaem van Geertruijt Jacobs dochter neghen
ponden zeven schellingen zes penningen over een jaer renten, hemluijden verscheenen opde voorn.
twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9-07-06.
Joncvrouwe Lucia de Heuijter weduwe wijlen Anthonis de Branchon vijftich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 50.
De heijligen geest armen inden Haige bij testamente van de weduwe van meester Jan de Jonge voor
meester Cornelis Aerts zoon van der Hooch heur vader twaelff ponden thijen schellingen over een jaer

renten, verschenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 12-10-00.
Folio 609.
Meester Dominicus Boot voor meester Vranck Boot als transport hebbende van Jan van Aelmonde
achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheen op te voorn. twee
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een en tseventich voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Die van Berckel vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee
termijnen ende half jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Die van Pijnaecker twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde
voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
Meester Rutgert van IJlem hem te huwelijck gegeven bij Anneken Rutgers dochter zijn moeder voor
tconvent van Loosduijnen vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen opde
voorn. twee halff jaeren ende termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Cornelis Herweijer als getrout hebbende Grietgen Cornelis dochter erffgenaemn van wijlen meester
Cornelis Aerts zoon tot Delft voor heer Vranck Aerts zoon acht ende twintich ponden twee schellingen
zes penningen over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee halff jaeren ende termijnen
als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 28-02-06.
Folio 610.
De zelve Cornelis Herweijer voor Ogier Corstensz zon zes ponden vijff schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Die heijlige geest armen in den Haige bij transporte van heer Floris van Wijngaerden negen ponden
zeven schellingen zes penningen over een jaer renten, verscheenen op de voorsz. twee termijnen als
sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9-07-06.
Joncvrouwe Adriana ende joncvrouwe Bartout van Zwieten zes ponden vijff schellingen over een jaer
renten, haer verschenen op de voorn. twee halff jaeren ende termijnen als sint Jan ende Kersmisse
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6-05-00.
Meester Gerrit Woutersz. bij testament van jouffrou Catrijne van Naeltwijck zes ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen op te voorn. twee termijnen ende halff jaeren als
sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Folio 611.
De voorn. meester Gerrit Wouters zoon bij testament van de voorn. joncvrouwe zes ponden vijff
schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halve jaeren als
sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Joncvrouwe Johanna van Duvenvoirde als transport hebbende van Jacob van Duvenvoirde inden
naeme van joncvrouwe van Meeresteijn twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno 1500
een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
tCapittel van Naeltwijck negen ponden zeven schellingen zes penningen over een jaer renten,
verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 9-07-06.
Loedewijck Pieters zoon ende erffgenaem van joncvrouwe Catrijna van Nijenroede Jans dochter
twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee halff
jaeren ende termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
Folio 612.
Clara Jans dochter erffgenaem van haer moeder Liedewij Cornelis dochter haer bij cavelinge aen
gevallen tegens dandere erffgenamen van Cornelis Adriaens zoon voor Phillips van Spangien twaelff
ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee halff jaeren ende
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Dirck Cornelis van Muijden voor de weduwe van Cornelis Cornelisz. bij transport van Wouter van
Mathenes als erffgenaem van joncvrouwe Marie van Assendelft twaelff ponden thijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende kersmisse anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
De weeskinderen van wijlen Mr. Jan Heijnricx zoon als erffgenaem van Brecht Jans dochter haer
aengecoemen bij versterven van meester Reijnier Reijniers zoon voor Govert van Zuijtoort achthijen
ponden over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Folio 613.
Ottho Joostens zoon van Zoelen dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn.
twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 30.

tCapittel van Dordrecht vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen opten voorn. twee
termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een ende tzeventich. Alhijer de
zelve £ 15.
tCapittel binnen der stede van Heusden zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 6-05-00.
tCapittel binnen der stede van Gorchum twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer
verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Die kinderen van Dirck Pietersz. van Buijten voor het capittel van Geervlijet twintich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee halff jaeren ende termijnen als sint Jan ende
Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 20.
Folio 614.
Wilhelmina van Dreijnckwaert als erffgenaem van wijlen Willem van Dreijnckwaert hem aengecomen
van meester Cornelis van Dreijnckwaert zijn broeder zethijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen opte voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 16.
Kanttekening: Bij quitantie van Adriaen Blijenburch Adriaensz. transport hebbende van Ocker
Screvelsz. naer luijden die copie van het transport hier overgelevert.
Jacob de Jonge secretaris vanden Hove van Hollandt voor meester Jacob de Jonge zijn vader hem
aengecommen bij transport van Mr. Lenaert Boen twaelff ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12-10-00.
3e somma vande betalinge vande renten angevangen als boven £ 879-01-07.
Folio 615.
Noch hebben de Staeten genoemen tot heuren laste inden jaere 1500 tsestich navolgende
tvoorsz. accort vande (nonennaele) beede ende naer vuijtwijsen den staet daervan gemaeckt,
de somme van elff hondert vijff ponden zeven schellingen eenen penninck siaers die geloepen
hebben tot heuren laste zedert Kersmisse 1560, verschijnende alhijer sint Jan ende Kersmisse
1500 een ende tzeventich ende gereeckent worden in parthijen hijer naer volgende.
Eerst vuijt de £ 1.400 siaers vercoft in julij 1515, blijckende bij de reeckeninge van Mr. Jacob
Boll vande voorverhaelde extraordinaris bede van hondert vijftich duijsent ponden
geconsenteert in mario acht ende vijftich, (folio?) 404 aldaer.
Die studenten der societeijt Jesu residerende binnen Loeven bij overgifte van meester Wouter
Roussel, bij versterven van wijlen Mr. Jacob Roussel zijn vader voor deen helft ende derffgenamen
van wijlen joncvrouwe Maxellende Lestoret voor dander helft de somme van hondert ponden over een
jaer renten, haer verscheenen in twee termijnen ende halffve jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno
een ende tzeventich. Alhijer de zelve £ 100.
Tcollegie van Busleijden tot Loeven hondert ponden over een jaer renten, verscheenen opde voorsz.
twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Folio 616.
Wouter van Pamelen ende Heijnrick Wishaegen voor heurlieden vander Zijpe ende Mergriete Storms
vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen op de voorn. twee termijnen ende halff jaeren
als sint Jan ende Kersmisse anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 50.
4e somma vuijt die renten vanden £ 1.400 tsiaers, £ 250.
Noch vuijte eerste vijff duijsent ponden siaers, jaerlicx vercocht in octobri 1524, blijckende bij
e
desen rendants 2 voorgaende reeckeninge folio 483 et ultra, verscheenen alhijer sint Jan ende
Kersmisse 1500 een ende tzeventich alsboven.
Engebrecht Gerrits zoon als erffgenaem van de weduwe van wijlen meester Aert van Zijl zeven
ponden over een jaer renten, hem verscheenen op twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende
Kersmisse voorsz. Alhijer de zelve £ 7.
Sinte Lijsbetten gasthuijs binnen sHertoegenbossche acht ende twintich ponden vijff schellingen over
een jaer renten, verscheenen op de voorsz. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende
Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 28-05-00.
Folio 617.
Mathijs van der Poorten zoe voor hem zelven als mede bij transport vanden anderen erffgenaemen
van Huijch Spierinck van Aelburch voor die van Wormer zes ende dertich ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, hem verschenen opde voorn. twee termijnen ende halff jaeren als sint Jan ende
Kersmisse anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 36-15-00.

Hester van Rollandt weduwe van Willem Andries zoon van Sonnevelt voor Heijnrick Gerritsz. acht
ponden twaelff schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee halff jaeren ende
termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £ 8-12-00.
Sinte Lijsbettehen gasthuijs binnen sHertoegenbossche voor die vanden Haige vijff ende twintich
ponden over een jaer renten, verscheenen op de voorn. twee halff jaeren anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 25.
5e somme voorsz. £ 105-12-00.
Vuijt de andere vijff duijsent ponden, vercocht in maert de anno 1527 stilo curie hollandie,
blijckende bij de voorsz. reeckeninghe van desen rendant folio 405 verso, verschijnende in
september anno 1500 een ende tzeventich ende maerte anno twee ende tzeventich daeraen
volgende.
Folio 618.
De vrouwe van Reijnsburch vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen op twee termijnen
als in september anno een en tzeventich deene helft ende in maerte daeraen volgende ’72 stilo curie
dander helft. Alhijer dzelve £ 50.
Dirck Schaep bij transport van Splinter van Hargen heere van Oisterwijck vijff ende twintich ponden
over een jaer renten, hem verschenen op de voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
6e somma £ 75.
Noch vuijte twee deuijsent vijff hondert ponden, vercocht in junio 1569, verschijnende sint Jan
ende Kersmisse blijckende bij des voorn. rendants 2 e voorgaende reeckeninge folio 485.
Jan van Naeltwijck bij transport van heer Jan Vos als transport hebbende van tconvent van sinte
Urselen binnen Delft bij transport van Heijnrick van Wijngaerden, hem te loote gevallen tegens de
onmondige kinderen van Jan van Wijngaerden negen ponden zeven schellingen zes penningen over
een jaer rente, hem verscheenen op twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno 1500 een en
tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 9-07-06.
Folio 619.
Den heijligen geest armen inden Haige bij transport van vrouwe Agatha van Alckemaede twintich
ponden over een jaer renten, verscheenen op de voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 20.
Boudewijn Jans zoon van Kerckwerve als erffgenaem van Jan van Kerckwerve bij transport van die
vande lande van Voorne hondert zes ende vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer de zelve £
156-05-00.
Die stede van Amsterdamme vijer hondert zesthijen ponden derthijen schellingen vijer penningen over
een jaer renten, verschenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 416-13-04.
7e somma vuijt die betaling vande renten anno ’69 vercoft £ 602-05-10.
Noch vuijt de drie duijsent vijff hondert ponden vercocht in octobri 1528, verschijnende in
octobri ende aprili als blijckt bij desen voorsz. rendants 2 e voorgaende reeckeninge folio 486.
Folio 620.
Dirck Schaep als transport hebbende van Splinter van Hargen heere van Oisterwijck twaelff ponden
thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen in twee termijnen als in octobri anno een en
tzeventich deene helft ende dandere helft in aprili daeraen volgende. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
8e somma 12-10-00.
Noch vuijt de lasten van twaelff hondert vijftich ponden, vercocht in december 1528,
verschijnende sint Jan ende kersmisse alst blijckt bij des voorn. rendants voorgaende
reeckeninge folio 487.
Joncvrouwe Anna du Marche weduwe wijlen Anthonis de Moriane voor meester Niclaes de Marche
haer vader dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen op twee termijnen als sint Jan
ende Kersmisse anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 30.
Tconvent van sinte Marie Magdaleenen ter Goude bij transport van Mergriete Storms weduwe wijlen
Heijndrick van der Zijpe twaelff ponden over een jaer renten, verscheenen opde voorn. twee termijnen
als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Folio 621.
Claes de Bouck bij cavelinge van Rombout van Eijnden achthijen ponden over een jaer renten, hem
verschenen opde voorn. twee termijnen als sint Jan ende Kersmisse anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
9e somma £ 60.
Ende hebben noch die Staeten inden jaere 1561 theuren laste genoemen de somme van drie
hondert vijer ponden twaelff schellingen zes penninghen siaers, die welcke tot heuren laste
hebben geloepen zedert maert anno 1561 naer gemeen scrijven. Ende worden alhijer

gereeckent vanden termijn gevallen in september een ende tseventich ende maert twee en
tzeventich daeraen volgende, inde parthijen hijernaer verclaert vuijt de vijff duijsent ponden
siaers, vercocht in maert anno 1527 stilo curie hollandie, blijckende vuijte reeckeninge van
desen rendant folio 410 verso et ultra.
Derffgenaemen van meester Adriaen van der Goes voor Heijman Cornelis zoon in Schobbelants
ambocht achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen in twee termijnen als in september
anno 1500 een en tzeventich deene helft ende in martio daeraen volgende dander helft. Alhijer dzelve
£ 18.
Meester Dominicus Boot voor meester Vranck Boot zijnen vader zes ponden over een jaer renten,
hem verscheenen opte voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Folio 622.
De kinderen van meester Cornelis van Cappella geprocreert bij Mariken de dochter van Jacob Beijers
zoon bij testamente vande voorsz. Jacob haeren vader, gecoemen van Adriaen Jaep Dircxz. zes
ponden over een jaer renten, verschenen opte voorsz. twee termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Het Oude Gasthuijs binnen Delft bij testamente van Bartelmeus Jansz. scrijnwercker voor Anthonis
Heijnricxz. zes ponden over een jaer renten, verscheenen opde voorn. twee termijnen als in
september anno een en tzeventich ende in maert daeraen volgende. Alhijer de zelve £ 6.
Thielman Oom Daniels zoon voor Pieter Wouters zoon zes ponden over een jaer renten, hem
verscheenen opde voorsz. twee termijnen als in septembri anno voorsz. ende in martio daer aen
volgende. Alhijer dzelve £ 6.
Meester Aernt Sasbout raidt ordinaris vanden Hove van Hollant als hebbende transport van Mr.
Cornelis vander Mase als man ende voicht van jouffrouwe Cathrijna Jansdr. voor die van Strijen
achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen opten voorn. twee
termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 623.
Alijt Heijnricx dochter weduwe wijlen Gerbrant Jans zoon voor de Regulieren inden Hem buijten
Schoonhoven vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee
termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Die proost ende convent van het arme susterhuijs inden Haige achthijen ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, verscheenen op de voorn. twee termijnen als in septembri anno 1500 een ende
tzeventich ende in martio daer aen volgende. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
Die vergaderinge vande twaelff apostelen in de Oude Kerck tot Delft bij testamente van heer Joris
Jansz. priester, hem aengecoemen bij testamente van Neeltgen Willem Jan Dijcken dochter zes
ponden over een jaer renten, verschenen opde voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Sinte Catrijnen gasthuijs tot Leijden vijftich ponden over een jaer renten, verscheenen opde voorn.
twee termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Folio 624.
Die leproesen buijten Leijden achthijen ponden over een jaer renten, verscheenen op de voorn. twee
termijnen anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 18.
Die heijlige geest meesters inden Haige voor derffgenamen van joncvrouwe Johanna van Swijeten
twaelff ponden over een jaer renten, verscheenen opde voorn. twee termijnen als in september anno
een en tzeventich ende in martio daeraen volgende. Alhijer dzelve £ 12.
Het Oude Manhuijs tot Baertwijck bij transport van Dirck Willemsz. van Sevenhuijsen negen ponden
over een jaer renten, verscheenen opde voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Willem Jans zoon voor Jan Reijers zoon brouwer acht ponden over een jaer renten, hem verscheenen
opde voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 8.
Het Oude Manhuijs tot Baertwijck bij transport vande weduwe ende erffgenaemen van Pieter Moons
Willemsz. gecommen van Phillips Nachtegael zes ponden over een jaer renten, verscheenen opde
voorn. twee termijnen als in septembri anno 1500 een ende tzeventich ende in martio daer aen
volgende. Alhijer dzelve £ 6.
Folio 625.
Mensken Frans dochter als transport hebbende van Claes Bosch voor Cornelis Jacobs zoon Bosch
zeven ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee termijnen
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 7-10-00.
De kinderen van meester Cornelis de Cappella voor Marijken Jacob Reijers dochter haer moeder bij
testament vanden voorsz. Jacob heuren vader twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen opde voorn. twee termijnen als in septembri anno een en tzeventich ende in Martio
daer aen volgende. Alhijer de zelve £ 12-10-00.

Alijt Heijnricx dochter weduwe van Gerbrant Jan zoon voor Willem Jans zoon negenthijen ponden
zeven schellingen zes penningen over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee termijnen
anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 19-07-06.
Folio 626.
De zelve voor sinte Catrijne gasthuijs ter Goude een ende twintich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen opde voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 21.
De weeskinderen van wijlen Willem Thoonisz. voor Marijken Eeuwout Harpers dochter zes ponden
over een jaer renten, haer verscheenen opde voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6.
Kanttekening: Bij quitantie van Claes Willemsz. van Rotterdam.
Oth van Soelen bij transport van Sijmon Pijl, hem aengecoemen bij overdracht van Cornelis Loijsz.
Wijelant voor Phillips Jacobsz. tot Rotterdam zes ponden over een jaer renten, hem verschenen opde
voorsz. twee termijnen als in septembri anno 1500 een ende tzeventich ende in maert daer aen
volgende Alhijer de zelve £ 6.
Cornelis Anthonis zoon als transport hebbende vande erffgenaemen van Gheertruijt Ghijsbrechts
dochter als hebbende transport van sint Aechten susterhuijs achthijen ponden vijfthijen schellingen
over een jaer renten, hem verscheenen opde voorn. twee termijnen anno voorsz. Alhijer de zelve £
18-15-00.
10e somma £ 304-12-06.
19e somma vande betaelinge vande renten versegelt (opde) 5 groote steden als voorn. £ 3.918-12-01.
Folio 627.
Ander vuijtgeven van betaelinge van renten versegelt opte zes groote steden ende gemeen lant
van Hollant, staende ter losse den penninck zesthijen ende de Staeten slants van Hollandt tot
heuren laste genoemen hebben vuijt saicke ende redenen als hijer nae volcht.
Die Staeten slants van Hollandt hebben inden jaere 1500 vijff ende tsestich den 24 e dach van
februario de Co. Mat. geaccordeert eene extra ordinaris beede van hondert duijsent ponden
van 40 grooten vlaems tpont, die de Staeten souden gedoogen dat over henluijden vercocht
zoude werden op renten den penninck twaelff ofte zesthijene ende die weer te lossen met
loepende gelde alsdoen ganckbaer zijnde ofte ten daige vande betalinge in coopmans beurse
gaende. Welcke renten die Staeten souden verzegelen ende gehouden zijn binnen den tijt van
drie jaeren telcken jaere een derdendeel te lossen ofte theuren laste te nemen. Behoudelijck
dat zijne Mat. supporteren ende draegen soude tverloop voor drie jaeren respectivelick. Ende
daervan den zelven Staeten verseeckerheijt doen bij brieven van verbande van zijne Mats.
tresorier generael ende facteur van zijn Mats. finantie heeren van Grobbendonck ridder etc. die
hem in zijnen eijgen ende prive naem daervoorn zoude verbinden tot contentement vande zelve
Staeten, breeder blijckende bij de acte vandijen boven des ontfangers Coebels 13 e reeckeninge
van een beede extraordinaris van hondert duijsent ponden transseremen. Ende alsoe de zelve
geaccordeerde £ 100.000 tot laste vande Staeten gelicht is op renten den penninck zesthijen,
daervan den voorn ontfanger vande hooftsomme verantwoort heeft in zijn voorsz. 13 e
reeckeninge sonder datter nochtans binnen de drie jaeren voorde lossinge gedaen is dan die
renten vanden hertoeghe van Bruijnswijck, hoewel dat den voorsz. heere van Grobbendonck
tverloop vandijen voor drie jaeren respectivelick volgende zijne brieven van beloften den
Staeten verleeden betaelt heeft in handen vanden voorsz. ontfanger Coebel. Daervan in zijn 14 e
ende laeste reeckeninge folio (niet ingevuld) vol ontfanck gemaeckt wordt. Soe wordt alhijer in
vuijtgeven genoemen tot laste vanden Staeten een jaer betalinge vande voorsz. renten, als hijer
nae volcht.
Tleste jaer betaelinge gevallen inden jaere 1500 ende 71.
Dordrecht.
Maria van Diemen tot Dordrecht een ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den eersten junij anno 1500 een en tzeventich. Alhijer dzelve £ 21.
Folio 629.
Joncvrouwe Barbara de Juede geprocreert bij joncvrouwe Marie Boisoit hindert ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den eersten augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Prima somma £ 121.
Haerlem.
Meester Gerrit van Ravensberge burgemeester der stede van Haerlem hadde jaerlicx hondert ponden
den 7e julij. Welcke rente bij desen ontfanger gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandien nijet.
Cornelis van Berckenroede dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 1 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 30.

Meester Cornelis Duijst als man ende voocht van Catrijna de Jonge twaelff ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den eersten junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
2e somma £ 42.
Delft.
Adriana Eeuwouts dochter weduwe van Cornelis Huijgesz. tot Rotterdam tsestich ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 15 e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 60
3e somma £ 60.
Folio 630.
Amsterdamme.
Lijsbeth Jans dochter tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 22 e meij anno
1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 70.
Cornelis Ghijsbrechts zoon als man ende voocht van Marie Gerit Holsten hondert ponden over een
jaer renten, hem verscheenen den 16 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Pieter Cantert dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 19 e junij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 30.
Willem Allerts zoon alias Backer vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 11 e julij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Claes Jans zoon brouwer twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 11 e julij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Folio 631.
Maerten Sijmonsz. Schuijtken vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e julij
anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 50.
e
Cornelis Fransz. Court hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 30 julij anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 100.
Catrijna Dirck Hillebrants dochter twee ende veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
e
den 30 julij anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer dzelve £ 42.
Willemken Frans Courten dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 30e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Claesken Jan Thijmansdr. vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 30e julij anno
voorsz. Alhijer £ 50.
Jan Pieters zoon Kies hondert vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
30e julij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 125.
Folio 632.
Jan Baernts zoon hondert tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den lesten julij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 180.
Die kinderen van Anthonis Alewijn geïnstitueerde erffgenaem van heer Heijnrick Pouwelsz. provisoor
van Amsterlant twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den lesten julij anno voorsz.
Alhijer £ 12.
Vroutgen Huijgen dochter op Sint Joris Hoff tAmsterdam twaelff ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den lesten julij anno 1500 een en tseventich voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Dirck Hillebrants zoon den Otter vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 30 e julij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Gerrit Egberts zoon Peng zessen twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26 e
meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 26.
e
4 somma vande betalinge gedaen als vooren £ 934.
Folio 633.
Haege.
Joncvrouwe Jacobmijne vander Meer weduwe wijlen Cornelis Sandeling vijff ende twintich ponden
over een jaer renten, naer verscheenen den eersten junij anno 1500 een ende tseventich voorsz.
Alhijer de zelve £ 25.
Meester Jan vander Goude advocaet voorden Hove van Hollandt twaelff ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 5e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Meester Aernoult Sasbout raidt ordinaris vanden Hove van Hollandt hondert ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 23e junij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 100.
Johan van Passenroede als transport hebbende van jouffrouwe Brechtlant Pieters huijsvrouwe van
meester Jacob Bogert advocaet tot Mechelen tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 26e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 80.
Joucvrouwe Anna Vijge weduwe wijlen Aelbrecht van Deventer hondert ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 3e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.

Folio 634.
Willem Goverts zoon als transport hebbende van Baernt Gerrits zoon vanden Hontert vijff ende
tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 3 e julij anno voorscreven. Alijer de
zelve £ 75.
Meester Jan Pieters zoon ende Lijnken Daniels dochter zijn huijsvrouwe hondert ponden over een jaer
renten, hemluijden verscheenen den 15 e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Adriaen Huijgen dochter een ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 20 e
julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 21.
Derffgenaemen van meester Cornelis Bartouts zoon inder tijt griffijer vande Leenhove van Hollandt
twee ende tsestich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den 1 e augusti
anno 1500 een en tzeventich. Alhijer de zelve £ 62-10-00.
Joncfrouwe Geertruijt weduwe wijlen meester Dammas van Droegendijck hondert ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 25 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Wolffaert Albout hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 18 e novembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Folio 635.
Boudewijn Willems zoon vander Bor reeckenmeester in Gelderlant ten prouffijte van zijne kinderen
geprocreert bij joncvrouwe Alijt Boots tweende tsestich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 20e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 62-10-00.
Meester Adriaen Thijelmansz. ende Marijken Huijbrechts dochter zijn huijsvrouwe achthijen ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e aprilis anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 18.
Joncvrouwe Walraven van Assendelft zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, haer verscheenen den lesten augusti anno 1500 een ende tzeventich voorz. Alhijer de zelve £
37-10-00.
Johan van Schaegen als man ende voocht van joncvrouwe Anna van Assendelft zeven ende dertich
ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den lesten augusti anno 1500 een
ende tzeventich voorsz. Alhijer £ 37-10-00.
Folio 636.
De weduwe van Jacob Splinter hondert ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 9 e aprilis
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
5e somma vande betalinge inden Haige gedaen £ 931.
20e somma vande betaelinge vande renten anno 1565 vercoft £ 2.088.
Ander vuijtgeven van renten verscheenen inde maenden van februario, maerte ende april
vanden gheenen die bij de Staeten van Hollandt vercoft zijn inden jaere 1569 tot furnissemente
vande £ 150.000. Daer van die voorsz. Staeten ten dienste ende begeerte vande Co. Mat.
gegeven hadden heurluijder obligatien aen zeeckere coopluijden (genen onsen?) residerende
binnen der stede van Antwerpen. Ende heeft den voorn. ontfanger vande hooftsomme van
dijen verantwoort in zijn reeckeninghe vande voorsz. £ 150.000.
Eerst Brugge.
Martinus.
Folio 637.
Jan IJssenbaert achthijen ponden munte voorsz. over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e junij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
e
Joncvrouwe Maria van der Walle weduwe wijlen Pieter de Heere hadde jaerlicx opden 4 meij een
rente van achtenveertich ponden. Welcke rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is.
Daeromme alhijer nijet.
e
Jacques Dominicus hadde jaerlicx opden 4 meij een rente van vijer ende twintich ponden. Welcke
voorsz. rente bij desen ontfanger gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Pieter van Vijnen vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verschenen den 4 e meij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 15.
Pieter de Hulstere vijfthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e meij anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 15.
Junius.
Folio 638.
Johan de la Torre hadde jaerlicx op den 5 e junij een rente van twee hondert ponden. Welcke rente bij
desen ontfanger gelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Meester Jacob van der Heede zessen vijftich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 20e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 56-05-00.

Joncvrouwe Cristina Colijn weduwe van Adriaen de Moeijt achthijen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 21e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Joncvrouwe Johanna de Tromper twaelff ponden munte voorscreven over een jaer renten, haer
verscheenen den 21e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Anthonis de Boot ende Johan van der Heede filius Jacobi als voochden van Ancelmus, Anthonije,
Isabeau ende Maijken, kinderen van Ancelmus de Boot geprocreert bij joncvrouwe Johanna filia de
heer Anthonis de Boot heere van Vormezele acht ende veertich ponden munte voorscreven,
hemluijden inde qualite alsvooren verscheenen den 22 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 48.
Folio 639.
Jan Billeau zes ende tnegentich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 96.
Julius.
Jacques Coberijse ofte de kinderen van Jan Gheijlaert hondert drie ende twintich ponden over een
jaer renten, hemluijden verscheenen den 26e julij anno 1500 een en tzeventich. Alhijer dzelve £ 123.
Meester Jacob van der Heede hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e martij
1572 stilo communi. Alhijer de zelve £ 150.
Prima somma vande renten te Brugge £ 519-05-00.
Ziericxee.
Manius.
Laurens Lievin Adriaens zoon tot behouff van Marijken Moelen innocente twaelff ponden munte
voorsz. over een jaer renten, hem verscheenen den 6 e meij anno 1500 een en tseventich voorsz.
Alhijer de zelve £ 12.
Folio 640.
Claas Jans zoon bij overgifte van zijn vader Jan Harmans zoon Huijbert vijftich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 27e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Junius.
Nicolaes Willem Sijmonsz. als voocht vande weeskinderen van Anthonis Pieters zoon vuijt Oostlant
achthijen ponden over een jaer renten, hem verschenen den 16 e junij anno voorscreven. Alhijer de
zelve £ 18.
Cornelis van Borsselen tot Brouwershaven hondert ponden over een jaer renten, hem verschenen den
16e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Laurens Lievin Adriaens zoon als voocht van Jopken Adriaen van Cappellen weeskint acht ponden
over een jaer renten, hem verschenen den 26e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 8.
Folio 641.
Jop Lievin Adriaensz. tot behouff van zijne drie kinderen als Catrijna, Lievin ende Petronelle vijer ende
twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e junij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 24.
Ocker Cornelisz. tot behouff vande weeskinderen van Marinus Cornelis Ockersz. twee ende vijftich
e
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 52.
Kanttekening: Sedert overgelevert quitantie van Gillis van Borre nomine uxoris.
Joes Eeuwouts zoon Teijlinck deen helft tot behouff van Jacques Anthonis Willems zoons weeskint
ende dander helft tot behouff van Susanna Eeuwouts dochter zijn suster achthijen ponden over een
jaer renten, hemluijden verscheenen den 28 e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Augustus.
Quirijn Claes Eijnoutsz. zessentachtich ponden munte voorsz. over een jaer renten, hem verscheenen
den eersten augustij anno 1500 een en tzeventich. Alhijer de zelve £ 86.
Den zelven tot behouff van Livina Dignum Claes dochter vijftich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den eersten augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 642.
Lenaert Harinckman als voocht van IJeman Cornelis Harinckman zijn broeders drie weeskinderen
negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den lesten augusti anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 9.
September.
Gillis wijff Adriaen Fransz. weduwe vijftich ponden munte voorsz. over een jaer renten, haer
verscheenen den eersten septembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jop Willems zoon als voocht van Cornelis Bouwensz. een ende vijftich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den eersten septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 51.
Den zelven Job voor hem zelven vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den eersten septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Folio 643.
October.

Appolonia Jacob Pietersdr. twaelff ponden munte voorsz. over een jaer renten, haer verscheenen den
thijenden octobris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Niclaes Willem Sijmons zoon als voocht vande wesen van Anthonis Pieters zoon vuijt Oostlant negen
ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Aprilis.
Maerten Adriaens zoon tot behouff van tweeskint van Rochus Jacobs zoon geheeten Rochus Wijffken
achthijen ponden munte voorscreven over een jaer renten, hem verschenen den 19 e aprilis anno
voorsz. Alijer de zelve £ 18.
Lenaert Lieven clercq vande weescamere tot Ziericzee tot behouff vande weeskinderen van Laurens
Jansz. Bonert achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den laesten aprilis anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
6e somma vande betalinge tot Zierikzee £ 610.
Folio 644.
Middelburch.
Mains.
Die voochden van Louris Pieters zoons kinderen daer moeder aff was Mergriete Adriaens dochter
twaelff ponden munte voorsz. over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 10 e maij anno 1500
een en tzeventich voorsz. Dus alhijer de zelve £ 12.
Willem Pieters zoon van Rosenburch hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 14e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 150.
Die voochden van Hillebrant Frans zoon dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
14e meij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 30.
e
Sijmon Jacobs zoon Magnus twee hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 14
meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 200.
April.
Heijnrick Maerts zoon van der Mortele achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, bij
desen ontfanger gereduceert vanden penninck 12 totten penning 16, hem verschenen den 5 e aprilis
anno ’72 tijde deser reeckeninge. Alhijer dzelve £ 18-15-00.
Folio 645.
Mains.
Maritgen Pieter Aernts dochter acht ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e meij
anno 1571. Alhijer dzelve £ 8.
De voochden van Charles Smits weeskinderen daer moeder aff was Mariken Adriaens dochter vijftich
ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 23 e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Junius.
Mathijs Adriaens zoon hadde jaerlicx opden 16 e junij een rente van vijer ende twintich ponden, welcke
voorsz. rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is. Daeromme alhijer van dijen nijet.
Die voochden van Jasper Joostens weeskinderen acht ende tzeventich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 25e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 78.
Dammas Adriaensz. tot behouff van Maritgen Dammas dochter daer moeder add was Machtelt Jans
van Vtrecht hadde jaerlicx een rente van achthijen ponden, verschijnende opden 25 e junij. Welcke
rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is. Daeromme alhijer nijet.
Folio 646.
Den zelven tot behouff van Grietgen Dammas zijn dochter hadde jaerlicx een rente van achthijen
e
ponden, verschijnende opden 25 junij, welcke rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is.
Daeromme alhijer vandijen nijet.
Meester Barnaert Wennekens zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem verschhenen den
e
24 junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Kanttekening: Bij quitantie van Mr. Jacob Bol inde naem van Martijn Thielmansz. zijn (broeder?) als
transport hebbende van (Dominicus) de (Ecclesier) als getrout hebbende de dochter van desen Mr.
Barnaert.
Julius.
Ambrosius de Cocq hadde jaerlicx opden 5 e julij een rente van zessendertich ponden, welcke voorsz.
rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Adriaen Cornelisz. tot Middelburch acht ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 7e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 48.
De voochden van Leijn Baernts zoon zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 13e julij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
April.

Pieter Jan Maertsz. vijer ende vijftich ponden over een jaer renten, bij desen ontfanger gereduceert
vanden penninck 12 tot den penninck 16, hem verscheenen den 2 e aprilis anno ’72 tijde deser
reeckeninge. Alhijer de zelve £ 54.
Folio 647.
Julius.
De voochden van Jasper Joes Huijsen hadden jaerlicx den 14 e julij zes ende tzestich ponden, welcke
rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
De zelve voochden tot behouff van Elisabeth Jasper Joos Huijsen hadden jaerlicx den 24 e julij een
rente van zessen tsestich ponden, welcke rente mede bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is.
Daeromme alhijer nijet.
De voochden van Bastiaen Adriaens zoon hadden jaerlicx op den 24e julij een rente van tzestich
ponden, welcke rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Sijmon Jacobs zoon Magnus als ontfanger van joncvrouwe Johanna Darnedo daer moeder aff was
jouffrouwe Geleijne Jacob Wents vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 25e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Augustus.
Den deecken ende beleeders vanden zilversmeden derthijen ponden thijen schellingen, die welcke zij
jaerlicx spreeckende hadden opten 13e augusti. Welcke rente bij desen ontfanger affgelost ende
gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Folio 648.
Jan Aernts zoon hondert twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e augusti
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 120.
April.
De voochden vande kinderen van Jan Sebastiaens zoon een en dertich ponden thijen schellingen
over een jaer renten, hemluijden verscheenen den eersten aprilis anno 1572 tijde deser reeckeninge.
Mede bij desen ontfanger gereduceert vanden penninck 12 tot den penninck 16. Alhijer de zelve £ 3110-00.
September.
Jan Jobs zoon daer moeder aff was Maritgen Jacob Simon Magnus dochter vijff ende veertich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e septembris anno 1571. Alhijer dzelve £ 45.
Arnolda Willems dochter daer moeder aff was Barbara Jans dochter vijff ende veertich ponden over
een jaer renten, haer verscheenen den 14e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 45.
Tweeskint van Anthonis Adriaens zoon inden Witten Hont achthijen ponden over een jaer renten,
tzelve weeskint verscheenen den 28e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Folio 649.
April.
Geleijn Pietersz. vijer ende vijftich ponden over een jaer renten, bij desen ontfanger gereduceert
e
vande penninck 12 tot den penninck 16, hem verscheenen den 2 aprilis anno 1572 tijde deser
reeckeninge. Alhijer de zelve £ 54.
October.
Quirijn Geleijnsz. hadde jaerlicx den 10 e octobris een rente van zeven ende twintich ponden, welcke
rente bij desen ontfanger affgelost ende gequeten is. Daeromme alhijer vandijen nijet.
Meester Willem Engels zoon van Remmerswaele achthijen ponden over een jaer rente, hem
verscheenen den 11e octobris anno 1571. Alhijer de zelve £ 18.
Tweeskint van Cornelis du Bien daer moeder aff was Anna Pasquiers vijff ende twintich ponden over
een jaer renten, tzelve weeskint verscheenen den 17 e octobris anno voorsz. Alhijer de zeleve £ 25.
De sacrament meester vande prochije van Ste. Pieter aldaer neghen ponden over een jaer renten,
e
hemluijden verscheenen den 17 octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Folio 650.
Marijken Thomas dochter daer moeder aff was Mariken Heijnricx dochter twaelff ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 17e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Jacob Thomas zoon daer moeder aff was Marijken Heijnricx twaelff ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 17e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
Lijnken Thomas dochter daer moeder aff was de voorn. Marijken twaelff ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 17e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Janneken Thomas dochter daer moeder aff was de voorn. Marijken twaelff ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 17e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Jan Turck vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e octobris anno voorscreven.
Alhijer de zelve £ 50.
3e somma vande betalinge te Middelburch gedaen £ 1.178-05-00.

Folio 651.
Antwerpen.
Martinus.
Jacob Wolffaert hondert twee ende tachtich ponden munte voorsz. over een jaer renten, hem
e
verscheenen den 25 mertij anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 182-10-00.
Den voorscreven Jacob Wolffaert gelijcke hondert twee ende tachtich ponden thijen schellingen over
een jaer renten, hem verscheenen ut supra. Alhijer de zelve £ 182-10-00.
4e somma vande betaling tot Antwerpen £ 375.
Utrecht.
September.
Meester Wichart Schurinck canonick tot sinte Marien zeventhijen ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den eersten septembris anno 1500 een en tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 17.
5e somma van Vtrecht £ 17.
Dordrecht.
Maius.
Meester Pieter Cornet pensionaris der stede van Dordrecht twintich ponden munte deser reeckeninge
over een jaer renten, hem verscheenen den eersten meij anno 1500 een ende tzeventich voorsz.
Alhijer de zelve £ 20.
Folio 652.
Junius.
Aernt de Joede ende jouffrou Marie Boisot zijn huijsvrouwe hondert vijftich ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 10e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 150.
Julius.
Meester Gerrit Michiels zoon secretaris der voorsz. stede twee ende tachtich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 23e julij anno voorsz. Alhijer £ 82.
Aprilis.
Meester Pieter Cornet pensionaris der voorsz. stede vijff ende twintich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 16e aprilis anno 1500 tweende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Den voorscreven Cornet een ende dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e
aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 31.
6e somma vande betalinge tot Dordrecht gedaen £ 308.
Haerlem.
Maius.
Folio 653.
Meester Gerrit van Ravensberg als man ende voocht van Clara van Santvoort twee hondert ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e meij anno 1500 een en tseventich voorsz. Alijer de
zelve £ 200.
Augustus.
Den voorn. meester Gerrit van Ravensberge twee hondert gelijcke ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 20e augustij anno voorsz. Alhijer de zelve Alhijer de zelve £ 200.
September.
Heer Joost Claes zoon Smit Jansheer aldaer veerthijen ponden over een jaer renten, hem verschenen
den 26e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 14.
October.
Joncheer Adriaen van der Bouchorst als oom ende voocht van Joost ende Marie van Cats,
naegelaeten kinderen van jouffrouwe Ghijsberta van Schooten geprocreert bij Jacob van Cats
tweende tsestich ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verschenen den 13 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 62-10-00.
Folio 654.
November.
Pieter Jans zoon als voocht van Evert ende Claes Nannincx zoonen ende Claertgen Nannincx dochter
vijftich ponden over een jaer renten, haer verschenen den 9 e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve
£ 50.
Kanttekening: Sedert overgelevert quitantie van Pieter Jansz. Nierup.
Garbrant Cornelisz. ende Cornelis Melisz. met Jan Claesz. als vaders vande arme weesen binnen
Alcmaer vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e novembris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 50.
Aprilis.
Meester Willem Ban priester een en dertich ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 16e aprilis anno 1500 tweede tzeventich. Alhijer de zelve £ 31-05-00.

Maijcken Willems dochter negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 16 e aprilis anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 9.
Jan Baerts zoon scheepmaecker zesthijen ponden derthijen schellingen vijer penningen over een jaer
renten, hem verscheenen den lesten aprilis anno voorsz. Alhijer £ 16-13-04.
e
7 somma vande betalinge tot Haerlem gedaen £ 633-08-04.
Folio 655.
Delft.
Maius.
Erasmus van Reijnegom vijftich ponden munte deser reeckeninge over een jaer renten, hem
verscheenen den eersten meij anno een ende tzeventich. Alhijer de zelve £ 50.
Leonarda Cornelis dochter weduwe van Jan Huijgens zoon Caescoeper achthijen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den 2e meij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 18.
Aernt Doede zoon ende Aernt IJsbrants zoon als voochden van Aernt Evertsz. achthijen ponden over
een jaer renten, henluijden verscheenen den 17 e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.
Oeda Jacobs dochter als bewaerster van tBagijhnhoff tot Delft ten behouve van tSacraments gasthuijs
in sinte Janskercke aldaer, twaelff ponden over een jaer renten, haer verschenen den 20 e meij anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
Junius.
Den heijligen geest aldaer twee ende tzeventich ponden over een jaer renten, verscheenen den 20 e
junij anno voorscreven alhijer de zelve £ 72.
Folio 656.
Goessen Wolpherts zoon vijftijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
Julius.
Heijnrick Aernts zoon vander Dussen tween veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 8 julij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 42.
Tgilde vande heijlighe Drievuldicheijt inde Oude Kerck aldaer dertich ponden over een jaer renten,
tzelve ghilde verschenen den 11e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Maerten Gerrits zoon de Joede vijer ende tsestich ponden thijen schellingen over een jaer renten,
hem verscheenen den 16e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 64-10-00.
Heer Adriaen IJsbrants zoon priester negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e
julij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 9.
Folio 657.
Augustus.
Hillegont Jacob Jans zoon Mastenbroucx dochter neghen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den eersten augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Thonis Jans zoon Besemer vijer ende tachtich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 16 e
aigusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 84/
September.
Adriaen Fijck Dircx zoon van Hove vijftich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 16 e
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Huijbert Sloot zes en dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e septembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Heer Willem Michiels zoon priester acht ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 8.
Trijntgen Cornelis bagijne negen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 22 e septrembris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Folio 658.
October.
Die arme wesen tot Rotterdam vijer ende twintich ponden over een jaer renten, haer verschenen den
eersten octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Sint Anna inde Oude Kerck tot Delft acht ponden over een jaer renten, verscheenen den 3e octobris
anno 1500 een ende tzeventich voorsz. Alhijer de zelve £ 8.
Joris Cornelis zoon tot Rotterdam vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Den zelven Joris Cornelisz. gelijcke vijftich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 8e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Quirijn Jansz. burgemeester aldaer acht ende veertich ponden over een jaer renten, hem verschenen
den 8e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 48.

Folio 659.
Dieuwertgen Doen dochter weduwe van Jacob Jacobs zoon Duijn vijftich ponden over een jaer renten,
haer verschenen den 8e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Oeda Jacobs dochter bagijne tot Delft acht ponden over een jaer renten, haer verschenen den 18 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 8.
Pieter Frans zoon achtergelaeten weeskint van Frans Jansz. van Adulgen zessen dertich ponden over
een jaer renten, hem verschenen den 18 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Meester Gerrit Jans zoon twaelff ponden over een jaer renten, hem verschenen den 24 e octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Februarius.
Oeda Jacobs dochter vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verschenen den 14 e februarij anno
1572 stilo communi. Alhijer de zelve £ 15.
tBagijnhoff tot Delft twaelff ponden over een jaer renten, verschenen den 16 e februarij anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
Folio 660.
Sint Annen convent tot Delft vijff ende twintich ponden over een jaer renten, verscheenen den 21 e
martij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Sasbout Jansz. priester twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 21 e mertij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Marijken Jans baghijne zesthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e mertij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 16.
Aprilis.
Marijken Goverts dochter baghijn tot Delft acht ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
eersten aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 8.
Sasbout Cornelisz. vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9e aprilis anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 50.
Dem zelven Sasbout Cornelisz. gelijcke vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9 e
aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 661.
Maritgen Cornelis dochter ende Maritgen Jans dochter baghijnen tot Delft zes ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 27e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6.
Marijken Hobben zes ponden over een jaer renten, haer verschenen den 20 e aprilis anno voorscreven.
Alhijer de zelve £ 6.
8e somma vande betalinge tot Delft gedaen £ 1.012-10-00.
Leijden.
Junius.
Ghijsbrecht van Lantscroon een ende veertich ponden derthijen schellingen vijer penningen over een
jaer renten, hem verscheenen den lesten junij anno 1500 een ende tzeventich Alhijer de zelve £ 4013-04.
Augustus.
Jan Reijers zoon van Gelre tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 e augustij
anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 60.
October.
Willem ende Gaspar van Bosschuijden als oomen van Lijsbeth van Bosschuijsen weeskint van Lieven
van Bosschuijsen daer moeder aff was joncvrouwe Catrijna van der Graft zes ende vijftich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den eersten octobris anno 1500 een en tseventich voorsz.
Alhijer de zelve £ 56.
Folio 662.
De zelve voochden ten behouve van Anna van Bosschuijsen weeskint van Lieven voorsz. daer
moeder aff was Cathrijna van der Graft zessen vijtich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den eersten octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 56.
Die zelve voochden ten behouve van Aeltgen van Bosschuijsen weeskint van den voorn. Lieven ende
Catrijna zessen vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 56.
De zelve voochden noch ten behouve van Jan van Bosschuijsen weeskint van Lieven ende Catrijna
voorn. gelijcke zes ende vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 56.
Franchois van Lantscroon als man ende voocht van jouffrouwe Marie van Bosschuijsen vijftich ponden
over een jaer renten, hem verschenen den eersten octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.

Folio 663.
Aprilis.
Dirck Gerits zoon Smaling achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e aprilis
anno ’72. Alhijer de zelve £ 18.
e
Joncheer Heijnrick van Assendelft tzestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25
aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 60.
9e somma vande betalinge tot Leijden gedaen £ 453-13-04.
Amsterdam.
Maius.
Ael Geritsdr. weduwe van Jan Olijslaeger achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 2e meij anno 1571. Alhijer de zelve £ 18.
Jan Jans zoon ende Griete Jans dochter daer moeder aff was Stijn Aelbrecht Brasemans dochter
dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e meij anno voorscreven. Alhijer de zelve
£ 30.
Heer Willeboort Gillisz. van Oudewater achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
6e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Folio 664.
Pieter Pouwelsz. Gael vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9e meij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Wessel Cornelis zoon als soone ende bij overgifte van Cornelis Jacobsz. brouwer hondert vijff ende
twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 9 e meij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 125.
Cornelis Willemsz. van Rijck zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 13 e
meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Jan Dircx zoon van Eedam twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e meij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 20.
Junius.
Aelbrecht Dircx zoon Marcus een en vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
eersten junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ £ 51.
Den voorn. Aelbrecht Marcus vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten junij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 665.
Den zelven Aelbrecht Marcus negen ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den eesten junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 49.
Duijff Claes Sijmons Backers dochter veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 5 e
junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Meester Aelbrecht Cantert vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e
junij abbo voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Lam Jans dochter weduwe van Pieter Joosten vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 11e junij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 50.
Jacob Hillebrants zoon Modder dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e junij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
De regierders van sinte Niclaes kercke aldaer twintich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 24e junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 20.
Folio 666.
Julius.
Wessel Jacobsz. vijftich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 8 e julij anno voorscreven.
Alhijer de zelve £ 50.
Tconvent van sinte Geertruijt aldaer vijer ende veertich ponden over een jaer renten, tzelve convent
verscheenen den 8e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 44.
Willem Baernts zoon vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 12 e julij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 50.
De regierders van sinte Pieters gasthuijs aldaer vijftich ponden over een jaer renten, humluijden
verscheenen den 16e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jacob IJsbrants zoon ende Marie IJsbrants zeven ende dertich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 19e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37.
Jacob Maertsz., Pieter Maertsz. doude, Goessen Maerts zoon, Pieter Maerts zoon de jonghe ende
Lijsbeth Maerts dochter, alle kinderen van Maerten Pietersz. Cod ende Anna Goossens dochter vijftich
ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 19 e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.

Folio 667.
Grietgen Reijer Lepeltacxdr. hondert ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23e julij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Jan Baerntsz. wijncoper aldaer twee hondert veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 23 julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 240.
Adriaen Pietersz. Bergevaerder vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
27e julij enno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Sijbrant Buijck hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e julij anno voorscreven.
Alhijer de zelve £ 100.
Augustus.
Sijbrant Occo vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 4 e augusti anno voorsz.
Alhijer dzelve £ 50.
Folio 668.
Duijve Jans dochter weduwe van Gerrit Egbertsz. Peng dertich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 9e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Cornelis Claes Reijntgis veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e augusti
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Lijsbeth Roeloffs dochter weduwe van Maerten Jansz. schipper twaelff ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 17e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Willem Baernts zoon acht ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e
augustij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 28.
September.
Aeltbertgen Sijmons dochter weduwe van Gillis Egges zoon vijff ende twintich ponden, haer
verscheenen den 4e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Folio 669.
Meester Martijn Blocklandt pensionaris der voorsz. stede zeven ende dertich ponden thijen
schellingen over een jaer renten, hem verschenen den 13e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £
37-10-00.
Die vaders vanden arme weeshuijse aldaer vijftich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 13e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Die regenten vanden huijsarmen aldaer vijff ende tachtich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 20e septembris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 85.
Hillegont Rutges dochter twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen
den 21e septembris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Maritgen Roeloffs van Zutphen twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
October.
Catrijna Daemen weduwe van Jan Dune hondert ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
7e octobris anno 1500 een ende tzeventich. Alhijer de zelve £ 100.
Folio 670.
Lijsbeth Sijmons dochter vijff ende zeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 12 e
octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 75.
Sijbrant ende Popius Jacob Pieters zoons kinderen vijff ende twintich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 12e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
e
Rem Ghijsbrechts zoon tsestich ponden over een jaer renten, hem verschenen den 12 octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 60.
Wessel Jacobs zoon tsestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 60.
Sijmon Cornelisz. van Monnickendam drie ende tachtich ponden zes schellingen acht penningen over
een jaer renten, hem verscheenen den 24 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 83-06-08.
Aeff Gerrits alias Molenaer achthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 8 e octobris
anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 18.
November.
Meester Claes Jansz. ende Jacob Jans zoon Sem tot behouff van Sem Pieters zoon, Cornelis Pieters
zoon, Zijvert Pietersz. ende Grietgen Pieters dochter, kinderen van Pieter Jansz. Sem tweende
tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 2 e novembris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 82.
Folio 671.
Maria Jacob Bannen dochter dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.

Martius.
Meester Jan Jansz. van Edam thijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7e martij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 10.
Derffgenaemen van heer Heijnrick Pouwels zoon twaelff ponden over een jaer renten haer
e
verscheenen den 10 maertij anno 1572 voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Goessen Jacobs zoon tot behouff vande kinderen van Geerte Jan Roggenbroots vijftich ponden over
een jaer renten, hem verscheenen den 10 e martij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Griete Dircx dochter weduwe wijlen Joost Bennincx twintich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 11e martij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 20.
Maritgen Meus dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 12e
martij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Folio 672.
Geert Dircx dochter tsantwijff vijfthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 14 e martij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15.
Wessel Cornelisz. brouwer bij transport van Cornelis Jacobsz. brouwer vijftich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 22e martij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jan Michiels zoon hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 18 e mertij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Maritgen Jan Michiels zoons dr. dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e mertij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Catrijn Frans Louffs dochter een ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
18e mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 21.
e
Jan Rijser hondert ponden over eenjaer renten, hem verscheenen den 29 mertij anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 100.
Folio 673.
Ael Jans dochter zes ende tzestich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den lesten mertij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 66.
Meester Wouter Cornelis Dobbesz. vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den lesten mertij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 25.
Aprilis.
Jacob Hansz. vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 5 e aprilis anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Claes Janssen ende Jacob Jansz. Sem als voochden van Jan Sem Pietersz. Cornelis Cors
Pietersz., Zijvert Pietersz. ende Griet Pieters dochter vijftich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 8e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jacob Jans zoon Sem vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8e aprilis anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 674.
Lambert Reijers zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8 e
aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Aernt Cornelis zoon de soen van Cornelis Reijersz. vijff ende twintich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 8e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Jan Nannincx drie ende dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e
aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 33.
e
Jan Phillips zoon Bergevaerder vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 aprilis
anno voorsz. ’72, Alhijer de zelve £ 50.
Heer Heijnrick Cornelisz. twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16 e aprilis anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Lijsbeth Jacob Jansz. van Delffs dochter thijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
16e aprilis anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 10.
Sijmon Duijn Heijnricx zoon vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 16e aprilis
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 675.
Gerrit Jansz. Bosch grofsmit vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
18e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Reijer Lambrechts zoon van der Horst hondert ponden over een jaer renten hem
verscheenen den 18e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Betgen Jan (Dimmers) dochter zeventhijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 19 e
aprilis anno voorsz. Alhijer dzelve £ 18.

Meester Aelbert Cantert veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e aprilis anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Lucas Meijnerts zoon hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e aprilis anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
e
Dirck Dircx zoon laeckencooper dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 23 aprilis
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Folio 676.
Die regenten van den Ouden Mannen gasthuijs aldaer dertich ponden over een jaer renten,
hemluijden verscheenen den 25e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Claes Jacobsz van Leijden vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e aprilis
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Mergriet Heijnricx dochter weduwe van Heijnrick Jacobsz. van Leijden hondert ponden over een jaer
renten, haer verscheenen den 27e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
10e somma van de betalingen tot Amsterdam gedaen £ 3.669-06-08.
Goude.
Maius.
Floris Claes zoon tweendertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e meij anno
1500 een en tzeventich. Alhijer de zelve £ 32.
Den zelven zesthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 28 e meij anno voorscreven.
Alhijer de zelve £ 16.
Folio 677.
Junius.
Jan Reijniersz. ende Aert Jacobsz. als voochden van Heijnrick Jacobsz. weeskint Cathrijna Heijnricx
dochter tsestich ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 20 e junij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 60.
e
Jan Reijnier Jansz. zessende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 junij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 26.
Julius.
Maritgen Jans dochter acht ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten julij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 8.
Mergriete Heijnricx dochter twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten julij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Heijltgen Claesdr. £ 12 over een jaer renten, haer verschenen den eersten julij. Dus hier £ 12.
Anna IJsbrants dochter twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 20 e julij anno
voerscreven. Alhijer de zelve £ 12.
Sinte Elisabeths gasthuijs aldaer twaelff ponden over een jaer renten, tzelve gasthuijs verscheenen
den 22e julij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
Folio 678.
Floris Claes Eijnoutsz. thijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 30e julij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 10.
Augustus.
Pieterken Willems dochter zes ponden over een jaer renten haer verscheenen den zesten augusti
anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 6.
Heijndrick Pieters zoon Vroesen vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 12e
augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Cornelis van Reijnegom vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 12 e augusti anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Adriaen Frans zoon ende Willem Cornelisz. de Langhe als voochden vande weeskinderen van
Coeman Jan Folphertsz. veerthijen ponden over een jaer renten, heur verscheenen den 16 e augusti
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 14.
Folio 679.
Heijnrick Dircxz. tot behouff van Meijnsken Jan Brunen dochter drie ende dertich ponden zes
schellingen acht penningen over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e augusti anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 33-06-08.
September.
Marijken Jans dochter ter Goude twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Jan Heij Gerrits zoon acht ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 28.

Den zelven vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten septembris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Jan Reijniersz. dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten septembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
October.
Marijtgen Gerrits dochter Taetsen thijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den eersten
octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 10.
Folio 680.
Jan Jacobs zoon vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den thijenden octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jan Reijniers zoon als voocht van Reijnier Dircxz. een ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 10e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 21.
Dieuwer Reijer Jans vijer ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 10 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Haesken Amelis dochter van Oudewater zessendertich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 12e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 36.
Jan Gerrits zoon Stempels vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13e octobris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Wouter Jacobs zoon zessendertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 17 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Folio 681.
November.
Sijmon Gerritsz. van Schoonhoven twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eerste
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Jan Aerts zoon Mool als voocht van zijne weeskinderen als Aert Jansz., Maritgen Jans, Mergriet ende
jonge Mergrietgen Jans zeventhijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 17.
Meester Dirck Willemsz. vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15 e
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 23.
Martinus.
Meijns Frans dochter derthijen ponden thijen schellingen over een jaer renten, haer verscheenen den
9e martij anno tweentzeventich stilo corij. Alhijer de zelve £ 13-10-00.
11e somma vande Goude £ 740-16-08.
Haige.
Folio 682.
Maius
Joncvrouwe Geertruijt Stalparts hondert ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 1 e meij
anno 1500 een ende tzeventich. Alhijer de zelve £ 100.
Meester Dominicus Boot raidt ordinaris inden Hove van Hollandt twaelff ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 4e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12.
Joncvrouwe Jacqueline Engels vijer ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
22e meij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Junius.
Franchois van Persijn hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e junij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Joncvrouwe Adriana van Persijn vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 20 e junij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jacob de Jonge tweende tsestich ponden thijen scellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den lesten junij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 62-10-00.
Folio 683.
Julius.
De meesters van den armen wesen inden Haige zesthijen ponden derthijen schellingen vijer
penningen over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 7 e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £
16-13-04.
Meester Willem Goossens canonick opt Hoff inden Haige vijftich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 10e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Broeder Claes van Beemd carmelijt zes ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 30e julij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6.
Augustus.

Elisabeth Cornelis dochter van Montfoort vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
eersten augustij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 50.
Meester Willem Goossens canonick opt Hoff negen ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 10e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
Sint Jacobs kercke vijer ende twintich ponden zes schellinghen acht penningen over een jaer renten,
de zelve kercke verscheenen den 10e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24-06-08.
Folio 684.
Joncvrouwe Jacobmijna van der Meer weduwe van Cornelis Sangedeling tweende tzeventich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 17 e augustij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 72.
De weesvaders aldaer tot behouff van de kinderen van Cornelis Bruijnsz. zesthijen ponden derthijen
schellingen vijer penningen, verschenen den 20 e augustij anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 16-13-04.
Emerenciana Pieters dochter ter Goude twaelff ponden over een jaer renten, haer verscheenen den
24e augustij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
September.
Boudewijn van der Bor reeckenmeester in Gelderlant tot behouff van zijne kinderen geprocreert bij
joncvrouwe Alijt Boots vijff ende twintich ponden over een jaer renten hem verscheenen den lesten
september anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
October.
Joncvrouwe Jacobmijne vander Meer weduwe wijlen Cornelis Sandeling achthijen ponden over een
jaer renten, haer verscheenen den eersten octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 18
Folio 685.
De regierders vanden armen wesen zesthijen ponden derthijen schellingen vijer penningen over een
jaer renten, verscheenen den eersten octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 16-13-04.
Harman Proost zeven ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten
octobris anno voorsz. Alhier dzelve £ 27.
Meester Arnoult Sasbout cancellijer van Gelderlant hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 9e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 150.
Joncheere Niclaes van Bronchorst ende Jan van Mathenes van Wibisma hondert ponden over een
jaer renten, hemluijden verscheenen den 10 e octobris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 100.
Joncvrouwe Machtelt Cornelisdr. de Jonge weduwe wijlen Pieter van Dorp acht ende twintich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 18 e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 28.
Folio 686.
Joncvrouwe Marie Benekelaers weduwe van meester Cornelis Schuijt doctoer in medicijnen tweende
tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 20 e octobris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 72.
Jan van Persijn Heijnricxz. hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
De arme leproesen buijten den Haige twaelff ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen
den 23e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 12.
Meester Pieter van Persijn tachtich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26 e octobris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 80.
Meester Jan Engelsz. van Lesaen als voocht van zijne twee broeders als Wolphert ende Engel
Engelsz. taelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e octobris anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 12.
November.
Ingelbrecht van der Zande tzestich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 23 e novembris
anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 60.
Folio 687.
Februarius.
Meester Aernt van der Hooch bij successie van joncvrouwe Johanna van der Hooch dertich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den eersten februarij anno 1500 twee ende tzeventich stilo
curie. Alhier de zelve £ 30.
Tconvent van sinte Agnijete aldaer zes ponden vijff schellingen over een jaer renten, verscheenen den
12e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6-05-00.
Martius.
Harman Proost achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten mertij anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Maritgen Lambrechts dochter veerthijen ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 13 e
mertij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 14.

Johanna van der Merssche dertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 13 e mertij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Kanttekening: Bij quitantie van Geertruijt van der Mersche.
Meester Jan Lents als possesseur van een vicarie gelegen op sinte Pieters autaer tot Wassenaer zes
e
ponden vijff schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 13 martij anno voorscreven.
Alhijer dzelve £ 6-05-00.
Folio 688.
Jacob de Jonge tot behouff van Eeuwout natuijerlicke dochter van Niclaes van Bronckhorst neghen
ponden over een jaer renthen, hem verscheenen den 16 e mertij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 9.
De naekinderen van Pieter van Dorp geprocureert bij joncvrouwe Machtelt de Jonge vijff ende twintich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 19 e martij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
De kerckmeesters van sint Jacobs kercke aldaer acht ende tsestich ponden over een jaer renten,
hemluijden verscheenen den 25e mertij anno voorsz. Alhijer de zelve£ 68.
De vaders vanden armen weesen inden Haige zesthijen ponden derthijen schellingen vijer penningen
over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 25 e martij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 16-13-04.
Aprilis.
Meester Boudewijn Jacobs raidt inden Grooten Raide tot Mechelen vijftich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 6e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 689.
Pieter van Honne zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 7e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
De zelven vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 7 e aprilis anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Aernoult Sasbout canselijer van Gelderlant tot behouff van zijne kinderen geprocreert bij
wijlen joncvrouwe Beatris Dirck van Heermaelen dochter, als Jozijne, Machtelt, Cornelia ende
e
Liedewij, vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 12 aprilis anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Meester Cornelis de Jonghe heer van Baertwijck hondert vijff ende twintich ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 21e aprilis anno voorsz. Alhijer de zelve £ 125.
Jan van (Perth….) hadde tsiaers te lossen den penning 12 verschijnende den 23 e aprilis £ 50 ende
zoe die gelost is, dairomme hier memorie.
12e sooma inden Haege ander voorsz. renten betaelt £ 1.791-10-00.
21e somma vande betaelinge vanden renten vercoft inden jaire 1569, £ 21.298-15-00.
Folio 690.
Ander vuijtgeven van renten bij de Staten van Hollant vercoft inden jaere 1500 ende tzeventich,
ter losse den penninck zesthijen tot furnissement van drie ende tachtich duijsent drije hondert
tzeventich ponden. Ende dat in voldoeninge ende tot betalinge van teerste jaer vande beede
e
e
van £ 271.000 zijne majesteit geaccordeert voorde redemptie vande 10 ende 20 penninck
vande vercoopinge van allen meublen ende immeublen goeden voorden tijt van twee jaeren,
innegaende den 13e augustij 1569, volgende de reeckeninge bij desen ontfanger vande
hooftsomme van de Staten voirn. gedaen.
Quijrin Claes Eijnoutsz. tot Ziricxee twee hondert zes ponden vijff scellingen munte voirn over een jaer
renten, hem verscheenen den 25e julij anno voirsz. Alhijer de zelve £ 206-05-00.
De selve Quirijn Claes Eijnouts zoon hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 25 julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 150.
Den zelven hondert zeven ende tachtich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 25e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 187-10-00.
Noch den zelven hondert twee ende tzeventich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verscheenen den 25e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 172-10-00.
Noch den zelven Quirijn Claes Eijnoutsz. twee hondert ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 25e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 200.
Folio 691.
Niclaes Willem Simonsz. hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e julij anno
voorscreven. Alhijer dzelve £ 100.
Den zelven tnegentich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e julij anno voorscreven.
Alhijer de zelve £ 90.
Ocker Cornelis zoon vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e julij
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 75.
Jan Jan Baernts zoon wijncoopers tot Amsterdam hondert ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 28e julij anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.

Meester Jan van Gindertaelen procureur voor de cancelrije van Brabant hondert ponden over een jaer
renten, hem verscheenen den 28e julij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 100.
Folio 692.
Mr. Pieter Cornet doctoir in beijden rechten ende pensionaris der stede van Dordrecht zes ende
e
dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 29 julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Aernt de Joede heer van Hardincxvelt ende jouffrouwe Marie Boisot zijn huijsvrouwe vijftich ponden
over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 29 e julij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Tconvent vande Predicaeren inden Haige dertich ponden zeventhijen schellingen zes penningen over
een jaer renten, verscheenen den 29 e julij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 30-17-06.
Sinte Agnijeten convent inden Haige hondert ponden over een jaer renten, verscheenen den eersten
augustij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Tzelve convent negen ponden over een jaer renten, verscheenen den eersten augustij anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 9.
Heijnrick Gerritsz. twee hondert vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den eersten
augusti anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 250.
Folio 693.
Meester Willem Goossens canonick opt Hoff inden Haige vijftich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 6e augustij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 50.
Joncvrouwe Johanna van der Merssche weduwe wijlen meester Gilllis van Zoutelande neghen ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den 8e augusti anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9.
Jan Gerrit Stempels zoon vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 8 e augusti anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 50.
De regenten ende vaders vanden armen wesen tot Amsterdam tot der zelver weeskinderen behouff
vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, verscheenen den 11 e augusti anno voorsz. Alhijer
de zelve £ 75.
Claes Heijn Cornelis zoon hem in huwelijcke gegeven bij Cornelis Jacobsz. brouwer zijnen vader vijff
ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 11e augusti anno voorscreven.
Alhijer dzelve £ 75.
Folio 694.
De zelve hem in huwelicke gegeven alsvoorn vijff ende tzeventich ponden ovcer een jaer renten, hem
verscheenen den 11e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Willem Allerts zoon van Diemen backer vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
12e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Mr. Gregorius Claes zoon doctoir in medicijnen zessen dertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 13e augustij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 36.
Gerrit Jans zoon grofsmit tot Amsterdam zeven en dertich ponden thijen schellingen over een jaer
renten, hem verscheenen den 14e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Zijburch Claes ende heer Govert Claes zoon haer broeder achthijen ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 18e augusti anno voirsz. Alhijer de zelve £ 18.
Die kerckmeesters van sint Jacobs kerck inden Haige vijftich ponden over een jaer renten,
verscheenen den 20e augusti anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 695.
Dirck Gerrits zoon Smaling zes ende dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e
augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 36.
Joncheer Adriaen van der Bronchorst als oom voocht ende ten behouve van Joost ende Marie van
Catz nagelaeten kinderen wijlen jouffrouwe Ghijsberta van Schoeten gewonnen bij Jacob van Catz
vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e augusti anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 75.
Maerten Gerrits zoon de Joede tnegentich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 26 e
augusti anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 90.
Meester Pieter Willems zoon procureur voorden Grooten Raide tot Mechelen ende Clementia Claes
Valckenaers dochter zijn huijsvrouwe achthijen ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
28e augusti anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18.
Aeff, Catrijn ende Marijken agtergelaeten kinderen van Gerbrant Pieters zoon ende Aechte Dirck
Hillebrants dochter veertich ponden over een jaer renten, henluijden verscheenen den 28e augusti
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Folio 696.
Joncvrouwe Jacobmina van der Meer weduwe wijlen Cornelis Sandeling zessende dertich ponden
over een jaer renten, haer verscheenen den eersten septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 36.

Mr. Jacob Quesnoij raidt inden Hove van Hollant dertich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den eersten septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Deliana Rijcken dochter van Amersfoort negen ponden zeven schellingen zes penningen over een
jaer renten, haer verscheenen den eersten septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 9-07-06.
De zelve met Aeltgen Rijcken haer suster vijfthijen ponden twaelff schellingen ses penningen over een
jaer renten, haer verscheenen den eersten septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 15-12-06.
Meester Jan van der Goude de jonge advocaet inden Hove van Hollant vijer ende twintich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den eersten septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Folio 697.
Meester Jan Claesz. tot Rotterdam ten behouve ende als voocht van zijn nichte Geertruijt Cornelis
dochter zeven en dertich poden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den eersten
septembris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 37-10-00.
Gheertgen Cornelis dochter vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 1 e
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Maritgen Jan Dunesz. weduwe wijlen Mr. Dirck Florisz. vijff ende twintich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 1e septembris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 25.
Dirck Hillebrants zoon den Otter vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, hem verscheenen
den 11e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Catrijn Dirck Hillebrants dochter vijff ende tzeventich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 11e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.
Pieter Pieter Gerbrantsz. hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e septembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Folio 698.
Den zelven gelijcke hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 13 e septembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
e
Floris Claes IJsnouts zoon zes ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 14 septembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Die vaders vanden armen weeshuijse inden Haige twaelff ponden thijen schellingen over een jaer
renten, verscheenen den 15e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Cornelis Willemsz. Sticker vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 15e
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Pieter Lasue secretaris vanden Secreten Raide ende joncvrouwe Johanna de Lens zijn huijsvrouwe
achthijen ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 16 e septembris anno
voorscreven. Alhijer dzelve £ 18.
Cornelis Willemsz. van Rieck zessen dertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e
septembris anno voorscreven. Alhier dzelve £ 36.
Folio 699.
Machtelt Ambrosius weduwe wijlen Claes Jans zoon tot Leijden vijfich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 22e septembris anno voorscreven. Alhijer dzelve £ 50.
Suster Grietgen Dircx dochter zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 23 e septembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 6.
Heer Joost Claes zoon priester ende sint Jansheer tot Haerlem twintich ponden over een jaer renten,
hem verscheenen den 23e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 20.
Willem Baernts zoon veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 23 e septembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 40.
Meester Jacob Matheus zoon van sHartoegenbosch twaelff ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 26e septembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 12.
Joncvrouwe Johanna Vijghe weduwe Aelbrecht van Deventer vijftich ponden over een jaer renten,
haer verscheenen den 26e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 700.
De zelve gelijcke vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e septembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Noch de zelve vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e septembris anno
voorsz. Alhijer dzelve £ 50.
Noch de zelve vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e septembris
anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Noch de zelve gelijcke vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e
septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Joosken weduwe Dirck van Wijck tot sHertoegenbosch vijftich ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 26e septembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.

De zelve gelijcke vijftich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 26 e septembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 701.
De edelen hoochgeboeren heere heer Phillips grave van Ligne etc. ende van Faulckenburch, baron
van Baallieuil ende van Wassenaer etc. hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
eersten octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
De mater ende gemeen conventualen van sint Aechten convent tot Delft negen ponden zeven
schellingen zes penningen over een jaer renten, haer verscheenen den eersten octobris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 9-07-06.
De vaders ende regenten vanden armen weeskinderen tot Amsterdam vijftich ponden over een jaer
renten, den zelven weeskinderen verscheenen den 5 e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Henrick Maerts zoon van der Mortele tot behouff van Heijnrick Heijnricxz. zijn soon vijftich ponden
over een jaer renten, hem verscheenen den 6e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Jan Reijers zoon van Waert tot Leijden vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e
octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 50.
Folio 702.
Die leproosmeesters van den Haige tot behouff vanden armen leproesen dertich ponden over een jaer
renten, hemluijden verscheenen den 12e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.
Wendelken Pieters weduwe Jan Romersz. achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten,
haer verscheenen den 14e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £18-15-00.
Gerardt Pietersz. smit sHertogenbosch vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Hillegont Jacob Jansz. Mastenbrouck dochter zes ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 15e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 6.
Franchois van Persijn vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 18 e octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
Dirck Paeuw achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 18 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
Jonge Jacob van Duvenvoorde vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
18e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 25.
Folio 703.
Heijnrick Heijnricxz. van der Mortele twaelff ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem
verscheenen den 20e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 12-10-00.
Pieter Gerritsz. de Gruijter ende Dirck Dirck Hoensz. als voochden van Jan ende Geertruijt
weeskinderen van Jacob Sas Dircxz. geprocreert bij Aeltgen Robbrechts dochter twintich ponden
vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 22 e octobris anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 20-15-00.
Marijken Claes dochter van Oisterhout bagijne tot Delft negen ponden over een jaer renten, haer
verscheenen den 24e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 9.
Aeltgen Pieter Foppen dochter veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e
octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
De zelve gelijcke veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24e octobris anno
voorscreven. Alhijer de zelve £ 40.
Heer Adriaen Claes zoon van Dorst priester twaelff ponden over een jaer renten, hem verscheenen
e
den 25 octobris anno voorsz. Alhijeer de zelve £ 12.
Huijbrecht Sloot vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 25 e octobris anno voorsz.
Alhijer de zelve £ 50.
Folio 704.
Joncvrouwe Anna van Nassouw weduwe van joncheer Robbrecht van Schoonhoven, in zijn leven
heer van Wannoij, veertich ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 27e octobris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Griete Willem Allerts van Diemen vijff ende twintich ponden over een jaer renten, haer verscheenen
den 26e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 25.
Jan Jans zoon Lansmaer van Schellinckwoude vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 27e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Claes Jansz. Lansmaer achthijen ponden vijfthijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen
den 27e octobris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 18-15-00.
Die kerckmeesters van sinte Niclaes kercke tAmsterdam dertich ponden over een jaer renten,
hemluijden verscheenen den 14e novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 30.

Willem Baernts zoon vijer ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 14 e
novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 24.
Folio 705.
De meester vanden armen huijssitten inden Haige derthijen ponden twee schellingen zes penningen
e
over een jaer renten, hemluijden verscheenen den 22 novembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 1302-06.
Floris Marts zoon tot Amsterdam hondert ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 27 e
novembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 100.
Aelbert Jacobsz. Tromper vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
eersten decembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Jan Jacobs zoon Tromper twee ende veertich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den
eersten decembris anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 42.
Claes Claesz. van der Hooch tot Leijden vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem
verscheenen den 11e dezembris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 25.
Alewijn Claesz. vijff ende twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 11 e decembris
anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 25.
Folio 706.
Aernt Cornelisz. soon van Cornelis Reijersz. acht en dertich ponden over een jaer renten hem
verscheenen den 13e decembris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 38.
Willem Baerntsz. een en twintich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 17e decembris
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 21.
Vrederick Geritsz. hondert ponden over een jaer renten, hem verschenen den 20 e decembris anno
voorsz. Alhijer de zelve £ 100.
Dabdisse van Loosduijnen deen helft tot prouffijte vande abdije ende dander helft tot prouffijte vanden
convente twaelff ponden over een jaer renten, verscheenen den eersten januarij anno ’72. Alhijer de
zelve £ 12.
De naegelaeten kinderen van Maerten Pietersz. Cod als Jacob, Pieter, Goessen, Pieter ende Lijsbet
all geprocreert bij Anna Goossens zijn huijsvrouwe tachtich ponden over een jaer renten, hemluijden
verscheenen den 2e januarij anno voorscreven. Alhijer de zelve £ 80.
Folio 707.
Maerten Borwoutsz. van Haerlem tot Bergen op Soom zeven en dertich ponden thijen schellingen
over een jaer renten, hem verscheenen den 20 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
Die regenten ende vaders van den huijsarmen van sinte Catarijnen parochije tAmsterdam veertich
ponden over een jaer renten, haer verscheenen den 24 e januarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 40.
Jan Reijersz. tot Leijden zeven ende dertich ponden thijen schellinghen over een jaer renten, hem
verschenen den 25e februarij anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00.
De buijtenvaders vande Graeususteren convente tot Schijedam genaemt Leliendale vijff ende twintich
ponden over een jaer renten, hemluijden verscheenen den naestlesten januarij anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 25.
Jan Gerritsz. Buijtenwech vijftich ponden over een jaer renten, hem verscheenen den 10 e februarij
anno voorsz. Alhijer de zelve £ 50.
De moeders ende regensters vanden armen leproesen tot Amsterdam tot behouff der zelver
leproesen vijfthijen ponden over een jaer renten, verschenen den 10 e februarij anno voorsz. Alhijer de
zelve £ 15.
e
22 somma vande betaelinge vanden renten anno ’70 vercoft ende in verscheijden steden gedaen
£ 5.290-12-06.
Folio 708.
e
2 Grosse.
Somma vande betaelinge vande renten hier vooren verhaelt, staende tot laste van den Staten slants
van Hollant £ 71.225-13-06.
Ander vuijtgeven van gratien ende quijtscheldingen bijden steeden ende ander plaetsen naer
ouder gewoonten genoeten inden hondert duijsent ponden ommegeslagen, deen helft in april
ende dander helft in september 1500 een ende tzeventich tijde deser reeckeninghe. Daervan
hijer voorn folio 64 et 233 et ultra ontfanck gemaeckt wordt. Mits welcken de zelve gratien
alhijer weder in vuijtgeven werden genoemen bij forme van verhael.
De stede van Dordrecht die de keijserlijke majesteijt bij haere opene bezegelde brieven gegeven
binnen zijne stadt van Bruijssel den 16e dach van junio anno 1500 vijff ende vijftich geveriffieert inde
finantie alst behoort, omme de redenen daerinne verhaelt voorden tijt van zes jaeren doen eerst
comende, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende andeel inde beede van
hondert duijsent ponden, de somme van drie duijsent vijff hondert drie ende tachtich ponden zes

schellingen acht penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn folio 64 et 233 vollen ontfanck
maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweden termijn vanden hondert duijsent
ponden ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge, soe meent hij weder
in vuijtgeven vuijt saecke als int heeft van dese bij forme van verhael over henluijder innegehouden
ende genoeten gratie, aende zelve termijnen gelijcke somme van £ 3.583-06-08
Folio 709.
De stede van Sinte Geertruijdenberg, de welcke de keijserlijcke majesteijt bij haere opene besegelde
brieven binnen zijn stadt van Bruijssel den 26e dach van junio anno 1500 vijff ende vijftich geveriffieert
inde finantie als behoort, omme de redenen daerinne verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert
heeft van haere portie ende aendeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijet
van zes jaeren, doen eerst coemende, de somme van hondert vijff ende twintich ponden. Ende alsoe
desen ontfanger hijer voorn folio 64 verso et 233 verso vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede
portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april
ende september 1571 tijde deser reeckeninge, soe neemt hij weder in vuijtgeven bij forme van verhael
over heurluijder inne gehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen, vuijt saicke als int hooft
van desen, gelijcke somme van £ 125.
Folio 710.
De stede van Haerlem de welcke de keijserlijcke majesteijt bij haere opene brieven gegeven binnen
zijn stadt van Antwerpen den 16e dach van maijo 1555 geveriffieert inde finantie alst behoort, omme
de redenen daerinne verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende aendeel
inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen eerst coemende,
de somme van vijer duijsent tweende tachtich ponden zes schellingen acht penningen. Ende alsoe
desen ontfanger hijer voorn folio 70 et 239 vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden
eersten ende tweeden termijnen vanden hondert duijsent ponden, ommegeslaegen in april ende
september 1571 tijde deser reeckeninghe, soe neemt hij weder in vuijtgeven bij forme van verhael
over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn,
gelijcke somme van £ 4.082-06-08.
Die van Catwoude die welcke de coninklijcke majesteijt bij zijne opene bezegelde brieven gegeven in
zijne stadt van Brussel den 5e septembris 1564, geveriffieert inde finantie alst behoort omme redenen
daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft over een vijerendeel van haere portie
ende andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van thijen jaeren doen
eerstcomende, de somme van acht en dertich ponden zeventhijen schellingen negen penningen.
Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 72 et 241 verso vollen ontfanck maeckt van des voorsz.
dorps portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaeghen
in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge, soe neempt hij hijer weder in vuijtgeven bij
forme van verhael over haerluijder inne gehouden ende genoeten gratie aenden zelven termijnen vuijt
saecke als voorn, gelijcke somme van £ 37-17-09.
Folio 711.
Die stede van Alcmaer de welcke de keijserlijcke majesteijt bij haere openen brieven gegeven binnen
zijn stadt van Bruijssel den 22e dach van junio 1555, geveriffieert inde finantie als behoort, omme
redenen daer inne verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende andeel
inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden, voorden tijt van zes jaeren doen eerstcommende,
de somme van vijff hondert ponden. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn folio 73 et 242 vollen
ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden termijnen vanden hondert
duijsent ponden ommegeslagen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge, soe neemt hij
hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie
aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn. gelijcke somme van £ 500.
Folio 712.
Die stede van Hoorn die welcke de keijserlijcke majesteijt bij haere opene besegelde brieven gegeven
binnen zijn stadt van Bruijssel den 24 e octobris 1554, geveriffieert inde finantie als behoort, omme
redenen daer inne verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende aendeel
inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden, voorden tijt van vijer jaeren doen eerstcomende, de
somme van zes hondert zeven ende veertich ponden vijer schellingen zes penningen. Ende alsoe
desen ontfanger hijer voorn. folio 73 et 242 vollen ontfanck maeckt vande hondert duijsent ponden
ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge, soe neemt hij hijer weder in
vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aenden zelven
termijnen vuijt saicke als voorn, gelijcke somme van £ 647-04-06.
Die van Berchout de welcke de keijserlijcke majesteijt bij opene bezegelde brieven gegeven in zijn
stadt van Bruijssel den 9e decembris 1500 (niet versder ingevuld) geveriffieert inde finantie alst
behoort omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft over een

vijerde paert van haer portie ende aendeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden, de
somme van zessende tseventich ponden derthijen schellinghen vijer penninghen. Ende alsoe desen
ontfanger hijer voorn. folio 73 et 242 versis vollen ontfanck maeckt van des voorscreven dorps portie
inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden omme geslaegen in april ende
september 1571 tijde deser reeckeninge, soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael
over heurluijser innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn,
gelijcke somme van £ 76-13-04.
Folio 713.
De stede van Medenblick de welcke de coninklijke majesteijt bij haere opene besegelde brieven
gegeven binnen zijn stadt van Bruessel den 13 e dach van october 1556 omme de redenen daerinne
verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft over de twee derdendeelen van haer voorn. portie
ende aendeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van thijen doen eerst
coemende jaeren, de somme van twee hondert zeven ende tseventich ponden vijfthijen schellingen
zeven penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 74 et 243 vollen ontfanck maeckt van
des voorscreven stede portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden
ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge, soe neemt hij hijer weder in
vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve
termijnen vuijt saicke alsvoorn, gelijcke somme van £ 277-15-07.
Die stede van Enchuijsen de welcke de keijserlijcke majesteijt bij opene bezegelde brieven gegeven in
zijn stadt van Antwerpen den 26e dach van meij anno 1555 geveriffieert inde finantie alst behoort
omme de redenen daerinne verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert heeft heure geheele quote
portie inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen
eerstcoemende ende beloepende ter somme van elff hondert acht ende vijftich ponden zes
schellinghen acht penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 74 et 243 versis vollen
ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert
duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge, soe neemt hij
hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie
aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn, gelijcke somme van £ 1.158-06-08.
Folio 714.
Die van den eijlande van Wijeringen die de keijserlijcke majesteijt bij haere opene brieven gegeven tot
Bruessel den 9e dach van decembri 1500 vijff ende vijftich geveriffieert inde finantie alst behoort omme
de redenen daer inne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft over een vijerendeel van
haere portie ende aendeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden, de somme van hondert
twee ponden. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn folio 76 et 245 verso vollen ontfanck maeckt
van des voorsz. eijlants portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden
ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in
vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve
termijnen vuijt saicke alsvoorn, gelijcke somme van £ 102.
Folio 715.
Die van Thoege die de coninklijcke majesteijt bij heure opene brieven gegeven tot Bruessel den 9e
dach van decembri 1500 vijff ende vijftich geveriffieert inden finantie alst behoort omme redenen daer
inne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende andeel inde ordinaris
beede van hondert veertich ponden vijer schellingen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 77
et 246 vollen ontfanck maeckt van des voorsz. dorps portie inden eersten ende tweeden termijnen van
de hondert duijsent ponden omme geslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninghe.
Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende
genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn gelijcke somme van £ 40-04-00.
Die vanden eijlande van Texel die de coninklijke majesteijt bij haere opene besegelde brieven
gegeven tot Bruessel den tweeden dach van januario 1567 geveriffieert inde finantie alst behoort,
omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft over een vierendeel
van haere portie ende andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes
jaeren doen eerst commende, ingaende ter expiratie van heurluijder aldoen laetste gratie, de somme
van vijer hondert een en tnegentich ponden twee schellingen twee penningen. Ende alsoe desen
ontfanger hijer voorn. folio 36 et 246 verso vollen ontfanck maeckt van des voorsz. eijlants portie inden
eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende
september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij weder hijer in vuijtgeven bij forme van verhael
over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen, vuijt saicke alsvoorn,
gelijcke somme van £ 491-02-02.

Folio 716.
Die stede van Amsterdam de welcke de keijserlijke majesteijt bij haer opene bezegelde brieven
gegeven binnen zijn stadt van Bruijssel den 17 e dach van junio 1555 geveriffieert inde finantie als
behoort, omme de redene daerinne verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie
ende andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren, de somme
van twee duijsent vijer ponden drie schellingen vijer penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer
voorn. folio 77 et 246 versis vollen ontfanck maeckt van des voorscreven stede portie inden eersten
ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september
1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over
heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn. gelijcke
somme van £ 2.004-03-04.
De stede van Monickendamme de welcke de keijserlijke majesteijt bij haere opene brieven gegeven
binnen zijn stadt van Bruessele den 26 e dach van junio anno 1555, geveriffieert inde finantie alst
behoort, omme de redenen daer inne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haer
portie ende andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen
eerstcommende, de somme van drie hondert zessentsestich ponden derthijen schellingen vijer
penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 77 verso et 246 verso vollen ontfanck
maeckt van des voorsz. stedes portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent
ponden, ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neempt hij hijer
weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aenden
zelven termijnen, vuijt saicke alsvoorn. gelijcke somme van £ 366-13-04.
Folio 717.
e
Die stede van Edamme die de coninklijke majesteijt bij zijne nijeuwe brieven in date den 18
septembris 1566 geveriffieert als behoort omme redenen daerinne verhaelt quijtgeschonden ende
geremitteert heeft over een derdendeel van heurluijden portie inde ordinaris beede van hondert
duijsent ponden voor eenen tijt van twaelff jaeren doen eerstcommende, de somme van vijer hondert
zeven ende tzeventich ponden vijfthijen schellingen zes penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer
voorn. van des vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden
termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser
reeckeninghe. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over henluijder
innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke als voorn, gelijcke somme van
£ 477-15-06.
Folio 718.
De stede van Naerden de welcke de keijserklijke majesteijt bij haere openen besegelde brieven
gegeven in zijn stadt van Bruessel den 26e dach van junio 1500 vijff en vijftich geveriffieert inde
finantie alst behoort omme redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van
haere portie ende andeel in de ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes
jaeren doen eerstcommende, de somme van van twee hondert vijftich ponden. Ende alsoe desen
ontfanger hijer voorn. folio 77 et 246 versis vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden
eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende
september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael
over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn,
gelijcke somme van £ 250.
Die stede van Weesp die de keijserklijcke majesteijt bij haere opene brieven gegeven binnen zijn stadt
e
van Bruessel den 26 dach van junio anno 1555 geveriffieert inde finantie als behoort omme de
redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft voor den tijt van zes jaeren doen
eerstcommende van haere portie ende andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden, de
somme van tsestich ponden. Ende alsoe desen ontfangher hijer voorn. folio 78 et 247 vollen ontfanck
maeckt van des voorscreven stede portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert
duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij
hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie
aende zelve termijnen vuijt saicke als voorn. gelijcke somme van £ 60. Folio 719.
Die van Muijden die de coninklijke majesteijt bij zijne opene brieven gegeven in zijne stadt van
bruessel den 19e dach van junio 1565 geveriffieert inder finantie alst behoort omme redenen daerinne
verhaelt, quijtgesconden ende geremitteert heeft over de helft van heure portie ende andeel inde
ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van thijen jaeren doen eerstcommende, de
somme van zes ende tsestich ponden derthijen schellingen vijer penningen. Ende alsoe desen
ontfanger hijervoorn. folio 78 et 247 vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten
ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden omme geslaegen in april ende september
1571 tijde deser reeckeninghe. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over

heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aen zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn. gelijcke
somme van £ 66-13-04.
Die van Schellinckwoude die de keijserlijke majesteijt bij opene brieven gegeven in zijne stadt van
Bruesel den 3e augusti 1500 zess ende vijftich geveriffieert inde finantie alst behoort omme de
redenen daer inne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft over de helft van heure portie
ende andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden, de somme van een ende tachtich
ponden derthijen schellingen vijer penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 78 verso
ende 247 verso vollen ontfanck maeckt van des voorscreven dorps portie inden eersten ende tweeden
termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september anno 1571 tijde
deser reeckeninge. Soe neemt hij weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder
innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn. gelijcke somme van
£ 81-13-04.
Folio 720.
Die van Mijnden in Amsterlant die bij acte vander Camere vander Reeckeninge in Hollant volgende
den last van mijnen heeren vander finantie daervan gegeven in date den 16 e januarij 1546 stilo curie
hollandie omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende remitteert zijn vande helft van
heure portie in allen beden ordinarissen ende extraordinarissen geduijrende tot nijeuwe verpondinge
off dat anders daerinne geordonneert soude wesen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 79
ende 248 vollen ontfanck maeckt van des voorsz. dorps portie inden eersten ende tweeden termijnen
vande hondert duijsent ponden ommegeslaeghen in april ende september 1571 tijde deser
reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael vuijt saicke als int hooft van
desen over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie van deen helft vande zelve termijnen, de
somme van £ 12-10-00.
Folio 721.
De stede van Leijden de welcke die keijserlijke majesteit bij opene brieven gegeven in zijne stadt van
e
Bruessele den 26 dach van junio 1555 geveriffieert inde finantie als behoort omme de redenen
daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haer portie ende aendeel inde
ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren alsdoen eerstcommende, de
somme van zes duijsent zess en tsestich ponden derthijen schellingen vijer penningen. Ende alsoe
desen ontfanger hijer voorn. folio 80 et 249 vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden
eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende
september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael
over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke als voorn.
gelijcke somme van £ 6.066-13-04.
Die stede van Oudewater de welcke de keijserlijcke majesteijt bij heure opene besegelde brieven
gegeven binnen zijn stadt van Bruessel den 26 e dach van junio 1555 geveriffieert inde finantie alst
behoort omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere
portie ende aendeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren
doen eerstcomende, de somme van hondert vijftich ponden. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn.
folio 80 ende 249 vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden
termijnen vande hondert duijsent ponden omme geslaegen in april ende september 1571 tijde deser
reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder
innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn. gelijcke somme van
£ 150.
Folio 722.
Die van Hoegeveen met Benthoorn die met acte vande Camere vande Reeckeninge in Hollant in date
den 9e decembris 1566 geëxpedieert deur tscrijven vande finantie omme redenen daerinne verhaelt,
quijtgeschonden ende geremitteert zijn over een vierde paert van haere portie ende andeel inde
ordinaris beede van hondert duijsent ponden, de somme van drie ende twintich ponden vijfthijen
schellingen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn. folio 83 ende 252 vollen ontfanck maeckt van
des voorscreven dorps portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden
ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in
vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve
termijnen vuijt saicke als voorn. gelijcke somme van £ 23-15-00.
Die gemeen buijeren ende ingesetenen van Swammerdam, Noortwijck, Kethel, Graft met tzuijteijnde
vande Schermer ende Schaegen die bij zeeckere openen brieven vande keijserlijke majesteijt omme
redenen daerinne ende in desen ontfanghers voorgaende reeckeninge vander beeden op gelijcke
parthije als dese verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert zijn van haere portie ende andeel inde
ordinaris beede van hondert duijsent ponden geduijerende tot nijeuwe verpondinge toe, tsaemen de
somme van drie hondert drie ende dertich ponden zes schellingen acht penningen munte voorn. Te

weten van Swammerdam achtendertich ponden derthijen schellingen vijer penningen, Noortwijck
hondert zessentwintich ponden derthijen schellingen vijer penningen, Kethel acht ende veertich
ponden, Graft met tzuijteijnde van Schermer veertich ponden ende Schaegen tachtich ponden.
Beloopende tsamen ter voorscreven somme van drie hondert drie ende dertich ponden zes
schellinghen acht penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn folio 83 verso ende 252 et verso
vollen ontfanck maeckt van des voorsz. dorpens portie inden eersten ende tweeden termijnen vande
hondert duijsent ponden omme geslaegen in aprili ende september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe
neemt hij hijer weder in vuijtgeeff bij forme van verhael vuijt saicke alsvoorn over heurluijder
innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen, gelijcke somme van £ 333-06-08.
Folio 723.
De stede van Delft de welcke de coninklijke majesteijt bij zijne opene brieven gegeven in zijn stadt van
Bruessel den 2e aprilis 1500 zessen vijftich voor Paesschen, geveriffieert inde finantie alst behoort,
omme redenen daerinne verhaelt, quijtgesconden ende geremitteert heeft van haere portie ende
aendeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van acht jaeren doen
eerstcoemende, de somme van zes duijsent twee hondert zes ende tzestich ponden derthijen
schellingen. Ende alsoe desen ontfangher hijer voorn folio 84 verso ende 253 verso vollen ontfanck
maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden termijnen vanden hondert duijsent
ponden omme geslaegen in aprili ende september 1571 tijde deser reeckeninghe. Soe neemt hij hijer
weder in vuijtgeven bij forme van verhael vuijt saicke alsvoorn over heurluijder innegehouden ende
genoeten gratie aende zelve termijnen, gelijcke somme van £ 6.266-13-00.
Folio 724.
Die vanden Haige de welcke de keijserlijke majesteijt bij haer opene brieven gegeven binnen zijne
e
stadt van Bruessel den 18 dach van julio 1566 omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden
ende geremitteert heeft van haere portie ende aendeel inde ordinaris beede van hondert duijsent
ponden tot nijeuwe verpondinge toe de somme van duijsent vijff ende vijftich ponden elff schellingen
twee penningen. Ende alsoe desen ontfanger hiervoorn folio 84 verso ende 253 verso vollen ontfanck
maeckt van des voorsz. Haechs portie inden eersten ende tweeden termijnen vanden hondert duijsent
ponden ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer
weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende
zelve termijnen vuijt saicke als voorn, gelijcke somme van £ 1.055-11-02.
Die stede vander Goude de welcke de keijserlijke majesteijt bij haere opene brieven gegeven in zijne
stadt van Bruessel den 20e dach van september 1555 geveriffieert inde finantie als behoort, omme de
redenen daerinne verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende aendeel
inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen eerstcommende,
de somme van drie duijsent vijer hondert negen ende veertich ponden drie schellingen vijer
penningen. Ende alsoe desen ontfanger hijervoorn folio 86 ende 255 vollen ontfanck maeckt van des
voorscreven stede portie inden eersten ende tweeden termijnen vanden hondert duijsent ponden
ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser reeckeninghe. Soe neemt hij hijer weder in
vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve
termijnen vuijt saicke als voorn, gelijcke somme van £ 3.449-03-04.
Folio 725.
De zelve stede vander Goude de welcke de keijserlijke majesteijt bij opene brieven gegeven binnen
zijn stadt van Bruessel den 3e dach van julio 1555 geveriffieert inde finantie alst behoort, omme de
redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende aendeel
inde voorsz. ordinaris beede van hondert duijsent ponden boven heure voorsz. oude ende
gewoonlicke gratie, de somme van negen hondert ponden munte voorsz. Ende dat ter tijt toe dat bij
nijeuwe verpondinge anders daerinne geordomieert sal wesen. Ende alsoe desen ontfanger hijer
voorn folio 86 ende 255 vollen ontfanck maeckt van des voorscreven stede portie inden eersten ende
tweeden termijnen vanden hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september 1571
tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael vuijt saicke als
voorn over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen, gelijcke somme
van £ 900.
Folio 726.
De stede van Schoonhoven de welcke de keijserlicke majesteijt bij haer opene brieven gegeven
binnen zijn stadt van Bruessel den 26 e dach van junio 1555 geveriffieert inde finantie als behoort
omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende
andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen
eerstcommende, de somme van tweehondert ponden. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn folio 86
ende 255 vollen ontfanck maeckt inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent
ponden ommegeslaegen in april ende september anno 1571 tijde deser reeckeninge. Soe neemt hij

hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael vuijt saicke als voorn, over heurluijder innegehouden
ende genoeten gratie aende zelve termijnen, gelijcke somme van £ 200.
De stede van Gorchum die de keijserlijcke majesteijt bij haere opene brieven gegeven binnen zijne
stat van Bruessele den 26e dach van junio 1555 geveriffieert inde finantie alst behoort, omme de
redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert van haere portie ende andeel inde
ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen eerstcommende, de
somme van vijer hondert ponden munte voorsz. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn folio 80 verso
ende 255 vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden termijnen
vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september anno 1571 tijde deser
reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder
innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn, gelijcke somme van
£ 400.
Folio 727.
De stede van Huesden die de keijserlijke majesteijt bij haere opene brieven gegeven binnen zijn stadt
van Bruessel den 26e dach van junio 1555 geveriffieert inde finantie alst behoort, omme de redenen
daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende andeel inde
ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen eerstcommende, de
somme van hondert vijff ende twintich ponden. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn folio 87 verso
ende 256 verso vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden
termijnen vande hondert duijsent ponden, ommegeslaegen in april ende september anno 1571 tijde
deser reeckening. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael vuijt saicke alsvoorn
over heurluijder inne gehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen, gelijcke somme van £
125.
Folio 728.
Die van Wijck inde lande van Heusden die bij zeeckere previlegien hemluijden gegeven bij hertoch
Phillips van Bourgoniguen zaliger memorien vrij ende exemt zijn van alle beeden ende subventien
ende dat mits den opdracht van eene haere gemeente ende weijlant gelegen aldaer buijtendijcx
geheeten Wijcker sande, dat doen ter tijt aende domeijnen gevoucht worde, daer aff de rentmeester
van Zuijthollandt verantwoort in reeckeninge vande demeijnen blijckende bijde voorgenomede brieven
geregistreert int groene register folio 20. Ende alsoe desen ontfanger hijervoorn folio 87 verso ende
256 verso vollen ontfanck maeckt van des voorsz. dorps portie inden eersten ende tweeden termijnen
vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde deser
reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder
innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn, gelijcke somme van
£ 183-06-03.
De stede van Rotterdamme de welcke de keijserlijcke majesteijt bij haere opene bezegelde brieven
gegeven binnen zijn stadt van Bruessel den 26 e dach van junio 1500 vijff ende vijftich geveriffieert inde
finantie alst behoort, omme de redenen daer inne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft
van haere portie ende andeel inde ordinaris beede van hondert duijsent ponden voorden tijt van zes
jaeren doen eerstcommende, de somme van vijff hondert ponden. Ende alsoe desen ontfanger hijer
voorn folio 88 verso ende 257 verso vollen ontfanck maeckt van des voorsz. stede portie inden
eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende
september 1571 tijde deser reeckeninghe. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van
verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke
alsvoorn, gelijcke somme van £ 500.
Folio 729.
De zelve stede van Rotterdam de welcke de coninklijke majesteijt bij opene brieven gegeven binnen
zijn stadt van Bruessele den lesten dach van augusto 1563 geveriffieert inde finantie alst behoort
omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft voor eenen tijt ende
termijn van thijen jaeren doen eerst coemende ende achter een volgende van haere portie ende
andeel inde voorsz. ordinaris beede van hondert duijsent ponden boven heure voorsz. oude ende
gewoonlicke gratie over de helft van tzuijver vandijen de somme van duijsent dertich ponden munte
voorn. Ende alsoe hijer voorn folio 88 verso ende 257 verso desen ontfanger vollen ontfanck maeckt
van des voorsz. stede portie inden eersten ende tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden
ommegeslaegen in april ende september anno 1571 tijde deser reeckeninghe. Soe neemt hij hijer
weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder innegehouden ende genoeten gratie aende
zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn, gelijcke somme van £ 1.030.
De stede van Schiedamme de welkcke de keijserlijke majesteijt bij haere opene brieven gegeven
binnen zijn stadt van Bruessel den 26 e dach van junio 1555 geveriffieert inde finantie alst behoort
omme de redenen daerinne verhaelt, quijtgeschonden ende geremitteert heeft van haere portie ende

andeel inde ordinaris beede vande hondert duijsent ponden voorden tijt van zes jaeren doen
eerstcommende, de somme van hondert tachtich ponden. Ende alsoe desen ontfanger hijer voorn
folio 89 ende 258 vollen ontfanck maeckt van des voorscreven stede portie inden eersten ende
tweeden termijnen vande hondert duijsent ponden ommegeslaegen in april ende september 1571 tijde
deser reeckeninge. Soe neemt hij hijer weder in vuijtgeven bij forme van verhael over heurluijder
innegehouden ende genoeten gratie aende zelve termijnen vuijt saicke alsvoorn, gelijcke somme van
£ 180.
Prima somma van gratie ende quijtscheldingen gevallen nae ouder gewoente inden £ 100.000,
£ 35.304-15-04.
Folio 730.
Ander vuijtgeven bij manijere van verhael van eenighe parthijen bij desen ontfanger hijer voorn
verantwoort ende nochtans nijet ontfangen.
Desen ontfanger heeft hijer voorn folio 113 ende 260 vollen ontfanck gemaeckt van tweemael hondert
een ende vijftich ponden negen schellingen drie penningen, belopende ter somme van drie hondert
twee ponden achthijen schellingen zes penningen munte deser reeckeninge ter saicke vande portie
van die van Sprange inden ommeslaegen vande £ 41.837 over tplatte lant van Hollandt tijde deser
reeckeninghe te tweemaelen gedaen. Te weten in april 1500 een en tzeventich ende september
daeraen volgende. Maer alsoe de Staten den zelven van Sprange inde voorsz. heure portie hebben
gedaen gratie ende quijtscheldinghe vande somme van een en vijftich ponden negen schellingen drie
penningen geduijerende zoe lange anders bijden zelven Staeten sal wesen geordonneert. Breder
blijckende bijder apostille gestelt op des ontfangers Coebels zevenste reeckeninge vanden impost
folio 433 verso. Beloepende inde voorsz. twee ommeslaegen ter somme van hondert twee ponden
achthijen schellingen zes penningen. Comt daeromme hijer weder in vuijtgeven als penningen
gereeckent ende nijet ontfangen de voorsz. somme van £ 102-18-06.
Folio 731.
Desen voorscreven ontfanger heeft hijer voorn folio 117 verso ende 264 verso vollen ontfanck
gemaeckt vande somme van tweemael twee hondert negen ponden drie schellingen drie penningen,
beloepende ter somme van vijer hondert achthijen ponden zes schellingen zes penninghen munte
deser reeckeninge ter saicke vande portie van die vande Beverwijck inden ommeslaegen vande
16.837 ponden over tplatte landt van Hollandt tijde deser reeckeninge te twee maelen gedaen. Te
weten in april 1500 een ende tzeventich ende september daeraen volgende. Maer alsoe de Staeten
den zelven van Beverwijck inde voorsz. heure portie hebben gedaen gratie ende quijtscheldinge
vande somme van vijftich ponden geduijerende zoe lange anders bijden zelven Staten sal wesen
geordonneert, breeder blijckende bijder apostille ende acte daervan overgelevert op des ontfangers
Cobels achtste reeckeninge vanden impost folio 887, beloepende inde voorsz. twee ommeslaegen ter
somme van hondert ponden. Comt daeromme hijer weder in vuijtgeven £ 100.
Folio 732.
Noch heeft desen ontfanger hijer voorn folio 117 verso ende 264 verso vollen ontfanck gemaeckt
vande portie van die van Wijck op Zee inde ommesaegen vande £ 16.837 over tplatte lant van
Hollandt tijde deser reeckeninge te tweemaelen gedaen, te weten in april 1571 ende september
daeraen volgende, monterende ter somme van twee hondert zessentsestich ponden zeventhijen
schellingen twee penningen. Maer alsoe de Staeten de zelve van Wijck inde voorsz. heure portie
gedaen hebben gratie ende quijtscheldinge van twee derdendelen ende dat voorden tijt van drie
jaeren ingaende in april ’70 stilo corie, belopende inde voorsz. twee ommeslaegen ter somme van
hondert zeven ende tzeventich ponden achthijen schellingen eene penninck. Blijckende bijde requeste
mette apostille overgelevert op desen rentmeesters laest voorgaende reeckeninge folio (niets
ingevuld). Dus hijer over t2e 3e jaer gratie de zelve £ 177-18-01.
Den voorscreven ontfanger heeft noch hijer voorn folio 120 ende 267 vollen ontfanck gemaeckt vande
somme van tweemael hondert zessentwintich ponden vijer schellingen 4 penn., belopende ter somme
van twee hondert twee ende vijftich ponden acht schellingen negen penningen munte voorn. vuijt
siacke vande portie van die van Catwoude inde ommeslaegen vande £ 16.837 over tplatte lant van
Hollandt tijde deser reeckeninge te tweemaele gedaen als in april 1571 ende september daeraen
volgende. Maer alsoe de Staeten die van Catwoude inde voorsz. heure portie voor eenen tijt van
thijen jaeren innegaende anno ’68 gedaen hebben gratie ende quijtscheldinge van twee derdendelen
vandijen, monterende inde voorsz. twee ommeslaegen ter somme van hondert acht ende tsestich
ponden vijff schellingen thijen penninghen. Dus hijer weder in vuijtgeven als penningen gereeckent
ende nijet ontfangen, de zelve somme £ 168-05-10.
Folio 733.
Noch heeft desen ontfanger hijer voorn folio 123 verso ende 270 verso vollen ontfanck gemaeckt van
tweemael £ 1.593-19-03 belopende ter somme van £ 3.187-18-06 munte voorn, vuijt saicke vande

portie van die van Texel inde ommeslaegen vande £ 16.837 over tplatte lant van hollandt tijde deser
reeckeninge te tweemaele gedaen als voorn. Maer alsoe de Staten die van Texel inde voorsz. heure
portie gedaen hebben gratie ende quijtscheldinge van een derde paert vandijen, monterende in die
voorsz. twee ommeslaegen ter somme van £ 1.062-06-02 als blijckt bijde resolutie daervan genoemen
e
opden 17 decembris 1568. Daeromme alhijer de zelve £ 1.062-06-02.
Noch maeckt desen ontfangher hijer voorn folio 125 verso ende 272 verso vollen ontfanck van
tweemael drie ende tnegentich ponden 15 st. 3 penn. over de volle quote ende portie van die van
Marcken inden ommeslaegen vande £ 16.837 over tplatte lant van Hollandt tijde deser reeckening te
tweemaele gedaen. Te weten in april 1571 ende september daer aen volgende. Maer alsoe
hemluijden overmits heurluijder groote armoede ende desolatie bijden Staten gegunt is quijtscheldinge
ende gratie van heurluijder totale ende geheele portie inden zelven voorsz. ommeslach voorden tijt
van vijer jaeren, innegaende ende beginnende in januarij 1567 stilo curie hollandie, breeder blijckende
bijde resolutie bijden Staten slants van Hollandt daerop genoemen den 8e januarij anno voorsz.,
monterende inde voorsz. twee ommeslaegen ter somme van 187 ponden 10 st. 6 penn. Comt
daeromme alhijer over het leste vijerde jaer gevallen tijde deser reeckeninge als penningen
gereeckent ende nijet ontfangen, dezelve somme van £ 187-10-06.
Folio 734.
Noch zoe stelt hijer desen ontfanger in vuijtgeven de somme van tweemael elff ponden achthijen
schellingen munte voorn. ter saicke vande zeven grooten op elcke mergen tijde deser reeckeninge te
tweemaelen ommegeslaegen als in april ende september voorsz. op zeeckere 18 merghen
buijtenlants, gelegen inde Hoeghenesse onder Heerjansdam, daervan hijer voorn. folio 151 ende 297
verso vollen ontfanck gemaeck wordt monterende ter somme van £ 23-16-00. Maer alsoe de zelve
buijtenlande bijden Staten van Hollandt inde voorsz. ommeslach van gelaeten zijn voor eenen tijt van
drie jaeren, innegaende in april ’68 blijckende bij tappoinctement op des ontfangers Coebels leste
reeckeninge folio 644 verso overgelevert. Comt daeromme hijer in vuijtgeven over het leste 3e jaer
over de voorsz. twee ommeslaegen gelijcke somme van £ 23-16-00.
Noch wert hijer voorn. folio 151 ende 278 vollen ontfanck gemaeckt van tweemael £ 10-01-03
monterende ter somme van £ 20-02-06 over de zeven grooten van 57 ende een halff mergen
buijtenlandt vande Hoegenesse gelegen onder de lande tijde deser reeckeninge te twee maele
ommegeslaegen alsvoorn. Ende alsoe de zelve landen vrij gelaeten zijn voor drie jaeren ingaende in
april ’68, blijckende bijden appoinctement opt laest voergaende articule gementioneert. Comt
daeromme hijer weder in vuijtgeven over het leste derde jaer gevallen tijde deser reeckeninge,
dvoorsz. somme van £ 20-02-06.
Folio 735.
Noch maeckt desen ontfanger hijer voorn folio 156 verso en 303 verso vollen ontfanck vande somme
van tweemael hondert zeven ende tsestich ponden derthijen schellingen, monterende ter somme van
£ 335-06-00 munte deser reeckeninghe over tmergengelt van negen hondert acht ende vijftich mergen
lants, genaemt de Vrije Vroenen vande coninklijke majesteijt gelegen ontrent Alcmaer in Geestmer
ambocht tot zeven grooten opde mergen tijde deser reeckeninghe te tweemael ommegeslaegen
alsvoorn. Tot inninge van welcke somme alsoe die van veel ende diverssche pachters vande zelve
vroonen gecollecteert moste worden bijden Staten gecommitteert is Jacques vander Hecke clerck van
Dirck van Teijligen wonende tot Alcmaer. Maer alsoe de voorsz. somme alsnoch bijden voorsz.
Jacques vander Hecq nijet gecollecteert ende zulcx bij desen ontfanger daervan alsnoch nijet
ontfangen en is. Daeromme alhijer weder in vuijtgeven de zelve £ 335-06-00.
Noch maeckt desen ontfanger hijer voorn folio 164 ende 311 vollen ontfanck van alle de mergentaelen
leggende inde landen van Brouck ende Tuijl, ter saicke van zeven grooten opde mergen tijde deser
reeckeninge te tweemaele ommegeslaegen alsvoorn. Ende alsoe de gasthuijs meesters ende leproos
meesters der stede vande Goude inde voorsz. landen leggende hebben drie ende veertich merghen
een hont, dwelcke bij hemluijden tijde der voorsz. reeckeninge zelffs gebruijckt zijn, blijckende bij twee
attestatien daervan hijer overgelevert ende want de zelve mergentaelen vuijt dijer oirsaicke in allen
contributien vrij ende exempt zijn, breeder blijckende bij des ontfangers Cobels zeste reeckeninge folio
383 ende 422, monterende inde voorsz. twee ommeslaegen ter somme van £ 15-02-02. Comt
daeromme hijer weder in vuijtgeven de zelve £ 15-02-02.
Kanttekening: Alzoe de rendant opte ommeslaegen van september ’71 profiteert (huur?) folio 787 die
gehele ommeslach in Brouck. omme denzelver redenen hier niet meer geleden dan £ 7-11-00.
Folio 736.
Noch brengt desen ontfanger alhijer in vuijtgeven de somme van £ 10-13-06 munte voor. vuijt saicke
van zeven grooten opt mergen tijde deser reeckeninge te tweemaele ommegeslaegen alsvoorn op
zeeckere dertich mergen drie hont lants, gelegen inde Willens op Corte Haerlem inde lande van Steijn,
toebehoerende tgasthuijs ende heijlige geesthuijs der stede vander Goude. Ende die bij henluijden

tijde deser reeckeninge zelffs zijn gebruijckt geweest, blijckende bijde attestatien daer van hijer over
gelevert. Ende alsoe de zelve mergentaelen vuijt oirsaicke vandijen vrij ende exempt gelaten zijn,
blijckende bijden ontfanger Coebels zeste reeckeninge vande impost folio 384 ende 422. Ende desen
ontfanger hijer voorn folio 164 ende 311 ten vollen verantwoort van alle de mergentaelen, gelegen
inden voorsz. lande van Steijn. Comt daeromme hijer weder in vuijtgeven de voirsz. somme van £ 1013-06.
2e somma van andere gratien ende quijtscheldingen £ 2.196-08-01.
Folio 737.
Vuijtgeven van vacatien van commissarissen ende anderen in saicken den Staten concherende
gebesoingneert
Meester Jan Jacobs zoon ende Gerrit Stempels burgemeesters vander Goude, de somme van £ 16
munte deser reeckeninge, ter cause dat zijluijden gebesoingneert ende gevaceert hebben deur laste
vande Staten voorsz. int nemen van dinformatie vande landen toebehoerende eenen Claes van
Lindenburch wonende tot Leijden, gelegen tusschen Hogeveen ende Benthorn. Daervoor hemluijden
elcx toegevoucht is vijer dachgelden tot twee ponden munte voorn. sdaechs, maeckende tsamen de
voorsz. £ 16. Blijckende bij ordonnantie ende quitantie daerop dienende diemen hijer overlevert. Dus
hijer de zelve £ 16.
Folio 738.
Meester Phillips vande Mathe zes ponden achthijen schellinghen munte voorn. ter cause dat hij den
12e ende 13 e decembris 1570 den dachvaert inden Haige bewaert ende de notule groot drie ende
twintich bladeren tot suvers tblat geëxtendeert heeft, alst blijckt bij ordonnantie in date den 19e meij
1571 met quitantie daerop dienende, diemen hijer tsamen overlevert. Daeromme alhier dezelve £ 618-00.
Dirck de Bije Jorisz. ende meester Pouwels Buijs tsamen de somme van veerthijen ponden munte
voorn., ter cause van heurluijder vacatien. Te weten de voorn. de Bije van drie daegen ende Buijs van
vijer daeghen, elck tot twee ponden sdaechs, van dat zijluijden deur commissie vande voorn. Staten
zedert den 14e junij ’71 binnen den Haighe opt comptoir vande Staten hebben gevaceert int
resumeren van zeeckere besoingne ende tgunt zijluijden hebben connen bevinden de beede
nonenaele ende ander questien aengaende, alst blijct bij ordonnantie ende quitantie daerop dienende,
hijer tsamen overgelevert. Dus hijer de zelve £ 14.
Pieter Abels ende Andries Spor tot Nuijs de somme van £ 45 munte voorn. ende dat over doncosten,
schaeden ende interesten bij hemluijden geleden int vervolgen ende recht spreecken omme te
hebben heurluijder volle betaelinge sonder eenige cortinge vanden hondersten penninck van twee
jaeren renten als de annis 1569 ende ’70, spreeckende opde zes groote steden ende gemeen lande
van Hollandt, monterende tsamen ter somme van £ 300 munte voorn. siaers als blijckt bij tinhouden
van zeeckere missive van Jan Jans Zijvertsz. coopman tot Dordrecht, tot Nuijs voorsz. voorde
betaelinge der voorsz. rente gearresteert geweest hebbende in date den 19 e julij 1571 diemen hijer
overlevert. Dwelcke betaelinge van renten mijnen heeren de Staten desen ontfanger geordonneert
hebben den voorn. Abels ende Spor naer vercregen sententie tot Nuijs voorsz. ten vollen met
doncosten daeromme gedaen te doene, blijckende bijde ordonnantie daervan zijnde ofte notule
daervan gehouden. Daeromme alhijer dvoorsz. £ 45.
Folio 739.
Franchoijs Tielmansz. Coninck de somme van hondert ponden munte voorn. over verscheijden zijne
vacatien, dachgelden ende oncosten bij hem gedaen ende geleden int overbrengen van diverssche
somme van penningen van Amsterdam inden Haige ten comptoire van desen ontfanger tot
Amsterdam voorsz., bij hem deur laste vanden voorn. ontfanger op renten genoemen all tot behouff
ende laste van tgemeen lant van Hollant. Blijckende bij declaratie, ordonnantie ende quitantie, hijer
tsamen overgelevert. Dus hijer de zelve £ 100.
Meester Pieter Cornet pensionaris der stede van Dordrecht de somme van negen en vijftich ponden
vijfthijen schellingen over zijne vacatien ende andere oncosten bij hem gedaen ende geleden int
reijsen te Hove als gecommitteert vanden Staeten inde dachvaert vanden 27 e junij 1571 omme onder
anderen te versoucken ampliatie vande executorie om te doen betaelen de boeten ende peijen bijden
Staten voorn. inde ordonnantie vanden impost gestelt, als blijckt bij ordonnantie ende quitantie hijer
overgelevert. Dus hijer de zelve £ 59-15-00.
Folio 740.
Meester Pieter Cornet voorn., Dirck de Bije Jorisz. gedeputeerde van Delft ende Mr. Pouwels Buijs
pensionaris van Leijden, elcx vijer ponden maeckende tsamen de somme van twaelff ponden munte
voorn. over twee dachgelden die zij gevaceert hebben nae den dachvaert vanden 29e junij deur
commissie van mijn heeren de Staten omme te compareren voor mijn heere den president van Hollant
ende voor hem te deduceren ende texhiberen dacten daerop de Staten voorsz. hem funderen

gerechticht te zijn om inne te houden het 47e deel vande loepende beede over de portie vande
ondersaeten vanden grave van Buijeren, blijckende bij ordonnantie ende quijtantie diemen hijer
overlevert. Dus hijer dezelve £ 12.
Jan van Weert clercq van desen ontfanger de somme van acht ponden munte voorn. vuijt saicke van
e
zijne oncosten van gereijst te zijne deur laste vanden zelven ontfanger den 23 meij ’71 tot Amsterdam
omme te insinueren Jacques Clockman commissaris vande equippaige vande oirlochscepen ten
eijnde dat hij soude moeghen zeijnden oft coemen ten comptoire vanden voorsz. ontfanger omme
tontfangen allen alsulcken dalers als daer doen ter tijt ten voorsz. comptoire berustende waeren ende
alsnoch eenichsins souden moeghen zijn voorde expiratie vande voorsz. maent, blijckende bij
ordonnantie ende quitantie hijer overgelevert. Dus hijer de zelve £ 8.
Folio 741.
Jan Jan Zijvertsz. burgher tot Dordrecht de somme van £ 228-05-06 munte voorn. Ende dat over alle
zijne costen, gepretendeerde schaeden ende interesten bij hem gehadt ende geleden tot Nuijs, vuijt
saicke van aldaer bij ofte van wegen Andries Spor ende Pieter Abels gearresteert geweest te hebben
van Palmavont ’71 totten 18e julij daer aen volgende voor zeeckere twee jaeren renten monterende ter
somme van zes hondert ponden munte voorn. die de voorsz. Spor ende Abels opt gemeen lant van
Hollant verscheenen waren vanden jaeren ’69 ende ’70. Dwelcke de voorsz. Staten hen gerefuseert
ofte nijet en begeert hadden te betaelen dan mits cortende den hondersten penninck vandijen. In
vougen als andere rentijers gedaen werden, ingesetenen van Hollant wesende, blijckende bijde
declaratie der zelver oncosten, ordonnantie ende quitantie daerop dienende diemen hijer tsamen
overlevert. Dus hijer de zelve £ 228-05-06.
Folio 742.
Dirck Wouters zoon secretaris der stede van Amsterdam de somme van twee hondert zesthijen
ponden munte voorn, vuijte zaecke dat hij ter ordonnantie vande voorn. Staten upten 22 e junij ’71
gereijst is van Amsterdam inden Haige omme aldaer tontfanghen de quoijers vanden schulden ende
actien vanden ondersaeten van Hollant die zij spreeckende hadde opte goeden vande gebannen ende
geëxecuteerden. Ende die zelve quoijers te brengen ende te leveren den hertoge van Alva ofte die
van zijnen raide ende van wegen de voorsz. Staten requeste te presenteren ende te versoecken
renvoij voorden Hove van Hollandt ordinaris rechters vande voorsz. crediteurs. Daervoorn hem
toegevoucht zijn zoe voor gaen keren als stille legghen, hondert ende acht daegen tot twee ponden
sdaechs maeckende tsamen de voorsz. twee hondert 16 £. Blijckende bij ordonnantie ende quitantie
hijer overgelevert. Alhijer dzelve £ 216.
Jacob Stalpaert Augustijnsz. clerq van desen ontfanger de somme van £ 47-10-00 munte voorn. vuijt
saecke van zijne vacatien ende oncosten van vuijt den Haige gereijst te zijne den 29 e martij 1571 tot
binnen der stadt van Middelburch, met hem nemende de somme van zes duijsent acht hondert
ponden munte voorn., bij hem geëmploijeert deur laste vanden voorsz. ontfanger tot afflossinge van
zeeckere renten die gecoft waeren den penninck twaelff. Blijckende bij ordonnantie ende quijtantie
hijer overgelevert. Dus hijer de zelve £ 47-10-00.
Johan heere van Mathenesse de somme van hondert negen ende twintich ponden munte voorn. vuijt
saicke dat hij met anderen gedeputeerden geweest is tot Bruessel om aenden hertoge van Alve te
versoucken dophoudinge ende abolitie der executie vande placaten beroerende den 10 e ende 20e
penninck. Waerinne hij gevaceert heeft zedert den 18 e septembris ’71 totten 26e octobris daeraen
volgende, maeckende tsamen (daerinne gereeckent vijer daegen voor gaen ende coemen) den tijt van
drie en veertich daegen tot drie ponden sdaechs, monterende ter voorsz. somme van hondert negen
ende twintich ponden. Blijckende bij ordonnantie ende quijtantie diemen hijer overlevert. Dus alhijer de
zelve £ 129.
Folio 743.
Jan van der Does ende Noortwijck de somme van drie ende tsestich ponden munte voorn. vuijt saicke
dat hij mette andere gedeputeerden der Staten gereijst is tot Bruessel omme te doen zeeckere
remonstrantie aenden hertoege van Alve jegens den opheve vanden 10e ende 20e penninck, waerinne
hij gevaceert heeft zedert den 14 e novembris ’71 totten laesten der zelver maent, maeckende tsamen
(daer inne gereeckent vijer daegen voor gaen ende coemen) den tijt van een en twintich daegen tot
drie ponden sdaechs, monterende ter voorsz. somme van £ 63. Blijckende bij ordonnantie ende
quijtantie hijer overgelevert. Dus hijer de zelve £ 63.
Johan heere van Mathenesse de somme van drie ende tsestich ponden munte voorn. vuijt saicke dat
hij mette andere gedeputeerden der Staten gereijst is tot Bruessel omme te doen zeeckere
remonstrantie alsvoorn jegens den opheve vanden 10 e ende 20e penninck voorsz. Waerinne hij
gevaceert heeft zedert den 14e novembris ’71 totten laesten der zelver maent, maeckende tsamen
(daerinne gereeckent vijer daegen voor gaen ende coemen) den tijt van een en twintich daegen tot

drie ponden sdaechs, monterende ter somme voorsz. van £ 63. Blijckende bij ordonnantie ende
quitantie hijer overgelevert. Dus alhijer de zelve £ 63.
Folio 744.
Jacob van der Duijn heere van Sprang ende meester Jan Jacobsz. burgemeester vander Goude de
somme van vijff ende tachtich ponden zeventhijen schellingen munte voorn. vuijt saicke dat zij deur
laste vanden Staeten in septembrij ’71 geweest zijn tot Geertruijdenberge omme hem te informeren op
zeeckere nijeuwe aenwassen ende gorssen aldaer. Int welck doende zij gevaceert hebben den tijt van
twaelff daegen. Te weten den voorn. heere van Sprang tot drie ponden ende de voorn. burgemeester
tot twee ponden sdaechs. Ende daer en boven thijen ponden zeventhijen schellingen gedebourseert
aen zeeckere getuijgen, mitsgaders noch vijfthijen der zelver ponden bij hen verschoeten voor
zeeckere caerte bijde lantmeeter aldaer gemaeckt, maeckende tsaemen de voorsz. somme van £ 8517-00, blijckende bij ordonnantie ende quitantie diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 85-17-00.
Meester Pouwels Buijs pensionaris der stede van Leijden ende Dirck de Bije Jorisz. gedeputeerde van
Delft de somme van twintich ponden van 40 grooten vlaems tpont over zeeckere vacatien ende
besoinge bij hemluijden respectivelicken deur laste van mijnen heeren de Staeten tijde deser
reeckeninge in diverssche des voorsz. Staten affairen gedaen. Blijckende bij ordonnantie ende
quitantie daer op dienende diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 20.
Folio 745.
Meester Pieter Cornet pensionaris van Dordrecht ende Pouwels Buijs pensionaris van Leijden tsamen
de somme van acht ponden vuijt saicke dat zij tijde deser reeckeninge bij commissie ende last vande
Staten voorsz. geweest hebben elck vijer daegen tot twee ponden sdaechs omme te geven instructie
meesters Adriaen Wenssen advocaet ende Adriaen Buijsterman procureur inde saicke die de Staeten
voorsz. hangende hebben voorden Secreten Raide tegens die Staten van Brabant nopende
daffdoeninge vande imposten, alst blijckt bijde ordonnantie ende quijtantie daerop dienende diemen
hijer tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 8.
e
3 somma vande behandelinge vande vacatien ende commissarissen gedaen £ 1.122-05-06.
Folio 746.
Ander vuijtgeven van wedden, pen…sten ofte tractementen van advocaet procureurs ende
boeden vande Staeten.
Jonckvrouwe IJsabeau van Nijeuwelande weduwe wijlen meester Jacob vanden Eijnde in zijn leven
advocaet vande Staten ende gemeen lande van Hollandt de somme van acht hondert ponden munte
deser reeckeninge over een jaer weddens ofte tractaments, de zelve haere man inde qualite alsboven
verscheenen Lichtmisse 1569 stilo communie. Ende dat vuijt crachte van zeeckere ordonnantie van
mijnen heeren de Staten voorsz. in date den 15 e septembris 1571, diemen hijer met quitantie vande
voorsz. weduwe daerop dienende tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 800.
Dezelve jonvrouwe IJsabeauw van Nijeuwelande inder qualite alsvoorn de somme van gelijcke acht
hondert ponden over een jaer weddens ofte tractaments bijden voorsz. haeren man als advocaet van
tgemeen lant voorsz. begonst te bedienen nae Lichtmisse anno ’69 stilo communie voor date zijne
appresentie. Ende dat vuijt cracht van zeeckere ordonnantie van mijnen heeren de Staten voorsz. in
date den 22e januarij 1572 stilo communie diemen hijer met quitantie daerop dienende mitsgaders
zeeckere attestatie vanden eedt bij haer ende haeren soon Jacob van den Eijnde gedaen. Daerbij zij
verclaeren geen stucken ofte munimenten de Staeten toucherende onder hun te hebben tot
voldoeninge der inhouden vande apostille ofte ordonnantie voorsz. tsaemen overlevert. Dus hijer de
zelve £ 800.
Folio 747.
Meester Pieter Cornet pensionaris der stede van Dordrecht de somme van twee hondert ponden
munte voorn. ende dat all zijn voorgaende jaeren voorde diensten die hij de Staten gedaen heeft in
plaetse vanden advocaet van tgemeen lant zedert Paesschen 1571 totten Paesschen daer aen
volgende, als blijckt bij ordonnantie ende quitantie daerop dienende, hijer tsamen overgelevert. Dus
hijer de zelve £ 200.
Meester Niclaes Diert advocaet vande Staten postulerende voorden Hove van Hollandt de somme van
achthijen ponden munte voorn. ter cause van een jaer tractements hem inder qualite voorsz.,
verschenen inde maent van desecmber anno 1571, blijckende bijde quitantie hijer overgelevert.
Daeromme hijer de zelve £ 18.
Meester Adriaen Wenssen insgelijcx advocaet vande Staten postulerende voorden Hove van Hollant
de somme van achthijen ponden ter cause van een jaer tractements hem inder qualite voorsz.,
verscheenen inde maent van december anno 1571 blijckende bij quitantie daervan hijer overgelevert.
Daeromme hijer de zelve £ 18.

Joost vanh der Bije Jacobsz. procureur vanden Staten voorden Hove van Hollandt de somme van
twaelff ponden ter cause van een jaer tractements hem inder qualite voorsz., verscheenen in
december 1571 blijckende bij quitantie hijer overgelevert. Daeromme alhijer de zelve £ 12.
Folio 748.
Wilhelmina Willems dochter weduwe wijlen Coen Jans zoon in zijn leven boode vant gemeen lant van
Hollandt, de somme van zes ponden munte voorsz. over vijer maenden pensioens haeren voorsz.
man verscheenen inde qualite als voorn. den 24e junij 1500 eenen tseventich tijde deser reeckeninge,
blijckende bij haere quitantie hijer overgelevert. Dus hijer de zelve £ 6.
Willem Coensz. boede vande Staten ende gemeen lant van Hollant zes ponden munte alsvoorn over
vijer maenden gagie, hem verscheenen den 24e octobris 1571 tijde deser reeckeninge, blijckende bij
zijne quitantie hijer overgelevert. Dus hijer de zelve £ 6.
Willem Coensz. boode van tgemeen lant voorn. gelijcke zes ponden over vijer maenden gagie hem
verscheenen den 24e februarij 1572 stilo communie tijde deser reeckeninge, blijckende bij zijne
quitantie diemen hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 6.
Willem Coensz. boode voorsz. de somme van twaelff ponden munte voorn. ende dat tot maeckinge
van eenen nijeuwen mantel met den Hollantschen thuijn daer op. De welcke hem int accepteren van
zijne dienste schijnt jaerlijcx belooft te zijne, alst blijckt bij ordonnantie in date den 5 e november ’71
diemen hijer met quitantie overlevert. Dus hijer de zelve £ 12.
4e somma vande betaelinge van tractement van advocaten, procureurs, etc. £ 878.
Folio 749.
Ander vuijtgeven van deurwaerders ende boeden.
Willem Coenraetsz. boode van tgemeen lant thijen ponden zesthijen schellingen vuijt saicke dat hij
e
opten 6 meij ’71 gereijst is in alder diligentie tot Bruessel aende hertoege van Alva met zeeckere
brieven vanden heere van Rijswijck president van Hollandt ende vandaer tot Amsterdam aen mijnen
heeren grave van Bosse. Daervoorn hem toegevoucht zijn dvoorsz. somme van £ 10-16-00,
blijckende bij ordonnantie diemen hijer overlevert. Dus hijer dzelve £ 10-16-00.
Jan Lambrechtsz. stadtboede der stede van Dordrecht over zesthijen dachgelden tot 12 st. sdaechs,
de somme van negen ponden twaelff schellingen vuijt saicke dat hij den 21 e meij ’71 van wegen ende
ten versoucke vande Staten van Hollant gereijst is met zeeckere brieven aenden bisschop van Cuelen
ende regierders der stadt Nuijs, blijckende bij ordonnantie diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £
9-12-00.
Willem Coenraetsz. boode vande Staten over thijen daegen ten prijse alsvoorn, de somme van zes
ponden munte voorn. die hem toegevoucht zijn vuijt saicke dat hij opten 17 e junij ’71 gereijst is met
brieven vande Staten tot Antwerpen aende hertoege van Alva, blijckende bij ordonnantie diemen hijer
overlevert. Dus hijer de zelve £ 6.
Folio 750.
Willem Coenraetsz. boode voorsz. over 29 daegen ten prijse voorn., de somme van zeventhijen
e
ponden acht schellingen munte voorsz. vuijt saicke dat hij opten 21 meij ’71 deur laste vande voorsz.
staten in alder diligentie gereijst is met brieven van advijse vanden Hove van Hollandt aen die vanden
Secreten Raide tot Bruesselle, blijckende bij ordonnantie diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £
17-08-00.
Willem Coenraetsz. boode voorsz. de somme van vijer en twintich schellingen munte voorn. over twee
dagen ten prijse voorsz. die hem toegevoucht zijn vuijt saicke dat hij in alder diligentie gereijst is
buijten Haighe aenden heeren van Warmont ende Lochorst, blijckende bij ordonnantie diemen hijer
overlevert. Dus hijer dzelve 24 st.
Heijnrick Brugman boode vanden Hove van Hollandt de somme van twaelff ponden munte voorn. over
20 daegen ten prijse voorsz. die hem toegeleijt zijn vuijt saicke dat hij in alder diligentie met besloeten
e
missie van desen ontfanger gereijst is vuijten Haige opten 14 junij ’71 tot Nuijs bij Coelen aende
burgemeester aldaer, blijckende bij ordonnantie diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 12.
Willem Coenraetsz. boode vande Staten, de somme van achthijen ponden munte voorn. over 30
daegen ten prijse voorsz. die hem toegevoucht zijn vuijt saicke dat hij opten 3 e julij ’71 gereijst is met
zeeckere brieven van desen ontfanger met merckelicke somme van penningen. Eerst tot Dordrecht
toe alwaer hij de zelve penningen op wissel heeft geleijt. Ende voorts op Cuelen daer hij de zelve
penningen weder heeft ontfangen. Ende daermede gereijst is tot Nuijs alst blijckt bij ordonnantie
diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 18.
Folio 751.
Willem Coenraetsz. boode voorn. de somme van zessendertich schellingen munte voorn. over drie
dachgelden ten prijse voorn. die hem toegeleijt zijn vuijt saicke dat hij opden 6 e augustij ’71 in alder
diligentie gereijst is vuijten Haige tot Leijden, Delft, Rotterdam ende Zevenhuijsen met besloeten
missiven vanden Hove van Hollandt, addresserende aen dijckgrave ende hoege heemraeden van

Rhijnlandt, Delfflant ende Schielant, blijckende bij ordonnantie diemen hijer overlevert. Dus hijer
dzelve 36 st.
Willem Coenraetsz. boode voorsz. de somme van vijer ende twintich schellinck munte voorn. over
twee dachgelden ten prijse voorsz., hem toegevoucht vuijt saicke dat opten 28 e augusti 1571 gereijst
is met twee besloeten missiven vande Hove van Hollandt vuijten Haighe aenden heeren van Warmont
ende Mathenesse, blijckende bij ordonnantie diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve 24 st.
Pieter Sproncx zoon boode vanden Hove van Hollandt de somme van vijer ende twintich schellingen
munte voorn. over twee dachgelden ten prijse voorn., hem toegevoucht vuijt saicke dat hij opten 28e
augusti 1571 gereijst is met zeeckere besloten missive vanden Hove van Hollandt tot Schijedam
aenden heere van Mathenesse, blijckende bij ordonnantie hijer overgelevert. Dus hijer de zelve 24 st.
Folio 752.
Willem Coenraetsz. boode vande Staten de somme van zeven ponden munte voorn. over gelijcke
somme hem bijde voorsz. Staeten tot een gratinteijt geschoncken opde feeste van zijn bruiloft,
blijckende bij heurluijder gedane ordonnantie in date den 15 e septembris 1571 diemen hijer overlevert.
Dus hijer de zelve £ 7.
Willem Coenraetsz. boode vande Staten voorn. de somme van vijff ende twintich ponden 4 sch. munte
voorsz. over twee ende veertich daegen ten prijse voorn., hem toegevoucht vuijt saicke dat hij opten
16e septembris 1571 mette gedeputeerden vande Staten gereijst is naer Bruijssel alwaer hij
continulicken gelegen hebbende is mette zelve gedeputeerden vande voorn. reijse weder thuijs
gecoemen opten 25e octobris daer aen volgende, blijckende bij de ordonnantie diemen hijer
overlevert. Daeromme hijer de zelve £ 25-04-00.
Pieter Jans zoon boode vanden Hove van Hollandt de somme van tweende twintich ponden zes
schellingen munte voorn. die hem toegevoucht zijn over zijne dachgelden ende gedebourseerde
oncosten, vuijt saicke dat hij opten 8e octobris 1571 deur last van desen ontfanger gereijst is buijten
Haige aende zes groote steden van Hollandt met hondert ende vijff rentebrieven gesloten in een
coffer, omme bij elcx der voorsz. bezegelt worden, alst blijckt bij ordonnantie diemen hijer overlevert.
Dus alhijer de zelve £ 20-06-00.
Folio 753.
Den regierders der stede van Amsterdam de somme van zeven ende veertich ponden vijer
schellingen zes penningen munte voorn. over gelijcke somme bij hemluijden verschoeten ende betaelt
Gerrit Geurts zoon vuijt saicke dat hij van wegen tlandt van Hollandt gereijst is tot Coppenhaven in
Denemercken met brieven vanden hertoege van Alva, addreserende aenden coninck van
Denemarcken voorsz. ten eijnde dat zijne majesteijt aff soude willen doen zeeckere nijeuwe imposten
gestelt op de goeden vaerende deur den Sont, als een daelder op elck last telcken reijse, blijckende
bij ordonnantie ende quitantie van Cornelis Jacobsz. brouwer diemen hijer tsamen overlevert. Dus
alhijer de zelve £ 47-04-06.
Willem Coenraetsz. boode van tgemeen lant van Hollandt de somme van twaelff ponden twaelff
schellingen munte voorn. over 21 daegen ten prijse voorsz., hem toegevoucht vuijt saicke dat hij
opden 12e novembris 1571 mette gedeputeerden vande Staten gereijst is naer Bruijssel alwaer hij
mette zelve gedeputeerden gelegen hebbende is weder inden Haige gecoemen den 29 e der zelver
maent, blijckende bij de ordonnantie diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 12-12-00.
Folio 754.
Adriaen van Groenesteijn deurwaerder de somme van vijer ponden vijer schellingen munte voorn. vuijt
saicke dat hij gedraegen ende besteet heeft in diverssche dorpen van Kennemerlant, Amsterlant ende
Goijlant de somme van heurluijder portien inden ommeslach vande £ 16.837-10-00 gedaen in april
1571, blijckende bijde rolle inhoudende specificatie der zelver dorpen ende nominatie ofte recepisse
respective vander leveringe vandijen diemen hijer met tauxatie daerup dienen overlevert. Dus hijer de
zelve £ 4.
Jacob Jacobsz. deurwaerder de somme van twee ponden acht schellingen munte voorn. vuijt saicke
dat hij gelijcke sommatien alsvoorn gedraegen heeft aen etlicke dorpen in Rhijnlant, blijckende bij
zeecker quoijerken, inhoudende specificatie der zelver dorpen ende bekentenisse vande overlevering
vandijen, dwelck men hijer met tauxatie daerup dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 2-08-00.
Heijnrick Pietersz. den Blaeuwen boode vanden Hove van Hollandt de somme van zeven ponden
munte alsvoorn vuijt saicke dat hij gelijcke sommatien voorsz. gedraegen heeft aen etlicke dorpen in
Zuithollant, blijckende bij zeecker quoijerken, inhoudende specificatie der zelver dorpen ende
bekentenisse vande overleveringe vandijen, dwelcke men hijer met tauxatie daerop dienende
overlevert. Dus hijer de zelve £ 7.
Jacob Jacobs zoon deurwaerder de somme van veerthijen ponden munte voorn. vuijt saicke dat hij
gedraegen ende bestelt heeft in zeeckere steden ende diverssche dorpen van Rijnlant ende Delfflant
de sommatien van heurluijder portien inde ommeslaegen van de 50 e ende £ 16.837-10-00 gedaen in

september 1571, blijckende bij zeecker quoijerken inhoudende specificatie ende nominatie der zelver
steden ende dorpen ende bekentenisse vande overlevering vandijen, dwelck men hijer met tauxatie
daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 14.
Folio 755.
Marck van Duijnen de somme van negen ponden munte voorsz. vuijt saicke dat hij gelijcke sommatien
alsvoorn gedraegen heeft aen zeeckere steden ende dorpen, zoe kennelicken Amsterlant, Waterlant
als Goijlant. Blijckende bij zeecker quoijerken inhoudende specificatie der zelver steden ende dorpen
ende bekentenisse vande overleveringe van dijen. Dwelcke men hijer met tauxatie daerop dienende
overlevert. Dus hijer de zelve £ 9.
Willem Coenraetsz. boode van tgemeen lant, de somme van vijer ponden zeven schellingen munte
voorsz., vuijt saicke dat hij gelijcke sommatien alsvoorn gedraegen heeft aende steden ende dorpen in
Schijelant, blijckende bij zeecker quoijerken, inhoudende de specificatie der selver steden ende
dorpen ende bekentenisse vande overleveringe van dijen. Dwelcke hijer met tauxatie daerop
dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 4-07-00.
Folio 756.
Adriaen van Groenesteijn deurwaerder vanden Hove van Hollandt de somme van twaelff ponden vijff
schellingen munte voorsz., vuijt saicke dat hij gelijcke sommatien alsvoorn gedraegen heeft aende
steden ende dorpen gelegen in Rijderwaert, Moerkerckenlant, Zevenbergen, de Langhestraet met
tlant van Heusden. Blijckende bij zeecker quoijerken inhoudende specificatie der zelver steden ende
dorpen ende bekentenisse vande overleveringe vandijen. Dwelck men hijer met tauxatie daerop
dienen overlevert. Dus hijer de zelve £ 12.
Pieter Michielsz. boode vanden Hove van Hollandt de somme van negen ponden munte voorsz., vuijt
saicke dat hij gedraegen ende bestelt heeft in zeeckere steden ende diverssche dorpen inden lande
van Arckel, Heusden ende de Langstraet de sommatien van heurluijder portien inde £ 100.000
ommegeslaegen in april ende september 1571 ende inde £ 16.666-13-04 ommegeslaegen Kersmisse
daeraen volgende. Blijckende bij zeecker quoijerken, inhoudende specificatie ende nominatie der
zelver steden ende dorpen ende bekentenisse vande leveringe vandijen. Dwelck men hijer met
tauxatie daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 9.
Jan Honneurs alias Bruesselaer de somme van thijen ponden derthijen schellingen zes penningen
munte voorsz., vuijt saicke dat hij gedraegen ende bestelt heeft gelijcke sommatien alsvoorn inde
voorsz. £ 16.666 ommegeslaegen Kersmisse 1571 inden steden ende dorpen van Zuijthollandt, als
blijckt bij zeecker quoijerken, inhoudende specificatie ende nominatie der zelver steden ende dorpen
ende bekentenisse vande leveringhe vandijen. Dwelck men hijer met tauxatie daerop dienende,
overlevert. Dus hijer de zelve £ 10-13-06.
Folio 757.
Heijnrick Brugman boode vanden Hove van Hollant de somme van thijen ponden thijen schellinghen
munte voorsz. vuijt saicke dat hij gelijcke sommatien alsvoorn gedraegen ende bestelt heeft inden
steden ende dorpen van Kennemerlandt, Amsterlant, Waterlant, Zeevanck ende Goijlant. Blijckende
bij zeecker quoijerken, inhoudende specificatie ende nominatie der zelver steden ende dorpen ende
bekentenisse vande leveringhe vandijen. Dwelck men hijer met tauxatie daerop dienende overlevert.
Dus alhijer de zelve £ 10-10-00.
Pieter Spronsz. boode vanden Hove van Hollandt de somme van zeven ponden vijer schellingen
munte voorn. vuijt saicke dat hij gelijcke sommatien alsvoorn gedragen ende bestelt heeft inden
steden ende dorpen van Rhijnlant. Blijckende bij zeecker quoijerken, inhoudende specificatie ende
nominatie der zelver steden ende dorpen ende bekentenisse vande leveringhe vandijen. Dwelck men
hijer met tauxatie daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 7-04-00.
Folio 758.
Jacob Jacobsz. deurwaerder de somme van zes ponden derthien schellingen munte voorn. vuijt
saicke dat hij gelijcke sommatien alsvoorn gedraegen ende bestelt heeft inden Haige, Delft,
Rotterdam, Schijedam ende dorpen daeronder behoerende. Blijckende bij zeecker quoijerken
inhoudende specificatie ende nominatie der voorsz. steden ende dorpen ende bekentenisse vande
leveringe vandijen. Dwelck men hijer met tauxatie daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 610-00.
Jacob Jacobs zoon deurwaerder voorsz. de somme van vijfthijen ponden munte voorn. vuijt saicke dat
hij gedraegen ende bestelt heeft inden dorpen vande Crimpen ende Alblasserwaert, geïnnudeert
geweest hebbende inden jaere ’70. Blijckende bij zeeckere sommatien vande helft vande £ 16.000
naer date der zelver innudatie ommegeslaegen ende daervan dezelve dorpen (dijen overmits vuijtstel
gegunt is geweest) blijckende bij zeecker quoijerken inhoudende specificatie ende nominatie der
zelver dorpen ende bekentenisse vande leveringhe van dijen. Dwelck men hijer met tauxatie daerop
dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 15.

5e somma van deurwaerders ende boden lonen £ 290-15-00.
Folio 759.
Ander vuijtgeven van zeeckere depesschen ende schrijft loonen.
Coenraet de Gerechter ende Adriaen van Spierincxhouck zessendertich ponden negenthijen
schellingen munte voorn. vuijt saicke dat zijluijden tot versouck vande Staten van Hollandt gedoubleert
ende ijegelicken van hemluijden gelevert hebben die resolutien bijden voorn. Staten genoemen inden
Haige opten 6e mertij ’71 stilo communie ende op andere navolgende maenden ende daegen
gespecificeert bij zeeckere declaratie diemen hijer mette ordonnantie ende quitantie daerop dienen
overlevert. Dus hijer de zelve £ 36-19-00.
Coenraet van Gerechter ende Adriaen van Spijerincxhouck voorn. de somme van zeventhijen ponden
drie schellingen vuijt saicke dat zij deur ordonnantie vande zelve Staeten tot behouff vande zes groote
steden, den heere van Sprange ende desen ontfanger gedoubleert hebben die notulen int clooster
gemaeckt op des ontfangers Cobels rekeninghen, mitsgaders diverssche resolutien, zoe inden Haige
genoemen opden 12e junij ’71 als andere navolgende maenden ende daigen, gespecificeert bij
zeeckere declaratie, die men hijer mette ordonnantie ende quitantie daerop dienende overlevert. Dus
hijer de zelve £ 17-03-00.
Marck van Duijnen de somme van vijff ponden eene schellinck zes penningen vuijt saicke dat hij ten
versoucke van desen ontfanger gescreven heeft negenentwintich rentebrieven tot zeven grooten
tstuck, naer ouder gewoonten. Blijckende bij de quitantie daerop dienende, hijer overgelevert. Dus
alhijer de zelve £ 5-01-06.
Folio 760.
Adriaen van Spierincxhouck de somme van zes ponden twee schellingen zes penningen vuijt saicke
dat hij gescreven heeft gelijcke vijff ende dertich rentebrieven tot zeven grooten tstuck naer ouder
gewoonte ende daeroe verschoeten twaelff schellinghen voor franchijn. Monterende tsaemen ter
somme van £ 6-14-06, blijckende bijde quitantie daerop dienende diemen hijer overlevert. Dus hijer de
zelve £ 6-14-06.
Coenraet van Gerechter de somme van zeven ponden veerthijen schellingen munte voorsz. vuijt
saicke dat hij mede gescreven heeft veertich rentebrieven, mitsgaders noch vijer obligatien, tstuck
gereeckent tot zeven grooten naer ouder gewoonten. Blijckende bij quitantie daerop dienen diemen
hijer overlevert. Dus alhijer de zelve £ 7-14-00.
Coenraet van Gerechter ende Adriaen van Spierincxhouck voorsz. een en dertich ponden derthijen
schellingen munte voorn. vuijt saicke dat zij deur ordonnantie vande zelve Staten gedoubleert hebben
voorde zes grooten steden, de edelen ende desen ontfanger diverssche resolutien inden Haige
genoemen opden 11e, 12e ende 18e augusti als andere navolgende maenden ende daegen,
gespecificeert bij zeeckere declaratie diemen hijer mette ordonnantie ende quitantie daerop dienende
tsaemen overlevert. Daeromme hijer de zelve £ 31-13-00.
Folio 761.
Erasmus van Reijnegom de somme van vijff ende tseventich ponden zesthijen schellingen drie
penningen munte voorn. bij hem verschoeten, soe van diverssche sommatien van verscheijden
ommeslaegen, daer van hijer voorn. ontfanck gemaeckt is, als anders. Breeder gespecificeert inde
declaratie diemen hijer met ordonnantie ende quitantie daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve
£ 75-16-03.
Ghijsbrecht van Dam secretaris vanden Hove van Hollandt de somme van drie ponden twaelff
schellingen munte voorn. over scrijven ende collationeren van zeeckere twaelff copien, elcx met twee
signatuijeren vande rigoreuse executoire. Blijckende bij quitantie diemen hijer overlevert. Dus hijer de
zelve £ 3-12-00.
Coenraet de Gerechter ende Adriaen van Spierincxhouck de somme van achthijen ponden achthijen
schellingen munte voorn. vuijt saicke dat zij ter ordonnantie vande zelve Staten tot behouff vande zes
groote steden, dedelen ende desen ontfanger gedoubleert ende geregistreert hebben de resolutien in
octobri tot Bruessel gehouden, mitsgaders noch diverssche resolutien genoemen inden Haige soe op
den 4e ende andere daigen novembris, als op ander navolgende daegen ende maenden,
gespecificeert bij zeecker declaratie diemen hijer mette ordonnantie ende quitantie daerop dienende
overlevert. Dus hijer de zelve £ 18-18-00.
Folio 762.
Coenraet de Gerechter ende Adriaen van Spierincxhouck de somme van derthijen ponden munte
voorn. vuijt saicke dat zij deur ordonnantie vande voorsz. Staten, dedelen, de zes groote steden ende
desen ontfanger gelevert ende oick geregistreert hebben diverssche resolutien inden Haige
genoemen opden 10e ende navolgende daegen van januaris, mitsgaders noch zeecker sommier
verhael vande negotiatie opt stuck vanden 10 e ende 20e penninck, gespecificeert bij zeeckere

declaratie diemen hijer mette ordonnantie ende quitantie daerop dienende overlevert. Dus hijer de
zelve £ 13.
Meester Pieter Cornet pensionaris der stede van Dordrecht de somme van negen ende vijftich ponden
elff schellingen munte voorn. over zeecker gebesoingueerde notulen, bij hem gemaeckt ende
gescreven ende ander diverssche scrijffloonen bij hem betaelt. Blijckende bij declaratie ende
specificatie vandijen diemen hijer met dordonnantie ende quitantie daerop dienende tsaemen
overlevert. Dus hijer de zelve £ 59-11-00.
Coenraet de Gerechter ende Adriaen van Spierincxhouck de somme van negen ponden negenthijen
schellingen munte voorn. vuijt saicke dat zij gescreven ende gedoubleert hebben diverssche notulen
ende resolutien bijde Staeten van Hollant inden Haige genoemen opden 20 e ende ander navolgende
daegen aprilis 1572, alst blijct bijde declaratie vandijen diemen hijer met ordonnantie ende quitantie
daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 9-19-00.
Folio 763.
Franchois van Valckesteijn secretaris ordinaris vanden Hove van Hollandt de somme van twaelff
ponden elff schellingen munte voorn. vuijt saicke dat hij van wegen den Staten vanden zelven lande
ten versoucke van heurluijder gepeduteerden, desen ontfanger ende advocaten vanden voorsz.
Staten gedaen scrijven ende geauctentisht (?) heeft diverssche copien van octroijen, placcaten,
rentebrieven ende anders. Blijckende ende breder verclaert bij zeeckere declaratie diemen hijer met
ordonnantie ende quitantie daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 12-11-00.
6e somma van depeschen ende scrijfloon £ 298-12-03.
Folio 764.
Ander vuijtgeven van sallaris ende oncosten van processe gevallen tijde deser reeckeninge.
Meester Niclaes Diert advocaet voorden Hove van Hollandt ende vande Staten, de somme van
veertich ponden thijen schellingen ende dat over diversche consultatien, maeckingen van requesten
ende sallaris van processen bij hem verdient inder staeten saicken zedert den 8e martij ’69 stilo corie
e
totten 28 junij ’71, alst blijckt bij zeeckere declaratie inhouden verclaringe vande parthijen diemen
hijer met ordonnantie ende quitantie daerop dienende, tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 40-1000.
De zelven meester Niclaes Diert als advocaet voorn. de somme van vijfthijen ponden vijfthijen
schellingen ende dat over zeeckere consultatien ende sallaris bij hem in des voorsz. staeten saicken
verdient zedert den voorsz. 28e junij totten 24e januarij 1572 stilo corie tijde deser reeckeninge.
Blijckende bij declaratie diemen hijer mette ordonnantie ende quitantie daerop dienende overlevert.
Dus hijer de zelve £ 15-15-00.
Meester Adriaen Wenssen mede advocaet vande Staten voorden voorn. Hove van Hollant de somme
van twee ende tachtich ponden veerthijen schellingen munte deser reeckeninge. Ende dat over
zeeckere consultatien ende sallaris bij hem in des voorsz. staten saicken verdient zedert de maent
van april 1564 tot den eersten in maij ’72 daer aen volgende. Blijckende bij declaratie diemen hijer
mette ordonnantie ende quitantie daerop dienende tsaemen overlevert. Dus hijer de zelve £ 82-14-00.
Folio 765.
Joost de Bije Jacobsz. procureur vande Staten voorden voorn. Hove van Hollandt de somme van acht
ende tseventich ponden twaelff schellingen zes penningen munte voorn. ende dat over zeecker zijn
sallaris bij hem verdient in verscheijden saicken ende processen ende van andere gedebourseerde
penningen voor diverssche acten ende sententien bij hem gelicht ende betaelt. Al in saicken de voorn.
Staten concernerende zedert zijne leste voorgaende declaratie eijndende den lesten meij 1568 totten
e
25 junij ’71 daeraen volgende. Alst blijckt bij declaratie diemen hijer mette ordonnantie ende quitantie
daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 78-12-06.
7e somma van zalaris ende oncosten van processen z….. advocaten als procureurs betaelt £ 217-1106.
Folio 766.
Ander vuijtgeven van vacatien vanden gecommitteerden opde verpachtinge vanden impost,
mitsgaders de oncosten gedaen int vercoepen ende opveijlen van dijen.
Eerst betaelt Jacob vander Duijn heere van Sprange, meester Willem Schoock pensionaris der stede
van Dordrecht ende Jan Jacobsz. burgemeester vander Goude vuijt saicke dat zijluijden als bijden
Staten daertoe gecommitteert over all inden quartiere van Zuijthollandt ende der Goude in martio een
en tzeventich gedaen hebben die verpachtinge vanden impost opde wijnen ende bijeren voorden jaere
dat innegaen soude den eersten dach van meij daeraen volgende. Waer inne zijluijden niet gaen ende
connen gevaceert hebben. Te weten den voorn. van der Duijn zes ende twintich daegen tot drie
ponden sdaechs ende de voorsz. twee andere commissarissen elcx mede zessentwintich daegen tot
twee ponden sdaechs. Beloepen dezelve vacatien ter somme van hondert tweendetachtich ponden.
Ende noch aen oncosten bij hemluijden gehadt als van scrijffloon van veele verscheijden

vuijtgesonden billetten ende ordonnantien vande voorsz. verpachtingen, boodeloonen, veijltgelt ofte
treckgelt soe van insetten als verhoegen, presentien van schouten, schepenen, secretarissen ende
anderen officijers vander plaetsen respectivelick, daer de zelve verpachtinge geschijet is. De somme
van elff hondert acht ponden vijffthijen schellingen. Beloepende tsamen ter somme van twaelff hondert
tnegentich ponden vijfthijen schellingen alst breeder blijckt bijde declaratie bij hemluijden daervan
aenden Staten overgegeven, met ordonnantie ende quitantie daerop dienende diemen hijer tsamen
overlevert. Daeromme hijer de zelve £ 1.290-15-00.
Folio 767.
Johan heere van Mathenesse, Dirck de Bije Jorisz. ende meester Pouwels Buijs als gecommitteerden
vanden Staten omme aen te nemen ende te stellen alomme inden quartiere van Rhijnlant, collecteurs
vanden imposten bijden voorsz. Staeten opgestelt prima meij 1572, de somme van drie hondert
ponden van 40 grooten voorn. Ende dat tot vordereinge van heurluijder reijse ende van doncosten die
zijluijden zouden te dragen hebben. Alst blijckt bij heurluijder ordonnantie in date den 22e aprilis anno
voorsz. diemen hijer met recepisse van Jan Maertszoon geswooren boode der stede van Leijden
overlevert. Dus hijer de zelve £ 300.
Meester Jan Jacobsz. burgemeester der stede vander Goude de somme van twee hondert ponden
munte voorn. Ende dat omme met dandere gedeputeerden te reijsen, aen te nemen ende te stellen
alomme inden quartiere van Zuijthollandt, collecteurs vanden imposten bij den Staten opgestelt prima
maij. Alst blijckt bij zijne recepisse van date den 20 e aprilis anno voorsz. diemen hijer overlevert. Dus
alhijer dzelve £ 200.
Jacob van Duvenvoorde de Woude heer tot Warmont de somme van hondert tsestich ponden munte
voorn. Ende dat omme met dandere gedeputeerden te reijsen, aen te nemen ende te stellen alomme
inden quartieren van Kennemerlant, collecteurs vanden imposten bijden Staten opgestelt alsvoorn. Als
blijckt bij zijne recepisse van date den 21 e aprilis anno 1572 diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve
£ 160.
e
8 somma van vacatien ende oncosten gedaen opte verpachtinge vanden imposten £ 1.950-15-00.
3e grossa, somma £ 43.259-02-08.
Folio 768 is vacant.
Folio 769.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen bij Franchois van Valckesteijn, Cornelis van
Coolwijck ofte anderen, mede van gratien ende quijtscheldinghen, bijden Staten van Hollandt
gedaen inde ommeslaegen ende inposten. Daervan hijer voorn ten vollen verantwoort ende
ontfanck gemaeckt wordt, mits welcken de zelve hijer weder worden gestelt bij forme van
verhael.
Eerst inde £ 50.000 ommegeslaegen in april 1571, daervan hijer voorn. folio 64 et ultra vollen ontfanck
gemaeckt wordt.
Crimpenrewaert.
Die van Berchambocht hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over heurluijder portie inde voorsz.
vijftich duijsent ponden, de somme van hondert acht ende dertich ponden zes schellingen acht
penningen munte deser reeckeninge. Alst blijckt bij tquoijer vande restanten ofte bijde correctie
daerop gedaen vanden ommeslaegen gedaen ende imposten op gestelt, tijde vande administratie van
desen ontfanger, bijde gecommitteerden van mijnen heeren de Staten gesien ende geliquideert
jegens des voorsz. Valckesteijns eerste reeckeninge gehoort ende geslooten den 17e januari anno
1577 stilo corie. Totte welcke den voorn. ontfanger zoe van dese als andere partijen bijden voorn.
Valckesteijn ofte Coolwijck ontfangen hem refereert. Dus hijer de zelve £ 138-06-08.
Folio 770.
Leckerkerck hebben betaelt Franchois van Valckesteijn voorn. over heurluijder portie inden voorn.
ommeslach, blijckende alsvoorn £ 125.
Crimpen opde Lecke hebben betaelt Franchois van Valkckesteijn over heure portie inden voorsz.
ommeslach, blijckende alsvoorn £ 24-03-04.
Cralinger polre hebben betaelt, blijckende alsvoorn £ 5.
Crimpen opde IJssel hebben betaelt alsvoorn £ 29-03-04.
Ouderkerck hebben betaelt als voorn £ 133-06-08.
Stolwijck hebben betaelt alsvoorn £ 66-13-04.
Folio 771.
Berkouw hebben betaelt alsvoon £ 20-16-08.
Prima somma van Crimpenre waert £ 542-10-00.
Zeevanck.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 78 verso vollen ontfanck over de portie van die vanden
eijlanden van Marcken inde voorsz. ommeslach van vijftich duijsent ponden. Ende alsoe de Staten de

zelve van Marcken daervan ten vollen ende gehelicken geremitteert ende quijtgeschonden hebben
omme redenen in zeeckere heurluijder requeste verhaelt, diemen hijer met acte ende ordonnantie
vande quijtscheldinghe voorsz. daerop dienende, tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 43-06-08.
2e somme van Zeevanck £ 43-06-08.
Arckel ende Heusden.
Heer Aerts berge hebben betaelt aen Franchois van Valckesteijn, blijckende bij tvoorsz. quoijer van
restanten alsvoorn £ 48-06-08.
Vlist met Bonrepas hebben betaelt als voorn ende dat op reeckeninge £ 18-05-09.
Gouderack hebben betaelt over heurluijder portie alsvoorn £ 54-03-04.
3e somma van Arckel ende Heusden £ 120-15-09.
Vrieslant.
Folio 772
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 76 verso vollen ontfanck vande somme van £ 736-13-04 over
de portie van die vanden eijlande van Texel inde voorsz. ommeslach vande £ 50.000. Ende alsoe de
Staten van Hollant bij acte vanden 4e septembris 1578 gegunt ende geaccordeert hebben tot
vorderinge, opmaeckinge ende reparatie heurluijder dijcken daeraen te mogen verstrecken, beheeren
ende emploijeren alle die restanten die de voorn. van Texel ende dingesetenen vandijen alsnoch
schuldich mochten wesen vuijt saicke van eenige voorgaende contributien ende ommeslaegen,
gevallen voorden jaere 1573, behoudelicken dat zijluijden de jegenwoordige toecomende lasten vande
gemeene imposten ende excijsen mede zullen helpen draegen als ander landen, als blijckt bijde
voirsz. acte diemen hijer overlevert. Dus hijer bij verhael affgetoegen vande voorsz. somme van £
736-13-04, de somme van £ 245-11-01, hijer voorn over die gewoonen gratie vande voorn. van Texel
geprouffiteert. De somme van £ 491-02-03.
4e somma £ 491-02-03.
Prima somma vande £ 50.000 in april ’71 ommegeslaegen £ 1.197-14-08.
Ander vuijtgeven van partijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn inde £ 41.837
ommegeslaegen in april 1500 een ende tseventich voorsz.
Alblasserwaert.
Streeffkerck hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over heurluijder portie inden voorsz.
ommeslach, blijckende bij tquoijer vande restanten hijer voorn geroert £ 299-06-04.
Berchambocht gheleghen in Crimpenrewaert heeft betaelt alsvoon £ 299-06-04.
Leckerkerck hebben betaelt alsvoorn £ 270-09-04.
Folio 773.
Crimpen opde Lecke heeft betaelt alsvoorn £ 52-05-09.
Crimpen opde IJssel hebben betaelt alsvoorn £ 63-02-02.
Cralinger polre hebben betaelt alsvoorn £ 10-16-04.
Ouderkerck hebben betaelt alsvoorn £ 288-10-00.
Stolwijck hebben betaelt alsvoorn £ 144-05-00.
Berckouw hebben betaelt alsvoorn ende dat op reeckening £ 0-25-01.
Prima somma van Alblasserwaert £ 1.429-06-07.
Vrieslant.
Texel.
Desen ontfanger maeckt voorn. ontfanck folio 124 verso vande somme van £ 1.593-19-03 over
heurluijder portie inden voorsz. ommeslach. Daer van hijer voorn. folio 733 (in mindering de somme) in
vuijtgeven genoemen worde over heurluijder gewoonlicke gratie de somme van £ 531-06-06. Ende
alsoe de Staten dezelve van Texel de resterende thijen hondert tweentsestich ponden twaelff
schellingen negen penningen quijtgeschonden ende geremitteert hebben, omme redenen alst blijckt
bij acte hijer voorn. folio 777 overgelevert. Dus hijer bij verhael dvoorsz. somme van £ 1.062-12-09.
Folio 774.
Desen ontfanger maeckt hijer voren folio 124 vollen ontfanck vande protie van die van Petten inden
voorsz. ommeslach. Ende alsoe de Staten hemluijden gratie ende quijtscheldinge gedaen hebben
vande somme van £ 9-00-03 over tgeene zijluijden inden zelven ommeslach schuldich waeren, als
blijckt bij acte vande zelve quijtscheldinge diemen hijer met brieven van kennisse daerop dienen
overlevert. Dus hijer de zelve £ 9-00-03.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 124 vollen ontfanck vande portie van die van Huijsduijnen
inden voorsz. ommeslach vande £ 41.000. Ende alsoe de Staten hemluijden daervan gratie ende
quijtscheldinge gedaen hebben omme redenen bij zeeckere heurluijder requeste verhaelt. diemen
hijer met ordonnantie der zelver quijtscheldinge ende brieven van kennisse daerop dienende
overlevert. Dus hijer over de voorsz. portie £ 63-02-02.
2e somma van Vrieslant £ 1.134-15-03.

Rijnlant.
Alckemade met Rijnsaterwoude ende Leijmuijden hebben betaelt Cornelis van Coolwijck over deen
helft van heurluijder portie inden voorsz. ommeslach. Blijckende bij tquoijer vande restanten hijer
voorn folio 770 geroert. De somme van £ 108-04-00.
e
3 somma van Rijnlant £ 108-04-00.
Goude, Arckel ende Heusden.
Heer Aertsberghe heeft betaelt Franchois van Valckesteijn de somme van £ 104-11-07.
Folio 775.
Stolwijck onder Schoonhoven hebben betaelt Franchois van Valckesteijn alsvoorn £142-08-11.
Gouderack hebben betaelt den voorn. Valckesteijn, blijckende als voorn ende dat op reeckeninge £
116-09-03.
4e somma van Goude, Arckel ende Heusden £ 3363-09-10.
2e somma vande £ 41.847 in april ’71 ommegeslaegen £ 3.035-15-09.
Ander vuijtgeven van pertijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn inde zeven grooten
opde margen, ommegeslaegen in april 1571 voorsz.
Vrieslant.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn. folio (niets ingevuld) vollen ontfanck vande portie van die van
Texel inde ommeslach vande voorsz. zeven grooten, monterende ter somme van hondert zeven ende
vijftich ponden thijen schellingen. Ende alsoe de Staten hemluijden de zelve penningen
quijtgeschonden ende geremitteert hebben omme redenen ende op conditie verclaert bij acte hijer
voorn. folio (niets ingevuld) overgelevert. Dus hijer de zelve £ 157-10-00.
Kanttekening: Omme die zelfde redenen desen alhier geroijeert.
Folio 776.
Goude.
Brouck dwelcke sustineren heurluijder portie inde voorsz. zeven grooten betaelt te hebben. Dan alsoe
desen ontfanger daer van alsnoch nijet gebleecken is, daeromme alhijer vandijen nijet.
Arckel.
Die van Tuedereijnde van Spijck onder Reijnoij, hebben betaelt Franchois van Valckesteijn op
reeckeninghe, blijckende bij tquoijer vande restanten hijer voorn geroert £ 2-16-00.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 69 vollen ontfanck vande somme van £ 233-01-09 over de
portie van die van Asperen inde voorsz. zeven grooten. Ende alsoe die Staten hemluijden gratie ende
quijtscheldinge gedaen hebben van deen helft van hun portie voorsz., omme redenen verhaelt bij
zeeckere requeste van joncheer Rutgert van Bootselaer vrijheer tot Asperen voorsz. ende ordonnantie
vande Staten voorsz. daerop gevolcht diemen hijer overlevert. Dus hijer over de voorsz. geremitteerde
eene helft £ 116-10-10.
Desen ontfanger maeckt mede hijer voorn. folio 169 vollen ontfanck vande portie van die van
Heucquelom inde voorsz. zeven grooten. Ende alsoe de Staten hemluijden geremitteert ende
quijtgeschonden hebben deen helft van tgeene zijluijden als reste inden zelven ommeslach ten
comptoire van desen ontfanger noch schuldich waeren, monterende ter somme van 15 st. als blijckt bij
acte van quijtscheldinge hijer overgelevert. Dus hijer de zelve 15 st.
Folio 777.
3e somma inde 7 groten in april ’71 ommegeslaegen £ 120-1-10.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn inde twee stuvers
opde mergen ommegeslaegen in april 1571 voorsz. Daervan hijer voren folio 90 et ultra vollen
ontfanck gemaeckt wordt.
Het volgende item is doorgehaald:
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio (niets ingevulde) vollen ontfanck vande portie van die van
Texel inden ommeslach vande voorsz. twee stuvers, monterende ter somme van £ 90. Ende alsoe de
Staten hemluijder de zelve somme quijtgeschonden ende geremitteert hebben omme redenen ende
onder conditie vervlaert bij acte hijer voorn folio (niets ingevuld) overgelevert. Dus hijer de zelve £ 90.
Kanttekening: Alzoe nieuwers van dese ontfanck gemaect wordt, zoe wordt dese alhier geroijeert.
Den voorn. ontfanger maeckt mede hijer voorn. folio 111 vollen ontfanck vande portie van die van
Asperen inden voorsz. ommeslach, monterende ter somme van hondert drie en dertich ponden drie
schellinghen thijen penningen. Ende alsoe de Staten hemluijden deene helft vandijen quijtgeschonden
ende geremitteert hebben, blijckende bij acte ende ordonnantie hijer voorn. folio 776 overgelevert.
Dus hijer over de voorscreven geremitteerde eene helft, de somme van £ 66-11-11.
Folio 778.
Noch maeckt den voorn. ontfanger hijer voorn folio 111 ontfanck vande somme van £ 122-06-00 over
de portie van die van Heucquelom inde voorsz. ommeslach. Ende alsoe de Staten hemluijden deene
helft vandijen mede geremitteert ende quijtgesconden hebben, blijckende bij acte ende ordonnantie

hijer voorn folio 776 verso overgelevert. Dus hijer over de voorsz. geremitteerde eene helft, de somme
van £ 66-03-00.
4e somma vande 2 st. opte margen in april ’71 ommegeslaegen tot Asperen en Heusden £ 127-14-11.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn inde £ 50.000,
ommegeslaegen in september 1571 voorsz. Daervan hijer voorn. folio 233 et ultra vollen
ontfanck gemaeckt wordt.
Alblasserwaert.
Die van Streeffkerck hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over heurluijder portie inden voorsz.
ommeslach, blijckende bij tquoijer vande restanten hijer voorn folio 770 geroert £ 138-06-03.
Prima somma van Alblasserwaert £ 138-06-03.
Crimpenrewaert.
Berchambocht hebben betaelt Franchois van Valckesteijn voorn., blijckende alsvoorn £ 138-06-08.
Folio 779.
Leckerkerck hebben betaelt alsvoorn £ 75.
Crimpen opde Lecke hebben mede betaelt alsvoorn £ 24-03-04.
Crimpen opde IJssel hebben mede betaelt alsvoorn £ 29-03-04.
Cralinger polre hebben mede betaelt alsvoorn ende dat op reeckeninge van tgeene zij schuldich
waeren £ 3-16-00.
Ouderkerck hebben betaelt den voorn. Valckesteijn, blijckende als boven £ 133-06-08.
Stolwijck hebben betaelt alsvoorn £ 66-13-04.
2e somma vande Crimpererwaert £ 570-09-04.
Vrieslant.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn. folio 245 verso ontfanck vande somme van zeven hondert
zessen dertich ponden derthijen schellingen vijer penningen over de portie van die vanden eijlande
van Texel inden ommeslach voorsz. Van welcke somme hijer voorn folio 716 in vuijtgeven genoemen
werdt over heurluijder gewoonlicke gratie de somme van £ 245-11-01. Ende alsoe de Staeten de
zelve van Texel de resterende £ 491-02-03 geremitteert ende quijtgeschonden hebben omme
redenen ende op conditien verclaert bij zeeckere acte overgelevert hijer voorn. folio 772. Dus hijer bij
verhael de voorsz. somme van £ 491-02-03.
Folio 780.
Den voorn. ontfanger maeckt hijer voorn folio 77 ende 246 vollen ontfanck van tweemael acht ponden
zes schellingen acht penningen over de portie van die van Petten in beijde de ommeslaegen vande
vijftich duijsent ponden, gedaen in april ende september 1571. Ende alsowe de Staten hemluijden
daervan gratie ende quijtschelinge gedaen hebben, blijckende bij acte daervan hijer voorn folio (niets
ingevuld) overgelevert. Dus hijer bij verhael £ 16-13-04.
Den voorn. ontfanger maeckt mede hijer voorn folio 77 ende 246 vollen ontfanck van tweemael £ 5806-08 over de portie van die van Huijsduijnen in beijde de ommeslaegen vande £ 50.000,
ommegeslaegen in april ende september voorsz. Ende alsoe de Staten hemluijden de zelve
heurluijder portie quijtgeschonden ende geremitteert hebben, blijckende bij acte hijer voorn. folio 774
overgelevert. Dus hijer bij verhael £ 116-13-04.
3e somma van Vrieslant £ 624-08-11.
Zeevanck.
Desem voorn. ontfanger maeckt hijer voorn folio 247 verso vollen ontfanck vande somme van £ 43-0608 over de portie van die vande eijlande van Mercken inde voorsz. ommeslach van £ 50.000 gedaen
in september voorsz. Ende alsoe de Staten hemluijden daervan ten vollen ende gehelicken
quijtgeschonden ende geremitteert hebben, blijckende bij zeeckere acte van quijtscheldinghe hijer
voorn folio 771 overgelevert. Dus hijer de zelve £ 43-06-03.
e
4 somma van Zeevanck £ 43-06-03.
Folio 781.
Rijnlant.
Die van tHonterlant hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over heurluijder portie inden voorsz.
ommeslach van £ 50.000, blijckende bij tvoorsz. quoijer van restanten £ 11-13-04.
5e somme £ 11-13-04.
Delflandt.
Souteveen hebben betaelt alsvoorn £ 37-12-10.
6e somma £ 37-12-10.
Goude.
Heer Aertsberge hebben betaelt den voorn. Valckesteijn over haer portie inden voorsz. ommeslach,
blijckende als voorn £ 48-06-08.
Stolwijck onder Schoonhoven hebben betaelt alsvoor £ 65-16-08.

7e somma vande Goude £ 114-03-04.
5e somma vande £ 50.000 in september ’71 ommegeslaegen £ 1.490-00-08.
Folio 782.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn inde £ 16.837
ommegeslaegen in september 1571 voorsz. Daervan hijervoorn folio 260 et ultra vollen
ontfanck gemaeckt wordt.
Suijthollandt.
In Alblasserwaert.
Die van Slijdrecht hebben betaelt Franchois van Valckesteijn op reeckening van heurluijder portie
inden voorscr. ommeslach, blijckende bij tquoijher vande restanten hijer voorn folio 770 geroert £ 71.
Alblasserdam hebben betaelt op reeckeninge alsvoorn £ 100.
Ghijessendam met Ghijessenouderkerck hebben mede betaelt op reeckeninge alsvoorn £ 53-10-06.
Streeffkerck hebben mede betaelt alsvoorn op reeckeninge £ 32-06-11.
Nijeuwleckerlant hebben mede betaelt op reeckeninge alsvoor £ 50.
Vrije heerlicheijden in Alblasserwaert.
Folio 783.
Papendrecht hebben Franchois van Valckesteijn voorn. betaelt over heurluijden portie inde voorsz.
ommeslach £ 126-04-04.
Wijngaerden met Ruijchbrouck heeft mede betaelt op reeckeninge alsvoorn £ 35.
Puerssem heeft mede betaelt op reeckening alsvoorn £ 6.
Crimpenrewaert.
Die van Berchambocht hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over heure portie inden
voorscreven ommeslach, blijckende bij tquoijer vande restanten alsvoorn £ 299-06-03.
Leckerkerck hebben betaelt den voorn. Valckesteijn, blijckende alsvoorn £ 270-09-04.
Crimpen opte Lecke betaelt bij hemluijden alsvoorn £ 12-05-09.
Crimpen opte IJssel hebben betaelt alsvoorn £ 63-02-02.
Ouderkerck hebben betaelt alsvoorn £ 238-10-00.
Stolwijck hebben betaelt alsvoorn £ 144-05-00.
Prima somma £ 1.593-07-00.
Folio 784.
Vrieslandt.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 270 verso vollen ontfanck vande somme van £ 1.593-19-03
over de portie van die vanden eijlande van Texel inden ommeslach voorsz., daer van in vuijtgeven
genomen werdt hijer voorn. folio 733 over heurluijder gewoonlicke gratie, de somme van £ 531-06-06.
ende alsoe de Staten de zelve van Texel de resterende £ 1.062-12-09 geremitteert ende
quijtgeschonden hebben, omme redenen ende op conditien verclaert bij zeeckere acte hijer voorn folio
772 overgelevert. Dus hijer bij verhael de voorsz. somme van £ 1.062-12-09.
Den voorn. ontfanger maeckt hijer voorn. folio 271 mede vollen ontfang vande portie van die van
Petten inden voorsz. ommeslach. Ende alsoe de Staten hemluijden daervan gratie ende
quijtscheldinge gedaen hebben, blijckende bij acte hijer voor folio 774 overgelevert. Dus hijer bij
verhael over de zelve portie £ 9-00-09.
Den voorn. ontfanger maeckt hijer voorn folio 171 mede vollen ontfang vande portie van die van
Huijsduijnen inden voorsz. ommeslach. Ende alsoe de Staten hemluijden daervan gratie ende
quijtscheldinge gedaen hebben als voorn, blijckende bij acte daervan hijer voorn folio 774
overgelevert. Dus hijer over de voorsz. portie £ 63-02-02.
2e somma £ 1.134-15-03.
Folio 785.
Rijnlandt.
Die van Arleveen met Outshoorn hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over d’eene helft van
heurluijder portie inden voorsz. ommeslach, blijckende bij tquoijer vande restanten hijer voorn folio 770
geroert £ 85-12-11.
Die van Alckemade met Rijnsaterwoude hebben betaelt aenden voorn. Valckesteijn over trest vande
eerste helft van heurluijder portie inden voorsz. ommeslach £ 9.
De zelve hebben noch betaelt aen Cornelis van Coolwijck over de volle betalinge van dander helft der
voorsz. ommeslach, blijckende bij tvoorsz. quoijer van restanten ende reeckeninge bij hem den Staten
gedaen £ 108-03-09.
3e somma van Rijnlant £ 202-16-08.
Goude.
Die van Heer Aertsberge hebben betaelt aen Franchois van Valckesteijn over heurluijder portie inde
voorscreven ommeslach, blijckende alsvoorn £ 104-11-07.

Stolwijck onder Schoonhoven hebben betaelt alsvoor £ 142-08-11.
4e somma van Goude £ 247-00-07.
6e somma vande £ 41.837 in september ’71 ommegeslaegen £ 3.177-13-01.
Folio 786.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn vande zeven grooten
opde mergen ommegeslaegen in september 1571 voorsz., daervan hijer voorn folio 284 et ultra
vollen ontfanck gemaeckt wordt.
Rijederwaert.
Die van Roon met Pendrecht hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over heurluijder portie inden
voorscreven ommeslach, blijckende bij tquoijer vande restanten folio 770, hijer voorn geroert £ 14414-00.
Asperen.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 316 vollen ontfanck vande somme van £ 233-01-09 over de
portie van die van Asperen inden voorsz. ommeslach inden zeven grooten. Ende alsoe de Staten
deene helft vandijen hemluijden quijtgeschonden ende geremitteert hebben, blijckende bij acte ende
ordonnantie hijer voorn. folio 776 overgelevert. Dus hijer over de voorsz. geremitteerde eene helft £
16-10-10.
Heuckquelum.
Den voorn. ontfanger maeckt mede hijer voorn. folio 316 vollen ontfanck vande somme van £ 214-0006 over de portie van die van Heucquelum inden voorsz. ommeslach. Ende alsoe de Staten
hemluijden mede deene helft vandijen quijtgesconden ende geremitteert hebben, blijckende bij acte
ende ordonnantie hijer voorn. folio 776 overgelevert. Dus hijer over de voorscreven geremitteerde
eene helft £ 107-00-03.
Folio 787.
Vrieslandt.
Het volgende item is doorgehaald:
Desen ontfanger maeckt hijer voorn. folio (niets ingevuld) vollen ontfanck vande portie van die van
Texel inden ommeslach vande voorsz. zeven grooten, monterende ter somme van £ 157-10-00. Ende
alsoe de Staten hemluijden de zelve penningen quijtgeschonden ende geremitteert hebben, omme
redenen ende opde conditie verclaert bij acte hijer voorn folio (niets ingevuld) overgelevert. Dus hijer
de zelve £ 157-10-00.
Kanttekening: Alhier van desen van nieus in ontfang verantwoort wordt, tdem geroijeert.
Prima somma £ 368-05-02.
Goude.
Die van Brouck hebben betaelt Franchois van Valckesteijn over heurluijder portie inden ommeslach
vande zeven grooten voorsz. Blijckende bij tquoijer vande restanten hijer voorn folio 270 geroert £ 2208-01.
e
2 somma £ 22-08-01.
7e somma vande 7 groten in september ’71 ommegeslaegen £ 390-13-03.
Folio 788.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn vanden imposten
vanden jaere innegaende prima meij 1571. Daer van hijer voorn. folio 170 et ultra vollen
ontfanck gemaeckt wordt.
Eerst van impost van wijnen ende bijeren.
Alewijn Alewijns zoon impostmeester vande wijnen ende bijeren tot Dordrecht vanden jaere
innegaende prima meij 1571 als int hooft van desen heeft betaelt Franchois van Valckesteijn over den
e
6 laetsten termijn van zijne pacht der voorsz. impost, blijckende bij tquoijer vande restanten hijer
voorn folio 770 geroert, de somme van £ 1.250.
Cornelis Heijs pachter vanden voorsz. impost tot Geertruijdenberge heeft betaelt bij acte van
quijtscheldinge aen Cornelis van Coolwijck over trest van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij
tquoijer vande restanten voorsz., de somme van £ 28.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 171 verso vollen ontfanck vande voorsz. impost tot Gorchum
gepacht bij Adriaen van Cuijl. Ende alsoe de Staten hem daervan quijtgeschonden ende geremitteert
hebben de somme van £ 100. Blijckende bij acte der zelver quijtscheldinge, diemen hijer met brieven
van kennisse daerop dienen overlevert. Dus hijer de zelve £ 100.
Jan Adriaensz. pachter vanden voorsz. impost tot Asperen heeft betaelt Franchois van Valckesteijn
over den 3e laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tvoorsz. quoijer van
restanten, de somme van £ 53-06-08.

Folio 789.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 174 vollen ontfanck vanden voorsz. impost tot Alcmaer
gepacht bij Pieter Allertsz. Ende alzoe zijne excellentie bij advijse vanden gouveneur ende
gedeputeerden representerende de Staten van tNoorderlant, quijtgeschonden ende geremitteert heeft
de weduwe vande voorsz. Pieter de somme van £ 1.301-19-00 als reste vande pacht der zelver
impost, omme redenen verhaelt bij zeeckere haer requeste ende certificatie diemen hijer met
ordonnantie van zijne voorsz. excellentie overlevert. Dus hier de zelve £ 1.301-19-00.
Jan Willems zoon pachter vanden impost tot Medenblick heeft betaelt over den 3 e lesten termijn van
zijne pacht der zelver impost aen burgemeesteren der voorsz. stede de somme van £ 339. Welcke
penningen zij zeggen geëmploijeert te hebben inde gemeene saicke, alst blijckt bij recepisse van
Claes Jacobsz. ende Pieter Jansz. Eelkis burgemeesteren aldaer, diemen hijer overlevert. Dus hijer
de zelve £ 339.
Kanttekening: Overmits den oerlooge inden jaere 1572 overvallen meest alle die steden tot vervallinge
van costen den gemeene saecke belangende, elcx in den heuren penningen ontfangen, ingehouden
hebben vande imposten ende andere gemeene lants ommeslaegen die daer van geweest hebben
ende oock geheven zijnde reeckeninge te doen. Soe worden dese ende gelijcke parthijen hier gelden
mit (beste?) omme daervan het gemene lant te rekenen.
Dirck Heijnricxz. pachter vanden voorsz. impost tot Edam heeft betaelt over den 3 e lesten termijn van
zijne pacht der zelver impost aen burgemeesteren aldaer, de somme van £ 483-06-08. Welcke
penningen zij zeggen geëmploijeert te hebben tot des gemeen lants oncosten, alst blijckt bij recepisse
onder tsegel der voirsz. stede diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 483-06-08.
Folio 790.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 176 vollen ontfanck vande voorsz. impost tot Naerden
gepacht bij Jacob Heijnricxz. Ende alsoe de Staten de weduwe vande voorsz. Jacob quijtgeschonden
ende geremitteert hebben den 3 e laetsten termijn der voorsz. impost monterende ter somme van £
150-13-00, om redenen verhaelt bij zeeckere requeste diemen hijer met ordonnantie der voorsz.
quijtscheldinghe ende brieven van kennisse daerop dienen overlevert. Dus hijer de zelve £ 150-13-00.
Cornelis Willemsz. waert inden Gulden Hoorn tot Leijden pachter vanden voorsz. impost aldaer, heeft
betaelt Franchois van Valckesteijn over trest van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tvoorsz.
quoijer van restanten, de somme van £ 1.089-10-00.
Evert Dieloffs zoon pachter vanden voorsz. impost tot Woerden heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn voorsz. over trest van zijnen pacht der zelver impost, blijckende alsvoorn, de somme van
£ 215.
Jan Aerts zoon Munter pachter vanden impost tot Oudewater sijn laten inhoudende over tgeene hij als
rest van zijne pacht der voorsz. impost schuldich was de somme van £ 486. Ende dat op reeckeninge
zijnder sondije ende dienste. Blijckende bij tquoijer der voorsz. restanten. Dus hijer de zelve £ 486.
Cornelis Woutersz. van der Burch pachter vanden voorsz. impost tot Delft heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn over trest van zijnen pacht der voorsz. impost, blijckende alsvoorn de somme van £ 79009-06.
Folio 791.
Baernt Jansz. pachter vanden voorsz. impost inden Haige heeft betaelt Franchois van Valckesteijn
voorsz. op reeckeninge van zijne pacht der zelver impost, blijckende alsvoorn, de somme van £ 157.
Baert Jans zoon voorsz. heeft noch betaelt aen Cornelis van Coolwijck op reeckeninge alsvoorn,
blijckende bij tquoijer vande restanten voorsz., de somme van £ 54.
Dirck Lambrechtsz. pachter vanden voorsz. impost tot Schijedam heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn voorsz. op reeckeninge van zijne pacht der zelver impost, blijckende alsvoorn, de somme
van £ 100.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 178 vollen ontfanck vande pacht vanden voorsz. impost tot
Schijedam. Ende alsoe de Staten den voorn. Dirck Lambrechtsz. daervan quijtgeschonden ende
geremitteert hebben de somme van hondert ponden omme redenen verclaert bij zeeckere zijne
requeste diemen hijer met ordonnantie der voorsz. quijtscheldinge ende brieven van kennisse daerup
dienen overlevert. Dus hijer de zelve £ 100.
7e somma vanden impost van wijnen ende bier £ 6.668-04-10.
Folio 792.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden alsvoorn vanden impost van
tmaelgelt vanden jaere innegaende prima meije 1571. Daervan hijer voorn folio 180 et ultra
vollen ontfanck gemaeckt wordt.
Suijthollandt.
Dordrecht,

Lenaert Quirijnsz. pachter vanden voorsz. impost van tmaelgelt tot Dordrecht heeft betaelt Franchois
van Valckesteijn over den 3e laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tquoijer
der voorsz. restanten hijer voorn folio 770 geroert £ 371.
Boudewijn Harman Ghijsbrechtsz. pachter vanden voorscreven impost tot Papendrecht, Slijdrecht etc.
e
heeft betaelt Cornelis van Coolwijck over den 2 laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost
ende dat bij acte van quijtscheldinge, blijckende bij tvorrsz. quoijer van restanten £ 60.
Boudewijn Heerman Ghijsbrechts zoon pachter vanden voorsz. impost tot Puttershouck, Maesdam
etc. heeft betaelt Cornelis van Coolwijck voorsz. bij acte van quijtscheldinge alsvoorn over den 2 e
laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende ut supra £ 52-10-00.
Bastiaen Fransz. pachter vanden voorsz. inmpost tot IJsselmonde, Roon etc. heeft betaelt Cornelis
van Coolwijck voorsz. over den 2e laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij
zeecker zijne brieven diemen hijer overlevert £ 61.
Folio 793.
Desen ontfanger maeckt hijervoorn folio 182 vollen ontfanck vande voorsz. impost tot Zevenbergen,
gepacht bij Govert Jansz. backer. Ende alsoe de Staten hem daervan quijtgeschonden ende
geremitteert hebben de somme van £ 25, blijckende bij heurluijder ordonnantie diemen hijer
overlevert. Dus hijer de zelve £ 25.
Willem Jacobs zoon Croon pachter vanden voorsz. impost tot Geertruijdenberge heeft betaelt Cornelis
van Coolwijck over trest van zijnen pacht der zelver impost, blijckende bij tvoorsz. quoijer van
restanten £ 164.
Jacob Aerts zoon pachter van den voorsz. impost tot Woudrichem heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn over den tweeden laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende alsvoorn £
95.
Heijnrick Snouck pachter vanden voorsz. impost tot Gorinchem heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn voorsz. overt trest van zijne pacht der zelver impost £ 125.
Folio 794.
Jacob Minne Dircxz. pachter vanden voorsz. impost tot Zevenhuijsen, Waddincxveen, Blomendael etc.
heeft betaelt Franchois van Valckesteijn op reeckeninge van zijn pacht der zelver impost, blijckende
alsvoorn £ 82-03-00.
Jacob Minne Dircxz. voorsz. pachter vande impost alsvoorn heeft noch betaelt op reeckeninge van
zijne voorsz. pacht aen Cornelis van Coolwijck blijckende ut supra £ 50-03-00.
Jan Jansz. Lantman pachter vanden voorsz. impost tot Ouderkerck, Cralinger polder etc. heeft betaelt
Franchois van Valckesteijn op reeckeninge ende rest van zijne pacht de zelver impost, blijckende
alsvoorn £ 227.
Prima somma van Suijthollant £ 1.312-16-00.
Vrieslant.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 188 vollen ontfanck vande voorsz. impost tot Alcmaer
gepacht bij Nanninck Adriaensz. Ende alsoe de Staten de weduwe vanden voorsz. Nanninck,
Maritgen Gerrits dochter ende haer borgen omme zeeckere redenen bij twee diversche requesten
verhaelt quijtgeschonden ende geremitteert hebben over drie 4 e parten vande pacht der zelver impost,
de somme van £ 1.050, blijckende bij twee requesten respective gestelt diemen hijer met brieven van
kennisse daerop dienende tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 1.050.
Den voorn. ontfanger maeckt hijer voorn. folio 188 vollen ontfanck vanden voorsz. impost tot
Warmenhuijsen, gepacht bij Frans Boon. Ende alsoe de Staten gedoocht ende hem gegunt hebben
affslach an zijnen voorsz. pacht alle tgeene wes bij liquidatie ende reeckeninge tusschen hem ende
den voorn. ontfanger blijcken soude hem te coemen ende resteren vuijt saicke van verscheijden
reijsen, sommatien ende vacatien bij hem als deurwaerder vanden comptoire Dircx van Teijlingen in
staten saicken gedaen. Monterende de zelve ter somme van £ 61-08-00 alst blijckt bij zeecker quoijer,
inhoudende specificatie vandijen bijden voorn. ontfanger gehoort ende gesloeten. Welck men hijer
met ordonnantie vande voorn. Staten ende brieven van kennisse daerop dienen tsamen overlevert.
Dus hijer de zelve £ 61-08-00.
Folio 795.
Allert Cornelis zoon Schenck pachter vanden voorscreven impost tot Schaegen heeft betaelt
Franchois van Valckesteijn op reeckeninge van zijne pacht der zelver impost. blijckende bij tvoorn.
quoijer van restanten £ 150.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 188 verso vollen ontfanck vanden voorsz. impost tot
Hoochtwoude gepacht bij Frans IJsbrants zoon. Ende alsoe de Staten hem trest der zelver pacht
monterende ter somme van £ 137-10-00 quijtgeschonden ende geremitteert hebben omme redenen
bij zeeckere request verhaelt, diemen hijer met ordonnantie der voorsz. quijtscheldinge daerop dienen
tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 137-10-00.

Desen ontfanger maeckt hijer voor folio 180 vollen ontfanck vande pacht der voorsz. impost vander
Schellinck ende Vlijelant gepacht bij Jacob Luijges poorter tot Medenblick. Dwelcke volgende tvoorsz.
quoijer van trestanten schuldich gebleven is over de volle pacht vandijen de somme van £ 44. Ende
alsoe den zelven Jacob ende Gerrit Folckertsz. chierurgijn zijne borge deser werelt overleden zijn
sonder eenige goeden achtergelaeten te hebben, waervan men tvoorsz. achterwesen soude moegen
executeren, wesende zijne kinderen eensdeels int weeshuijs gebracht, blijckende bij attestatie van
schepenen der voorsz. stede, diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 44.
Folio 796.
Den voorn. ontfanger maeckt noch hijer voorn folio 190 vollen ontfanck vanden voorsz. impost tot
Eijnchuijsen gepacht bij Pieter Wiggersz. Daervan burgemeesteren der voorsz. stede ontfangen
hebben de somme van £ 80. Ende die geëmploijeert tot toernstinge van schepenen van oirloege, alst
blijckt bij certifficatie van burgemeesteren voorsz. onder tzegel van saicken der voorsz. stede, diemen
hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 80.
Jan Baerntsz. pachter der voorscreven impost tot Hoorn heeft betaelt Franchois van Valckesteijn op
reeckeninghe vanden 2e laetsten termijn der zelver impost, blijckende bij tvoorscreven quoijer van
restanten £ 87.
Jan Baerntsz. voorsz. heeft noch betaelt aen Cornelis Berchout op reeckeninge alsvoorn, als blijckt bij
tvoorsz. quoijer van restanten £ 150.
Folio 797.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 190 verso vollen ontfanck vande pacht der voorsz. impost tot
Wormer pachter Cornelis Ziboutsz. Ende alsoe de Staten omme zeeckere merckelicke redenen bij
zijne requeste verclaert hem daervan quijtgeschonden ende geremitteert hebben de somme van £
259, blijckende bij acte der zelver quijtscheldinge opde voorscreven requeste gestelt, diemen hijer met
brieven van kennisse daerop dienende tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 259.
Pieter Pietersz. pachter der voorscreven impost tot Westwoude heeft betaelt Franchois van Valcksteijn
e
over den 2 laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tvoorsz. quoijer van
restanten £ 72.
Lauris Heijnricx zoon schout tot Schermer pachter vanden voorsz. impost tot Velsen heeft betaelt
joncheer Diederick Sonoij over den 2 e laesten termijn van zijne pacht der voorsz. impost, blijckende bij
copie van zijn recepisse diemen hijer overlevert. De somme van £ 103-10-00.
2e somma van Vrieslant £ 2.244-08-00.
Rijnlant.
Heijnrick Jansz. pachter vanden voorsz. impost tot Woerden heeft betaelt Franchois van Valckesteijn
over den 2e laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tvoorsz. quoijer der zelver
impost, blijckende bij tvoorsz. quoijer van restanten £ 110.
Folio 798.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 194 vollen ontfanck vanden voorsz. impost tot Oudewater
e
gepacht bij Wouter Jansz. Pomeren. Ende alsoe de Staten zijne weduwe over den 2 laetsten termijn
vandijen quijtgeschonden ende geremitteert hebben, monterende ter somme van £ 115-10-00 omme
redenen bij zeeckere haer requeste verhaelt diemen hijer met acte der zelver quijtschelinge ende
brieven van kennisse daerop dienen overlevert. Dus hijer de zelve £ 115-10-00.
Cornelis Franckesz. pachter der voorsz. impost tot Soetermeer, Zegwaert etc. heeft betaelt Franchois
van Valckesteijn over trest van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tquoijer der restanten
voorsz. £ 29-12-00.
Gillis Gerritsz. pachter der voorsz. impost tot Noortwijck heeft betaelt Franchois van Valckesteijn op
reeckeninge vanden 2e laesten termijn vanden zelven impost, blijckende alsvoorn £ 43-01-00.
3e somma van Rijnlant £ 298-03-00.
Delflant.
Adriaen Fijck pachter der voorscreven impost tot Delft heeft betaelt Franchois van Valckesteijn over
trest van zijne pacht der voorsz. impost de somme van £ 1.546-13-06, blijckende bij tvoorsz. quoijer
van restanten. Dus hijer de zelve £ 1.546-13-06.
Heijndrick Jacobsz. waechmeester pachter der voorsz. impost inden Haige heeft betaelt Cornelis van
Coolwijck op reeckeninge van zijne pacht der zelver impost, blijckende alsvoorn £ 138
Folio 799.
Cornelis Dircxz. timmerman heeft betaelt Franchois van Valckesteijn over trest van zijne pacht der
voorsz. impost tot sGravesande, blijckende alsvoorn £ 13.
Claes Cornelisz. pachter der voorscreven impost tot Vlaerdingen heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn voorn. over den 2e laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende alsvoorn
£ 46-10-00.
3e somma van Delflant £ 1.744-03-06.

8e somma vant gemael £ 8.599-10-06.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden vanden impost van tslachgelt
vanden jaere innegaende prima meije 1571. Daervan hijervoorn folio 198 et ultra vollen
ontfanck gemaeckt wordt.
Suijthollandt.
Bastiaen Frans zoon pachter vanden voorsz. impost van tslachgelt tot Papendrecht heeft betaelt
Franchois van Valcksteijn over den 2 e laetsten termijn van zijnen voorsz. pacht, blijckende bij tquoijer
vande voorsz. restanten hijer voorn. folio 770 geroert £ 26.
Folio 800.
Andries Willemsz. pachter vanden voorscreven impost tot Gorinchem heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn voorn. over den 2e laetsten termijn van zijne pacht der voorscreven impost, blijckende bij
tquoijer vande restanten voorsz.
Prima somma van Suijthollant £ 251.
Kennemerlant.
Jan Thonisz. tot Wormer pachter vanden voorsz. impost aldaer heeft betaelt alsvoorn over den 2 e
laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende ut supra £ 67-10-00.
2e somma £ 67-10-00.
Vrieslant.
Ghijsbrecht Pauw pachter vanden voorsz. impost tot Alcmaer heeft betaelt alsvoorn over den 2 e
laetsten termijn van zijnen pacht der zelver impost, blijckende ut supra £ 75.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn vollen ontfanck folio 2 verso vanden voorsz. impost tot Schaegen
gepacht bij Hans Fraeijenburch. Ende alsoe de Staten hem daervan quijtgeschonden hebben de
somme van £ 25 omme redenen verhaelt bij zeeckerr zijne requeste diemen hijer met ordonnantie der
zelver quijtscheldinge ende brieven van kennisse daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 20.
Jan Willems zoon pachter vanden voorsz. impost van Texel heeft betaelt aen burgemeesteren der
e
stede van Medenblick over den 2 laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, de somme van £
18. Welcke burgemeesteren zeggen de zelve penningen geëmploijeert te hebben in gemeen lants
saicken, blijckende bij heurluijder recepisse overgelevert hijer voorn folio 789. Dus hijer de zelve £ 18.
Folio 801.
Lenaert Ghijsbrechts zoon pachter der voorsz. impost tot Medenblick is schuldich gebleven over den
2e laetsten termijn der zelver impost, blijckende bij tquoijer vande restanten hijervoorn geroert, de
somme van £ 40. Daervan desen rentmeester nijet tegenstaende zijne naersticheijt daeromme
gedaen nijet en heeft connen consequeren overmits den voorsz. Lenaert ende zijnre borgen buijtens
lants gestorven zijn sonder ijet achtergelaten te hebben, alst blijckt bijde certificatie van schepenen
der voorsz. stede overgelevert hijer voorn folio 796. Dus hijer bij verhael de zelve £ 40.
Luijtgen Gerrits zoon pachter der voorsz. impost tot Eijnchuijsen heeft betaelt over den 2 e laetsten
termijn van zijnen pacht der zelver impost ende dat an provisie ende victualie bij hem gelevert opde
schepen van oirloege de somme van £ 113-10-00. Blijckende bij attestatie van burgemeesteren der
voorsz. stede hijervoorn folio 796 overgelevert. Dus hijer de zelve £ 113-10-00.
Cornelis Laeckeman pacht vanden voorsz. impost tot Hoorn heeft betaelt Franchois van Valckesteijn
over den 2e laetsten termijn van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tquoijer van restanten hijer
voorn folio (niet ingevuld) geroert £ 212-10-00.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio (niet ingevuld) vollen ontfanck vanden voorscreven impost tot
Naerden, gepacht bij Heijnrick Bruijnsz. Ende alsoe de Staten zijne weduwe over trest vandijen
quijtgeschonden hebben de somme van £ 17-10-00 omme redenen verhaelt bij zeecker haere
requeste diemen hijer met ordonnantie der zelver quijtscheldinge ende brieven van kennisse daerop
dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 17-10-00.
Folio 802.
Jacob Bruneel pachter der voorscreven impost tot Noortwijck heeft betaelt Cornelis van Coolwijck op
reeckeninge van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tquoijer van restanten hijer voorn folio
207 geroert, de somme van £ 14.
Cornelis Franckesz. collecteur der voorsz. impost heeft betaelt op reeckeninge van zijne voorsz.
collectatie tot Soetermeer, Zegwaert etc. aen Franchois van Valckesteijn £ 31-19-00 ende aen
Cornelis van Coolwijck £ 22-04-00 die daervan den Staten hebben gerespondeert, blijckende bij
tvoorsz. quoijer van restanten. Ende alsoe desen ontfanger vande voorscreven twee parthijen geen
ontfanck en maeckt, soe wordt tzelve hijer gestelt voor memorie.
Heijnrick Jans zoon schout tot Reijnsaeterwoude ende pachter vanden voorsz. impost aldaer, heeft
betaelt Franchois van Valckesteijn op reeckeninge van zijne pacht der voorsz. impost, blijckende bij
tvoorsz. quoijer van restanten, de somme van £ 70-06-00.

Den zelven Heijnrick Jans zoon heeft noch betaelt op reeckeninghe van zijne pacht voorsz. aen
Cornelis van Coolwijck, blijckende als voorn £ 18.
Folio 803.
Wijffven weduwe Ghijsbrecht Pieters zoon pachtersse der voorsz. impost tot Woerden heeft betaelt
e
Franchois van Valckesteijn over den 2 laetsten termijn van haer pacht der zelver impost, blijckende
alsvoorn £ 100.
Pel Adriaens zoon pachter der voorsz. impost tot Oudewater heeft betaelt Franchois van Valckesteijn
voorsz. over trest van zijne pacht der zelver impost, blijckende als voorn £ 43.
3e somma van Vrieslant, Amsterlant, Rijnlant £ 841-16-00.
Delflandt.
Adriaen Fijck pachter der voorsz. impost tot Delft heeft betaelt Franchois van Valckesteijn voorsz. over
trest vande zijne pacht der zelver impost, blijckende alsvoorn £ 284.
Jacob Jacobs zoon de Cat pachter der voorsz. impost binnen Daege (Den Haag) heeft betaelt
Franchois van Valckesteijn voorsz. op reeckeninge van zijnen pacht der zelver impost, blijckende
alsvoorn £ 106-09-00.
Den zelven Jacob Jacobs zoon heeft noch betaelt op reeckeninge alsvoorn aen Cornelis van
Coolwijck alst blijckt bij tquoijer der voorscreven restanten £ 109-11-00.
Folio 804.
Het volgende item is doorgehaald:
Adriaen Cornelis zoon pachter der voorscreven impost tot sGravesande heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn voorsz. op reeckeninge van zijne pacht der voorsz. impost, blijckende alsvoorn, de
somme van £ 48.
Kanttekening: De £ 48 zijn betaelt aan Franchois van Valckesteijn, daeromme dese hier geroijeert.
Jan Cornelis zoon schout in Maeslant heeft betaelt den voorn. Valckesteijn op reeckeninge van zijne
pacht vanden voorsz. impost op Maeslant voorseijt blijckende alsvoorn. De somme van £ 7.
Meester Caerl Lambrechts zoon pachter der voorscreven impost der stede van Schiedam heeft betaelt
op reeckening vanden 2e laetsten termijn van zijnen pacht der voorsz. impost aen Cornelis van
Coolwijck ende dat bij acte van quijtscheldinge. De somme van £ 50 munte voorn. alst blijckt bij
tvoorscreven quoijer van restanten hijer voorn folio 770 geroert. Dus hijer de zelve £ 50.
Jan Vos pachter der voorscreven impost binnen der stede der Goude heeft betaelt Cornelis van
Coolwijck de de somme van £ 316-11-01. Ende dat over trest van zijnen pacht der zelver impost,
blijckende bij tquoijer vande restanten hijer voorn folio 770 geroert. Dus hijer de zelve £ 316-11-01.
4e somma van Delflant, Goude etc. £ 873-11-01.
9e somma van slachgelt £ 2.073-17-01.
Folio 805.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden vanden impost van fluwelen
ende satijnen vanden jaere innegaende prima meij 1571, daervan hijervoorn folio 211 et ultra
vollen ontfanck gemaeckt wordt ende hijer bij verhael gestelt worden alsvoorn.
Suijthollandt.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 211 verso vollen ontfanck vande voorsz. impost van fluwelen
ende satijnen etc. binnen der stede van Gorichum, gepacht bij Gerrit van Heusden Fransz..Daerinne
begrepen den impost vanden olije aldaer die als reste vandijen schuldich gebleven is de somme van £
166-12-00, blijckende bij tquoijer vande restanten voorsz. Ende alsoe de Staten de weduwe vande
voorscreven Gerrit de zelve somme quijtgeschonden ende geremitteert hebben, mits dat zij soude
overleveren in handen van desen ontfanger de restanten der voorscreven bij haer man gepachte
imposten alst blijckt bij ordonnantie der zelver quijtscheldinge ende telle quelle, specificatie der voorsz.
restanten diemen hijer tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 166-12-00.
Cornelis Jacobsz. van Blocklant pachter der voorsz. impost tot Oudewater heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn over trest van zijne pacht der zelver impost, blijckende bij tquoijer van restanten voorsz. £
110-05-00.
Folio 806.
Kennemerlant.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 213 vollen ontfanck vanden voorsz. impost tot Alcmaer,
gepacht bij Pieter Adriaensz. Spangaert. Ende alsoe de Staten zijne weduwe quijtgeschonden ende
geremitteert hebben de somme van £ 65 ende dat over een derde paert van tgeene hij als reste van
dijen ten comptoire van desen ontfanger schuldich gebleven was, omme redenen bij zeeckere haere
requeste verhaelt diemen hijer met ordonnantie der voorsz. quijtscheldinge ende brieven van kennisse
daerop dienende tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 65.

Pieter Jans zoon Vries pachter der voorsz. impost tot Medenblick heeft betaelt over den 2 e laetsten
termijn van zijnen voorsz. pacht aen burgemeesteren van Medenblick voorsz. de somme van £ 21.
Welcke burgemeesteren zeggen de zelve penningen geëmploijeert te hebben in des gemeen lants
saicken. Blijckende bij heurluijder recepisse overgelevert hijer voorn folio 789. Dus hijer de zelve £ 21.
e
Pieter Heijne zoon pachter der voorsz. impost tot Eijnchuijsen heeft betaelt over den 2 laetsten
termijn der zelver impost aen burgemeesteren der zelver stede, de somme van £ 52-10-00. Welcke
burgemeesteren zeggen de zelve penningen geëmploijeert te hebben tot toerustinge van schepen van
oirloege. Alst blijckt bij heurluijder attestatie hijer voorn. folio 796 overgelevert. Dus hijer de zelve £ 5210-00.
10e somma van fluwelen laeckenen £ 415-07-00.
Folio 807.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden vanden impost van booter
ende kees ofte waechgelt vanden jaere innegaende prima meije 1571, daervan hijer voorn folio
217 et ultra vollen ontfanck gemaeckt wordt ende hijer bij verhael gestelt worden alsvoorn.
Ghijsbrecht Heerman pachter der voorsz. impost tot Dordrecht heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn op reeckeninge van zijnen pacht der zelver impost. Blijckende bij tvoorsz. quoijer van
restanten hijer voorn folio 770 geroert, de somme van £ 46.
Willem Fredericx zoon alias Paertshooft pachter der voorscreven impost tot Eijnchuijsen heeft betaelt
over den 2e laetsten termijn der zelver impost aen burgemeesteren der zelver stede, de somme van £
50. Welcke burgemeesteren zeggen de zelve penningen geëmploijeert te hebben tot toerustinge van
schepen van oirloeghe alst blijckt bij heurluijder attestatie hijer voorn folio 796 overgelevert. Dus hijer
de zelve £ 50.
Claes Jans zoon waechmeester tot Hoorn pachter vanden voorscreven impost aldaer heeft betaelt
Franchois van Valckesteijn over den 2e lesten termijn van zijnen pacht der zelver impost. Blijckende bij
tvoorscreven quoijer van restanten hijer voorn folio 770 geroert, de somme van £ 617.
Folio 808.
Pieter Thonis zoon pachter der voorsz. impost tot Alcmaer heeft betaelt Franchois van Valckesteijn
voorsz. over den 2e laetsten termijn der zelver impost, blijckende als voorn de somme van £ 404.
Pieter Jans zoon Vries pachter der voorsz. impost tot Medenblick heeft betaelt over den 2 e laetsten
termijn van zijnen pacht der zelver impost aen burgemeesteren der zelver stede, de somme van £ 3610-00. Welcke burgemeesteren zeggen de zelve somme geëmploijeert te hebben in des gemeen lants
saicken. Blijckende bij heurluijder recepisse hijer voorn folio 789 verso overgelevert. Dus hijer de zelve
£ 36-10-00.
Thomas Sijmonsz. pachter der voorsz. impost tot Edam heeft betaelt aen burgemeesteren der voorsz.
stede over den 2e lesten termijn van zijnen pacht der voorsz. impost, de somme van £ 140. Welcke
burgemeesteren verclaeren de zelve penningen geëmploijeert te hebben tot gemeen lants oncosten.
Blijckende bij heurluijder recepisse ende attestatie diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 140.
Jan Jansz. schoenmaecker pachter der voorsz. impost tot Rotterdam heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn over trest van zijnen pacht der zelver impost blijckende bij tvoorscreven quoijer van
restanten de somme van £ 105-10-00.
Folio 809.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 223 vollen ontfanck vanden voorsz. impost tot Schaeghen
gepacht bij Nanninck Adriaens zoon. Ende alsoe de Staten de weduwe vande voorsz. Nanninck,
Maritgen Gerritsdr. ende haer borgen om zeeckere redenen bij twee diverssche requesten verhaelt,
e
quijtgeschonden ende geremitteert hebben over drie 4 parten vande pacht der zelver impost, de
somme van £112-10-00. Blijckende bij twee diverssche ordonnantien opde voorsz. requesten
respective gestelt hier voorn folio 794 verso met brieven van kennisse daerop dienende tsamen
overgelevert. Dus hijer de zelve £ 112-10-00.
11e somma van boeter, caes ende waechgelt £ 1.511-10-00.
Ander vuijtgeven van parthijen ontfangen ofte quijtgeschonden vanden impost vande olije
ende harinck vanden jaere innegaende prima meije 1571 voorsz., daervan hijer voorn. folio 223
verso et ultra vollen ontfanck gemaect wordt ende hijer bij verhael gestelt worden alsvoorn.
Pieter Alewijns zoon collecteur vande voorsz. impost vanden olije tot Dordrecht heeft betaelt op
reeckeninge zijnder voorsz. collectatie aen Franchois van Valckesteijn ofte Cornelis van Coolwijck, de
somme van £ 166-05-00 die den Staten daervan hebben gerespondeert ende dat boven de somme
van £ 172-10-00 bij desen ontfanger van te voorens ontfangen ende hijer voorn folio 224
gerespondeert. Ende alsoe den voorn. ontfanger vande voorsz. somme van £ 166-05-00 bijden
voorsz. Valckesteijn ofte Coolwijck ontfangen, geen ontfanck en maeckt. Soe werdt tzelve hijer
alleenlick gestelt voor memorie.

Folio 810.
Jan Claes zoon burgemeester tot Hoorn ende pachter vanden voorsz. impost vanden olij aldaer heeft
betaelt Franchois van Valckesteijn over den 2 e lesten termijn van zijne pacht der zelver impost.
Blijckende bij tvoorsz. quoijer van restanten hijer voorn folio 770 geroert, de somme van £ 14-10-00.
Harman Harmans zoon pachter vanden voorsz. impost vanden harinck tot Dordrecht heeft betaelt trest
van zijne pacht der zelver impost aen desen ontfanger. Daerom alhijer van dijen nijet.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 227 verso vollen ontfanck vanden voorsz. impost vanden
harinck tot Alcmaer gepacht bij Frans IJsbrantsz. Ende alsoe de Staten hem de zelve pacht
monterende ter somme van £ 26 quijtgeschonden ende geremitteert hebben omme redenen verhaelt
bij zeeckere zijne requeste hijer voorn folio 795 met acte der voorsz. quijtscheldinge over gelevert.
Dus hijer de zelve £ 26.
Allert Waelwijck pachter der voorsz. impost vanden harinck tot Hoorn heeft betaelt Franchois van
Valcksteijn over den 2e lesten termijn van zijnen pacht der zelver impost. Blijckende bij tvoorsz. quoijer
van restanten, de somme van £ 11.
Folio 811.
Dirck Piet pachter der voorscreven impost vanden harinck tot Medenblick heeft betaelt Franchois van
Valckesteijn voorn. over de volle pacht der voorscreven impost, blijckende alsvoorn £ 5-10-00.
Gerbrant Brouwer pachter vande voorscreven impost vanden harinck tot Eijnchuijsen heeft betaelt
over de volle pacht der voorscreven impost aen burgemeesteren der zelver stede de somme van £ 21.
Welcke burgemeesteren verclaren de zelve penningen geëmploijeert te hebben tot toerustinge van
zeeckere schepen van oirlooch, alst blijckt bij heurluijder attestatie onder tzegel der voorscreven
stede, overgelevert hijer voorn folio 796. Dus hijer de zelve £ 21.
Evert Pieters zoon pachter vanden voorsz. impost tot Schijedam heeft betaelt Cornelis van Coolwijck
over den 2e lesten termijn der voorsz. pacht ende dat bij acte van quijtscheldinghe. Blijckende bij
tvoorsz. quoijer van restanten hijer voorn folio 770 geroert de somme van £ 14-10-00.
e
12 somma van olie, harinck etc. £ 92-10-00.
Folio 812.
Ander vuijtgeven van quijtscheldingen bij mijnen heeren de Staten gedaen van imposten,
ommeslaegen ende anders, daervan hijer voorn ontfanck gemaeckt ende verantwoort werdt,
die alhijer overzulcx werden gestelt bij manijer van verhael.
Eerst van imposten verpacht voorden tijt innegaende den 15 e octobris 1500 tseventich ende
expirerende ultima aprilis ofte prima meije een en tseventich daeraen volgende.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folio 500 verso ontfanck vande somme van £ 27 over de volle
pacht vanden impost vande wijnen ende bijeren bij Jan de Feijter gepacht tot Leerdam. Ende alsoe de
zelve van Leerdam als subieckt wesende den grave van Buijren als heer van Leerdam voorsz.,
sustineren ongehouden te wesen de zelve imposte te betaelen. Zulcx dat den voorn. pachter daervan
helder noch penninck heeft ontfangen. Soe hebben mijnen heeren de Staten voorn. den voorn.
pachter dijen overmits ende omme redenen breder bij zeeckere zijne requeste verhaelt vanden voorn.
pacht verdraegen alst blijckt bij apostille gestelt opde voorsz. requeste in date den 15 e septembris
1571 diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 27.
Den voornompden ontfanger maeckt noch ontfanck hijer voorn folio 20 vande somme van £ 25 munte
voornompt over de volle pacht vanden impost van fluwelen, boeter, kaes, slachgelt, olije etc. bij Jan de
Feijter, int laest voorgaende articule genomineert gepacht tot Leerdam voorsz. voor gelijcke tijt
alsvoorn. Dan alsoe de Staten omme redenen bij tvoorsz. laest voorgaende articule verclaert hem
daervan verdraegen hebben alst blijckt bij acte van quijtscheldinge aldaer overgelevert. Dus hijer
dezelve £ 25.
Folio 813.
Den voornoempden ontfanger maeckt noch ontfanck hijer voorn folio 14 vande somme van £ 118
munte voorn over de volle pacht vanden impost van tgemael tot Heusden ende omleggende dorpen
als Veen, Aelburch, Heesbeen, Wijck etc. voorden voorscreven tijt gepacht bij Pieter Jansz. de Backer
voorde somme van £ 118. Ende alsoe die van Wijck omme redenen bij zeecker des voorsz. pachters
requeste verhaelt, sustineren ongehouden te wesen den zelven impost te betaelen. Soe hebben de
Staten den voornoempde pachter de voorscreven zijne pacht gerestringeert ende hem vuijt saicke
vandijen affslach verleent vande somme van £ 18 munte alsvoorn, alst blijckt bij heur E. apostille
gestelt opde requeste in date den 19e meije 1571 diemen hijer met brieve van kennissse daerop
dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 18.
Den voornompden ontfanger maeckt noch ontanck hijer voorn folio 19 vande somme van hondert
ponden munte voorn. over de volle pacht vanden impost van tslachgelt ende gemael tot Haestrecht,
Roesendael, tlandt van Steijn, van Vlijet ende tveer buijten Oudewater, voorden voorscreven tijt

gepacht bij Jacob Cornelis zoon secretaris tot Haestrecht voiorscreven voorde somme van hondert
ponden. Ende alsoe hem bij die van Oudewater belet is geweest de collectatie der voorscreven
imposten tot Rosendael, Heeckendorp ende tlant van Vlijet voorscreven. Soe hebben de Staten hem
vuijt saicke vandijen quijtgeschonden een (derde deel) van zijne voorsz. pacht, beloepende ter somme
e
van £ 33-06-08, alst blijckt bij heurluijder E. apostille in date den 12 junij 1571 gestelt op zeeckere
des voorsz. pachters requeste diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 33-06-08.
Folio 814.
Den voornompden ontfanger maeckt noch ontfanck hijer voor folio 32 verso vande somme van acht
ende vijftich ponden over de volle pacht vanden imposten van tslachgelt tot Heusden ende
omleggende dorpen als Veen, Aelburch, Heesbeen, Wijck etc. voorden voorsz. tijt gepacht bij
Goessen Anthonisz. voorde voorsz. somme van £ 58. Ende alsoe die van Wijck omme redenen bij
zeeckere des voorsz. pachters requeste verhaelt sustineren ongehouden te wesen den zelven impost
te betaelen. Soe hebben de Staeten den voorn. pachter de voorsz. zijne pacht gerestringeert ende
hem vuijt saicke van dijen affslach verleent vande somme van derthijen ponden munte voorn. alst
blijckt bij heurluijder E. appoinctement in date den 29 e augusti 1571 gestelt op zeeckere des voorsz.
pachters requeste diemen hijer met brieven van kennisse daer op dienende tsamen overlevert. Dus
hijer de zelve £ 13.
Den voornompden ontfanger maeckt noch ontfanck hijer voorn folio 35 vande somme van hondert
vijftich ponden over de volle pacht vanden impost van tslachgelt tot Haerlem ende Hillegom voorden
voorscreven tijt, gepacht bij Cornelis Lambrechts zoon voorde voorscreven somme van £ 150. Ende
alsoe den voorscreven impost van Hillegom andermael verpacht is geweest tot Noortwijck, in vougen
dat den voorscreven pachter daervan nijet althoos en heeft ontfangen. Soe hebben mijnen heeren de
Staeten hem vuijt saicke vandijen doen restitueren de somme van zeven ponden munte alsvoorn, alst
blijckt bij heurluijder E. apostille in date den 19e meij ’71, gestelt op zeeckere des voorsz. pachters
requeste diemen hijer met zijne recepisse daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 7.
Folio 815.
Den voornompden ontfanger maeckt noch ontfanck hijer voorn folio 35 vande somme van hondert
twee ponden over de volle pacht vanden impost van tslachgelt tot Beverwijck ende dorpen van
Crommenijerdijck, gepacht voorden voorscreven tijt bij Adam Willemsz. voorde voorscreven somme
van £ 102. Ende alsoe den voorscreven impost van Crommenijerdijck andermael verpacht is geweest
tot Wormer, in vougen dat den voorsz. pachter daervan althoos nijet en heeft ontfangen. Soe hebben
mijnen heeren de Staeten hem vuijt saicke vandijen doen restitueren de somme van vijer ponden
derthien scellingen 6 penningen munte voorscreven, alst blijckt bij heurluijder E. apostille in date den
27e junij 1571, gestelt op zeecker des voorscreven pachters requeste diemen hijer met zijne recepisse
daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 4-13-06.
Folio 816.
Den voornompden ontfanger maeckt noch ontfanck hijervoorn folio 56 vande somme van £ 529 munte
voorn. over de volle pacht vanden impost van tslachgelt tot Enchuijsen, gepacht voorden voorsz. tijt bij
Pieter Baerts zoon voorde voorscreven somme van £ 529. Dan alsoe den zelven pachter hem bij
requeste aen mijnen heeren de Staten gedoleert heeft gehadt, seggende dat hij nijet anders en wiste
off hij hadde den zelven impost gepacht nijet meer als voor £ 29. Soe is hem bij heurluijder E. om
zeecker consideratien de zelve pacht geremitteert geweest, mits dat hij den zelven impost soude doen
collecteren te zijnen coste ende daervan doen behoorlicke reeckeninghe. Ende tgunt daervan coemen
soude betaelen ten comptoire van desen ontfangher alst blijckt bij apostille ofte appoinctement van
e
mijnen heeren de Staten voorsz. in date den 28 octobris 1570 gestelt op zeeckere des voorscreven
Pieter Baernts zoons requeste diemen hijer overlevert. Ende en heeft den voorscreven impost bij
collectatie alsvoorn nijet meer vuijtgebracht als £ 40-07-00, blijckende bij gesloeten reeckeninge
daervan gedaen voor gedeputeerden van mijnen heeren Staten voorscreven hijermede overgelevert.
Welcke £ 40-07-00 getrocken vande voorsz. £ 529, comt dat den ontfanger voorn. hijer voorn. te veele
in ontfange heeft gebracht de somme van £ 488-13-00. Dus hijer de zelve £ 488-13-00.
13e somma vande quijtschelding vanden voorsz. imposte £ 616-13-02.
Quijtscheldingen van ommeslagen van imposten.
Folio 817.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn. folijs 124, 245, 271 vollen ontfanck vande portie van die van
Baccum inde £ 41.000 ommegeslaegen in april 1571. Noch van heurluijder portie inde £ 50.000 ende
41.000 ommegeslaegen in september 1571. Ende alsoe mijnen heeren de Staten de zelver van
Baccum geremitteert ende quijtgeschonden hebben alle tgeene de ingesetenen vanden zelven dorpe
die geduijerende de laeste troublen gestorven ofte vervreemt zijn inde zelve ommeslaegen schuldich
zijn gebleven, insgelijcx heurluijder portie inde £ 41.000 als rest van tconinckinne gelt ommegeslaegen
in januario 1572, daervan desen ontfanger apart van verantwoorden sal alst blijckt bij heurluijder E.

appoinctemente in date den 29 e augusti 1579. Beloepende die portie vande zelve gestorven ende
vervreemde persoenen in alle de voorsz. ommeslaegen ter somme van £ 129-15-06. Blijckende bij
verclaringe ende brieve van kennisse van Adriaen Jacobs zoon Hals ingeseten vanden zelven dorpe
diemen hijer met het voorscreven appoinctement van quijtscheldinge tsamen overlevert. Dus hijer de
zelve £ 129-15-06.
Den voornompden ontfanger maeckt hijer voorn folio 319 ontfanck vande somme van £ 1.517-17-04
over t7e achtste jaer atterminatie ende respijt bijde Staeten inde maent van november 1564 gegunt
dijen vanden eijlande van Texel van allen heuren achterwesen, twelck zij schuldich waeren zoe vande
ordinaris als extra ordinaris beeden, thijenden penninck, mergengelt etc. totten voorsz. jaer ’64 toe
excluijs, verscheenen tselve 7e achtste jaer Cormisse 1571 tijde dese reeckeninge. Ende alsoe de
voorscreven Staten bij acte vande 4e septembris 1578 die vanden voornompden eijlande gegunt ende
geaccordeert hebben te moegen verstrecken, bekeeren ende emploijeren tot vorderinge,
opmaeckinge ende reparatie van heurluijder dijcken, alle restanten die zijluijden ende dingesetenen
vandijen alsnoch schuldich moegen wesen vuijt saicke van eenige voorgaende contributien ende
ommeslagen gevallen voorden jaere 1573, daerinne de voorsz. £ 1.517-17-04 mede begrepen zijn,
zoe zijluijden den zelve somme ten dage van t’obtinement der voorsz. acte noch schuldich waeren.
Behoudelick dat zijluijden de jegenwoordige ende toecoemende lasten vande gemeene imposten
ende excijssen mede sullen helpen draegen als andere landen. Blijckende bijde voorscreven acte
overgenoemen hijer voorn folio 7(68). Dus hijer als penningen gereeckent ende nijet ontfangen de
zelve £ 1.517-17-04.
Folio 818.
14e somma van quijtscheldinge van oude ommeslagen £ 1.647-12-10.
e
4 grosse somma van penningen bij Franchoijs van Valckesteijn ontfanger duerv… hij gerekent heeft
van penningen bij steen ontfangen ende van enige quijtscheldinge. Comt £ 27.114.
Ander vuijtgeven van restanten vande ommeslagen gedaen inden jaere 1571 daer van hijer
voorn ten vollen verantwoort wordt. Welcke restanten vermits de armoede ende bederffenisse
zoe deur inundatien als oirloege vande plaetsen hijernaer verclaert bij desen ontfanger tot
noch toe nijet en hebben connen geïnt worden. Ende soude den voorn. ontfanger ofte zijne
gecommitteerde de zelve dijen overmits alsnoch qualicken connen executeren sonder verder
last ofte expresse ordonnantie van mijnen heeren de Staten daertoe te hebben, mits welcken
de zelve parthijen alhijer als penninghen gereeckent ende nijet ontfanghen, in vuijtgeven
werden gebracht. Omme bij mijnen heeren de Staten voorscreven daerop geordonneert te
werden, zoe die ten raide bevinden zullen.
Eerst van restanten inde £ 50.000 ommegeslaeghen in april 1571, daervan hijer voorn folio 65
verso et ultra verantwoort wordt.
Folio 819.
Suijthollant.
Slijdrecht £ 66-14-00.
Alblas £ 133-??-??.
Alblasserdam £ 65.
Bleskensgrave £ 54-??-??.
Molenaersgrave £ 46.
Ghijessendam met Gijessenoudekercke £ 113.
Streeffkerck £ 137-06-08.
Nijeuleckerlandt £ 90.
Branick ende Ghijbelant £ 66-13-04.
Vrije heerlicheden in Alblasserwaert.
Papendrecht £ 58-06-08.
Wijngaerden £ 35.
Hoffweghen £ 7-18-04.
Folio 820.
Hardijncxvelt £ 54-03-04.
Ghijessennijeuwerkerck £ 58-06-08.
Puerssem £ 21-13-04.
Slingelant £ 10-16-08.
Ottelandt £ 24-03-04.
Laechblocklandt £ 17-10-00.
Goudriaen £ 17-10-00.
Rijerwaerdt.

Oist ende west Barendrecht £ 37-10-00.
Prima somma onder Suijthollandt £ 1.162-01-03.
Goijlandt.
Teercoop £ 16-13-04.
e
2 somma in Goijlant £ 16-13-04.
Goude, Arckel ende Heusden.
Haestrecht £ 81-12-??.
Folio 821.
Vlist met Bonrepas £ 12-10-11.
Tlant van Liesvelt £ 50.
Halff de Nijeupoort £ 22-10-00.
Scheluijnen £ 18-06-08.
Nijeuwelant £ 70-16-08.
Hoornaer £ 40.
Hoochblocklandt £ 55.
3e somma van Arckel ende Heusden £ 350-17-07.
Vrieslandt.
Toege suijvers £ 46-11-04.
4e somma van Vrieslant £ 46-11-04.
Priman somma van resten vande £ 50.000, £ 1.577-03-06.
Folio 822.
Andere restanten inde £ 41.837-10-00 ommegeslaegen in april 1571 voorsz., daervan hijer
voorn folio (niets ingevuld) et ultra vollen ontfanck gemaeckt wordt.
Alblasserwaert.
Slijdrecht £ 72-02-06.
Alblas £ 144-05-00.
Alblasserdam £ 70-06-05.
Bleskijnsgraef £ 58-12-01.
Molenaersgrave £ 50-09-09.
Ghijssendam £ 122-12-03.
Nijeuleckerlant £ 194-14-09.
Branck ende Ghijbelant £ 172-02-06.
De vrije heerlicheijt in Alblasserwaert.
Papendrecht £ 63-02-02.
Folio 823.
Wijngaerden £ 37-17-03.
Hoffwegen £ 8-11-03.
Hardincxvelt £ 58-12-1½.
Ghijessennijeuwerkerck £ 63-02-02.
Puerssem £ 23-08-??.
Slingelandt £ 11-14-04.
Ottelandt £ 26-02-10.
Laechblocklandt £ 18-18-07.
Goudriaen £ 67-12-04.
Crimpenerwaert.
Berckouw £ 43-16-06.
Prima somma van Suijthollant £ 1.208-03-10.
Kennemerlandt.
Folio 824.
Catwoude £ 42-01-05.
Vrieslandt.
Tooghe £ 144-05-00.
Goijlandt.
Teecoop £ 18-00-07.
2e somma van Kennemerlant, Vrieslant, Goijlant £ 204-07-01.
Goude ende Arckel.
Haestrecht £ 176-14-01.
Vlist met Bonrepas £ 66-14-04.
Halff de Nijeupoort £ 23-06-10.

Gouderack £ 0-14-09.
Schelluijnen £ 19-16-01.
Nijeulandt £ 76-12-07.
Folio 825.
Hoornaer £ 43-05-06.
Hoochblocklandt £ 59-10-00.
Middelcoop £ 37-17-03.
3e somma van Goude, Arckel £ 505-12-02.
2e somma vande £ 41.837-10-00 van april ’71, £ 1.918-03-02.
Ander restanten inde 7 grooten opde merghen ommegeslaegen in april ’71 voorsz., daervan
hijer voorn. folio 147 et ultra ten vollen verantwoort wordt.
Zuithollandt.
Heer Otten gors £ 7-09-07.
In Alblasserwaert.
Seventhijen een halff mergen toecomende den ambochtsheer van Alblas £ 3-01-03.
Folio 826.
Vrieslandt.
Vanden Jenel dat onbedijckt lant is, leggende aende zuijtoostzijde van Tooge, groot 48 mergen £ 808-00.
Schellinck van 280 mergen £ 49.
Delflant.
THonterlandt onder Naeltwijck van 57 mergen drie hont £ 10-01-03.
Goude.
Brouck vande 128 mergen £ 14-17-01.
Arckel.
TNeereijnde van Spijck onder Renoij £ 33-12-00.
Heusden.
Noordeloos van 1.650 mergen £ 288-15-00.
3e somma vande restanten vande 7 groten van april ’71, £ 422-15-03.
Folio 827.
Andere restant inde 2 st. opde mergen ommegeslaegen in april 1571 voorsz., daervan hijer
voorn. folio 92 et ultra vollen ontfanck gemaeckt wordt.
Suijthollandt.
Heer otten gors £ 4-05-06.
Alblasserwaert.
Seventhijen ende een halve merghen toecomende den heer van Alblas 35 st.
De Pelsser van tweende twintich mergen £ 2-04-00.
Rijderwaert.
Tsoemer heijlige geestlant ende vande bedijckte Clem, groot 53 mergen £ 2-08-00.
Slingelande van Bonavontura £ 2-10-00.
Vrieslandt.
Die van Jenel £ 4-16-00.
Folio 228 is niet aanwezig.
Folio 829.
Schielandt.
Die 70 verloren margen tusschen Bleijswijck ende Zevenhuijsen £ 7.
THonterlandt onder Naeltwijck £ 4-07-00.
Goude ende Heusden.
Brouck £ 12-16-01.
TNeereijnde van Spijck onder Renoij £ 20-16-00.
Noordeloos £ 165.
4e somma vande reste vande 2 st. in april ’71 ommegeslaegen £ 265-17-07.
Folio 830.
Andere restanten inde £ 50.000 ommegeslaeghen in september 1571, daer van hijer voorn folio
(niets ingevuld) et ultra vollen ontfanck gemaeckt ende verantwoort wordt.
Alblasserwaert.
Slijdrecht £ 66-13-04.
Alblas £ 133-06-08.
Alblasserdam £ 65.
Bleskinsgrave £ 54-03-04.

Molenaersgrave £ 46-13-04.
Ghijessendam £ 113-06-08.
Nijeuleckerlandt £ 90.
Branck ende Ghijbelant £ 66-13-04.
Vrije heerlicheijt in Alblasserwaert.
Folio 831.
Papendrecht £ 48-06-08.
Wijngaerden £ 35.
Hoffwegen £ 7-18-04.
Hardincxvelt £ 54-03-04.
Ghijessennijeuwerkerck £ 58-06-03.
Purssen £ 21-13-03.
Slingelant £ 10-16-08.
Ottelandt £ 24-03-04.
Laech Blocklandt £ 17-10-00.
Goudiraen £ 62-10-00.
Crimpenrewaert.
Cralinger polder £ 0-23-03.
Folio 832.
Berckouw £ 20-16-08.
Vrieslandt.
Tooge £ 46-11-04.
Goijlandt.
Tecoop £ 16-18-03.
Goude.
Haestrecht £ 81-13-??.
Vlist met Bonrepas £ 30-16-08.
Tlant van Liesvelt met Ammers £ 50.
Halff de Nijeupoort £ 22-10-00.
Gouderack £ 54-03-04.
Arckel.
Scheluijnen £ 18-06-08.
Folio 833.
Nijeulandt £ 70-16-08.
Hoornaer £ 40.
Hoochblocklant £ 55.
Middelcoop £ 23-16-00.
e
6 somma vande restanten vande £ 50.000 in septembris anno 1571 ommegeslaegen. Comt £ 1.51717-03.
Ander restanten inde £ 41.000 ommegeslaegen in september 1571, daer van hijer voorn folio
240 et ultra vollen ontfanck gemaeckt wordt.
Suijthollandt.
Slijdrecht per reste £ 73-05-00.
Alblas £ 144-05-00.
Alblasserdam per reste £ 40-12-10.
Folio 834.
Bleskinsgrave £ 59-04-00.
Molenaersgrave £ 50-09-09.
Ghijessendam met Gijessenouderkerck £ 191-14-00.
Streeffkerck per reste £ 266-19-05/
Nijeuleckerlant per reste £ 144-14-??.
Branck ende Ghijbelant £ 144-14-??.
Vrije heerlicheijden int Alblasserwaert.
Wijngaerden £ 39-14-07.
Hoffwegen £ 8-11-03.
Hardincxvelt £ 117-04-00.
Ghijessennijeuwerkerck £ 98-04-04.
Purssem per reste £ 40-17-07.
Folio 835.
Slingelandt £ 11-14-04.

Ottelandt £ 26-02-10.
Laeckblocklandt £ 18-18-07.
Goudriaen £ 67-12-04.
Crimpenrewaert.
Cralingerpolder £ 10-16-04.
Berckouw £ 45-01-06.
Kennemerlandt.
Catwoude £ 42-01-05.
Vrieslandt.
Tooge £ 144-05-00.
Goijlandt.
Folio 836.
Teecoop £ 18-00-07.
Goude.
Haestrecht £ 176-14-01.
Vlist met Bonrepas £ 33-07-02.
Halff de Nijeupoort £ 24-06-10.
Gouderack £ 48-12-00.
Arckel.
Scheluijnen £ 19-16-08.
Nijeulandt £153-94-04.
Hoornaer £ 43-05-06.
Leerbrouck £ 63-02-02.
Hoochblocklant £ 119-00-01.
Folio 837.
Middelcoop £ 85-14-07.
Oisterwijck met Kedichem £ 76-12-07.
7e somma van restanten vande £ 41.000 in september anno ’71 ommegeslaegen £ 2.650-17-11.
Andere restanten onde zeven groten opde mergen ommegeslaegen in september 1571 voorsz.,
daervan hijer voorn folio 294 et ultra vollen ontfanck gemaeckt ende verantwoort wordt.
Suijthollandt.
Heer Otten gors £ 7-09-07.
Alblasserwaert.
Alblasserdam over 50 mergen £ 7-15-00.
Noch over 17 een halff mergen £ 3-01-03.
Folio 838.
Swenscae bij Ghijssendam 35 st.
Vrije heerlicheijden onder Alblasserwaert.
Alblasserdam £ 3-06-06.
Papendrecht £ 3-16-00.
Ruijge ende Bloote Peluwe £ 3-10-00.
Rijederwaert.
Nijeu Strijen £ 3-10-00.
Cromstrijen per reste £ 13-13-01.
Kennemerlandt.
Dorre Geestmeer £ 4-14-09.
Folio 839.
Vrieslandt.
Jenel £ 8-08-00.
Schellinck £ 49.
Delfflandt.
THondterlandt onder Naelwijck £ 10-01-03.
Schijelandt.
Loenen per reste £ 3-11-02.
Goude ende Heusden.
TNedereijnde van Spijck onder Renoij £ 36-08-00.
Noordeloos £ 288-15-00.
8e somma van resten vande 7 groten ommegeslaegen in september anno 1571, £ 449-15-08.

Folio 840.
Ander vuijtgeven van quijtscheldingen ende restanten inden impost vanden jaere innegegaen
prima meij ’71, daervan hijer voorn folio 169 et ultra, vollen ontfanck gemaeckt ende
verantwoort wordt ende die alhijer overzulcx gestelt worden bij verhael.
Eerst vande quijtscheldingen.
Desen ontfanger maeckt hijer voorn folijs 209 ende 216 vollen ontfanck vanden imposten van
tslachgelt ende vande zijde ende wollelaeckenen inden Haige vanden voorsz. jaere 1571, gepacht bij
Jacob Jacobsz. de Cat. Ende alsoe de Staten daervan quijtgeschonden hebben Trijntgen Allertsdr.
zijne weduwe om merckelicke redenen bij zeecker haer requeste verhaelt, de somme van £ 296-10-00
blijckende bij apostille ende ordonnantie vande voorsz. Staten in date den 9 e julij 1580 opde voorsz.
requeste gestelt diemen hijer met kennisse daerop dienende overlevert. Dus hijer de zelve £ 296-1000.
Van restanten inden voorsz. imposten de anno 1571 die desen rentmeester nijet jegenstaende
zijn debuoir daeromme gedaen nijet en heeft connen recouvreren.
Maelgelt Vianen.
Jan Ghijsbrechts zoon in Heijcoop is schuldich per reste van zijn pacht vanden voorscreven impost
van tmaelgelt tot Vianen, hijer voorn folio 184 verantwoort de somme van £ 119. Daer borge voor is
Ghijsbrecht Cornelisz zoon boode tot Heijcoop ende Adriaen Woutersz. tot Vianen. Van welcke reste
sonder executie van des voorsz. pachter ofte zijne borgen goeden nijet en is recouvreren. Welcke
executie desen rentmeester sonder expresse last van mijnen heeren de Staten nijet en heeft
geraeden gevonden te doen. Te min wesende jurisdictie van Vianen alwaer hem tselve sonder
oppositie nijet en soude toegelaeten hebben geweest. Dus hijer de zelve £ 110.
Folio 841.
Nijeupoort ende Streeffkerck.
Jacob Jacobsz. Veen pachter vanden voorsz. impost van tmaelgelt tot Nieupoort, Streeffkerck etc.
hijer voorn folio 185 verantwoort, is schuldich per reste van zijnen pacht vanden voorscreven impost
de somme van £ 51-14-00. Wijens erffgenamen request hebben gepresenteert aen mijnen heeren de
Staten, versouckende van tselve rest om redenen bijde voorscreven requeste verhaelt quijtscheldinge,
waerop alsnoch nijet en is geordonneert. Dus hijer dezelve £ 51-14-00.
Noordeloos, Laechblocklant.
Adriaen Cornelisz. pachter vanden voorscreven impost tot Noordeloos, Laechblocklant hijer voorn folio
185 verantwoort, is schuldich over trest van zijne pacht der voorsz. impost, de somme van vijftich
pont. Welcke pachter noch zijne borgen desen rentmeester tot noch toe nijet en heeft connen
becoemen. Dus hijer de zelve £ 50.
Waddincxveen, Blommendael, Moordrecht ende Gouderack, Nieuwerkerck, Boscoop,
Middelburch, Rewick, Sluipick, Sevenhuijsen ende Moercapelle.
Derffgenaemen van Jan Minne Dircxz. te Goude pachter vanden voorscreven impost vant maelgelt
inde voorscreven dorpen hijer voorn folijs 185, 186 ende 187 verantwoort, is schuldich over trest
vanden voorscreven impost de somme van £ 170-04-00, waervan desen rentmeester tot noch toe nijet
en heeft comme recouvreren vermits den boel vanden voorsz. Jan Minne Dircxz. van weghen zijn
dochter aengevaert is bij Harman Dircxz. waert int Hart ter Goude, onder benefitie van inventaris.
Zulcx dat desen rendant int executeren vant voorsz. rest sonder ordonnantie van mijnen heeren de
Staten apparentelick oppositie soude genoeten. Dus hijer de zelve £ 170-04-00.
Folio 842.
Sijmon Harmansz. van Weijringen pachter van tvoorscreven impost tot Texel is schuldich over den
pacht der zelver impost hijer voorn folio 189 verantwoort, de somme van £ 110. Maer alsoe den zelven
Harman ofte zijne borgen qualicken ende sonder groote costen nijet en souden zijn te becommen, soe
is memorie gelaeten den schout van Texel ten eijnde hij mijnen heeren vande Reeckeninge metten
eersten adverteerwaer den zelven pachter ende borgen hem onthouden ten eijnde men de voorsz.
pacht innen mach. Twelck noch nijet en is gedaen. Dus hijer de zelve £ 110.
Amsterdam.
Maelgelt ende waechgelt.
IJsbrant Stevensz. alias Brantgen is schuldich over trest van zijne pacht der voorsz. impost vant
maelgelt ende waechgelt hijer voorn folio 191 verso et 120 ten vollen verantwoort, de somme van £
1.773. Te weten vanden voorsz. impost van tmaelgelt £ 750-13-04. Daer borge voor is gewerden
Steven Willemsz. zijn vader ende Claes Dircxz. Ende vanden voorsz. impost van twaechgelt £ 1.02206-08. Daer borge voor is den voorsz. Steven Willemsz. ende Gerrit Claesz. Van welcke reste desen
rentmeester nijet jegenstaende zijn debuoir daeromme gedaen, nijet en heeft connen recouvreren
hebbende te meermaelen den voroscreven IJsbrant daervoorn doen sommeren, die altijt ter
antwoorde gaff dvoorscreven resterende somme aen quitantien van renten spreeckende op tgemeen

landt betaelt te hebben ende dat hij daervan soude commen ten comptoire affreeckenen. Maer zijende
desen rendant dat hij van dijes te doene in gebreecke bleeff, heeft geauctoriseert gehadt Adriaen van
Groenesteijn deurwaerder omme den voorsz. IJsbrant te verseeckeren ende hem alhijer inden Haige
gevanckelick te brengen. Te welcken fijne den zelven deurwaerder geassisteert met vijer schouten
dienaeren der stede van Amsterdam hem gevonden heeft gehadt tot Ouderkerck ten huijse vanden
zelven IJsbrant, dwelcke tselve gewaer werdende is verloopen ende heeft hem getransporteert inden
lande van Cleeff zonder achtergelaeten te hebben goeden waeraen men executie vant voorsz. rest
soude hebben moegen dirigeren. Blijckende bij attestatie vanden voorn. deurwaerder ende dienaeren
hijer overgelevert. Ende voor zoe veel als aengaet de goeden vande voorsz. borgen, verstaet desen
rendant dat de zelve ongelijck boven de waerde met renten belast ende beswaert zijn. In vougen dat
hij dexecutie daeran nijet en soude connen doen sonder expresse last ende ordonnantie van mijnen
heeren de Staten, vermits de oppositie van preferentie die hem int executeren van heur goeden soude
gemoeten. Dus hijer dezelve £ 1.773.
Folio 844.
Haege.
Het volgende item is doorgehaald:
Heijnrick Jacobsz. waechmeester is schuldich over trest van zijne pacht inden voorsz. impost van
tmaelgelt inden Haige hijer voorn folio 196 verantwoort, de somme van £ 36. Welck rest den zelven
Heijnrick sustineert ten achteren te wesen aende abdij van Loosduijnen ende grave van Boussu, die
hij seijt noijt den voorsz. impost betaelt te hebben, nijet jegenstaende de zelve bij zijne pachtcedulle
nijet en zijn geëxcipieert geweest. Blijckende bij zijne requeste, apostille ende advijs daerop gestelt
diemen hijer overlevert. Dus hijer de zelve £ 36.
Slachgelt Alphen.
Dirck Lourisz. pachter vanden voorscreven impost tot Alphen hijer voor folio 218 verantwoordt, is
schuldich over trest van zijnen pacht der voorsz. impost van tslachgelt £ 188-10-00, waervan desen
rentmeester alsoe den voorsz. pachter ende Jan Sijmonsz. tot Couwerkerck zijne borge overleden zijn
sonder eenige goederen achtergelaeten te hebben. Blijckende bij trelaes des deurwaerders hijer over
gelevert, nijet en heeft connen recouvreren. Dus hijer de zelve £ 88-10-00.
8e somma van quijtscheldinge ende van enige gratien £ 2.669-18-00.
Folio 845.
Ander vuijtgeven van quijtscheldingen extraordinaris bij desen rentmeester verantwoort in
zijne 3e reeckeninge vanden jaere 1500 tseventich.
Desen ontfanger heeft ontfanck gemaeckt ende den Staten verantwoort bij zijne voorsz. derde
reeckeninghe vanden jaere 1500 tseventich vande somme van £ 1.517-17-04 over tsevenste 8e jaer
atterminatie die van Texel gegunt van zeecker achterstal, twelck zij tgemeen landt schuldich waeren.
Welcke somme zijluijden ten comptoire van desen rendant, vermits de innudatie geschijet int jaer
tseventich, schuldich zijn gebleven. Ende alsoe de Staeten bij acte vanden 4 e septembris 1578
hemluijden gegunt ende geaccordeert hebben tot vorderinghe ende opmaeckinge van heurluijder
dijcken, alle tgeene zijluijden tgemeen lant schuldich waeren vuijt saicke van d’ommeslaegen gedaen
totten jaere 1573. Blijckende bij acte over genoemen hijervoorn folio 772. Dus hijer bij verhael de
zelfde £ 1.517-17-04.
9e somma van quijtscheldinghe vande partije op voirgaende rekening gebrocht in ontfang £ 15.018-1704.
5e grossa somma vande restanten ende enighe quijtscheldinge hiervoor verhaelt £ 12.959-05-10.
Folio 846.
Ander vuijtgeven van wedden faetsoen van rekening, vacatie van commissarissen tot auditie
vande voorsz. ende van andere parthijen.
Eerst wordt hier in vuijtgeeff gebrocht over den wedde van desen ontfanger, daervan zijn recht zoude
wesen den 125e penning van £ 409.143-19-02. Dan alzoe van dien moeten getoegen worden £
13.301-08-07 inden ontfang voorsz. begrepen als hier voor folio 320 verso, die allen spruijten vuijt
deses ende defecten (...) quitantie zoe aldaer blijct. Noch £ 35.304-15-04 vande ordinaris gratien inde
twie mael £ 50.000 ende van £ 1.517-07-04 van die van Texel heur achterstallen. Van welke drie
parthijen maeckende £ 50.124-01-03 desen ontfanger ghien salaris comt. Noch hier van getoegen £
18.122-10-00 bij F. Valckesteijn ende andere ontfangers ende noch £ 12.523-01-10 die meer hier door
reste coemen, belopende die selve parthijen £ 30.645-11-10. Van welcke twee leste parthijen regardt
genoemen sal worden (….) salariesen opte naevolgende rekening als aldaer breder verhaelt sal
worden. Dus hier geleden alleen over die ordinaris wedden vande somme van £ 328.374-06-00. Comt
over den 100 ende 25e penning £ 2.627.
Voor het pampier maecken minuteren ende grosseren dese rekening groot 849 bladen, van het blat 2
st. als nae ouder gewoente, comt £ 84-18-00.

Van het binden van dese rekening mit die copien, item die vacatien vanden commissarissen tot auditie
van dese van het verh..kenen van andere saicken dese rekening ende het slot van dien
concernerende, sal gebrocht opte naevolgende rekening. Daeromme alhier van dien niet.
6e grossa et somma van wedden etc. comt £ 2.711-18-00.
Folio 847.
Totalis somma van alle den vuijtgeven deser reeckeninge comt £ 405.336-19-04.
Dus comt meer ontfangen ende deser ontfanger hier schuldich blijft die somme van £ 3.806-19-09.
Een stuk van de rechter zijde ontbreekt.
Noch blijft desen ontfanger …… bij sloete van zijn naestvoorgaende rekening als dese naeluijden ….
staet auctentique ……….wijlen Mr. Adriaen Numan in zijn (leven) rekenmeester gek…. die somme
van £ 40.546-14-09.
Belopende die voorsz. twie parthijen van sommen die dese ontfanger hier schuldich blijft £ 44.400.
Dair tegens men desen ontfanger schuldich blijft bij sloete van de eerste sijne rekening van £ 271.000
gevallen ende verschenen den 14e augusti anno 1570 ende geslooten den 18 e junij anno 1572, die
somme van vijf ende twintich duijsent neghen ende dertich ponden elliff schellingen zes penningen.
Dese afgetoegen vande voersz. £ 44.453-14-06.
Comt dat dese ontfanger hier noch schuldich blijft die somme van £ 19.314-03-00.
Welcke somme gedraegen is tot laste van sese rendant op zijn naevolgende ende leste trekening als
dese folio 297. Dus hier quijte.
Folio 848.
Aldus gehoort, gerekent ende gesloeten inden Camer van Hollant inden Hage bij jonker Jan van
Mathenesse heer van Riviere, Mr. Pouwels Buijs, advocaet vanden lande van Hollant ende Dirck de
Bie rekenmeester, gecommitteerden vande Staten van Hollant ende bij Jacob van Beveren van wegen
die stadt van Dordrecht, Matheus Augustijnsz. Steijn van wegen die stadt van Haerlem ende bij
Cornelis Pietersz. Beaumont van die stadt Delft van wegen heurs steden, deur bevel vande selfde
Staten ten overstaen mede van Cornelis Harmansz. van Naerden meester vande Rekening des
graeflickheijts van Hollant, deur laste vande voorn. Staten opten vierden februari anno 1500 een ende
tachtich nae gemene scrijfven.

NAAMLIJST

Aecken Cornelis Cornelisz. van 571
Margriet Cornelis Claasz. van 480
Aalbout Joost 608
Aalbrechtsdr. Lijsbeth 371
Stijntgen – Braseman 663
Aalbrechtsz. Floris 565
Crijn 59-184
Geertruida Maarten 495
Pieter 173-201
Aelst Anna van 596
Willem van 596
Aelsten Cornelis 539
Aartsdr. Grietgen – Huigensz. 436
Lijsbeth – van Bolgersteijn 573
Margriet 425-433
Aartsz. Adriaan 598-599
Jacob 183-793
Jan 426

Jan – Boot 576
Jan – van Diemen 493
Jan – Moel 553-681
Jan – Munter 177-790
Mr. Cornelis 355-358-609
Cornelis – van der Hooch 608
Pieter 435
Quirijn – Verhooch 355-357
Thomas 415
Vrank 609
Witte – van Houve 425-426-552
Abacus Jan Lubbertsz. alias 541
Abelsz. Pieter 738-741
Abrahamsz. Jacob – Boot 524
Adamsz. Dirk 414
Sebastiaan 420
Adolfsdr. Elisabeth – van Limburch 490
Adolfsz. Vrederik – van Limburch 490
Adriaansdr. Adriaantgen – Kerckwerve de jonge 500
Adriaantgen – Kerckwerve de oude 500
Anthonia 339-342-343
Barbara 497
Jopken -- van Cappellen 640
Clara 425-565
Margriet 430-560-644
Mariken 430-645
Adriaansz. Adriaan 377-432
Adriaan – van Blijenburch 336-340-467-614
Anthonis 648
Dammas 645
Dirk 504
Emanuel 224
Gerrit – Cool 349-356-476-523-524-531
Maritgen Gerrit – Cool 524
Gillis 349
Goossen 363-527-582
Heiman – van Blijenburch 340-341
Jacob – van der Wijel 605
Jan 58-496-788
Jan – Bonsen 172-200
Joost 342
Christiaan – van Schijndel 513
Claas – van Dam 574
Cornelis 612
Lieven – Kerckwerve 500
Adriaan Lieven 511
Jop Lievin 641
Louris Lieven 639-640
Maarten 643
Mathijs 645
Melis 354-358-362
Nanning 55-188-223-794-809
Pelle 208-803
Pieter 452-495-525-532
Pieter – Collaert 495
Pieter – Spangaert 212-806
Pouwels 346
Sebastiaan 647
Willem 468-583
Adulgen Frans Jansz. van 659

Agileus Mr. Heindrik 333
Albout Wolfaart 634
Alewijnsz. Alewijn 170-788
Anthonis 632
Floris 425
Claas 595
Pieter 224-809
Alida 429-435
Alckemade Agatha van 619
Dirk van 524
Catharina van 573
Alckmaer Maarten Jacobsz. van 402
Allertsdr. Trijntgen 840
Allertsz. Frans 388
Frans – van Diemen 406
Harman 374-388
Harman – van Diemen 392
Pieter 789
Willem – van Diemen 694
Grietgen Willem – van Diemen 704
Willem – alias Backer 630
Almaras 605
Almonde Jan van 609
Alphaartsdr. Grietgen – Willemsz. 400
Neeltgen – Willemsz. 400
Alphaartsz. Gerrit – Willemsz. 400
Alva hertog van 742-743-749-753
Ambrosiusdr. Machtelt 699
Amelisdr. Haasken – van Oudewater 680
Amelisz. Dirk 563
Ancelmusdr. Isebeau – de Boot 638
Maaiken – de Boot 638
Ancelmusz. Ancelmus – de Boot 638
Anthonis – de Boot 638
Andriesdr. Marijken 496
Andriesz. Dirk 585
Jacob 535
Jan 535
Pieter – van der Heede 499
Willem – van Sonnevelt 617
Anneken 515-600-603
Anthonisdr. Johanna – de Boot 638
Josina – Bargainge 460
Catharina – Bargainge 460
Neeltgen – Muijs 465
Neeltgen – Nicasius 457
Anthonisz. Allert – Muijs 349
Anthonis 465
Arend 386-415
Barnard – Bargainge 450
Dirk 397-415-484
Gerrit 175
Goossen 814
Jacob 192-195
Jacques – Willemsz. 641
Jan 201-800Jan – Pietersz. 324-510
Jan – Block 453-505-512
Jan – Brasser 62
Cornelis 543-626

Pieter 219-808
Pieter – Bargainge 460
Willem 477-626
Wouter 183-338
Apersz. Jan Jan 350-351-352-364-472-473-583
Pieter Jan 583
Stijnken Jan 583
Arenberge 165
Arendsdr. Trijntgen 568
Arendsz. Anthonis 386
Heindrik 528
Heindrik – van der Dussen 656
Jan 648
Cornelis 528
Maritgen Pieter 645
Vrank 528
Mr. Willem 462
Argensdr. Margriet 358-361
Arisz. Melis 56
Arnoultsdr. Josina – Sasbout 446-448-689
Cornelia – Sasbout 446-448-689
Liedewij – Sasbout 446-448-689
Machtelt – Sasbout 446-448-689
Arnoutsz. Arnout 199
Artus Mr. Willem 328-581
Asperen Mr. Pieter van 429
Assendelft de heer van 335-443-447-451-452
Adriana van 592-605
Alida van 509
Anna van 635
Barthout van 594
Dirk van 331-603
Heindrik van 603-605-663
Catharina van 331-335-502-536-583
Margriet van 471
Marie van 612
Walraven van 635
Augustijnsz. Huibrecht 54
Jacob – Stalpaert 742
Matheus – Steijn 848
Avesaet Alida van 439-442
Baartsz. Jan 654
Pieter 55-816
Adriaan Pieter 555-557
Baatsz. Cornelis 404
Backer Duifgen Claas Simonsz. 665
Pieter Jansz. de 813
Willem Allertsz. alias 630
Balige 510
Baltensz. Joris 353-480
Bammen Anna 481
Catharina 481
Ban Mr. Willem 654
Bancken Hillegonde Simonsdr. 407
Catharina Simonsdr. 407-546
Simon 422
Banne Mr. Joost 508
Bannen Maria Jansdr. 671
Barendsz. Adriaan 439-574
Barend 478

Dirk 358-361
Jan 190-417-488-541-632-665-796
Jan Jansz. 691
Lein 646
Willem 387-541-666-668-699-704-706
Bargainge Anthonis Marie 460
Barnard Anthonisz. 460
Josina Anthonisdr. 460
Catharina Anthonisdr. 460
Pieter 460
Pieter Anthonisz. 460
Barckman Dirk Jansz. 56
Bartelsz. Heindrik 170
Bartholomeesz. Mr. Claas 336
Lucas 375
Rochus 502
Vrank – van Diemen 471-474
Barthoutsdr. Mariken 354-476-523-530-534
Barthoutsz. Jacob 337
Cornelis 338-634
Wouter 337
Barvaige Engebrecht van 590
Barwoutsz. Maarten 346-518
Basgen Claas 384-387
Beaumont Cornelis Pietersz. 848
Beauvoir Anna Heindriksdr. de 440-503
Beeckesteijn Jan van 384-422
Beemd Claas van 683
Been Adriaan Heindriksz. 597
Beest Mr. Dirk van 592
Beiersz. Jacob 622
Bellemaer Jan Jacobsz. 485
Benekelaers Maria 686
Benninck Agatha 386
Annitgen 386
Geertgen Cornelisdr. 422
Jacob Willemsz. – alias Huigensz. 394
Jan 386
Joost 671
Cornelis 383
Lijsbeth 386
Maritgen 386
Tzije 386
Berendrecht Willem van 500
Berch Barnaart van der 509
Berchout Cornelis 795
Bergevaerder Adriaan Pietersz. 667
Jan Philipsz. 674
Berckenroede Cornelis van 629
Besemer Anthonis Jansz. 657
Beukelsz. Jan Gerrit 368
Beveren Jacob van 848
Bije Anneken Jorisdr. de 533
Dirk de 848
Dirk Jorisz. de 348-738-740-744-767
Joost Huigensz. 364
Joost Jacobsz. van der 437-470-747-765
Bijen Cornelis du 649
Bicker Mr. Pieter 373
Billeau Jan 639

Binnelantsbaerder 408
Binsch Gillis Gillisz. van 572
Bisschop Marijken Willemsdr. 349-358-362
Blaeuwen Heindrik Pietersz. den 754
Bleijswijck Aafken Evertsdr. van 347
Adriana Evertsdr. van 529
Blidderswijck Anna van 590
Mr. Jan van 589-590
Catharina van 590
Steven van 365-366-589
Blicquenaulx Collaart 389
Block Jan Anthonisz. 453-505-512
Wouter Jansz. 512
Blocklandt Cornelis Jacobsz. van 215-805
Mr. Maarten 668
Blommendael J. Willemsz. 323
Blijenburch Adriaan van 338-342
Adriaan Adriaansz. van 336-340-467-614
Heiman van 337-338-339-589
Heiman – Adriaansz. van 340-341
Cornelis van 338
Boelen Dirk 544
Claas 491
Liedewij 540
Neeltgen 421
Neeltgen Claasdr. 371
Emme 544
Emme Jan Maartensz. 386
Boen Mr. Lenert 614
Boenchem Margriet van 347
Boerman Jan Jacobsz. alias 344
Bogert Mr. Jacob 633
Bois Johan du 447
Boisoit Maria 629-652-693
Bol Mr. Jacob 615-646
Pieter 599
Bolgersteijn Lijsbeth Aartsdr. van 573
Bom Anthonis 535
Bombergen Maria van 499
Bonert Louris Jansz. 643
Bonsen Jan Adriaansz. 172-200
Bont Jan Claasz. 540
Boogaert Pieter Willemsz. 379
Boon Aafgen Fransdr. 450
Frans 188-794
Boot Alida 352-635-684
Ancelmus de 638
Ancelmus Ancelmusz. de 638
Anthonis de 638
Anthonis Ancelmusz. de 638
Mr. Dominicus 445-567-601-609-621-682
Gerrit 518
Isebeau Ancelmusdr. de 638
Jacob Abrahamsz. 524
Jan 339-499
Jan Aartsz. 576
Johanna Anthonisdr. de 638
Maaiken Ancelmusdr. 638
Mr. Vrank 601-609-621
Bootselaer Rutger van 776

Bor Boudewijn van der 684
Mr. Boudewijn Willemsz. van der 524-635
Born Gijsbrecht 400
Borre Digna Harmansdr. 360-479-521-533
Gillis van 641
Jan van 511
Borsselaer Josina 541
Borsselen Anna van 510
Cornelis van 640
Borwoutsz. Maarten – van Haarlem 707
Bosch Anna Gorisdr. van den 578
Elisabeau van den 596
Gerrit Jansz. 675
Claas 625
Cornelis Jacobsz. 625
Willem Claasz. van den 387
Bosschuijsen Alida van 662
Anna van 662
Elisabeth van 438-441-448
Gaspar van 661
Jacob van 579
Jan van 662
Lieven van 661-662
Lijsbeth van 661
Maria van 662
Willem van 661
Bossu graaf van 749
Bouchorst Adriaan van der 366-653
Dirk van der 366-369
Bouck Claas de 621
Bourgondie Philips van 728
Bourgonge Jan Claasz. 185
Boussu graaf van 844
Bousser Jan Willemsz. 555
Bouwensz. Mr. Arend 428
Dirk 498
Cornelis 642
Catharina Sebastiaansdr. 409-420-484
Steven 385-488
Brabaer Jan Pietersz. 214
Branchon Anthonis de 608
Brantgen IJsbrant Stevensz. alias 842
Braseman Stijtgen Aalbrechtsdr. 663
Brases Stijntgen van 385
Brassaer Joseph 341
Brasser Mr. Adriaan 440-443-445-446-450-452-453-501-503-505-575-577
Jan Anthonisz. 62
Jan Jansz. 56-340
Pieter Gerritsz. 229
Bronchorst Adriaan van 695
Ewoutgen van 502-688
Gerrit Claasz. 443
Claas Claasz. van 443
Nicolaas van der 437-443-447-502-685-688
Petronella van 443
Pieter van 502
Sebastiaan van 502
Willem van 502
Willem Claasz. van 440
Brootsack Jan Jansz. 350

Brouwer Mr. Garbrant 228-811
Cornelis Jacobsz. 61
Tieman 57
Bruentsz. Heindrik 205
Brugman Arend Pietersz. 587
Heindrik 750-757
Huig Claasz. 57
Bruijnen Meinsgen Jansdr. de 553-679
Bruinsz. Heindrik 801
Adriaan Jacob 360
Cornelis 442-684
Bruijnincx Pieter Dirksz. 191
Bruijnswijck hertog van 627
Bruijser Marijken Jacob Jansz. 349
Trijntgen Jacob Jansz. 349
Bruneel Jacob 802
Jan Jansz. 206
Brunen Mr. Lodewijk van 332
Brunt Janneken Reiniersdr. 535-536
Vrederik Reiniersz. 400-535
Brunten Janneken Reiersdr. 494
Lijsbeth 396-436
Lijsbeth Cornelisdr. 432
Mr. Reier 494
Bruesselaer Jan Honneurs alias 756
Bruxelles Mr. Philibert de 329-462
Buijck Anna IJsbrantsdr. 388
Jacob IJsbrantsz. 388
Joost Sijbrantsz. 388-415-482
Catharina Sijbrantsdr. Buijck 391
Catharina IJsbrantsdr. 388
Claas 537
Cornelis Cornelisz. 382
Sijbrant 667
IJsbrant 388
Buijcken Aafgen Jacobsdr. 373
Aafgen Jacob Sijbrantsz. 422-489
Buijs Mr. Pouwels 738-740-744-745-767-848
Buijsterman Mr. Adriaan 745
Buijten Dirk Pietersz. van 613
Buijtenwech Jan Gerritsz. 367-707
Bucwoutsz. Maarten 326
Buren graaf van 740-812
Burch Mr. Jan van der 441
Cornelis Woutersz. van der 178-229-790
Pieter Woutersz. van der 520
Burgemeestersknecht Jan Dirksz. alias 221
Burgersz. Anna Gerrit 583
Cornelis 561
Charlesdr. Marijken – Govertsz. 503-597
Maritgen – Houffoerts 440
Cherff Jan de 339-342-343
Cincq Jan Claasz. 497
Coebel ontvanger 138-287-507-579-627-730-731-734-735-736-759
weduwe 385-475-478-578
Arend 91-102-146-293-348-360-436-454-569-587-592-595
Arnout 107-391-393-438
Colesie Barbara de 468
Cralingen Gerarda van 471
Culenburch Willem van 508

Baecx Jan 596
Daele Engebrecht van den 461
Daamsz. Gerrit – Heij 564
Jan Gerrit – Heij 434-554-563
Dam Adriaan van 602
Anna van 599
Floris van 448-599
Gijsbrecht van 761
Claas van 450-505-568-602
Claas Adriaansz. van 574
Maria Claasdr. van 450
Segelijn van 502-574
Damendr. Catharina 669
Trijntgen 354
Dammesdr. Grietgen 646
Maritgen 645
Dammesz. Floris 433
Wouter – de Hont 362
Danielsdr. Lijnken 634
Danielsz. Tielman Oom 622
Danchij Phlips 447
Darnedo Johanna 647
Dassiguij Maarten 454
Deeckens Adriaan Jansz. 55
Deijm Maarten 445
Maarten Jorisz. 456-458
Delft Jan van 596
Lijsbeth Jacob Jansz. van 674
Denisz. Jan 390
Detten Joost Christaansz. van 418
Deventer Aalbrecht van 333-352-513-514-633-699
Dielofsz. Evert 177-790
Diemen Frans van 198
Frans Allertsz. van 406
Grietgen Willem Allertsz. van 704
Harman Allertsz. van 392
Heindrik van 478
Heindrik Vrankensz. 533
Jan Aartsz. van 493
Maria van 627
Vrank van 473
Vrank Bartholomeusz. van 471-474
Willem Allaertsz. van 694
Dieuwertgen 429-434-496-553
Diert Mr. Claas 335-456-747-764
Willem 345
Dignumsdr. Livina – Claasz. 641
Dirksdr. Agatha – Hillebrantsz. 695
Agnita – Jansz. 539
Alida – Govertsz. 431
Anna 232
Anneken 377-597
Anthonia 593
Beatris – van Heermaele 689
Elisabeth 528
Elisabeth – Duijst 528
Geerburg 606
Geertgen 380-395-406-414-672
Grietgen 417-671-699
Janneken 421

Catharina – Hillebrantsz. 411-631-697
Lijsbeth 344-357-417-433
Lijsbeth – Heimansz. 404
Machtelt 381-486
Mariken 359-520-531-556
Maritgen – Claasz. Rijp 484
Maritgen – Cornelisz. 357
Maritgen – van Rijp 409-414
Remburch 417
Trijnken – Duijst 528
Souwe 394
Dirksz. Aalbrecht – Marcus 371-664-665
Adriaan 600-603
Adriaan – Fijck van Hove 657
Adriaan – Mol 514
Adriaan – de Vrije 496
Anthonis 232
Bouwen 431-560
Dirk 675
Dirk – Hoen 428-703
Frans 359
Frans – Marcusz. 399
Gerrit 195
Gerrit – Haegen 379
Govert 525-531
Gijsbrecht 450 450-607
Gijsbrecht – van Couwenhoven 570
Lucia Gijsbrecht 551
Neeltgen Gijsbrecht 551
Harman 841
Heiman 208
Heindrik 382-397-679
Heindrik – Duijst 532
Jacob – Minne 185-795
Jacob – Sas 703
Adriaan Jacob 622
Jan – Harpersz. Vuijtenbrouck 597
Jan – Marcusz. 487
Jan – Sijbrechtsz. 481
Jan – alias Burgemeestersknecht 221
Jan – van Eedam 664
Mr. Jan – van der Goude 573
Jan – Hoen 428-431-434-436
Jan – Minne 187-841
Jan – van Nuijsenburch 342
Claas 842
Cornelis 364-432-476-560-799
Cornelis – Cruidenierder 193-206
Cornelis – timmerman 196
Geertgen Cornelis – Pouwelsz. 373
Loenis – van Wijck 513
Louis – van Wijck 513
Matheus – Schaep 430-431-556-559-566
Pieter – Woutersz. 592
Pieter – Bruijnincx 191
Pieter – Verwer 582
Quirijn 606
Reinier 680
Rochus 421
Simon 488

Wouter – Binnenlantsbaerder 408
Dobbesz. Mr. Cornelis 422
Mr. Wouter Cornelis 673
Doedesz. Arend 655
Mr. Egbert 416-487-549
Claas 369-419-543
Doensdr. Dieuwertgen 659
Does Alida van der 607
Elisabeth van der 471-604
Jacob van der 366
Jan van der 743
Cornelia Vrankendr. van der 504
Dominicusz. Jacques 637
Mr. Wijbrant 495
Dommer Jan Jacobsz. 412
Maritgen Jansdr. 412
Pieter Jan Jacobsz. 400
Dongen Margriet van 574
Doorn Agniesge van 596
Dorp Pieter van 685-688
Dorst Adriaan Claasz. van 703
Dovenburch Elisabeth van 366
Drenckwaert Bouwen Willemsz. van 593
Mr. Cornelis van 614
Wilhelmina van 614
Willem van 614
Driebergen Cornelia van 584
Droegendijck Mr. Dammas van 634
Dubbeltant Claas Pietersz. 379
Dues Pieter Jansz. 213
Duijn Adam van der 606
Jacob van der 744-766
Jacob Jacobsz. 659
Nicolaas van der 439-442-452
Simon Heindriksz. 674
Duijnen Mark van 755-759
Duijst Dirk 106-602
Dirk Heindriksz. 428-431-532
Dirk Pietersz. 379
Elisabeth Dirksdr. 528
Frans 590
Gerrit 594
Heindrik 591-594
Heindrik Dirksz. 532
Jacob Heindriksz. 594
Mr. Cornelis 629
Trijnken Dirksdr. 528
Duijst van Voorhout Dirk 602
Dunesz. Jan 422-669
Maritgen Jan 697
Dussen Heindrik Arendsz. van der 656
Duvenvoirde Arend van 480
Arend Gijsbrechtsz. van 605
Jacob van 344-345-605-611
Jacob van – de jonge 702
Jacob van – de Woude 767
Jacobmina van 570
Johanna van 570-611
Marie van 446
Duvesz. jonge Jan 384

Dijck Mr. Anthonis van den 578
Catharina Pietersdr. van den 348
Dijcken Neeltgen Willem Jan 623
Ecclesier Dominicus de 646
Edam Jan Dirksz. van 664
Mr. Jan Jansz. van 379-399-538-671
Eelkis Pieter Jansz. 789
Eempt Alida van der 338
Egbertsdr. Mariken 416
Egbertsz. Dirk 416
Fijken Frans 531
Catharina Frans 531
Gerrit – Peng 375-423-459-482-543-632-668
Jan 416
Claas 375
Eggertsz. Gillis 668
Egmont Oth van 605
Eijnde(n) Mr. Huig van 524
Mr. Jacob van 347-475-746
Jacob Jacobsz. van 746
Rombout van 621
Eijnoutsz. Claas 563
Floris Claas 678-698
Quirijn Claas 322-323-324-325-326-463-579-641-690
Elandsz. Jan 515
Elbertsdr. Aalbrechtgen 410
Maritgen 540
Elbertsz. Anthonis 386
Enge Amelis uiten 366
Engelsdr. Jacqueline 682
Engelsz. Engel – van Lesaen 686
Mr. Jan – van Lesaen 686
Mr. Willem – van Remmerswaele 649
Wolfert – van Lesaen 686
Ernst Mr. Bartout 453-568
Erp Cornelia van 528
Essche Jan van den 604
Evertsdr. Aafken – van Bleijswijck 347
Adriana 347-489
Adriana – van Bleijswijck 529
Evertsz. Arend 644
Agnieta Jan 370
Pieter 453-457
Willem 527
Everwijnsdr. Judith 341
Ewoutsdr. Adriana 349-364-473-474-525-629
Catharina 362-473
Marijken – Harpersz. 626
Susanna 641
Ewoutsz. Jan 356
Jan – van der Stock 363-477
Joes – Teijlinck 641
Facuez Mr. Jan de 589
Joos de 589
Feirekaris Willem Pietersz. 63
Feis Cornelis 170
Feijter Anneken Jansdr. – de oude 466
Jan de 812
Florisdr. Agnes 433
Alida 420

Anneken 559-561
Belitgen 386-415
Grietgen 420
Janneken – Houfsmit 572
Florisz. Adriaan – van Kuijl 59-171
Dirk 697
Floris 420
Jacob 364-370-372-420
Pieter 470-582
Pieter – van Woerden 534
Lijsbeth Pieter 454
Foreest Dirk Jacobsz. 52
Mr. Pieter van 477
Franchoisz. Jacques – de Quesnoij 326
Cornelis – van Geestdorp 318
Fransdr. Aafgen – Boonen 450
Fijken – Egbertsz. 531
Grietgen 496-557
Hillegonda 521
Catharina 415-490
Catharina – Egbertsz. 531
Catharina – Louff 672
Maritgen – Claasz. 486
Meinsgen 433-435-496-565-681
Mensken 625
Neeltgen 388
Willemken 384-481
Willemken – Court 631
Fransz. Adriaan 580-642-678
Albert 607
Gerrit – van Heusden 211-805
Grietgen Heindrik 542
Catharina Heindrik 542
Hillebrant 844
Jacob 542
Jan 496-542-557
Claas 517
Cornelis 467-482
Cornelis – Cours 485
Cornelis – Court 631
Mons 427
Pieter 659
Pieter – Verwer 398-503
Lijsbeth Pieter 552
Lijsbeth Pieter – Verwer 398-503-570
Sebastiaan 181-198-792-799
Willem – Corsz. 547
Fraijenburch Hans 201-800
Fijck Adriaan 196-798-803
Adriaan Jacobsz. 209
Joost 521-523-527
Fijck van Hove Adriaan Dirksz. 657
Fijken 498
Gael Jan Claasz. 396
Pieter Pouwelsz. 664
Gabrielsz. Claas 493
Gans Jan 592
Carel 592
Garbrantsz. Jan 370-412
Mr. Cornelis 377

Garst Claas Gerritsz. 375
Geenesz. Jan 552-557-559
Simon 553-558
Geerlofsdr. Marijken 561
Geertruida 513-634
Geestdorp Cornelis Franchoisz. van 318
Geesten Gerrit Gerritsz. 419
Gheijlaert Jan 639
Geleinsz. Quirijn 649
Gelre Jan Reiersz. van 317-661
Gendt Heindrik van – de jonge 546
Gerbrantsdr. Aafgen 695
Catharina 695
Marijken 695
Gerbrantsz. Dirk 608
Pieter Pietersz. 697
Gerechter Coenraat de 759-760-761-762
Gerritsdr. Aafgen – alias Molenaer 670
Aalken 549
Agatha 400
Alida 557-558-663
Alida – Gijsbrechtsz. 425
Anna – Burgersz. 583
Brecht 407-419
Dirkgen 358-474
Elsgen 407-419
Fijtgen – Pauw 553
Geertruida – Claasz. Cuting 488
Geertruida – Vroesen 553-558
Grietgen – Moel 429
Jannken 426
Jannken – Jansz. 561
Catharina – IJlesz. Hulst 396
Machtelt 383-425-426-429-552
Margriet 450-570-601
Margriet – Storm 364-576
Mariken 448-466
Maritgen 354-388-405-406-794-809
Maritgen – Adriaansz. Cool 524
Maritgen – Holsten 630
Maritgen – Taetsen 679
Paulina – Verdeel 327
Quirina 370
Trijntgen – Ijlesz. 405
IJtgen – Haegen 372
Gerritsz. Adriaan 497-565
Barend – van der Hondert 514-634
Beier 60-225
Dirk – Smaling 663-695
Engebrecht 616
Floris – Houfsmit 567
Gerrit 498-565
Gerrit – Geesten 419
Gerrit – Gerst 541
Gillis 194-798
Heindrik 617-693
Jaacx 420
Jacob 390
Jacob – Kegelinck 427-437
Jan 374-375-407-494-497

Jan – Beukelsz. 368
Jan – Jan Lambrechtsz. 538-549
Jan – Cornelisz. 373
Jan – IJlesz. 405
Jan – Buijtenwech 367-707
Jan – Gravesande 63
Jan – Heij 433-562-679
Jan – Daamsz. Heij 434-554-563
Mr. Jan –alias Hulst 419
Jan – Moel 435-435
Jan – Moet 425
Jan – Stempels 680-693
Jan – Vroesen 434-497-498-564
Pieter Jan 389
Jasper 354
Joris 207
Claas – in Bourgoinmen 204
Claas – Garst 375
Coen 198
Cornelis 469
Cornelis – Jan Lambrechtsz. 547
Luitgen 202-801
Maarten – de Joede 362-530-656-695
Cornelis Matheus 399
Meinert 398
Melchior 354-468
Pieter 374
Pieter – Brasser 229
Pieter – (de) Gruijter 434-703
Pieter – Couckebacker 408-411-482
Pieter – Vroesen 428-497
Simon 60-231-434-453
Simon – van Schoonhoven 557-681
Simon – Storm 364
Sijvert 489
Tieman 408
Vrederik 706
Willem 585
Gerst Gerrit Gerritsz. 541
Geurtsz. Gerrit 753
Gindertalen Mr. Jan van 463-691
Gillisgen 642
Gillisz. Gillis – van Binsch 572
Jan – Valckenaer 412-417-494
Willeboort – van Oudewater 663
Goch Anneken van 597
Mr. Jan van 600-603
Goes Mr. Adriaan van der 621
Dieuwer van der 449
Mr. Huig van der 446
Gonnere Joost 444
Goossensdr. Anna 666-706
Machtelt – Claasz. 429
Marijken 349-582
Goossensz. Adriaan 356-363
Mr. Willem 683-693
Gorisdr. Anna – van den Bosch 578
Goude Mr. Jan van der 633
Mr. Jan – de jonge 696
Mr. Jan Dirksz. van der 573

Goudt Engel 596
Heindrik 582
Maria 596
Govertsdr. Elisabeth 451-586
Marijken 660
Govertsz. Alida Dirk 431
Marijken Heindriksdr. 503597
Hillebrant 205
Joost 172
Cornelis 225
Willem 634
Witte 562
Graeff Lenert Jansz. 385-548
Graft Catharina van der 661-662
Grant Guilliame le 451
Graswinckel Jan Jansz. 357
Gravesande Jan Gerritsz. 63
Grietgen 387
Grobbendonck 627
Groenesnijder Garbrant Jansz. 204
Groenesteijn Adriaan van 754-756-842
Groenewegen Huig Jansz. van 525
Groer Cornelis Gijsbrechtsz. 60
Groot Hugo de 532
Marijken Claasdr. de 603
Grootveld de weduwe van 166-313
Gruijter Pieter Gerritsz. (de) 434-703
Grijp Rochus 211
Gijsbrechtsdr. Agnes 433
Anneken 353-469-534
Geertruida 626
Geertruida – van Couwenhoven 577
Catharina 365-368
Lucia – Dirksz. 551
Lijsbeth 433
Mariken 576
Neeltgen – Dirksz. 551
Gijsbrechtsz. Arend – van Duvenvoirde 605
Boudewijn – Heerman 180
Gerrit 429
Alida Gerrit 425
Harman 420
Boudewijn Harman 792
Jacob 374
Jan 184840
Cornelis 229-388-403-406-408-630
Lenert 55-202-801
Mathijs – van Wel 430-560
Pieter 331-332
Quirijn – Spruijten 205
Rem 670
Willem 416
Haeften Cornelis van 504
Haege(n) Boudewijn Pietersz. 182
Gerrit 372-376-400-539-546
Gerrit Dirksz. 379
Jan 546
IJtgen Gerritsdr. 372
Haegenaer Claas Pietersz. 483
Jutte Claas Pietersz. 483

Margriet Claas Pietersz. 483
Haeck Heindrik 402-424
Heindrik Jansz. 380-383-401
Haecken Alida Heindriksdr. 390
Alida Heindrik Jansz. 382
Haemstede Adriaan van 607
Haen Pieter Jansz. 228
Haer Mr. Heindrik van der 591
Haerlem Gijsbrecht Jansz. van 466
Jan van – de jonge 59
Maarten Borwoutsz. van 707
Haes Elias de 480
Haddensz. Elic Maarten 378
Lijsbet Maarten 379
Hals Adriaan Jacobsz. 817
Halsen Jasper van 590
Hamer Adriaan Jansz. 439
Hanneman Agnieta 501
Barbara 445-450-501
Jan 438-504
Mr. Nicasius 446-501
Hans Jacob 673
Jacob Jansz. 203
Hansdr. Susanna 557
Hargen Splinter van 618-620
Harinck Lambrecht Willemsz. 331
Harinckman Ieman Cornelisz. 642
Lenert 642
Harlaer Dirk 413
Harmansdr. Digna – Borre 360-479-521-533
Eerland 483
Maritgen 330
Neeltgen 410
Harmansz. Adriaan – Kels 361
Anthonis – Huijbert 325-510-511
Boudewijn – Gijbrechtsz. 782
Dirk 556
Harman 226-810
Heindrik 365-451-454-587
Jan – Huijbert 325-463-640
Duifgen Jacob 416
Cornelis – van Naerden 848
Lenert 531
Simon 189-842
Harpersz. Jan Dirk – Vuijtenbrouck 597
Marijken Ewout 626
Heede Andries Jansz. van der 499
Mr. Jacob van der 6380639
Johan Jacobsz. van 638
Pieter Andriesz. van der 499
Heere Pieter de 637
Heermaele Beatris van 441-446-448
Beatris Dirksdr. van 689
Floris 444
Heindrik van 437-441
Heerman Boudewijn Gijsbrechtsz. 180
Gijsbrecht 53-217-807
Heetvelt Maria van 590
Heij Gerrit Daamsz. 564
Jan Gerritsz. 433-562-679

Jan Gerrit Daamsz. 434-554-563
Heijden Jacobmina van der 504
Heijman Jacob Claasz. 380
Heimansdr. Catharina 386
Heimansz. Lijsbeth Dirk 404
Jan – van der Kethel 90-146-293
Catharina Cornelis 566
Heijn Claas Cornelisz. 693
Claas Lambrechtsz. 412
Claas Willemsz. 405-538
Heindriksdr. Aalken 387
Alida 366-368-623-625
Alida – Haecken 390
Alida – Jansz. Haecken 382
Anna 479
Anna – de Beauvoir 440-503
Brechta 542
Dieuwertgen 666
Geerburch 558
Grietgen 409-410-492
Grietgen – Fransz. 542
Heindrikgen 333
Hillegonda 368
Ida – Strijcx 333
Janneken 333-557
Catharina 677
Catharina – Fransz. 542
Christina 439-508
Lijsbeth 494
Machtelt – van Meppelen 544
Margriet 396-676-677
Maritgen 420-650
Marijken 597
Neeltgen 477
Petronella – Verspiegel 444
Stijntgen 555
Heindriksz. Adriaan – Been 597
Anthonis 622
Anthonis – Loensz. 333
Dirk 175-205-555-789
Dirk – Duijst 428-431-532
Egbert 57
Floris 523-530-534
Mr. Gerrit 343
Gerrit – Stuver 344
Gillis 333
Gijsbrecht 497
Harman 435
Heindrik – van der Mortele 327-701-703
Geertruida Huibrecht 333
Jacob 176-335-555-790
Jacob – Duijst 594
Jan 483-601-612
Jan – van Persijn 528-686
Dirk Jan 395-459-551
Jan Jan 221
Joost 533
Joris 475
Janneken Joris 475
Machtelt Joris 475

Claas 180-485-555
Cornelis 186-797
Cornelis – Groer 60
Louris 191
Mr. Maarten 558
Pieter 332
Pieter – Neck 524-528
Anneken Pieter – Smits 332
Reier – van Vanevelt 471
Simon – Duijn 674
Sijbrant 418-494
Heinsz. Geerbrant 174
Pieter 213-806
Heijne Pieter – de jonge 413
Heijs Cornelis 788
Heck Jacques van der 735
Hectorsdr. Judith – Vuijteleen 536
Hertgens Jan 378
Hertoch Mr. Gillis den 330
Herweier Mr. Anthonis 447-567
Mr. Dirk 457
Cornelis 533-609-610
Heusden Gerrit Fransz. 211-805
Heussen Dirk van 345
Heuijter Jacob de 595
Mr. Jan de 591-595
Lucia de 608
Hillebrantsdr. Agatha 376
Geerken 375
Hillegonda 376
Mariken 375
Hillebrantsz. Dirk 375-545
Dirk – den Otter 372-393-401-538-632-697
Agatha Dirk 695
Catharina Dirk 411-631-697
Gillis 545
Jacob – Modder 665
Claas 545
Cornelis – Sobbegen 413-545
Hipolitusdr. Digna 601-603-607
Hobbensdr. Marijken 361-525-531-661
Hoeger Heindrik 387
Hoek Jan 328
Maaiken 328
Hoen Diederik van der Lippe genaamd ‘t 337
Dirk Dirksz. 428-703
Jan Dirksz. 428-431-434-436
Hoeven Margriet van 469
Hoegelande Mr. Balthasar van 573-604
Hogeveen Mr. Gerrit Melisz. van 446-457-571
Cornelis van 527
Holesloeten Maritgen Sijbrantsdr. 391
Maritgen IJsbrantsdr. 407
Holsten Marie Gerritsdr. 630
Hondert Barend Gerritsz. van der 514-634
Honne Pieter van 689
Honneurs Jan – alias Bruesselaer 756
Hont Wouter Dammesz. de 362
Hooch Mr. Arend van der 598-687
Barbara van der 447-567

Johanna van der 577
Claas – van der Hooch 705
Cornelis Aartsz. van der 608
Cornelis Claasz. van der 367
Hoogen Heindrik 384
Horst Mr. Reier Lambrechtsz. van der 675
Horswijnckel Evert 175
Houffoerts Maritgen Charlesdr. 440
Houfsmit Floris Gerritsz. 567
Janneken Florisdr. 572
Houtcoper Anna Jacob Claasz. 367-535
Heindrik Jacob Claasz. 396
Jacob Claasz. 366-368
Johanna van der 687
Catharina Jacob Claasz. 367
Claas Jacob Claasz. 367
Lijsbeth Jacob Claasz. 367
Marie Jacob Claasz. 367-535
Reier Jacob Claasz. 366-535
Houtthuijn Adriana Jansdr. inde 352
Lenertgen Jansdr. inde 352
Lijsbeth Jansdr. inde 352
Houve Vrank van der 603
Witte Aartsz. van 425-426-429-552
Hove Adriaan Dirksz. Fijck van 657
Jacob van 398
Hovesz. Gerrit Jacob 348-357
Huijbert Anthonis Harmansz. 325-510
Jan Harmansz. 325-463-511640
Cornelis Jansz. 325-510-511
Huibrechtsdr. Geertruida – Heindriksz. 333
Maaiken – Sloot 508
Marijken 635
Huibrechtsz. Dirk 53
IJsbrant – van der Meer 361
Huijgensdr. Adriana 634
Meinsgen 353-480
Vroutken 549-632
Huigensz. Grietgen Aart 436
Adriaan – Cool 552
Adriaan – van der Velde 576-597
Gillis 591
Huibrecht – vander Meer 361
Jacob Willemsz. Benninck alias 384
Jan 497-555
Jan – Caescoper 655
Joost – de Bije 364
Cornelis 349-364-473-474-525-629
Catharina Cornelis 564
Huijsen Jasper Joos 647
Elisabet Jasper Joos 647
Hulst Gerrit IJlesz. 396-405
Jan Gerritsz. alias 419
Catharina Gerrit IJlesz. 396
Hulstere Pieter de 637
Jacobsdr. Aafgen 572
Aafgen – Sijbrantsz. Buijcken 422
Aafgen – Buijcken 373
Aafgen – Jansz. de Moes 398
Aalbertgen – Cornelisz. 331

Agatha 437-470-558
Anna – Claasz. Houtcoper 367-535
Anna – van der Wiel 601
Anthonia 332
Anthonia – Cornelisz. 331
Appolonia – Pietersz. 643
Duifgen – Harmansz. 416
Elisabeth 335-473-522
Franchine 604
Geertruida 608
Geertruida – Sas 703
Geleine – Wents 647
Hillegonda – Jan Mastenbrouck 657-702
Jacobuijne – de Jong 504
Catharina 365-451-454-587
Catharina – Claasz. Houtcoper 367
Catharina – Willemsz. Cantert 393
Clara – Jansz. de Moes 398
Lijsbeth 532-551
Lijsbeth – Jansz. van Delft 674
Lijsbeth – Claasz. Houtcoper 367
Lijsbet – Pietersz. Schaepen 381
Machtelt 448-521-523--527
Maritgen 368-371-487
Maritgen – Verhouf 398-411-540
Maritgen – Claasz. Houtcoper 367-535
Maritgen – Simonsz. Magnus 648
Marijken 622
Marijken – Jansz. Bruijser 349
Marijken – Reiersz. 625
Nelle 496-557
Oeda 363-527-655-659
Simontgen 380-417
Stijntgen – van Coelen 416
Trui 423
Trijntgen – Jansz. Bruijser 349
Jacobsz. Aalbrecht 531
Aalbrecht – Tromper 476-524-705
Aart 553-677
Adriaan – Bruinsz. 360
Adriaan – Dirksz. 622
Adriaan – Fijck 209
Adriaan – Hals 817
Adriaan – Veen 217
Boudewijn 338-454-456-457-594-688
Dirk – Foreest 52
Dirk – de Jonge 504
Floris 435
Gerrit 354-355-423-519
Gerrit – Hovesz. 348-357
Gerrit – Schaep 397-486
Goossen 671
Heindrik 196-553-566-677-798-844
Heindrik – Claasz. Houtcoper 396
Heindrik – van Leijden 676
Huibrecht 559
Huig 516-518-519
Jacob 360-754-758
Jacob – Duijn 659
Jacob – de Jonge 591-614

Jacob – de Cat 209-216-803-840
Jacob – Veen 841
Jan 435-538-680-737-744-766-767
Jan – Bellemaer 485
Jan – alias Boerman 344
Jan – Bijleemer 408
Jan – Willemsz. Cantert 393
Jan – Dommer 412
Jan – van der Heede 638
Jan – Moel 435-565
Jan – Roos 361-474-477
Jan – Sas 703
Jan – Tromper 349-473-522-705
Jan – Veen 184
Jan – Visscher 192-204
Jan – Vos 433-435-555
Pieter Jan – Dommer 400
Joost – van der Bije 437-470-747-765
Claas 227-789
Claas – Claasz. Houtcoper 367
Claas – van Leijden 676
Claas – van Schoorl 606
Coert 385-393
Cornelis 354-372-406-427-437-551-664-672-693-753
Cornelis – Cornelisz. 544
Cornelis – van Blocklandt 215-805
Cornelis – Brouwer 61
Cornelis – de Jonge 504
Cornelis – van der Wijel 601
Lenert 529
Maarten 381-424-491-608
Maarten – van Alckmaer 402
Maarten – Meijster 586
Michiel 412-491
Philips 626
Pieter – Eelkis 789
Pieter – Kies 551
Pieter – Schaep 399-489-539
Pieter – in Schilt 364
Popius 670
Reier – Claasz. Houtcoper 366-535
Rochus 643
Simon – Magnus 512-644-647
Sijvert 670
Thomas 475
Thomas – Reijnst 485
Tieman – Cornelisz. 544
Stijntgen Vrederik 418
Wessel 666-670
Willem 359-364-405-526
Willem – Willemsz. Cantert 393
Willem – Croon 182-793
Willem – Stam 551
Willem – Tromper 559
Marinus Willem 325-510
Wouter 556-680
Jan Gerrit Cornelisz. oude 58
Mr. – barbier 455
Jansdr. Aalken – Willemsz. 388
Adriana – in de Houtthuijn 352

Agatha 551-600
Agnieta – Evertsz. 370
Alida 673
Alida – Willemsz. 392
Anna 494
Anna – de Jonge 568
Anneken – de Feijters de oude 466
Balitgen 399
Barbara 648
Brecht 612
Dirkgen 527
Duif 668
Emme 383
Emme – Maartensz. Boelen 386
Fijtgen 355-357
Fijtgen – Pietersdr. 476
Geertgen – Roggenbroot 671
Geertruida – Lenertsz. 565
Geertruida – Vroesen 564
Grietgen 663
Grietgen – Temgen 375
Heiltgen 677
Jaapgen 541
Janneken 399-470
Janneken – Vroesen 497
Johanna 90-146-293
Catharina 622
Catharina – Quintensz. 482
Catharina – van Maseren 471
Catharina – van Nijenroede 611
Claasgen 481-490
Claasgen – Tiemansz. 547-631
Claasgen – Vroesen 564
Clara 386-612
Lam 665
Lenertgen – inde Houtthuijn 352
Lijsbeth 412-470-539-550-558-630
Lijsbeth – Maartensz. 487-491-543
Lijsbeth – in de Houtthuijn 352
Lijsbeth – Podde 416
Lijsbeth – oude Roijs 483
Machtelt 538
Machtelt – van Utrecht 645
Magdalena 573
Margriet 361-474
Margriet – de jonge 681
Margriet – de oude 681
Maritgen 377-413-517-661-677-681
Maritgen – Michielsz. 672
Maritgen – Bannen 671
Maritgen – Dommer 412
Maritgen – Dune 697
Maritgen – de Jonge 598
Marijken 341-600-603-660-679
Marijken – Tinnagel 417
Meinsgen – de Bruijnen 553-679
Neeltgen 399-402
Reinburg 514
Stijnken – Apersz. 583
Susanna 496

Jansz. Aalbrecht 435
Aalbrecht – Tromper 360
Aart 681
Adriaan 222-598
Adriaan – Deeckens 55
Adriaan – Hamer 439
Adriaan – Veen 566
Andries – van der Heede 499
Andries – Steijnen 572
Anthonis – Besemer 657
Arend – van der Sluijs 596
Barend 178-791
Batholomeus 622
Boudewijn -- van Kerckwerve 619
Dirk – Heindriksz. 395-459-551
Dirk – Barckman 56
Dirk – van den Brouck 333
Agnieta Dirk 539
Dominicus – van Naerden 396
Floris 481
Frans 393
Frans – van Adulgen 659
Frans – Cat 422
Frans – Teng 377
Garbrant 623-625
Garbrant – Groenesnijder 204
Gerrit 489-543-547-659-694
Gerrit – Lambrechtsz. 548
Gerrit – Bosch 675
Gerrit – de Man 432-435-495-560
Gerrit – van Renen 397-569
Jan Gerrit – Lambrechtsz. 538-549
Janneken Gerrit 561
Cornelis Gerrit – Lambrechtsz. 548
Govert 181-793
Gijsbrecht – van Haerlem 466
Heindrik 193-207-215-335-399-802
Heindrik – Haeck 380-383-401
Heindrik – van Cuijl 53
Heindrik – van Persijn 355-528
Heindrik – Scenola 347
Heindrik – Snouck 183
Heindrik – van Wou 409-410
Alida Heindrik – Haecken 382
Huig 353
Huig – van Groenewegen 525
Jacob 404
Jacob – Hans 203
Jacob – Couckebacker 386
Jacob – Mastenbrouck 529
Jacob – de Moes 398
Jacob – Pau 434
Jacob – Sem 670-673
Aafgen Jacob – de Moes 398
Hillegonda Jacob – Mastenbrouck 657-702
Clara Jacob – de Moes 398
Lijsbeth Jacob – van Delft 674
Marijken Jacob – Bruijser 349
Trijntgen Jacob – Bruijser 349
Jan 176-210-215-222-343-360-361-388-390-408-413-429-582-663-808

Jan – Apersz. 350-351-352-364-472-473-583
Jan – Barendsz. 691
Jan – Heindriksz. 221
Jan – Sijvertsz. 738-741
Jan – Brasser 56
Jan – Brootsack 350
Jan – Bruneel 206
Jan – van Edam 379-399-538-671
Jan – Graswinckel 357
Jan – Cuijck 533
Jan – van Lansmaer 704
Jan – Lantman 186-794
Jan – Sasbout 468-521-522-529-581
Jan – Schaep 56
Jan – Vos 211
Jochum 383
Joost 488-491
Joost – Spijckoort 363-475
Joris 623
Claas 219-342-457-488-491-499-594-630-640-670-673-699-807
Claas – van Lansmaer 704
Claas – van Weesp 515
Alida Claas – Splinter 592
Coeman – Volphertsz. 678
Coen 748
Coenraad 456-469
Cornelis 564-565
Cornelis – Maartensz. 486
Cornelis – Huijbert 325-510-511
Mr. Cornelis – Coninck 351
Cornelis – Cruijser 351-352-353-354-472
Cornelis – Valck 199
Cornelis – Vroesen 497
Gerrit Cornelis – Maartensz. 486
Lijsbeth Cornelis – Maartensz. 486
Mariken Cornelis 359
Lambrecht 408-496-557
Lenert – Graeff 385-548
Lieven 510
Lourens – Benert 643
Maarten 57-668
Matheus 375
Michiel 353-415-489-490-525
Jan Oom 410-545
Claas Oom 481-536
Pieter 389-519-752
Pieter – Apersz. 583
Pieter – Dues 213
Pieter – Gerritsz. 389
Pieter – Maartensz. 646
Pieter – Mathijsz. 517
Pieter – de Backer 813
Pieter – Jacobsz. Dommer 400
Pieter – Haen 228
Pieter – Codde 398
Pieter – Luijten 591
Pieter – Nierup 654
Pieter – Olij 485
Pieter – Sem 670
Pieter – Vries 219-806-808

Dirk Pieter 227
Quirijn 356-658
Quirijn – oude Roex 398
Quirijn – oude Rogge 487
Isaak Quirijn – oude Roex 398
Jan Quirijn – oude Roex 398
Richart Quirijn – oude Roex 398
Reier 429-434-496
Jan Reier 555-562-566
Dieuwertgen Reier 680
Jan Reinier 677
Mr. Sasbout 660
Simon 188-416
Willem 326-403-415-476-561-607-624-625
Willem – Schouten 439-440-453
Willem – de Vet 566
Neeltgen Willem – Dijcken 623
Wouter – Block 512
Wouter – Pomer(en) 194-798
Jaspersdr. Elisabeth – Joos Huijsen 647
Joachimsz. Jan 442
Joede Arend de 652-692
Maarten Gerritsz. de 362-530-656-695
Jonge Anna Jansdr. de 568
Dirk Jacobsz. de 504
Mr. Jacob de 362-441-442-453-455-504-591-600-614-682-688
Jacob Jacobsz. de 591-614
Jacobuijne Jacobsdr. de 504
Jan de 608
Catharina de 438-629
Mr. Cornelis de 438-444-501-571-577-689
Cornelis Jacobsz. de 504
Machtelt de 455-501-688
Machtelt Cornelisdr. de 685
Marie de 501
Joos Jasper – Huijsen 647
Elisabet Jasper – Huijsen 647
Joosken 464
Joostendr. Margriet – van Rijswijck 466
Marijken – van Spijckoort 477
Willemken 342
Joostensz. Mr. Anthonis 226
Arend 342
Gerrit 501
Gijsbrecht 182
Heindrik 592
Jasper 645
Cornelis 405
Otto – van Zoelen 613
Pieter 665
Simon 363
Simon – Spijckoort 475-530
Joostgen 334-352-513-700
Joppendr. Aalken 350-351
Catharina 641
Petronella 641
Joppensz. Jan 648
Cornelis 478
Lievin 641
Jorisdr. Anneken – de Bije 533

Janneken – Heindriksz. 475
Machtelt – Heindriksz. 475
Neeltgen 469
Jorisz. Balten 532
Dirk – de Bije 348-738-740-744-767
Claas 227
Cornelis 526-531
Maarten – Deijm 456-458
Juede Barbara de 629
Caescoper Jan Huijgensz. 655
Cant Pieter Claasz. 402-410
Canter(t)s Mr. Aalbrecht 370-373-414-483-549-665-675
Mr. Aalbrecht Pietersz. 392
Jacob Willemsz. 393
Jan Jacob Willemsz. 393
Catharina Jacob Willemsz. 393
Cornelis 371
Pieter 385-302-544-630
Pieter Willemsz. 402-483-493
Willem Jacob Willemsz. 393
Willem Willemsz. 390
Cappella Mr. Cornelis de 601-622-625
Pieter van 575
Cappellen Jopken Adriaansdr. van 640
Carlier Anthonis 365
Karre Corstiaan Pietersz. 362
Cat Frans Jansz. 422
Jacob Jacobsz. de 209-216-803-840
Cats Jacob van 653-659
Joost van 653-695
Marie van 653-695
Kegelinck Jacob 558
Jacob Gerritsz. 427-437
Kels Adriaan Harmansz. 361
Kemp Christoffel 596
Kerckwerve Adriaan 500
Adriaantgen Jansdr. – de jonge 500
Adriaantgen Jansdr. – de oude 500
Boudewijn Jansz. van 619
Jan van 592-619
Josina van 592
Lieven Adriaansz. 500
Kethel Mr. Heiman van de 90-293-607
Jan Heimansz. van de 90-146-293
Christiaansz. Joost – van Detten 418
Kies Jan Pietersz. 631
Pieter Jacobsz. 551
Kint Cornelis Pietersz. 361
Claasgen 380-401
Claasdr. Aafgen 444-568
Alida 604
Alida – Jan Splinter 592
Bennink 421
Brecht 404
Duifgen 538
Duifgen –Simonsz. Backer 665
Geerburch 432-459
Grietgen 375-538
Haasgen 410-545
Heindrikgen 548

Jutte – Pietersz. Haegenaer 483
Catharina 564
Clementina – Valckenaer 695
Lijsbeth 387-486-491
Margriet 449-458
Margriet – Pietersz. Haegenaer 483
Maritgen 370-384-418
Maritgen – van Dam 450
Marijken 418-437
Marijken – de Groot 603
Marijken – van Oosterhout 703
Neeltgen 538
Neeltgen – Boelens 371
Sijburg 694
Trijntgen 390-405
Claasz. Adriaan 469
Adriaan – van Dorst 703
Alewijn 705
Aper 583
Livina Dignum 641
Maria Dirk – Rijp 484
Doede 369-419-551
Floris 676
Floris – Eijnoutsz. 678-698
Frans 409-486
Maritgen Frans 486
Gerrit 497-842
Gerrit – van Bouckhorst 443
Geertruida Gerrit – Cuting 488
Machtelt Goossen 429
Govert 560-694
Mr. Gregorius 694
Gijsbrecht 54
Heindrik 416-420
Huig – Brugman 57
Jacob 217-372-401
Jacob – Heijman 380
Jacob – Houtcoper 366-368
Anna Jacob – Houtcoper 367-535
Heindrik Jacob – Houtcoper 396
Catharina Jacob – Houtcoper 367
Claas Jacob – Houtcoper 367
Lijsbeth Jacob – Houtcoper 367
Marie Jacob – Houtcoper 367-535
Reier Jacob – Houtcoper 366-535
Jan 61-225-404-413-538-654-697-810
Jan – alias Jan Lantmaer 390
jonge Jan – Cornelisz. 413
Jan – Corsz. 387
Jan – Bont 540
Jan – Bourgonge 185
Jan – Cincq 497
Jan – Gael 396
Jan – Couck 410
Jan – Pijl 369-379-410-416-487
Jan – Splinter 604
Joachim 175
Joost 699
Joost – Smit 653
Claas – van Bronchorst 443

Claas – van der Hooch 705
Claas – Noort 369-543
Cornelis 192-421
Cornelis – van der Hooch 367
Cornelis – Reijntgis 668
Cornelis – Waterganck 540
Margriet Cornelis – van Aecken 480
Mr. Lotte 396
Pieter 327-336-379-475-556
Pieter – Cant 402-410
Pieter – de Vries 363
Quirijn – Eijnoutsz. 322-323-324-325-326-463-579-641-690
Reier 389
Simon 391-538
Tieman 192-379
Willem – van den Bosch 387
Willem – van Bronchorst 440
Willem – Rijp 414
Cleeffschentoorn Lijsbeth Cornelisdr. 493
Clercx Marie 329-330
Clockman Jacques 740
Knobbout Jan 168-315
Coberijse Jacques 639
Cod Maarten Pietersz. 666-706
Codde Pieter Jansz. 398
Koede Pieter 421
Coelen Adriaan 559
Anna Cornelisdr. 419
Jacob van 371
Stijntgen Jacobsdr. van 416
Coenendr. Marijken 496-559
Coenraatsz. Willem 748-749-750-751-752-753-755
Cocq Ambrosius de 646
Mr. Willem de 457-500
Colff Adriaan 578
Collaert Pieter Adriaansz. 495
Colijn Jacob 550
Jacob Pietersz. 385
Christina 638
Coninck Franchois Tielmansz. 739
Mr. Cornelis Jansz. 351
Cool Adriaan Huigensz. 552
Gerrit Adriaansz. 349-356-476-523-531
Maritgen Gerrit Adriaansz. 524
Pieter 467
Coolwijck Cornelis van 319-769-774-785-788-791-792-793-794-798-802-803-804-809-811
Coopman Jan 181
Coppes Cornelis Willemsz. 549
Coppijer Jan 600
Coquillet Ctharina 589
Cornelis Mr. dokter 475
Cornelisdr. Aafken 543-544
Aalken 358
Anna – Coelen 419
Alida 435
Anthonia 342
Geertgen 697
Geertruida 370-385-697
Geertruida – Dirk Pouwelsz. 373
Geertruida – Benninck 422

Grietgen 533-609
Hillegonda 524-525
Janneken 435
Johanna 446
Josina 516-518-519
Catharina 370
Catharina – Heimansz. 566
Catharina – Huigensz. 564
Leonarda 655
Liedewij 612
Lijsbeth 358-369-419-422-426-428-434-505-551-554-555-561
Lijsbeth – Jan Maartensz. 486
Lijsbeth – Pancrasz. 376
Lijsbeth – Brunten 432
Lijsbeth – Cleeffschentoorn 493
Lijsbeth – van Montfoort 683
Machtelt – de Jonge 685
Margriet – Claasz. van Aecken 480
Mariken – Jansz. 359
Maritgen 373-661
Marijken 475-562
Marijken – Okkersz. 511
Neeltgen – Pietersz. 378
Stijntgen 432
Thijet 408
Trijntgen 657
Weintgen 394
Weintgen – de Vlaminc 396-417
Willemken 426-430
Cornelisz. Adriaan 185-209-646-804-841
Allert – Schenck 188-795
Arend 336-528-674-706
Dirk 176-357-359-361-431-432-436-555-563
Dirk – Coster 214
Dirk – van Muijden 612
Dirk – van Reijnegom 425-427-496-557
Maritgen Dirk 357
Franchois – van der Laeck 438-454-506
Garbrant 423-654
Gerrit 370-384-422-489
Gerrit – ouwe Jan 58-222
Gerrit – Jan Maartensz. 486
Jan Gerrit 373
Gijsbrecht 840
Heiman 621
Heindrik 431-432-436-555-563-674
Heindrik – Snouck 592
Ieman – Harinckman 642
Jacob 372-406-407-418-486-813
Aalbertgen Jacob 331
Anthonia Jacob 331
Cornelis Jacob 544
Tieman Jacob 544
Jan 196-209-394-804
Jan – Sandersz. 560
Jan – Papen 417
Jan – de Vrije 562
Joachim – van Mijerop 567
Joris 520-525-658
Joris – Malthensz. 530

Christoffel – van Mierop 503
Claas 196-799
Claas – Heijn 693
jonge Jan Claas 413
Cornelis 357-562-612
Cornelis – van Aecken 571
Cornelis – Buijck 382
Maarten 390
Marinus – Okkersz. 641
Okker 641-691
Okker – Okkersz. 509-580
Oth – van Steensel 569
Pieter 547
Sasbout 355-356-358-519-520-660
Simon 317-670
Simon – Roos 387-486
Mr. Vincent 154
Wessel 664-671
Willem 444
Willem – de Lange 498-560-678
Willem – van Muijlwijck 363
Willem – Stickel 421
Wolphert 197-216
Mr. Wouter 422
Mr. Wouter – Dobbesz. 673
Corner Jan Pietersz. 548-553-554-555
Cornet Mr. Pieter 651-652-692-739-740-745-747-762
Corsdr. Adriana 472-533
Beatris 526-529
Cunera 533
Corsz. Adriaan 476
Willem Frans 547
Jan Claas 387
Cornelis – Pietersz. 673
Ogier 610
Cort Floris Pietersz. 214
Coster Dirk Cornelisz. 214
Couck Jan Claasz. 410
Couckebacker Jacob Jansz. 386
Cornelis Pietersz. 382
Pieter Gerritsz. 408-411-482
Pieter Pietersz. 382
Coulster Abel van 600
Cours Cornelis Fransz. 485
Court Cornelis Fransz. 631
Willemken Fransdr. 631
Couwenburch Petronella van 511
Couwenhoven Geertruida Gijbrechtsdr. van 577
Gijsbrecht van 576
Gijsbrecht Dirksz. van 570
Cranendonck Adriana van 594
Criep Adriaan Willemsz. 502-574-598-599
Willem Willemsz. 591
Crimpen Catharina van 366-369
Croesinck Elisabeth 605
Jacob 692
Croon Willem Jacobsz. 182-793
Crompvliet Cornelis Schobbelant van 326
Cruijdenierder Cornelis Dirksz. 193-206
Cuijck Jan Jansz. 533

Cruijser Cornelis Jansz. 351-352-353-354-472
Kuijl Adriaan van 788
Adriaan Florisz. van 59-171
Heindrik Jansz. van 53
Cuting Geertruida Gerrit Claasz. 488
Laeck Franchois Cornelisz. van der 438-454-506
Laeckeman Heindrik 514
Cornelis 203-801
Laen Niclaas van der 592
Lambrechtsdr. Barendgen 421
Geertgen 483
Maritgen 687
Lambrechtsz. Aart 223
Dirk 62-178-197-791
Jacob 192
Jan 464-749
Gerrit Jan 548
Jan Gerrit Jan 538-549
Cornelis Gerrit Jan 548
Mr. Karel 210-804
Claas – Heijn 412
Cornelis 173-200-218-814
Mr. Reier – van der Horst 675
Lange Willem Cornelisz. de 498-560-678
Lansmaer Jan Jansz. van 704
Claas Jansz. van 704
Lanstrichts Maria 401
Lantman Jan Jansz. 186-794
Lantscroon Franchois van 662
Gijsbrecht van 661
Lasue Pieter 698
Lavella Adriaan van 457-572
Leemputte 597
Leeuwen Dirk van 468-605
Leijden Mr. Adriaan van 347-364-468
Heindrik Jacobsz. van 676
Claas Jacobsz. van 676
Lenertsz. Geertruida Jan 565
Pieter – Thuijl 331
Lens Johanna de 698
Lents Mr. Jan 687
Lepeltacx Grietgen Reiersdr. 537-550-667
Grietgen Reier Jansz. 484
Lesaen Engel Engelsz. van 686
Jan Engelsz. van 686
Wolfert Engelsz. van 686
Lestoret Maxellende 615
Liere Geertruida van 605
Lievensz. Adriaan – Adriaansz. 511
Mr. Jasper 593
Jop – Adriaansz. 641
Lenert 643
Louris – Adriaansz. 639-640
Ligne Philips graaf van 701
Limburch Adolf van 490-547
Elisabeth Adolfsdr. van 490
Vrederik 547
Vrederik Adolfsz. van 490
Lindenburch Claas van 737
Lippe genaamd tHoen Diederik van der 337

Loenen Jan van 166-313
Loenisz. Dirk – van Wijck 334-464
Loensz. Anthonis Heindrik 333
Loisz. Cornelis – Wijelant 626
Lochorst de heer van 750
Gerrit van 584
Johanna van 480
Vincent 480-536-583
Willem van 331-536-583
Loo Aalbrecht van 328-339
Boudewijn van der 352-360
Looijen Mr. Gijsbrecht van 330
Lorre Gillis van 323-507
Louf Arend 221
Catharina Jan 672
Louis Aron 513
Lourisdr. Pietertgen 548
Lourisz. Dirk 207-844
Lubbertsz. Jan – alias Abacus 541
Claas Oom 224
Lucasz. Allert 338-465-466
Luijten Pieter Jansz. 591
Luijtgesz. Jacob 189-795
Lunisdr. Rijkelant 391
Maartensdr. Elic – Haddesz. 378
Geertruida – Aalbrechtsz. 495
Lijsbeth 391-666-706
Lijsbeth – Haddesz. 379
Margriet 574
Maartensz. Adriaan 552-570
Dirk 606
Floris 705
Goossen 666-706
Heindrik 407
Heindrik – van der Mortele 644-701
Jacob 666-706
Jan 189-220-386-767
Emme Jan – Boelen 386
Cornelis Jan 486
Gerrit Cornelis Jan 486
Lijsbeth Cornelis Jan 486
Lijsbeth Jan 487-492-543
Pieter Jan 646
Cornelis 212-218-390
Pieter 228
Pieter de jonge 666-706
Pieter de oude 666-706
Willem 377--568
IJsbrant 539
Magnus Simon Jacobsz. 512-644-647
Maritgen Jacob Simonsz. 848
Maltensz. Joris Cornelis 530
Man Gerrit Jansz. de 432-435-495-560
Marche Anna du 620
Mr. Niclaas du 620
Marchije Mr. Anthonij du 589
Mr. Claas du 589
Marcelis Jan 178-230
Marcusz. Aalbrecht Dirksz. 371-664-665
Frans Dirk 399

Jan Dirk 487
Margriet – jonkvrouw 509
Marinusdr. Livina 589
Lumia 323
Marinusz. Marinus 323-507-580
Mase Nr. Cornelis van der 622
Maseren Catharina Jansdr. van 471
Mastenbrouck Jacob Jansz. 529
Hillegonda Jacob Jansz. 657-702
Mathe Mr. Philips van de 738
Mathenes de heer van 751
Adriaan van 351
Johan van 742-743-767-848
Maria van 446
Philips van 61
Wouter van 612
Mathenes van Wibisma Jan van 685
Matheusdr. Elisabeth 583
Matheusz. Jacob 699
Cornelis – Gerritsz. 399
Mathijsdr. Adriana 603
Adriana – van Oisterhout 521
Mathijsz. Pieter Jan 517
Medenblick Mr. Heindrik van 601-602
Meer Mr. Aart Vrankensz. van der 350-354-479
Arend van der 471
Huibrecht Huigensz. van der 361
Jacob Willemsz. van der 601
Jacobmina van der 575-633-684-696
Jacobmina Vrankendr. van der 505-586
Catharina van der 338-460
Maria Willemsdr. van der 591-605
Mr. Willem van der 590
IJsbrant Huibrechtsz. van der 361
Meeresteijn jonkvrouw van 611
Meeusdr. Mariken 384
Maritgen 671
Meeusz. Heindrik 576
Jacob 186-218
Megen Adriaan van 168-315
Meinertsz. Dirk 187-545
Harman 423-549-550
Lucas 317-381-406-492-538-675
Meinsgen 427
Meijster Alida 506
Jacob 444-568
Maarten Jacobsz. 586
Melisdr. Aalken 534
Melisz. Gerrit 439
Mr. Gerrit – van Hogeveen 446-457-571
Cornelis 654
Mellinck Andries 509
Menninck Mr. Michiel 168-315
Meppelen Machtelt Heindriksdr. van 544
Meroede Anna van 337
Mersche Anna van der 441-458
Dirk van der 232
Geertruida van der 687
Johanna van der 318-447-687-693
Mertens Bartholomees 172

Michielsdr. Machtelt 525
Michielsz. Mr. Gerrit 652
Jan 672
Maritgen Jan 672
Cornelis 194-206
Pieter 756
Willem 657
Mierop Joachim Cornelisz. van 567
Christoffel Cornelisz. van 503
Willem 348-393-422
Milde Mr. Jacob de 365-368-536
Catharina de 536
Minne Jacob Dirksz. 185-187
Jan Dirksz. 187-841
Modder Jacob Hillebrantsz. 665
Moeijt Adriaan de 638
Moel Grietgen Gerritsdr. 429
Jan 435
Jan Aartsz. 553-681
Jan Gerritsz. 435-556
Jan Jacobsz. 435-565
Moelen Alida Pietersdr. van der 536
Dirk van der 323
Elisabeth Pietersdr van der 573
Floris Pietersz. van der 573
Jacob Pietersz. van der 573
Jan 427
Jan Pietersz. van der 536
Marijken 639
Pieter van der 536-573
Pieter Pietersz. van der 536
Vrederik Pietersz. van der 573
Moermont 607
Moes Aafgen Jacob Jansz. de 398
Jacob Jansz. de 398
Clara Jacob Jansz. de 398
Moet Jan Gerritsz. 425
Mol Adriaan Dirksz. 514
Molenaer Aafgen Gerritsdr. alias 670
Montfoort Alida van 445-590
Elisabeth Cornelisdr. van 683
Moons Pieter Willemsz. 598-624
Willem 574
Willem Pietersz. 504
Mortele Heindrik van der 407-701
Heindrik Heindriksz. van der 327-701-703
Heindrik Maartensz. van der 644
Muijden Dirk Cornelisz. van 612
Muijlwijck Willem Cornelisz. van 363
Muijs Allert Anthonisz. 349
Cornelis 357
Neeltgen Anthonisdr. 465
Munter Jan Aartsz. 177-790
Mije Tieman van der 606
Naeltwijck Jan van 618
Catharina van 610
Naerden Agniese van 506
Mr. Dominicus Jansz. van 396
Cornelis van 468
Cornelis Harmansz. van 848

Mr. Maarten 506
Nachtegael Philips 624
Nanningsdr. Clara 654
Nanningsz. Adriaan 99-156-303
Evert 654
Mr. Jan 674
Claas 654
Nassouw Adriana van 331
Anna van 704
Nath 570
Neck Pieter Heindriksz. 524-528
Nes Nicolaas van 437
Nicasius Marijken 457
Neelken 457
Neeltgen Anthonisdr. 457
Nierop Pieter Jansz. 654
Nijeuburch Mr. Jan van der 391-449-537-552
Nijeuvelt Oeda van 536
Nijeuwelande Isabeau van 746
Nitsen Pieter van 330
Noort Claas Claasz. 369
Nuijsenburch Jan Dirksz. van 342
Numan Mr. Adriaan 847
Nijenroede Catharina Jansdr. van 611
Occo Popius 459
Sijbrant 401-402-667
Sijbrant – Popius 495
Okkersz. Cornelis 580
Cornelis – Okkersz. 509
Cornelis – Simonsz. 322-323-324-507
Marinus Cornelis 641
Marijken Cornelis 511
Okker Cornelis 580
Marinus 589
Olislaeger Franchoise 335
Jan 663
Olij Pieter Jansz. 485
Olofsdr. Grietgen 420
Margriet 370
Oom Jan – Jansz. 410-545
Claas – Jansz. 481-536
Claas – Lubbertsz. 224
Tielman – Danielsz. 622
Oosterhout Adriana Mathijsdr. van 521
Marijken Claasdr. van 703
Oosterom Johan van 480
Opmeer Dirk van 381
Pieter van 470-479
Pieter van – de jonge 409-414-484
Ottensz. Harman 375
Sijbrant 584
Otter Dirk Hillebrantsz. den 372-393-401-538-632-697
Oudewater Haasken Amelisdr. van 680
Willeboort Gillisz. van 663
Outgersz. Nanne 489
Outgorst Cornelis Pietersz. 418
Outshoorn Lambrecht van 571-576
Ouwen Jacob van der 366
Paenderen Pieter van 212
Paep 380

Paertshooft Willem Vrederiksz. alias 219-807
Palesteijn Willem van 360
Palinck Pieter Claasz. 607
Pamelen Wouter van 616
Pancrasz. Lijsbeth Cornelis 376
Pasquiers Anna 649
Passenroede Johan van 633
Pauw Dirk 702
Fijtgen Gerritsdr. 553
Gijsbrecht 201-800
Jacob Jansz. 434
Trijntgen 557
Peck Anthonis Wisse 569
Pelgrim Claas 491
Willem 172
Peng Gerrit Egbertsz. 375-423-459-482-543-632-668
Persijn Adriana van 336-578-682
Franchois van 682-702
Heindrik Jansz. van 355-528
Hipolitus 578
Jan Heindriksz. 528-686
Mr. Pieter van 499-586-686
Mr. Pieter Wollebrantsz. van 569
Perth…. Jan van 689
Philipsz. Dammas 594
Jan – Bergevaerder 674
Piet Dirk 811
Pieter heer tot Brugge 443
de bakker 444
Pietersdr. Aafgen 393
Agatha 571
Alida – Voppensz. 703
Alida – van der Molen 536
Anna 378-379-533
Anneken – Heindriksz. Smits 332
Brachtland 633
Emerentia 684
Geertgen 424-496-563
Grietgen 491-550-670-673
Hillegonda 532
Catharina 348
Catharina – van den Dijck 348
Cunera 381
Lijsbeth 383
Lijsbeth – Florisz. 454
Lijsbeth – Fransz. 552
Lijsbeth – Fransz. Verwer 398-503-570
Lijsbeth – van der Moelen 573
Margriet 523-530-534
Maritgen – Arendsz. 645
Tijet 554
Weintgen 404
Weintgen – Smit 465
Wendelken 702
Pietersz. Mr. Aalbrecht – Cantert 392
Adriaan 452-524-532
Adriaan – Baartsz. 555-557
Adriaan – Bergevaerder 667
Adriaan – de Vet 467
Allert 179

Anthonis 640-643
Jan Anthonis 324-510
Aper 583
Arend – Brugman 587
Dirk – Jansz. 227
Dirk – Duijst 379
Dirk – van Buijten 613
Domnicus 529
Evert 230-811
Floris – Cort 214
Floris – van der Moelen 573
Gelein 649
Gerbrant 695
Gerrit 702
Gerrit – Vroesen 428-497
Govert – Smit 464
Ghoert – Smits 332
Gijsbrecht 154-208-429-803
Heindrik 593
Heindrik – den Blaeuwen 754
Heindrik – Vroesen 678
Huibrecht – Sloot 318
Jacob 391-481-505-670
Jacob – Colijn 385
Jacob – van der Moelen 573
Jacob – van Schoorl 201
Appolonia Jacob 643
Lijsbet Jacob – Schaepen 383
Jan 213-357-364-607-634
Jan – Brabaer 214
Jan – Kies 631
Jan – Corner 548-553-554-555
Jan – van der Moelen 536
Jan – Sem 673
Jan – Slijp 209
Fijtgen Jan 476
Claas 498-534-553-563
Claas – Dubbeltant 379
Claas – Haegenaer 483
Jutte Claas – Haergenaer 483
Lijsbeth Claas – Haegenaer 483
Cornelis 400-670
Cornelis – Beaumont 848
Cornelis – Kint 361
Cornelis – Couckebacker 382
Neeltgen Cornelis 378
Corstiaan – Karre 362
Cornelis Cors 673
Lodewijk 611
Louris 644
Maarten – Cod 666-706
Pieter 190-470-797
Pieter – Gerbrantsz. 697
Pieter – Couckebacker 382
Pieter – van der Moelen 536
Emme Reier 378
Lijsbeth Reier 542
Seger 174
Sem 670
Simon 527

Sijvert 670-673
Vrederik – van der Moelen 573
Willem 328-404-414-424-485-591
Willem – Feirekaris 63
Willem – Moons 504
Willem – van Rosenburch 644
Willem – Schouten 450
Willem – Stolwijck 218
Plumeons Marie 573-604
Poelgeest Jacob van 594
Pomer(en) Wouter Jansz. 194798
Poorten Mathijs van der 617
Popius Anna 395
Balige 495
Catharina 459
Sijbrant Occo 495
Remburg 395
Thijet 395-551
Pouwelsdr. Josina 571
Pouwelsz. Geertgen Cornelis Dirk 373
Mr. Heindrik 372-403-406-549-632-671
Pieter 392
Pieter – Gael 664
Proost Harman 685-687
Purtwijck Johan 442-502
Put Mr. Cornelis van der 365
Pijl Jan Claasz. 369-379-410-416-487
Simon 626
Pijlijsers Ida 478
Pijnsdr. Hadewij 452
Pijnsz. Aalbrecht 591
Jacob 591
Jacob – van Steenhuijsen 499
Jan 328-336-442-452-453-505
Quarre Johanna 602
Quesnoij Mr. Jacob de 328-696
Jacques Franchoisz. de 326
Mr. Jan de 462
Quintijnsz. Catharina Jansdr. 482
Quirijnsz. Isaak – Jansz. oude Roex 398
Jan 378
Lenert 179-792
Pieter – Jansz. oude Roex 398
Richart – Jansz. oude Roex 398
Raidt Loise de 462
Raetshooft Willem Vrederiksz. alias 219
Ratingen Joosken van 505
Joost van 442-455
Ravensbergen Mr. Gerrit van 453-516-517-629-653
Reael Pieter 378
Reiersdr. Aarland 431
Agatha 594
Dieuwer – Jansz. 680
Emme 371-382
Emme – Pietersz. 378
Grietgen – Lepeltacx 537-550-667
Grietgen –Jansz. Lepeltacx 484
Janniken – Brunten 494
Lijsbeth – Pietersz. 542
Neeltgen 381

Reiersz. Allart 410
Marijken Jacob 625
Jan 173-553-561-624-707
Jan – Jansz. 555-562-566
Jan – van Gelre 317-661
Jan – van Waert 701
Cornelis 674-706
Lambrecht 674
Willem 409
Reimpgen 426
Reinaartsz. Claas 550
Reijnegom Erasmus van 655-761
Dirk Cornelisz. van 425-427-496-557
Cornelis van 62-425-678
Reiniersdr. Janneken – Brunt 535-536
Maritgen – Vrederiksz. 401
Neeltgen – Vrederiksz. 401
Reiniersz. Jan 677-679-680
Jan – Jansz. 677
Claas 412
Claas – Vrederiksz. 401
Reinier 612
Vrederik – Vrederiksz. 401
Mr. Vrederik – Brunt 400-535
Reijnst Thomas Jacobsz. 485
Reijnsten Lijsbet Simonsdr. 488
Reijntgis Cornelis Claasz. 668
Rembrantsz. Jacob 60
Remmendr. Clara 417
Remmerswaele Mr. Willem Engelsz. van 649
Renen Gerrit Jansz. van 397-569
Renesse Jan van 600
Repers Jacobmina 444
Ridders Barbara 589
Rieck Cornelis Willemsz. 698
Robbrechtsdr. Alida 703
Rochusz. Rochus Wijf 643
Roelofsdr. Janneken 455
Catharina 377
Lijsbeth 668
Maritgen – van Zutphen 669
Roelofsz. Frans 412-492-543
Roex Isaak Quirijn Jansz. oude 398
Quirijn Jansz. oude 398
Pieter Quirijn Jansz. oude 398
Richart Quirijn Jansz. oude 398
Rogge Quirijn Jansz. oude 487
Roggenbroot Geertgen Jansdr. 671
Rolland Hester van 617
Romersz. Jan 702
Roos Jan Jacobsz. 361-474-477
Simon Cornelisz. 387-486
Rosenburch Willem Pietersz. van 644
Rotterdam Mr. Pieter van 452
Roussel Mr. Jacob 615
Mr. Wouter 615
Roijs Lijsbeth Jansdr. oude 483
Russel Jan 490
Rutgersdr. Anneken 609
Hillegonda 669

Rijck Cornelis Willemsz. van 387-493-664
Rijkendr. Alida 696
Deliana 696
Rijp Dirk Claasz. 414
Maria Dirksdr. van 409-414
Maria Dirk Claasz. 484
Rijser Jan 672
Rijswijk Joost van 109-166-314-466
Margriet Joostendr. van 466
Sandeling Mr. Adriaan 371-372-383-384-394-399-540-584
Mr. Arend 601
Cornelis 338-505-575-586-633-684-696
Luitgaarde 601
Sandersz. Jan Cornelis 560
Sannaige Franchoise le 461
Santen Cornelis van 372-539
Santvoort Clara van 653
Clara Willemsdr. van 518
Sas Geertruida Jacobsdr. 703
jonge Jacob 427
Jacob Dirksz. 703
Jan Jacobsz. 703
Sasbout Mr. Arend 441-448-451-460-622-633-685-689
Jan 530
Jan Jansz. 468-521-522-529-581
Mr. Joost 460-600
Josina Arnoult 446-448-689
Cornelia Arnoultsdr. 446-448-689
Liedewij Arnoultsdr. 446-448-689
Machtelt Arnoultsdr. 446-448-689
Pieter 348-595
Schaegen Jan van 606-635
Schaep Dirk 459-618-620
Gerrit 407-422-546
Gerrit Jacobsz. 397-486
Hillegonda 546
Jan Jansz. 56
Matheus Dirksz. 430-431-556-559-566
Pieter Jacobsz. 399-489-539
Schaepen Lijsbeth Jacob Pietersz. 382
Scharon Jacques 460
Schenk Allert Cornelisz. 188-795
Scenola Heindrik Jansz. 347
Schilt Pieter Jacobsz. in 364
Schobbelant van Crompvliet Cornelis 326
Schollen Jacques 231
Schoock Mr. Willem 766
Schoonhoven Robbrecht van 704
Simon Gerritsz. van 557-681
Schoorl Jacob Pietersz. van 201
Claas Jacobsz. van 606
Schooten Gijsberthe van 653-695
Schout Mr. Joost 203
Schouten Willem Jansz. 439-440-453
Willem Pietersz. 450
Schrevelsz. Okker 614
Schuijt Mr. Cornelis 574-575-686
Schuijtken Maarten Simonsz. 374-419-484-631
Schurinck Mr. Wichart 651
Schijndel Christiaan Adriaansz. van 513

Sebastiaansdr. Catharina – Bouwensz. 409-420-484
Sebastiaansz. Jan 648
Sem Jacob Jansz. 670-673
Jan Pietersz. 673
Pieter Jansz. 670
tSeraes Lois 602
Servaasz. Elisabeth 578
Jan 347-469
Seventer Vrederik van 346
Simonsdr. Aalbertgen 668
Grietgen 544-546
Hillegonda – Bancken 407
Catharina – Bancken 407-546
Lijsbeth 670
Lijsbeth – Reijnsten 488
Simonsz. Gheen 430-557-558-562-585
Maritgen Jacob – Magnus 648
Jan 417-844
Claas 214-538
Duifgen Claas – Backer 665
Cornelis 430
Maarten – Schuijtken 374-419-484-631
Cornelis Ocker 322-323-324-507
Pieter 389
Thomas 220-808
Claas Willem 589-640-643-691
Maarten Willem 323-580
Slacht Pieter 370
Sloeter Simon Lourisz. 546
Sloot Huibrecht 360-474-477-520-526-582-657-703
Huibrecht Pietersz. 318
Maaiken Huibrechtsdr. 508
Sluijs Arend Jansz. van der 596
Sluver Gerrit 343
Slijp Jan Pietersz. 209
Smaling Dirk 61
Dirk Gerritsz. 663-695
Smit Charles 645
Govert Pietersz. 464
Joost Claasz. 653
Weintgen Pietersdr. 465
Smits Anneken Pieter Heindrikz. 332
Ghoert Pietersz. 332
Snouck Anna 466
Mr. Anthonis 607
Heindrik 793
Jacob 567
Heindrik Jansz. 183
Heindrik Cornelisz. 592
Jan 109-166-314
Snucca Anthonis 460
Sobbegen Cornelis Hillebrantsz. 413-545
Soelen Oth van 626
Sohijer Johan 474
Sonnevelt Wilhemina van 606
Willem Andriesz. van 617
Sonoij Diederik 797
Soutelande Mr. Boudewijn van 335-447-502
Mr. Gillis van 693
Cornelis van 573

Willem van 604
Souwers Elisabeth Sophij alias 463
Spangaert Pieter Adriaansz. 212-806
Spangien Philips van 612
Speck Mr. Simon Stevensz. van der 361
Spierinck van Aalburg Huig 617
Spierincxhouck Adriaan van 759-760-761-762
Splinter Jacob 636
Jan 571
Jan Claas 604
Alida Claas Jan 592
Tieman 57
Spoor Hille 465
Spor Andries 465-738-741
Spronksz. Jan 607
Pieter 751-757
Spruijten Quirijn Gijsbrechtsz. 205
Spijckoort Joost Jansz. 363-475
Marijken Joostendr. van 477
Simon Joostensz. 475-530
Stalpaart Jacob Augustijnsz. 742
Stalpart Geertruida 682
Stam Willem Jacobsz. 551
Steenbort Niclaas van 335
Steenhuijsen Jacob Pijnsz. 499
Steensel Elisabeth van 552
Oth van 452-500
Oth Cornelisz. van 569
Steijn Matheus Augustijnsz. 848
Steijnemolen Anna van 601-602
Rombout van 602
Steijnen Andries Jansz. 572
Stempels Gerrit 737
Jan Gerritsz. 680-693
Stevensdr. Mariken 519
Mariken Wouter 560
Stevensz. Mr. Simon – van der Speck 361
Marijken Wouter 560
IJsbrant 191-220
IJsbrant – alias Brantgen 842
Stickel Cornelis Willemsz. 377
Maritgen Willemsdr. 377
Neeltgen Willemsdr. 377
Willem 377
Willem Cornelisz. 421
Sticker Cornelis Willemsz. 698
Stock Jan Ewoutsz. van der 363-477
Stolwijck Willem Pietersz. 218
Storm Gerrit Vrankensz. 479
Margriet 616-620
Margriet Gerritsdr. 364-576
Simon Gerritsz. 364
Strevel 441
Strijcx Ida Heindriksdr. 333
Stuver Gerrit 516-517
Gerrit Heindriksz. 344
Sijbrantsdr. Catharina – Buijck 391
Christina – de Vriesen 405
Maritgen – Holesloeten 391
Stijntgen 551

Sijbrantsz. Aafgen Jacob – Buijcken 422-489
Joost – Buijck 388-415-482
Vop 546
Sijbrechtsz. Jan Dirk 481
Sijvertsdr. Anna 489
Sijvertsz. Jan Jan 738-741
Taetsen Maritgen Gerritsdr. 679
Tack Gerrit 594
Teijlingen Dirk van 735-794
Floris van 608
Teijlinck Joes Ewoutsz. 641
Temgen Grietgen Mr. Jan 375
Teng Frans Jansz. 377
Theuwen Emme 426-430
Thin Jan Willemsz. 429
Thomasdr. Janneken 650
Lijnken 650
Marijken 650
Melchior 515
Thomasz. Jacob 650
Jan 342-515
Louf 394
Reier – van Vanevelt 470
Thuijl Pieter Lenertsz. 331
Tielmansz. Adriaan 635
Franchois – Coninck 739
Tiemansdr. Catharina 489
Claasgen 492
Weintgen 489
Tiemansz. Claasgen Jan 547-631
Claas 489
Maarten 646
Pieter 489
Thomas 413
Tinnagel Marijken Jansdr. 417
Torre Mr. Jacob de la 509-638
Treslong Maritgen van 474
Tromper Aalbrecht Jacobsz. 476-524-705
Aalbrecht Jansz. 360
Jan Jacobsz. 349-473-522-705
Johanna de 638
Willem Jacobsz. 559
Trompes Jan 332
Turck Jan 650
Utrecht Machtelt Jansdr. van 645
Valesteijn Willem van 474-477
Valck Cornelis Jansz. 199
Valckenaer Jan Gillisz. 412-417-494
Clementina Claasdr. 695
Valckesteijn Franchois van 319-763-769-770-771-772-774-775-776-778-779-781-782-783-785-786787-788-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-807808-809-810-811-818-846
Vanevelt Reier Heindriksz. van 471
Reier Thomasz. van 470
Vastaart Tatick 398
Veen Adriaan Jacobsz. 217
Adriaan Jansz. 566
Jacob Jacobsz. 841
Jan Jacobsz. 184
Velde Adriaan Huigensz. van der 576-597

Verdeel Paulina Gerritsdr. 327
Verhoegen Cornelis 595
Verhooch Quirijn Aartsz. 355-357
Verhouf Jacob 540
Maritgen Jacobsdr. 398-411-540
Verspiegel Petronella Heindriksdr. 444
Verwer Lijsbeth Pieter Fransz. 398-503-570
Pieter Dirksz. 582
Pieter Fransz. 398-503
Vet Adriaan Pietersz. de 467
Willem Jansz. de 566
Vierlinck Matheus 582
Vierling Anna 572
Mr. Matheus 596
Vierlijcx Anna 457
Vincentsz. Dammas 589
Harman 440-455-500-503
Vinne Mr. Gregorius van der 332
Susanna van der 332
Visscher Jan Jacobsz. 192-204
Vlaminc Weintgen Cornelisdr. de 396-417
Vlierden Jan van 462
Vlijet Jan van 454
Volkertsz. Gerrit 795
Volphertsz. Coeman Jan 678
Voogts Mr. Aart 462
Voortsbach Fijtgen 467
Voppendr. Meinsgen 546
Voppensz. Alida Pieter 703
Vos Jan 618-804
Jan Jacobsz. 433-435-555
Jan Jansz. 211
Vrankensdr. Aafken Mr. 383
Jacobmina – van der Meer 505-586
Cornelia – van der Does 504
Vrankensz. Mr. Aart – van der Meer 350-354-479
Dirk 381-404-490
Gerrit – Storm 479
Heindrik – van Diemen 533
Jan 146
Cornelis 194-207-798-802
Sijbrant 422
Vrederiksdr. Dieuwertgen 414-484
Cornelia 557
Stijntgen – Jacobsz. 418
Vrederiksz. Cornelis 430
Mr. Reinier 401
Claas Reinier 401
Maritgen Reinier 401
Neeltgen Reinier 401
Vrederik Reinier 401
Willem – alias Paertshooft 219-807
Vries Christina Mr. Sijbrantsdr. de 405
Pieter Jansz. 219-806-808
Pieter Claasz. de 363
Stijntgen IJsbrantsdr. de 389
Vriese Alida de 6-7
Vroesen Geertruida Gerritsdr. 553-558
Geertruida Jansdr. 564
Gerrit Pietersz. 428-497

Heindrik Pietersz. 678
Jan Gerritsz. 434-497-498-564
Janneken Jansdr. 497
Claasken Jansdr. 564
Cornelis Jansz. 497
Pieter Gerritsz. 428-497
Vrije Adriaan Dirksz. de 496
Jan Cornelisz. de 562
Vuijeren Wilhelmina van 471
Vuijteleen Judith Hectorsdr. 536
Vuijtenbrouck Jan Dirk Harpersz. 597
Josina 597
Vuijtwijck Philips van 567-603
Vijgen Anne 333-352-513-514-633-699
Vijnen Pieter van 637
Waert Jan Reiersz. van 701
Waelwijck Mr. Allert 227-810
Walle Maria van der 637
Wamelen Jacob van 382
Warmont de heer van 750-751
Waterganck Cornelis Claasz. 540
Waveren Jacob van 371-378
Weert Dirk van 504
Jan van 740
Weesp Claas Jansz. van 515
Weijnsen Ermgaard van 478
Weijts(en) Anthonetta 569
Anthonia 454-568
Maria 586
Mr. Quintijn 336-454-456-464-568-569-578
Wel Mathijs Gijsbrantsz. van 430-560
Weldam Catharina van 323
Mr. Cornelis van 438-499-569-577
Marie van 438-499
Wennekens Mr. Barnaard 646
Wenssen Mr. Adriaan 745-747-764
Wents Geleine Jacobsdr. 647
Werve Joost van der 605-606
Wesel Wimmer van 467
Wijel Anna van der 590-591-605
Anna Jacobsdr. van der 601
Jacob Adriaansz. van der 605
Cornelis Jacobsz. van der 601
Wiele Niclaas van der 465-466
Wijelant Cornelis Loisz. 626
Wijerden Balthasar van 330
Mr. Jan van 329-330-508
Johanna van 330
Lijsbeth van 330
Marie van 330
Wiere Bartholomeus van der 375
Wiggersz. Pieter 190-796
Willemsdr. Arnolda 648
Grietgen – Allertsz. van Diemen 704
Clara – van Santvoort 518
Lijsbeth 483-552
Maaiken 654
Magdalena 450
Maritgen 372
Maritgen – van der Meer 591-605

Maritgen – Stickel 377
Marijken 354-418
Marijken – Bisschop 349-358-362
Neeltgen – Jansz. Dijcken 623
Neeltgen – Stickel 377
Vrankgen 481
Wilhelmina 748
Willemken 456
Willemsz. Adam 200-815
Adriaan – Criep 502-574-598-599
Alphaart 400
Gerrit Alphaart 400
Grietgen Alphaart 400
Neeltgen Alphaart 440
Andries 199-607-800
Jacques Anthonis 641
Beier 541
Bool 405
Mr. Boudewijn – van der Bor 524-635
Bouwen – van Dreijnckwaert 593
Dirk 495-553-559-564-624-681
Floris 467
Frans 360
Gerbrant 386
Gerrit 403-518
J. – Bloemendael 323
Jacob 326-497-571
Jacob – Benninck alias Huigensz. 394
Jacob – van der Meer 601
Jan Jacob – Cantert 393
Catharina Jacob – Cantert 393
Willem Jacob – Cantert 393
Jan 52-174-195-202-374-451-497-586-789-800
Jan – Bousser 555
Jan – Thin 429
Jan – Zuijermont 61
Aalken Jan 388
Alida Jan 392
Jop 642
Claas 486-511-626
Claas – Simonsz. 580-640-643-691
Claas – Heijn 405-538
Cornelis 177-187-354-414-484-523-530-534-790
Cornelis – Coppes 549
Cornelis – de Rieck 698
Cornelis – van Rijck 387-493-664
Cornelis – Stickel 377
Cornelis – Sticker 698
Lambrecht – Harinck 331
Maarten – Simonsz. 323-580
Marchelis 466
Marinus – Jacobsz. 325-510
Olphart 376
Pieter 356-450-527-532-565-603-695
Pieter – Boogaert 379
Pieter – Cantert 402-483-493
Pieter – Moons 598-624
Roeland 358-468
Steven 842
Willem – Cantert 390

Willem – Criep 591
Wolfert 349-362-582
Winckel Pieter van 346
Wishaegen Heindrik 616
Wisse Anthonis – Peck 569
Magdalena 579
Wittesz. Govert 562
Jacob 511-568-579
Witte 499-511-518-568-579
Woerden Pieter Florisz. van 534
Wolffaart Jacob 651
Wolfertsdr. Machtelt 529
Wolfertsz. Goossen 656
Wollebrantsz. Mr. Dirk 493
Mr. Pieter – van Persijn 569
Wou Heindrik Jansz. van 409-410
Woutersdr. Mariken 431
Mariken – Stevensz. 560
Woutersz. Aart 331-577
Adriaan 840
Dammas 337
Dirck 742
Pieter Dirk 592
Mr. Gerrit 610-611
Isaac 171-183
Cornelis 564
Cornelis – van der Burch 178-229-790
Pieter 622
Pieter – van der Burch 520
Rochus 341-342
Roelof 194
Mr. Simon 54
Mr. Wouter – van Wijck 443-449
Wijbrantsz. Joriaan 491
Wijck Dirk van 513-700
Dirk Loenisz. van 334-352-464
Loenis Dirksz. van 513
Louis Dirksz. van 513
Mr. Wouter van 503
Mr. Wouter Woutersz. van 443-449
Wijngaerden Floris van 600-610
Heindrik van 618
Jan van 618
Wijnssen Ermgaard van 470
Wijven 208-803
IJlem Mr. Rutger van 609
IJlesz. Gerrit – Hulst 396-405
Jan Gerrit 405
Catharina Gerrit – Hulst 396
Trijntgen Gerrit 405
IJsbrantsdr. Anna 677
Anna – Buijck 388
Catharina 424
Catharina – Buijck 388
Claasgen 402
Maritgen 666
Maritgen – Holesloeten 407
Stijntgen – de Vrijesen 389
Trijntgen 402
IJsbrantsz. Adriaan 656

Arend 655
Frans 188-227-795-810
Jacob 666
Jacob – Buijck 388
Lambrecht 542
IJsnoutsdr. Catharina 554-555
IJsnoutsz. Claas 496
IJssenbaert Jan 637
Zage Warnaar de 589
Zande Ingelbrecht van der 686
Zevender Huibrecht van 171
Ziboutsz. Cornelis 190-222-797
Ziewertsdr. Fokel 374
Zoelen Otto Joostensz. van 613
Zoomer van Vrijenes Mr. Pieter 557
Zueren Mr. Jan 343
Zuijderbeeck Mr. Heindrik van 438-441-448
Zuijermont Jan Willemsz. 61
Zuijtoort Govert van 612
Zutphen Maritgen Roelofsdr. van 669
Zweersz. Heindrik 534
Zwieten Adriana van 610
Appolonia van 336
Johanna van 624
Bartout van 610
Zwol Dirk van 54
Zwichem Vigilius van 507-508
Zwijn Mr. Reinier 333-395
Zijdenburch Mr. Michiel van 449-451-455
Zijl Mr. Aart van 616
Zijpe Heindrik van der 620

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Aalbrechtsbergen 70-117-239-264
Aalburg 88-135-182-257-282-813-814
Aalsmeer 72-119-241-266
Aar 82-129-241-276
Aartswoude 75-122-244-269
Abbekerk 75-122-244-269-410
Abbenbroek 155-301
Absrecht 85-132-254-279
Achtermeer 101-157-304
Ackoij 165-312
Adriaan Pietersz. ambacht 116-263
Akersloot 71-118-240-265
Akkersdijk 104-160-307
Alblas 65-92-113-148-180-198-217-234-260-295-819-822-825-830-833
Alblasserdam 65-92-93-113-148-180-198-217-234-260-782-819-822-830-833-837-838
Alblasserwaard 65-92-113-114-148-234-235-260-261-295-319-758-772-773-778-782-819-822-825827-834-837-838
Albrantswaard 69-98-154-238-301
Alkemade 82-102-129-158-251-276-305-774-785
Alkmaar 55-60-73-99-137-156-157-173-188-201-212-219-224-227-242-284-303-304-346-381-402518-597-711-735-789-794-800-806-808-810
Alphen 83-195-207-252-277-844
Altena 316

Amersfoort 576-696
Ammers 86-133-255-280-832
Ammers Gelkenes 184
Ammers Graveland 184
Amstelland 77-101-125-126-157-158-175-176-191-193-204-206-214-220-225-228-246-248-272-273304-403-406-632-720-754-755-757-803
Amstelveen 79-125-248-272
Amsterdam 56-60-63-77-79-141-175-191-204-214-220-225-228-246-288-317-369-394-424-449-481485-488-489-495-537-544-547-552-553-569-584-585-593-619-630-676-691-694-705716-739-740-742-749-753-842
St. Anthonis polder 98-154-180-301
Antwerpen 335-636-651-710-713-749
Arensbergen 107-312
Arkel 86-87-89-107-108-111-133-136-163-166-169-255-256-258-280-310-313-319-756-771-774-775776-820-821-824-825-826-832-836
Arleveen 82-128-251-275-785
Asperen 111-169-172-316-776-777-778-786-788
Assendelft 72-119-241-266
Avenhoorn 73-121-242-268
Baarsdorp 78-125
Baartwijk 87-134-183-256
Babberspolder 105-162-309
Babilonierbroek 183
Bakenesse 142-289
Bakkum 76-124-245-271-817
Barbarswaarder 142-159-289-306
Barsingerhoorn 76-123-245-270
Beets 74-121-243-268
Beierland 94-97-149-153-296-299-326
Bennebroek 74-122-243-269
Benschop 108-165-312
Benthoorn 83-130-252-277-722-737
Benthuizen 83-130-194-207-252-277
Bergambacht 115-236-262-769-772-778
Bergen 71-118-240-265
Bergen op Zoom 707
Bergheide 128-275
Berghout 73-121-242-268-712
Berkel 85-131-254-278-609
Berkouw 67-115-186-236-262-771-773-823-832-835
Besoijen 65-112-182-234-259
Beukelsdijk 89-136-258-283
Beverwijk 54-70-117-187-200-212-218-227-239-264-731-815
Binnewijsen 75-122-244
Blaricum 126-248-273
Bleiswijk 85-104-132-161-254-279-308-347-829
Bleskensgraaf 66-113-180-198-217-235-260-819-822-830-834
Bloemendaal 83-130-181-185-252-277-794-841
Bodegraven 80-127-195-208-249-274
Bonavontura 98-99-154-301-827
Bonnekerspel 74-121-243-268-489
Bonrepas 86-133-185-255-280-771-821-824-832-836
Boskoop 185-841
Brandwijk 184
Brank 66-134-235-261-819-822-830-834
Breda 91-330-331-334-509
Bredeveld 142-289
Bresaap 99-155-302
Broek 78-88-107-123-125-134-163-247-257-270-272-281-310-735-776-787-826-829
Brouwershaven 640

Brugge 389-443-447-636-639
Brussel 328-330-461-463-507-509-708-709-710-711-712-713-714-715-716-718-719-721-723-724725-726-727-728-729-742-743-749-751-753-761
Burchoorn 100-156-303
Bussum 79-126-248-273
Cabouw 108-165-184-199-218-223-312
Camp 71-118-240-265
Cappelle 65-89-106-112-136-163-182-231-234-258-259-283-310
Cappellen te België 462
Carnisse 117-238-264
Castricum 70-118-239-265
Cillaarshoek 180
Cleef 842
Clempolder 98-154-300
Cromstrijen 152-153-180-299-838
Crooswijk 160-307
Delfland 84-85-104-106-131-132-160-163-178-179-196-209-210-216-222-253-254-278-279-307-309751-754-781-798-799-803-804-826-839
Delfshaven 63-105-106-162-232-309-470-524-525-532
Delft 58-84-106-162-178-196-197-209-222-229-253-323-347-348-350-351-363-364-365-468-480519-529-530-533-534-535-581-582-583-595-600-609-629-655-660-661-703-723-740-744-751758-790-798-803-848
Denemarken 753
Diemen 78-125-247-272
Diesperk 275
Dirk Smeetsland 117-264
Donnedrecht 126-273
Donneren 88-135-183-257
Dordrecht 53-59-64-170-179-198-211-217-224-226-233-338-340-343-465-467-514-515-594-627-651652-692-708-738-739-741-745-747-749-750-762-766-788-792-807-809-810-848
Dorp 85-132-254-279
Drimmelen 64-112-182-233-259
Drongelen 88-135-183-257-282
Duivendrecht 79-248
Dussen 65-113-148-183-234-260-294
Edam 56-77-141-175-192-204-214-220-229-246-288-389-392-399-545-717-789-808
Edikhuizen 87-134-256-281
Eeckendorp 80-127-249-274
Egmond 61
Egmond Binnen 101-156-303
Egmond aan de Hoef 101-156-303
Egmond aan Zee 101-156-303
Eikenduinen 84
Emmeloord 101-158-305
Engelen 88-135-183-257-282
Enkhuizen 55-61-74-141-174-190-202-213-219-228-243-288-540-713-796-801-806-807-811-816
Eterssen 78-247-272
Ethen 88-135-183-257-282
Frankrijk 461
Friesland 73-100-120-124-156-242-246-267-271-303-771-773-775-779-780-784-787-794-797-800803-821-824-826-827-832-835-839
Fijenoord 95-86-151-298
Galgwaard 109-167-314
Geertruidenberg 64-137-170-182-231-233-284-709-744-788-793
Geesthuizen 78
Geestmeer ambacht 735-838
Gelcum 109
Genderen 88-135-183-257-282
Giesendam 66-93-113-148-200-235-260-295-782-819-822-830-834-838
Giesennieuwerkerk 66-114-220-235-261-820-823-831-834

Giesenouderkerk 66-113-200-260-782-819-834
Gisp 72-119-241-266
Godsakker 299
Godschalkoord 95-297
Gooiland 77-101-125-126-157-246-272-304-754-755-757-820-824-832-835
Gorkum 53-59-86-145-171-183-199-211-255-291-338-339-343-465-466-726-788-793-800-805
Gouda 52-54-86-89-107-111-130-133-136-163-164-169-173-186-199-211-218-231-255-258-280283-310-311-316-425-430-431-435-437-495-499-552-553-555-556-557-566-585-676-679681-684-724-725-735-736-737-744-766-767-774-775-776-781-785-787-804-820-824-825826-829-832-836-839-841
Gouderak 86-133-187-255-280-771-775-824-836-841
Goudriaan 67-114-185-236-261-820-823-831-832-825
Graft 75-123-244-270-722
’s-Gravenambacht 90-293
’s-Gravenhage 84-144-178-196-209-216-253-291-318-365-437-451-458-460-499-506-567-571-574586-587-599-604-617-633-636-681-689-724-738-739-742-750-751-752-753-758-759760-761-762-791-798-803-840-842-844-848
’s-Gravenmoer 65-112-182-234-259
’s-Gravenzande 84-131-196-209-253-278-799-804
’s-Grevelsrecht 306
Groede 71-118-240-265
Groethuizen 73-120-242-267
Groot Burgraverveen 102-158-305
Grotebroek 74-121-243-268
Group 97-152-299
Gijbeland 66-114-184-235-261-819-822-830-834
Haagambacht 84-144-253-291
Haarlem 52-54-60-70-77-99-101-117-120-137-155-157-173-187-212-218-224-227-239-264-267-284302-304-326-343-346-468-516-518-519-629-652-654-710-814-848
Haarlemmerliede 72-119-241-266
Haastrecht 86-133-186-255-280-813-820-824-832-836
Half Loosduinen 253
Half Nieupoort 255-280
Hardinxveld 66-114-200-235-261-820-823-831-834
Haringhuizen 76-123-245-270
Haringkarspel 77-124-245
Hasselt 330-334
Hauwaart 73-120-242-267
Hazerswoude 83-103-129-160-252-276-307
Hedichuizen 182
Heemskerk 70-118-239-265
Heemstede 71-119-240-266
Heenvliet 99-155-301
Heer Aartsbergen 85-133-184-199-218-223-255-280-771-774-781-785
Heer Jacobswoude 82-251-276
Heerjansdam 68-95-116-150-151-181-237-263-297-734
Heer Otten gors 825-827-837
Heer Oudelandsambacht 68-116-181-237
Heesbeen 88-135-182-257-282-813-814
Ter Heide 81-127-250-274
Heiloo 71-118-240-265
Heikoop 184-840
Heinenoord 68-94-116-150-180-237-263-296-297
Heinsbroek 75-122-244-269
Hekendorp 813
Hem 75-122-269
Hendrik Ido ambacht 68-116-181-237-263
Herpt 87-134-168-256-281-315
’s-Hertogenbosch 330-331-334-464-465-512-514-577-699-700-702
Heukelom 169-172-316-776-778-786

Heusden 86-87-89-107-110-111-133-134-136-163-168-169-171-182-255-256-258-280-281-310-315727-728-756-771-774-775-778-813-814-820-821-826-829-839
Hillegersberg 89-136-258-283
Hillegom 84-130-194-206-253-277-814
Hilversum 79-126-248-273
Hodenpijl 84-132-254-279
Hoeven 315
Hofambacht 71-119-240-266
Hof van Delft 85-131-254-278
Hofwegen 66-114-180-198-217-235-261-819-823-831-834
Hogekerspel 74-243
Hogenesse onder Heerjansdam 734
Hogeveen 83-130-252-277-722-737
Hoge Zwaluwe 65-91-112-147-181-234-259-284-294
Honderdland 81-104-127-161-250-274-308-781-826-829-839
Honsenoord 111-169-183-316
Hoogblokland 87-134-256-281-821-825-833-836
Hoogkerspel 121-268
Hoogmade 84-131-253-278
Hoogwoude 75-122-188-203-244-269-598-795
Hoorn 55-60-73-120-138-174-190-203-213-219-225-227-267-285-597-608-712-796-801-807-810
Hoornaar 87-134-256-281-821-825-833-836
Huisduinen 77-124-189-201-246-271-774-780-784
Huiswaard 75-122-244-269
Huizen 79-126-248-273
Ilpendam 72-241
Indijk 80-127-249-274
Jaarsveld 108-165-312
Jenel 827-839
Kalslagen 82-129-251-276
Katwoude 72-120-241-267-710-732-824-835
Katwijk op de Rijn 81-128-195-207-250-275
Katwijk aan Zee 129-195-250-275
Kedichem 87-109-134-167-256-281-314-837
Kennemer gevolg 73-100-120-123-155-156-242-245-267-270-271-302-303
Kennemerland 70-77-101-124-173-174-187-191-200-204-212-218-224-227-239-246-754-757-767800-806-823-824-835-838
Kethel 85-105-132-162-254-279-309-722
Keulen 467-526-529-750
Klein Ammers 184-199-218-223
Klein Burggravenveen 102-159-306
Koedijk 75-122-244-269
Koenrewaard 108-166-313
Koog 124-156-146-271-303
Kopenhagen 753
Korte Haarlem 107-164-186-199-218-311-736
Kortland 105-162-309
Koudekerk 82-128-251-275-844
Kralingen 89-106-136-163-258-283-310
Kralingerpolder 67-115-186-236-262-770-773-779-794-831-835
Krimpen 186
Krimpenerwaard 67-115-236-262-319-758-769-771-772-778-779-783-823-831-835
Krimpen op de Lek 67-115-236-262-770-773-779-783
Krimpen op de IJssel 67-115-236-262-770-773-779-783
Krommenie 72-120-241-267
Krommenierdijk 815
Kruisweer 110
Kudelstaart 82-129-251-276
Kuijenland 271
Kijfhoek 68-116-181-237-263

Laagblokland 67-114-185-236-261-820-823-831-835-841
Laag Boskoop 102-158-305
Lage Zwaluwe 65-90-112-146-181-234-259-293
Lambertschaag 75-244-269
Landsmeer 78-125-247-272-389-414-420
Land van Altena 111-169-171-183
Land van Stein 186
Langendijk 76-123-245-270
Langeveld 84-130-253-277
Landsmeer 413-421-540
Langstraat 231-756
Laren 79-126-273
Leek 74-121-243-268
Leerbroek 87-134-256-281-836
Leerdam 108-165-312-812
Legmeer 79-125-248-272
Leiden 57-80-177-193-206-215-222-229-249-317-365-369-480-481-535-536-583-584-661-699-701705-707-721-737-740-744-745-751-767-790
Leiderdorp 82-128-251-275
Leimuiden 82-129-251-276-774
Lekkerkerk 67-115-186-236-262-770-772-779-783
Leuven 330-334-460-541-590
De Lier 80-127-249-274
Liesveld 86-133-255-280-821-832
Limmen 70-118-239-265
De Linde 68-95-116-151-181-237-263-298
Linschoten 80-127-249-274
Lisse 84-130-194-206-253-277
Loenen 79-126-172-248-839
Lombardijen 86-151-298
Loosdrecht 79-126-248-273
Loosduinen 84-574
Lutjebroek 74-121-243-268
St. Maarten 189
Maasdam 68-93-115-149-180-237-262-296-792
Maasland 85-105-131-161-196-209-254-278-308-804
Maastricht 330-334
Made 137-182-284
Mandelekamp 109
Marken 78-125-247-272-733-771-780
Mathenesse 89-136-258-283-389
Mechelen 328-462-581-633
Medemblik 55-74-138-174-188-189-213-219-227-243-285-713-789-795-800-801-806-808-811
Meeuwen 88-135-183-257-282
Merwede 94-150-296
Middelburg 102-158-185-305-326-328-385-393-464-512-644-646-647-650-742-841
Middelkoop 87-134-256-281-825-833-837
Mitwoude 75-244
Moelensambacht 68
Moerdijk 90-92-146-147-181-293-294
Moerkant 64-147-233-259-294
Moerkapelle 185-841
Moerkerkenland 93-94-115-149-237-262-296-756
Molenaarsambacht 116-237-263
Molenaarsgraaf 66-113-180-198-217-235-260-819-822-830-834
Monnikendam 56-77-141-175-317-191-204-214-246-288-390-404-405-424-488-547-670-716
Monster 81-127-250-274
Moordrecht 89-106-107-136-163-164-187-258-283-310-311-841
Muiden 57-78-79-126-142-176-192-205-214-247-289-719
Muiderberg 79-126-248-273

Mijnden 248-273-720
Mijnsherenland 68-94-116-149-180-237-263-296
Mijsen 74-121-243-268
Naaldwijk 80-104-127-161-249-274-308-826-829-839
Naarden 56-77-142-176-192-205-221-246-289-718-790-801
Neerslingerland 185
Neck 72-241
Nes 107-164-311
Nierop 123
Nieuburg 75-122-244-269
Nieudorperkogge 76-123-245-270
Nieuw Barendrecht 181
Nieuw Bonavontura 154
Nieuwerkerk 72-89-106-119-136-163-187-241-258-266-283-310-841
Nieuwerwaard 181
Nieuweveen 83-84-129-144-252-253-276-291-425
Nieuw Group 153-299
Nieuwkoop 82-129-195-208-251-276
Nieuwland 77-87-124-133-246-256-280-821-824-833-836
Nieuw Lekkerland 113-184-235-260-782-819-822-830-834
Nieuwe Mathenesse 104-105-160-162-307-309
Nieuw Nierop 76-123-245-270
Nieuwpoort 86-111-133-169-184-316-821-824-832-836-841
Nieuw Ruigbroek 104-160-307
Nieuw Strijen 96-97-152-153-299-838
Nieuw Strijmonde 299
Noordeloos 111-169-185-316-826-829-839-841
Noorden 82-129-251-276
Noord Scharwoude 76-123-245-270
Noordwijk 84-130-194-206-253-277-722-743-798-802-814
Noordwijk op Zee 84-130-194-206-253-277
Noorwijkerhout 81-128-194-206-250-275
Nubeekswoude 73-121-242-268
Nuijs 336-738-741-749-750
Oegstgeest 81-128-250-275
Oestrenen 266
Oisterwijk 87-256-281-314-598
Oost Barendrecht 69-96-117-152-238-265-299-820
Oostdom 71-118-240-265
Oostdorp 71-119-240-266
Oostenrijk 548
Oosterblokker 75-122-244
Oosterhout 703
Oosterwoude 74
Oosterwijk 109-134-167-837
Oosthuizen 125-246-272
Oostland 640-643
Oostwoude 138-243-285
Oost IJsselmonde 69-96-117-151-238-264-298
Oostzaan 72-119-241
Opdam 75-122-244-269
Opmeer 75-122-244-269
Opperdoes 74-138-243-285
Otterleek 75-123-244-270
Ottoland 67-114-185-236-261-820-823-831-835
Ottersum 125
Oud Barendrecht 181
Ouddorp 75-122-244-269
Oudendijk 73-120-242-267
Ouderkerk 67-79-101-115-126-157-186-236-248-262-273-304-488-770-773-779-783-794-842

Oudewater 80-103-107-159-164-177-194-208-215-249-311-418-431-436-497-555-563-721-790-798803-805-813
Oudheusden 87-134-182-256-462
Oudkerspel 76-123-245-270
Oud Nierop 76-245-270
Oudshoorn 82-128-251-275-785
Oud Strijen 96-97-152-153-299-300
Overschie 88-135-258-282
St. Pancras 75-122-244-269
Papendrecht 66-93-114-148-180-198-217-235-261-295-783-792-799-819-822-831
Pelser 827
Pendrecht 69-98-154-181-238-301-786
Petten 77-124-246-271-774-780-784
Peursum 66-114-185-235-261-783-820-823-831-834
Polsbroek 107-108-165-185-312
Poortugaal 69-238
Purmerend 57-78-176-192-205-221-247-391
Purmerland 78-125-247-272-598
Puttershoek 68-115-149-180-237-262-296-792
Pijnacker 85-132-254-279-609
Raamsdonk 65-112-182-234-259
Raaphorst waard 315
Raasdorp 247-272-416
Reeuwijk 83-130-185-252-277-841
Reierscoop 102-158-305
Renoij 108-165-312-776-826-829-839
Rhoon 69-98-154-181-238-301-786-792
Ridderkerk 69-95-116-151-181-238-263-298
Ridderwaard 95-150-237-263-297-756-786-820-827-838
Rietveld 142-289
Rietwijk 72-119-266
Rotterdam 52-58-62-88-160-163-178-197-210-216-222-230-232-257-309-310-318-349-354-358-360361-362-363-364-446-473-474-475-476-477-480-520-522-523-524-525-526-527-529-530531-532-533-534-575-582-583-629-658-697-728-729-751-758-808
Rozendaal 813
Ruigbroek 114-180-198-217-261-783
Ruiven 85-132-254-279
Rijnland 80-84-102-103-127-131-158-160-177-193-195-206-215-222-229-249-253-274-278-305-508751-754-757-767-781-785-797-803
Rijnsaterswoude 82-129-207-251-274-774-785-802
Rijnsburg 102-159-194-206-306
Rijsoord 68-181-237
Rijswaard 315
Rijswijk 81-250-274-572
Sandekens 99
Sandelingsambacht 68-237
Sassenheim 81-128-250-275
Schaardam 74-121-243-268
Schagen 123-188-201-223-245-270-722-795-800-809
Scharwoude 73-121-242-268
Schellingwoude 74-78-121-243-247-268-272-390-412-413-704-719
Schelluinen 87-133-280-821-824-832-836
Schermer 75-76-123-191-244-245-722-797
Scheveningen 84-253-361
Schiebroek 89-136-258-283
Schiedam 62-89-144-178-197-210-230-258-291-599-729-751-758-791-804-811
Schieland 52-86-88-89-104-106-133-135-136-160-163-196-197-210-255-257-258-280-282-307-751755-829-839
Schobbelands ambacht 68-116-181-237-263-621
Schoonderloo 136-258-283-312

Schoonderwoerd 165
Schoonhoven 59-86-133-172-184-199-218-223-231-255-428-429-453-561-564-726-775-781-785
Schoorl 71-118-201-240-265-607
Schoot 103-159
Schoten 71-118-240-265
Schrevelsrecht 103-159
Schijndel 513
Schellinghout 595
Schelluinen 256
Seventer 108-165-184-199-218-223-312
Sliedrecht 113-180-198-217-234-260-782-792-819-822-830-833
Slingeland 67-114-236-261-820-823-827-831-835
Sloten 71-119-240-266-383
Sluipwijk 84-130-185-253-277=841
Sluis 444
Smeecherland 181
Snel 142-289
Someren 282
Sommelsdijk 570
Sonderdorp 125-247-272
Sont 753
Spaarndam 71-240
Spanbroek 74-122-243-269-598
Sparendam 119-266
Sparwoude 72-120-241-267
Speck 128
Splinters ambacht 102-158-305
Sprang 65-113-182-234-260-730
Spijk 108-165-183-199-312-776-826-829-839
Stanthazen 64-233
Stein 107-164-311-736-813
Stolwijk 67-86-115-133-186-236-255-262-280-770-773-775-779-781-783-785
Streefkerk 66-113-184-235-260-772-778-782-819-834-841
Strijmonde 98-153-300
Strijen 53-154-180-622
Sijbekerspel 74-122-243-269
Tempel 83-104-130-160-252-277-307
Tenijsweer 315
Terkoop 79-126-248-273-820-824-832-836
Terschelling 101-157-189-304-795-826-839
Tetrode 70-117-239-264
Texel 76-100-123-189-202-245-270-715-733-772-773-775-777-779-784-787-800-817-842-845-846
Tooghe 77-189-715-821-824-826-832-835
Tuil 735
Twisk 75-244-269
Uitgeest 71-99-118-156-240-265-303
Uitgeester meer 99-156-303
Urk 101-158-305
Ursum 76-123-191-203-245
Utrecht 335-651
Valkenburg 81-195-250-275
Varkensoord 96-151-298
Veen 88-110-135-168-182-257-282-315-813-814
Veere 505-512
Velsen 70-117-118-239-264-265-797
Venhuizen 75-100-122-156-244-269-303
Vianen 172-184-198-226-840
Vlaardingen 62-84-105-161-179-196-209-253-309-799
Vlaardinger ambacht 85-105-132-161-254-279-308
Vliet 165-312-813

Vlieland 76-124-189-245-271-795
Vlist 86-133-185-255-280-771-821-824-832-836
Vlijmen 88-135-183-257-282
Vlijmse kaveling 110-315
Vogelswerf 172
Voorburg 81-128-250-275
Voorhout 84-131-194-206-253-278
Voorne 619
Voorschoten 81-128-195-250-275
Vrouwenrecht 104-160-307
Vrouwe Venne 102-159
Vrije ambachten 71-119-240-266
Vrije Bouchorst 102-158-305
Vrije Honnen 164-311
Vrijenban 85-132-254-279
Vrije vroonen onder Alkmaar 735
Vuiterbuurt 129-252-276
Waalsdorp 128-275
Waarder 80-103-127-159-195-208-249-274-306
Waardhuizen 79-126-248-273
Waddinxveen 83-130-185-252-277-794-841
Warmenhuizen 76-124-188-201-223-227-228-245-271-794
Warmond 82-102-128-158-251-275-305
Warnaartshonne 138-243-285
Waspik 65-112-182-234-259
Wassenaar 81-128-195-250-275
Wateringen 81-127-250-274
Waterland 77-125-126-157-246-272-304-755-757
Watweide 74-121-243-268
Waverveen 79-126-248-273
Weesp 57-78-101-142-157-175-192-205-221-225-247-289-304-381-404-490-718
Weesperkarspel 78-142-247-289-413
Werkendam 65-113-183-234-260
West Barendrecht 69-96-117-152-238-264-298-820
Westerblokker 75-122-244
Westerwoude 75-190-203-244
Westmaas 94-95-97-98-149-150-153-296-297-300
Westwoude 797
West IJsselmonde 69-96-117-151-238-264-298
Westzaan 72-120-241-267
Wieringen 123-189-202-245-270-714-842
Wilde Venen 104-160
Wimmenom 72-120-241
Winkel 76-123-245-270
Woerden 57-80-142-177-193-208-215-249-289-790-797-803
Woggenom 74-121-243-268
Workum 111
Wormer 54-72-119-190-201-222-241-266-617-797-800-815
Woude 269
Woudrichem 169-171-183-316-793
Woutharnas 85-132-254-279
Wijdenisse 74-121-243-268
Wijk 87-134-256-281-729-813-814
Wijk aan Duin 70-117-239-264
Wijk aan Zee 70-99-117-155-239-264-302-732
Wijngaarden 66-114-180-198-217-235-261-783-819-823-831-834
IJsselmonde 181-338-792
IJsselstein 108-165-312
Zandambacht 85-131-254-278
Zantvoort 61-72-119-241-266

Zeevank 77-101-125-126-157-246-272-304-757-771-780
Zegwaard 83-129-194-207-252-276-798-802
Zevenbergen 64-90-145-170-181-233-292-756-793
Zevenhoven 82-129-195-208-251-276
Zevenhuizen 89-104-136-160-161-185-258-283-307-308-624-751-794-829-841
Zierikzee 322-326-463-507-509-511-579-580-639-643
Zoetermeer 83-129-194-207-252-276-798-802
Zoeterwoude 82-129-251-276
Zouteveen 85-132-254-279-781
Zuiderdorp 390
Zuiderwoude 78-125-247-272-389-403-415
Zuid-Holland 53-59-64-69-90-99-112-117-147-170-173-179-198-211-217-223-226-233-259-264-294302-754-756-767-782-792-794-799-800-805-819-820-823-827-833-838
Zuid Scharwoude 76-123-245-270
Zuidwijk 158-305
Zuijck 128-275
Zutphen 669
Zwaag 73-120-242-267
Zwammerdam 83-130-195-208-253-277-722
Zijdewij 181
Zijpe 616

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Aeckerboom opt Water 551
Avelingen 297
Blaesbalck 365-587
Blote Poluwe 295
Gelchums land 314
Grooten Turck 600-603
Gulden Hoorn 790
Gulden Canne 548
Gulden Cop 494
Halve Mane 404
Hart 841
Heer Otten gors 294
Hoge Nesse 297-298
Huis Nes bij Oudewater 306
St. Jansbrug te Gouda 555
Jan Vranckensz. lant 293
Lage Nesse 296
Landscheiding 307
Mandelkamp 313
Plecken 313
Radt van Avontuijeren 393
Ruige Poluwe 295
Sandekens gors 302
Schilt 364
Spijckervat 397-415
Vrouwe Venne 306
Walsthen Noetenboom 550
Wilde Veenen 307
Witte Hont 648
Wolsack 420
Wijker zand 728
Zijdewij 299

INSTELLINGEN

Abdij Beern 110-168-315
Loosduinen 609-706-844
Rijnsburg 306-618
St. Anna in de Oude Kerk te Delft 658
Arme Zusterhuis te ’s-Gravenhage 623
Begijnen te Delft 354-527
Begijnhof te Delft 469-527-655-659
Carmeliten op Sweedue geest buiten Alkmaar 346
College van Busluijden te Leuven 615
Convent St. Aachten te Delft 357-594-626-701
St. Agnieten te Amsterdam 318-377-401-416-492-542
St. Agnieten te ’s-Gravenhage 687-692
St. Anna te Delft 604-660
Arme fraters te Delft 531-595
Arme Nonnen te Amsterdam 377
Donk te Oudheusden 183-184
Eemstein 181
Geertruida te Amsterdam 666
Geertruiden te ’s-Hertogenbosch 512-514
van de Hem 184-199-218-223
St. Heronimus te Delft 154
Carthuizers buiten Geertruidenberg 92-147-294
Carthuizers buiten Utrecht 97-173-300
St. Catharijnen te Amsterdam 540
St. Claren te Amsterdam 542
Koningsveld te Delft 471-473-478-521-528
St. Laurens te Gent 507
Leliendaal te Schiedam 707
St. Maria Magdalena te Gouda 620
Nieuwe nonnen te Amsterdam 401-491
Nonnen te Beverwijk 100-156-303
Predicaren te ’s-Gravenhage 501-577-600-692
Regulieren te Beverwijk 100-156-303
Regulieren in de Hem te Schoonhoven 623
Rodenburch te Leiden 435
St. Ursulen te Delft 357-358-468-618
Veen 182
Domeinen Zuid-Holland 728
St. Elisabeth gasthuis te Gouda 677
’s-Hertogenbosch 616-617
Delft 355
Gasthuis van Beverwijk 327
Getijden te Oudezijds te Amsterdam 388
Delft 359
Gilde van de zilversmeden te Middelburg 647
heilige Drievuldigheid in de Oude Kerk te Delft 656
Grote Bagijnhof te Haarlem 344
Grote Gilde te Dordrecht 515
Grote kerk van Dordrecht 340-515
Grote Raad van Mechelen 99-155-301-462-581-594-688-695
Heilige geest van Amsterdam 395-545
Delft 526-529-655
Dordrecht 515
Gouda 565
’s-Gravenhage 345-571-600-608-610-619-624

’s-Gravenzande 606
Haarlem 345-516-517
Maasdam 93-149
Oudewater 563
Heilig Sacraments lof te Delft 359
Heilig Sacraments gasthuis te Amsterdam 403
Heilige stede te Amsterdam 395-545
Hof in ’s-Gravenhage 683-693
Hof van Holland 437-438-442-445-454-455-456-457-460-464-469-502-506-567-568-569-571-572573-574-576-577-578-590-591-598-599-601-622-633-682-696-747-750-751-752754-756-757-761-763-764-765
Hos van Utrecht 601-602
Huis Loevestein 183-199
te Nes 103-159
Huisarmen te Amsterdam 669
Huiszitten te Amsterdam 376
Huiszitten aan de Nieuwezijds te Amsterdam 398-545
Huiszitten St. Nicolaas parochie Oudezijds te Amsterdam 380-388-391-392-394-415-547
Huiszitten te ’s-Gravenhage 705
St. Jacobs kapel te Amsterdam 493
St. Jacobs kerk te ’s-Gravenhage 683-688-694
Leuven 332
St. Jansheren te Haarlem 699
St. Jans kerk op het Bagijnhof te Delft 359-527-655
te Gouda 553
St. Joris hof te Amsterdam 549-632
Kanselarij van Brabant 462-463-691
Kapittel van Dordrecht 613
Geervliet 613
Gorkum 613
Heusden 613
Naaldwijk 611
Catharina gasthuis te Gouda 565-626
te Leiden 623
St. Catharina parochie te Amsterdam 707
Kerk van Arkel 166-313
Leenhof van Holland 634
Leprozen Te Amsterdam 707
buiten Delft 354
te Gouda 564
te ‘s-Gravenhage 440-572-686-702
buiten Leiden 624
St. Andries hof te Amsterdam 487
Manhuis van Coenrewaard 108-166-313
St. Marien te Utrecht 651
St. Martha van de Oude Vrouwen te Delft 356
Memorie Oudezijds te Amsterdam 491-541
St. Nicolaas gasthuis te ’s-Gravenhage 439
St. Nicolaas kerk te Amsterdam 665-704
St. Niclaas parochie Oude Kerk te Amsterdam 585
Nieuwe Kerk te Delft 359
Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam 373-394-397-424-546
Onze Lieve Vrouwen kerk Nieuwe zijde te Amsterdam 542
Oude Gasthuis te Amsterdam 541
Delft 524-526-529-622
Oude Kerk te Amsterdam 549-585
Delft 519
Oude Manhuis te Amsterdam 676
Baartwijk 447-598
Delft 355-519-595

Oude Vrouwen te Delft 347
St. Pieters altaar te Wassenaar 687
St. Pieters gasthuis te Amsterdam 381-389-396-411-483-537-548-666
St. Pieters parochie te Middelburg 649
Ronde Bagijnhof te Amsterdam 540-544
Sacraments gasthuis te Dordrecht 341
Delft 655
Sacraments lof in de Oude Kerk te Delft 603
St. Sebastiaans gilde te Dordrecht 91-147-294
Secreten Raad te Brussel 698-745-750
Sociteit Jesu te Leuven 615
Staten van Brabant 745
de koning 462
Steenoven te Arkel 110-167-314
Vergadering twaalf apostelen inde Oude Kerk te Delft 623
Weeshuis te Amsterdam 669
’s-Gravenhage 698
Rotterdam 532
Weeskamer van Alkmaar 654
Amsterdam 693-701
’s-Gravenhage 683-685-688
Rotterdam 658
Zierikzee 643
Wijnkopers kapel te Dordrecht 341
Zeven Getijden van de Nieuwe Kerk te Delft 479-523
Oude Kerk te Delft 524

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Advocaat 446-450-452-456-457-462-501-503-505-573-578-581-590-601-602-633-696-745-746-747764-848
Ambachtsheer van Alblasserdam 92-148-825
Auditeur van de Rekenkamer 453-567-571
Bakker 181-187-412-444-483-532-538-694-793
Bakster 417
Baljuw 451-508
Barbier 455
Begijn 348-350-351-353-358-363-370-376-469-472-492-529-533-534-540-544-554-600-657-659660-661-703
Bisschop van Keulen 749
Bode 442-456-469-488-489-547-569-593-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-767-840
Broeder 683
Brouwer 61-353-354-356-406-468-527-529-532-538-561-564-581-582-598-599-624-630-664-672693-753
Burgemeester 225-330-544-557-571-629-658-737-744-766-767-789-810
Canonesse te Bergen 446
Chirurgijn 486-795
Commies 339
Commissaris 740
Deurwaarder 504-571-574-576-754-756-758-794-842
Dienstmaagd 540
Dokter in medicijnen 330-396-438-448-469-475-477-493-567-574-686-694
beide rechten 692
Droogscheerder 377
Dijkgraaf 570
Fabriekmeester 485
Gedeputeerde 740-744

Generaal van de munt 365
Glasmaker 170-435-453-457
Goudsmid 561
Graaf 701-740-749-844
Griffier 453-568-634
Grofsmid 675-694
Haringkoper 484
Heer van Alblas 827
Baartwijk 438-501-571-577-600-689
Gebbenhorst 337
Hardinxveld 692
Leerdam 812
Oosterwijk 618-620
Opdam 345-346-605
Riviere 848
Rijswijk 749
Sprange 744-759-766
Vormezele 638
Wannoij 704
Warmond 767
Hertog 627-728-742-749
Houtkoper 366
Impostmeester 788
Jansheer 653
Jonkheer 607-653-663-685-704-776-797-848
Jonkvrouw 90-146-293-318-323-328-329-330-336-338-366-368-430-438-439-442-445-446-447-448449-450-452-457-458-460-470-471-474-478-499-501-504-506-510-511-514-528-536-552567-568-573-574-575-577-578-584-589-590-592-596-598-599-600-605-606-607-608-610611-612-615-620-624-629-633-634-635-637-638-647-653-661-682-684-686-687-688-689692-693-696-698-699-704-746
Kanselier van Gelderland 685-689
Kanunnik 332-651-683-693
Kapellaan 358-468
Kapitein 546
Kapitein van de wacht 54
Kleermaker 227
Klerk 643-735-740-742
Koekenbakker 353-374
Kompasmaker 484
Koning van Denemarken 753
Koopman 218-738
Korenkoper 351-398
Kruidenier 422
Kuiper 408
Lakenkoper 486-505-675
Loodgieter 421
Molenaar 176
Ontvanger 138-579-627-730-731-734-735-736-759
Ontvanger Noord-Holland 438
Organist 62-178-213
Pastoor 410-462
Pater 357-435-469-542
Pensionaris 364-394-399-446-468-537-584-651-652-669-692-739-740-744-745-747-762-766
President 749
Priester 333-357-360-364-398-405-407-409-410-487-560-563-565-623-654-656-657-660-699-703
Prior 346
Procureur 437-457-463-499-502-504-572-574-598-599-691-695-745-747-765
Proost 507
Proostinne 570
Provisor Amstelland 372-403-406-549-632

Raad 329-438-445-454-456-460-464-499-506-519-567-568-569-577-578-594-601-622-633-682-688696
Rector 443-449
Rekenmeester in Gelderland 635-684
Rentmeester 346-465-478
Ridder 536-583-584-627
Roedrager 385-543
Scheepmaker 654
Schepen 571
Schipper 400-403-498-668
Schoenmaker 52-222-488-496-557-808
Schout 54-59-61-62-303-338-340-802-804
Schrijnwerker 622
Schuitmaker 418
Schuitvoerder 374
Secretaris 61-221-329-330-442-453-455-502-504-508-509-532-536-569-591-652-698-742-761-763813
Sluiswachter 232
Smid 374-399-435-498-553-556-563-702
Stadssmid 575
Stierman 520-531
Thesaurier generaal 627
Timmerman 196-470-534-582-799
Tingieter 414
Verwer 220-476-486-582
Vicaris 600
Viskoper 222
Vlaskoper 414-544
Vrouwe van Benthuizen 605
Warmond 446
Vrijheer van Asperen 776
Waagmeester 219-798-807-844
Waard 177-790-841
Wijnkoper 488-541-667-691
Zandwijf 406-414-672
Zeemwerker 560
Zeepzieder 342-515
Zeilmaker 370-412-467
Zuster 699

