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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.
Aangezien ik het Latijn niet machtig ben zal hetgeen ik heb weergegeven niet juist zijn.
Blz. 1.
Volgt een Latijnse openings zin.
Int lant van Althenae.
Wtwijck.
Imprimis Joannes Beronis colonus Mr. in Wtwijck dabit priori a..mit … ingerun.
100 rijns groten ende verschijnen Petri ad Cathedram. Ende beloopt den mergen tsiaers. Solvit 11
november anno ’57.
Int lant van Arckel.
Gorichem.
Imprimis Sander Claesz. binnen Gorcum is ons schuldich tsiaers ses beijersche gulden, staende op
een huijs gelegen op den Langendijck ende verschijnt op meij dach. Datum 1468, 5 februarij. Requiri
literas folio 94 facit prima in medio no. in anno 1426, 29 maij (sor) was den beijerse gulden 15 st.,
welck Sander Claesz. maer betaelt mit 14 st., belopende des jaers 4 rijns gulden 4 st. Non est
redimibilis.
Solvit 15 novembris anno ’58. Solvit 12 ocktobris anno ’59.
Oesterwijck.
Imprimis Arien Jansz. bruijct 14 mergen lants den hoop voer 72 rijns gulden vrijs gelts van als ende
enen rijns gr. voer die capoenen. Cond…. deceminis …. …pit Petri ad Cathedram anno ?? ende
beloop den mergen tsiaers. In dese betaelt vijf coppelen capoenen. Solvit 15 novembris anno ’58.
Solvit 15 novembris anno ’59.
Blz. 1v.
Int lant van Strijen.
Sint Anthonis polder.
Imprimis Gherrit Roelansz. et decamis sancti Laurentij in dordratio bebe..nt nobis a… 6 rijns gulden,
te weten elcx drie rijns staende op 4 mergen ende 34 roeijen lants, gelegen in sint Anthonis polder
ende verschijnt altoes meijdach. Require literas folio 134 fa… …. in … Solvit 1(5) octobrij anno ’59.
Int lant van Voern.
Abbenbroick.
Imprimis tcapittel van Abbenbroick debent nobis a… twe pont hollants, welck sij betalen mit 30 st.
brabants. In dat een pont state op seven lijnen lants leggende int nieuwe lant van Abbenbroick ende
verschijnen op sint Jacops dach acht daghen voer oechst. Ende dat ander pont staet op 8 ghemeten
lants liggende int nieuwe lant van Abbenbroick ende verschijnen sint Jan midsomer No… In dit betaelt
nu heer Jan Jansz. van der Goude als renthemeester vant tcapittel ende is woenachtich binnen
Abbenbroick. Solvit 25 novembris anno ’58. Solvit 25 novembris anno ’59.
Rest de anno 1571 ende ’72.
Blz. 2.
Dordrecht mit den Haghe.
Imprimis den renthemeester vanden heijlighen gheest binnen Dordrecht is ons tsiaers schuldich drie
goede gouden rijnsche gulden. Welck sij betalen mit drie rijns gulden stuck van 40 groeten vlaems.
Staende op seven hont ende 34 roeijen lants, ghelegen int heijlighe gheest lant voerden Maesdam
ende verschijnen Korsavont require (….) folio 82 fa..1.
Item die renthemeester van Zuijthollant Jan Fransoeijs is ons schuldich van coninx wegen tsiaers 21
rijns gulden 18 st. Welck verschijnen den thienden dach september. Betaelt den 29sten april. (Volgt
een Latijnse zin).
Item die renthemeester inden Haghe ghenaemt meester Jacop Bol is ons schuldich van coninx
wegen tsiaers 18 rijns gulden 15 st. ende verschijnen den eersten dach in Martio. (Volgt een Latijnse
zin).
Item noch soe is ons die selve renthemeester schuldic van coninx wegen tsiaers 18 rijns gulden 15 st.
verschenen den eersten dach in september. Solvit 12 februarij anno ’58 stilo curie.

Blz. 2v.
Inde Langhe straet.
Raemsdonck.
Item comen Jan tot Oesterhout is ons tsiaers schuldich van 14 gheerde lants 26 rijns gulden vrijs
gelts, tbetalen men inde Dordrecht (tse.) merct. Volgt een Latijnse zin waarin Petri ad Cathedram
anno ’50 stilo tran…. Item een geerdt ende twee hont ofte wat meer. Solvit 7 maij anno ’59.
Inden Alblasserweert.
Ghiesenkerck.
Imprimis Arien Jansz. ende Jan Henricksz. sijn ons tsiaers schuldich negendalve gauden philippus
burghoense scilden, welck men betaelt mit (7) rijns gulden 1½ st., staende op acht mergen lants
gelegen inde Ghiessenkerck, te betalen altoes op Paesdach ofte 14 daer nae ombegrepen. Solvit 26
aprilis anno’59. Jan Heijndricksz. die een helft ende die ander helft Adriaen Jansz. ….. Willem
Malchgens Jacobsz. op Ghiesendam.
Kanttekening: Op werckendam Commer Heijndrick Adriaensz.
Die vijsserije vander Merwen in Oeverslijdrecht.
Item Steven Willemsz. binnen Dordrecht is ons schuldich een halve marck sulvers facit vier goude
andriesse gulden, welck maken 5 rijns gulden 1½ st. wt die vijsscherije vander Merwen boven
Dordrecht ende verschijnen Johannes Baptiste midsomer. Solvit 13 julij anno ’59.
Blz. 3.
Volgt een Latijnse zin met daarin Petri ad Cathedram anno ’53.
Rijsoort.
Item Job van Tellingen als gemachtich van die kijnderen van Aert Pietersz. die dijckgrave is onsen
tconvent tsiaers schuldich 5 rijns, staende op anderhalven mergen lants gelegen in Risoort ende
verschijnen Bamisdach. Solvit 7 november anno ’59.
Scobbelants ambocht.
Item Pieterman Coster in heer Oudelants ambocht heeft 3 jaer lanck in hueren den visscherije in die
polder ande Ruijcht ende sal geven tsiaers 30 rijns ende twee ghewaert snoeck. Ende dat ierste iaer
is begonnen meij anno ’55. Habet cedulam sed non ego. Actum 19 marcij anno ’55 stilo corie.
Sandelinghe.
Item comen Dircksz. woonende te Dordrecht op dat hoeck huijs van die Spoeijstraet is ons tsiaers
schuldich een erffrenth van 3 rijns gulden, staende op twee mergen boemgaert ghelegen inde
Zandelinge ende verschijnende altoes Anthonij inden winter. In dit is een pitancie van wijn ende
gebraeden welck ons ghemaect heeft Jan van Driel Pietersz. Solvit in novembri anno ’59 stilo corie.
Blz. 3v.
In Voernzacker weerdt Munsterkerck aen die Dussen.
Item Mariken Thonis weduwe van Thonis Jansz. bruijct van ons 6 margen ende elf hont lants den
hoop voer 16 rijns gulden vrijs gelts van als. Ende die huer sal geduren 7 jaer waer of het ierste is
begonnen Petri ad Cathedram anno ’56. Solvit 16 novembris anno ’58. Solvit 19 octobris anno ’59.
Item Arien Dirricsz. aen die Dussen bruijct van ons 23 hont lants den hoop voer 18 rijns gulden.
Item Cornelis Evertsz. ende Michiel Pietersz. binnen ons schuldich des jaers enen halven engelschen
nobel, facit 25 sch. die bij staende landt was enen heelen nobel ende staet op drie mergen lants.
Blz. 4.
Item die weduwe van Aert Nelen is ons tsiaers schuldich van enen halven mergen moers ende
sommige scaften 58 rijns gulden 15 st.
Item Arien Thonisz. den Hoeijenaer is ons tsiaers schuldich van die moeren 29 rijns gulden 10 st.
Item Jan Cornelis Aertsz. is ons tsiaers schuldich van die moeren 29 rijns gulden 10 st.
Item Thonis Ariensz. den Hoeijenaers soen is tsiaers schuldich van die moeren 29 rijns gulden 10 st.
Item die weduwe van Willem Jansz. schout was is ons tsiaers schuldich 18 rijns gulden 15 st.
Drie of vier dae… (groot?)
Blz. 4v.
Item Pieter Thonisz. Scimmelpenning is ons tsiaers schuldich van die moeren 16 rijns gulden 3 st.
Somma sommarum omnius receptorum moeris venditis anno ’55, 690 rijns gulden 18 st.
Blz. 5.
Recepta redditu.. ex eloratonne agrorum. Capittulum quartum.
Int lant van Althenae.
Andel ofte Aelst.
(Willem Wilmen).
Item die weduwe van Volpaert Aertsz. is ons schuldich tsiaers vijff beijersche guldens vierthien st.
voer den beijersche gulden gherekent, facit 4 rijns gulden. Te betalen altoes op sinte Baven dach. In
exantiguo solvidt santum 3 rijns gulden.

Woudrichem.
Item Henrick Claesz. die raeijmaker binnen Worn… is ons schuldich tsiaers twee burghoensche
scilden vierthien stuvers gherekent van elcken schilt, facit 28 st. Te betalen alle jaer Bamis dach.
Wtwijck.
Item Johan Beritsz. is tsiaers ons schuldich 3 rijns gulden vrijs gelts ende thien coppelen capoenen,
waer van hondert rijns gulden tsiaers sullen wordden gheïmploeert om die renthen te betalen. Ende
dat van 66 mergen 3 hont ende 30 reoeijen lants die hij van ons tconvent in bruijcweer heeft. Ende
hier onder sijn 45 mergen lants vrij van alle beden scattinghen etc. Condupit decenium quodincepit
Petri ad Cathedram anno ’55. In dit beloopt den mergen omtrent. Solvit 28 martij anno ’59 ad
computum 150 rijns gulden. Rest noch 50 rijns gulden. Solvit plene anno 17 (novembri?) anno ‘59
Blz. 5v.
Intl ant van Arkel.
Gorichem.
Imprimis Ghoessen Lambrechtsz. is ons tsiaers schuldich van sijn huijs 4 rijns gulden, te lossen den
penninck 14 ende verschijnt Jacobi in restate. Solvit 15 novembris anno ’58. Solvit 17 novembris
anno ’59.
Item Dirick Pouwelsz. wonende op den Langen dijck is ins schuldich enen halven engelschen nobel
des jaers, facit 31 st. ende verschijnt altoos Korsavont. Dit plach Willem Boon te betalen. Solvit 12
octobris anno ’59.
Item Reijer Straet Henricksz. is ons schuldich tsiaers 30 st. staend eop een huijs ghenaemt die Ploch
ende verschijnt den dorden dach in martio. Hoc recept ….. nr…. Mr. Jacobus Worcomij.
Blz. 6.
Item Matthijs den scheerrijer als ghemechtich van onsen broeder Anthonis van Antwerpen ouders die
is ons schuldich tsiaers 6 rijns gulden staende op een huijs gelegen binne Gorcum op den Corthen
dijck daer claes die Beer in plach te wonen ende verschijnt meij dach. Solvit 12 februarij anno ’59.
Schaluneij.
Item Arien Diricksz. te Schaluneij is ons tsiaers schuldich twee arnoldus gulden een quartier van enen
gulden vorsz. ende enen ouden swartten tsiaers, staende op 5 mergen lants gelegen in Schalumeij
ende verschijnt den 15e dach november. In enen arnoldus gulden facit 15 st. In enen ouwen swartten
is enen braspenninck waer voer hij nu niet meer en betaelt tsamen dan 25 st. tsiaers. Solvit 27
november ’59.
Int lant van Voern.
Abbenbroick.
(Pieter Pietersz.).
Item Arien Campen bruijct 9 ghemeten lants gelegen in dat nieuwe lant van Abbenbroick. Item noch 3
ghemet gelegen in dat ouwe nieuwelant van Abbenbroick, het gemet van 9 scillis, dat is tsiaers 33½
rijns gulden 1 st. vrijs gelts ende noch 12 st. voer die capoenen. Conduxit septerminum quod imepit
Martini anno ’54. Tsic etiam custodiet septermium ….. in Abbenbroick. Solvit 25 novembris anno ’58.
Blz. 6v.
Item Nico(bra) gegeven Claes van Abbenbroeck 12 ….., rest nch 18 rijns gulden. Die weduwe van
Engel Cornelisz. bruijct thien ghemeten ende 7 lijnen, het ghemet thien scillingen vrijs gelts, facit den
hoop 37 rijns gulden ende 6 st. voer die capoenen. Conduxit septemium quodincepit Martini anno ’54.
In dese betaelt binnen die twaelf nachten naer Korsmis. Solvit 25 novembris anno ’58.
Kanttekening: Pieter Engelsz. S(.)enen lijnen bruijckt Jan Jansz. in …. ……
Lenaert Jansz., Arien Lenairtsz. ….. rijns gulden.
Item Lenaert Jansz. bruijct elff ghemeten lants, het gemet thien scillingen vrijs gelts, facit den hoop 33
rijns gulden ende 6 st. voer die capoenen. Conduxit septermium quod incepit Martini anno ’54. Solvit
25 november anno ’58.
Jacob Jansz. Meijehoeck betaelt an Claes van Ambroeck.
Item Cornelis Cornelisz. bruijct acht ghemeten lants, tgemet voer 28 st. vrijs gelts, facit den hoop
tsiaers 29 rijns gulden 4 st. ende 6 st. voer die capoenen. Conduxit septermium quod incepit Martini
anno ’54. Tsic solvit in mindicis Zuijtlandie rogatu hospitis …. Solvit 27 novembris anno ’58.
Blz. 7.
Aen mijn betaelt.
Dirck Lenartsz. saijlant ende weijlant. Jan Fransen.
Item Aernt Pietersz. bruijct 8 ghemet saijlant ende 2 ghemet weijlant den hoop voer 20 rijns gulden
…. st. vrijs gelts ende 6 st. voer die capoenen. Conduxit septermium quod incepit Martini anno ’54.
Solvit 25 novembris anno ’58.
Servaes weduwen of Lenart Jansz.

Item die weduwe van Matheus Cornelisz. 4 ghemeten ende een lijn, tgemet voer 9 scilling, facit 12
rijns gulden, den hoop ende 6 st. voer die capoenen vrij gelt van als. Conduxit septermium quod
incepit Martine anno ’54. Solvit 25 novembris anno ’58. Solvit 23 novembris anno ’59.
Item Euwout Ariensz. wonende inden Ouwenhoeren.
Item die weduwe van Cornelis Roeijen Bol bruijct 3 ghemet weijlants, het tgemet 36 st. vrijs gelts, facit
den hoop 4 rijns gulden. Conduxit septermium Marttini anno ’54. Solvit 25 novembris anno ’58. Solvit
23 novembris ’59.
Item Willem Willemsz. 2 ghemet vrij lant den hoop voer 4 rijns gulden vrijs gelts. Conduxit septermium
quod incipit Martini anno ’54 Solvit 25 novembris anno ’58 Solvit plene 23 novembris anno ’59. Rest
noch te betalen den ……. dien vol. Betaelt an mij.
Blz. 7v.
Item Neeltken Jans die weduwe van Arien Willemsz. bruijct 14 lijnen lants ende 33 roeijen, den hoop
voer 12 rijns gulden vrijs gelts ende 6 st. voer die capoenen. Conduxit septermium quod incepit
Martini anno ’54. Solvit 25 novembris anno ’58.
Solvit plene 29 novembris anno ’59.
Geertruijt Cornelis Claesz. betaelt an mij.
Item Jan Claesz. wt den Ouwen Hoeren bruijct vier lijnen ende thien roeijen, den hoop voer 3 rijns
gulden 5 st. vrijs gelts. Solvit 25 novembris anno ’58. Solvit 23 novembris anno ’59.
Dit lant leet aende Moerstwech ende is weijlant.
Ouwe ende Nieuwe Ghoet.
Imprimis Job Cornelisz. bruijct 22 ghemeten lants gelegen inde Nieuwe Goet, het tgemet voer thien
scillingen, facit 66 rijns gulden ende 12 st. voer die capoenen. Vrijs gelts.
Item noch bruijct hij 15 ghemeten gelegen in die Ouwe Ghoet, tgemet 10 scilling, facit 45 rijns gulden
vrijs gelts. Dese sommen belopen hondert ende elf rijns gulden ende 12 st. voer die capoenen.
Conduxit septermium quod incepit Lamberti anno ’54. Volgt nog een zin in het Latijn. Solvit 26
novembris anno ’58. Solvit 27 novembris anno ’59.
Folio 8.
Item Neeltken Jans weduwe van Pieter Dircksz. of Andries Cornelisz. bruijct 12 ghemet ende noch 5
ghemeten slijcklants ende 79 roeijen, den hoop voer 51 rijns gulden ende 12 st. voer die capoenen et
ultra nutriet per hicmem duo pecora. anno ’53. Solvit plene 26 novembris anno ’58. Solvit 27
novembris anno ’59.
In Hoorn Hubert Jansz.
Item Thonis Lenaertsz. bruijct 14 ghemeten dat ghemet 10 scilling wat min groot. Solvit tantum voor
den hoop 40 rijns gulden 12 st. pro caponibus.Volgt een Latijnse zin. Conduxit septermium quod
incepit Lamberti anno ’53. Solvit plene 20 januarij anno ’58 stilo curie.
Die weduwe van Arien Jorisz., Machtelt Arien (15 st.?)
Item Arien Jorisz. bruijct 4 ghemeten ende noch 5 ghemet ghelegen in die Ouwe Ghoet, den hoop
voer 23 rijns gulden ende 6 st. voer die capoenen vrijs gelts. Heeft in hueren enen he(nen?) tijt welck
begon sinte Lambrecht anno ’53. Solvit plene 25 novembris anno ’58. Solvit plenc 26 novembris anno
’59.
Nieu Hellevoeter lant.
Imprimis Dirick Arien Palincks swager bruijct 26 ghemet vrij lant van als den hoop voer 90 rijns gulden
ende 12 st. voer die capoenen vrijs gelts van als nutriet extra per hietnem duo precora ?. Conduxit
septermium quod incepit Lamberti anno ’53. Solvit ad deduckonis fu..nic predick in mundinis
Zuijtlandie 36 rijns gulden reliquias …ro in nundicis Brielensibus. In den onderhouwen pacht is
betaelt. Solvit plene Johanni procuratori in septembri anno ’58. Solvit plene 27 novembris ‘59
Folio 8v.
Hubert Jansz. ende Cornelis Jacobsz.
Item Cornelis Willemsz. van Bergen bruijct thien ghemeten lants van al, het gemet voer thien
scillingen, facit den hoop voer 30 rijns gulden ende 12 st. voer die capoenen. Conduxit septermium
quod incepit Lamberti anno ’58. Solvit plene 20 januarij anno ’58 stilo curie.
Lenaert Jacopsz. in Nieuwe Hellevoet.
Item Arien Jans weduwe van Cornelis Maertsz. vier ghemeten vrijs lants, het gemet voer thien
scillingen vrijs gelts, facit 12 rijns gulden. Dese heeft noch enen pacht onder. Conduxit septermium
quod incepit Lamberti anno ’58. Solvit plene 20 januarij anno ’58 stilo curie.
Engel Lenaert Steijl. Item bruijct 3 ghemeten lants vrij lant den hoop voer 10 rijns gulden ende 6 st.
voer die capoenen. Dese heeft noch enen pacht onder. Conduxit septermium quod incepit Lamberti
anno ’58. Solvit plene 25 novembri anno ’58. Solvit plene 27 novembri anno ’59.
Folio 9.
Cornelis Pietersz., Andries (Pietersz.)

Item bruijct 7 lijnen lants den hoop voer 4 rijns gulden ende 4 st. Conduxit septermium quod incepit
Lamberti anno ’55. Volgt een Latijnse zin. In dit lant wast alle daghe aen ende is het tghemet verhuert
voer 6 scilling, welck te weijnich is wantet vrij lant is van als. Solvit plene 26 novembris anno ’58.
Solvit plene 27 novembris anno ’59.
Dordrecht.
Imprimis Jacop Pietersz. die sloetemaker is schuldich ses rijns gulden tsiaers den penninck 16 te
lossen, staende op sijn huijs gelegen op den Rijdijck ende verschijnt meij dach anno ’59. Solvit anno
’57.
Item die erfgenamen van (naamis doorgehaald en niet meer te lezen) sijn ons schuldich (?) rijns
gulden tsiaers den penninck 14 op een huijs staende gelegen in (naam is doorgehaald) straet ende
verschijnt meij dach, rest noch anno 1572.
Item Heijltken int Gulden Hoet plach te wonen, heeft gecoft Cornelis Coolmans huijs waer op dat ons
tconvent heeft tsiaers 3 rijns gulden den penninck 16 ende verschijnen Bamis dach. Dit huijs staet op
die lantzijde op die havenzijde bijde Pelsers brugge.
Folio 9v.
Item Frans Jansz. is schuldich 3 rijns gulden tsiaers erffranthen, staende op een huijs ghenaemt
(naam is doorgehaald en niet te lezen) ende verschijnt den eersten dach meij.
Inde Langhe straet.
tGrevenmoer.
Imprimis Jan van Ghewanden heeft in hueren ons huijs, erve mit die wtgedolven moeren daer omtrent
liggende ende dat viertel lants bij die Hoech brugge mit dat viertel bij den Swanck, oeck mede het
profijt van die Spoeij, den hoop tsamen voer 36 rijns gulden vrijs gelts. Ende die huer duert thien jaer
waer van het eerste jaer begonnen is primo maij anno ’55. Volgt nog een stukje tekst betreffende de
geldswaarde wat bijna niet te lezen is.
Item noch soe heeft Jan voersz. in hueren enen mergen lants ende een loepens dat is een hont voer
vier rijns gulden tsiaers, gelegen bij Wouter Denisz. huijs ende die huer sal geduren acht jaren. Waer
van het eerste jaer begonnen is Petri anno ’56 stilo curie ende verschijnt Petri inde Zul no…. hier of
en is noch gheen huercedul ghemaect.
Folio 10.
Dirgen Heijn Tacken.
Item Wouter Denisz. opt moer is ons tsiaers schuldich 3 rijns gulden, te lossen den penninck 16
staende op sijn huijs ende een stuck erfs daer bij ende verschijnt Joannis midsomer.
Adriaen Jansz., Jan Pietersz. Weert.
Item Laurens Verheij is ons tsiaers schuldich 2 rijns gulden, te lossen den penninck 16 op een huijs
ende erve daer Joris Jansz. in plach te wonen ende verschijnt Korsmis.
Willem Tuemisse Praet, Janneken Coppelaers.
Item Thonis Ariensz. Praet onsen scipper ende Frans Celen bennen ons tsiaers schuldich enen
guilhelmus schilt, facit 21 st. staende op een huijs bijden kercken ende verschijnt Martini. Dit beloop
een ijegelijcken tsiaers 11 st.
Item die weduwe van Sijmon Henrick is ons tsiaers schuldich enen wilhelmus schilt weert wesende 21
st., ghaende wt vier gheerden lants te lossen den penninck 14 ende verschijnt sinte Marthen inden
wijnter. Deesen renthen geeft mi Adriaen Woutersz. Nerinck in sGravemoer.
Folio 10v.
Die weduwe van Tomas Cornelisz.
Item Thonis Cornelisz. is ons schuldich tsiaers 20 st. staende op sijn huijs ende verschijnende Martini.
In Aelbrants weerdt.
Poertegael.
Item Lenaert Cornelisz. Roeijenbol bruijct van ons drie mergen ende een achtendeel lants den hoop
voer 15 rijns gulden vrijs gelt. Conduxit septermium quod incepit Petri anno ’50. Solvit 7 junij ad
co.p… 12 rijns gulden anno ’59.
Intl ant van Arckel.
Ouwe Ghiesen.
Item Pieter Gheritsz. wonende aen die leech Ghiessen ofte in (ou) Nieulant bruijct van ons 5 mergen
lants den hoop voer 17 rijns gulden vrijs gelts. Conduxit septermium quod incepit Petri anno ’50. In
die nieu huer sal ingaen Petri anno ’60 stilo curie ende Petri anno ’61 sal hij geven voorden pacht 14
rijns gulden. Solvit 15 novembris anno ’58. Solvit 14 novembris anno ’59.
Pieter Gerijtsz. aen die leech Ghiessen onder Hoorn.

Folio 11.
In den Swijndrechtse weerdt.
Kijffhoeck.
Imprimis Pieter Damisz. bruijct 16 mergen ende een half hont lants, den mergen voer 6 rijns gulden 8
st. vrijs gelts van als, facit 99 rijns gulden 8 st. Ende verschijnt die pacht sinte Pieter, waervan die
huer nu wt is.
Henrick IJden ambocht.
Imprimis Thonis Aertsz. schout op Heer Jansdam bruijct van ons 3 mergen ende 2 hont lants, den
hoop voer 16 rijns gulden ende 18 st. vrijs gelts. Conduxit septermium quod incepit Petri ad
Cathedram anno ’52. Solvit den 3e januari anno ’59.
In ecclesia parochialis in Kijffhoeck debet nobis …nne aex terfia pasche tstuc van is in accha een
copie autentijck want den principael brief is onder die kerckmeesters van Kijffhoeck.
Die Lijnde.
Imprimis Jan Ariensz. Vinck bruijct acht mergen, den hoop voer 46 rijns gulden vrijs gelts. Conduxit
septermium quod incepit Petri anno ’51. Volgt een Latijnse zin. 26 junij 21 rijns gulden 8 st. Item noch
24 rijns gulden 13 st. den 8e junij.
Folio 11v.
Item Metken die weduwe van Willem Cleijsz. bruijct 8 mergen, den hoop voer 43 rijns gulden 3 st.
vrijs gelts. Conduxit septermium quod incepit Petri anno ’51.
6 Martij recexit de prior ad co.putum 15 rijns gulden (rest niet te lezen).
Item Bastiaen Cleijsz. bruijct 3 mergen, den hoop voer 14 rijns gulden 8 st. Conduxit septermium
quod incepit Petri anno ’51. Rest 29 rijns gulden 2 st. een blanck.
Item Willem Hugensz. bruijct 5 mergen ende 6 roeijen, den hoop voer 24 rijns gulden vrijs gelts.
Nicolaus Bree schipsit qoad sint 5 mergen ende 75 roeijen. Conduxit nomen annos quorum p…nus
incepit Petri anno ’54. Solvit plene ultimo martij anno ’59.
Riederkerck.
Item Joris Damisz. ende Gheerit Woutersz. bruijcken tsamen thien mergen 4 hont ende 70 roeijen,
den hoop tsiaers voer 60 rijns gulden, waer van Joris Damisz. gheeft tsiaers 32 rijns gulden ende
Gheerit Woutersz. betaelt 28 rijns gulden. Ende betalen tsamen meij inde dordrechtse merct om daer
laken mede te copen. In den mergen hiervan beloopt 5 rijns gulden 12 (st.) ende is wel weert 7 rijns
gulden. Joris Damisz. Solvit Geerit Woutersz. debet gedaen ….. 22 rijns gulden 6 st. 1 blanc.
Folio 12.
Inden Swijndrechtse weert.
Inde Rijner.
Inden eersten Floris Ariensz. is tsiaers schuldich 28 rijns gulden vrijs gelts van 6 mergen min 11
roeijen lants ende sal noch geven twalf ionge hoenderen relijcken groot. Conduxit nomen annos
quorum p…nus incepit Petri ad Cathedram anno ’54. Item dit is den mergen. Solvit 27 julij ad co…. 11
rijns gulden 19 st. Item 17 ocktobris 6 rijns gulden 11 st.
tHeer Oudelants ambocht.
Imprimis Cornelis Willemsz. is tsiaers schuldich 53 rijns gulden vrijs gelts van 4 mergen weijlants
ende drie mergen seije lant. Conduxit nomen annos quorum p…nus incepit Petri ad Cathedram anno
’56. Dit is den mergen. Solvit ad comp… 6 marcij 25 rijns gulden 4 st. anno ’58 stilo curie. Rest noch
28 rijns gulden 6 st. vanden termijn voorsz. Hier op ontfangen een …. voor 15 rijns gulden. Rest noch
12 rijns gulden 6 st. Item noch ontfangen 4 rijns gulden 5 st. Ende tot volle betalinge affgecort het ….
groot in andere sculden.
In dese voersz. somme beloopen 366 rijns gulden (1) st.
Folio 12v.
Die acht beesten beloepen tsamen het stuck veertien gulden. Facit 112 rijns gulden.
Die tien beesten vercoft beloopen tsamen dat stucks 42 rijn s gulden 7 st. tsiaers. Facit 122½ rijns
gulden.
Hier op ver…….. …. gulden aen wijncoop.
Folio 13.
Volgt een Latijnse zin.
Imprimis Rob Woutersz. is ons schuldich van enen halven mergen moers tsiaers 56 rijns gulden 5 st.
Item Pieter Jansz. is ons schuldich van enen halven mergen moers tsiaers 56 rijns gulden 5 st.
Item die weduwe van Thonis Andriesz. is ons schuldich van enen halven mergen moers vercoft op
acht termijnen, beloopt tsiaers 56 rijns gulden 5 st.
Item Wouter Jan Woutersz. van wegen Willem Jansz. schout was, van 2 hont moers 28 rijns gulden 3
st.
Item Jaspar Crijnen van wegen Willem Jansz. schout was, van 2 hont moers 28 rijns gulden 3 st.

Folio 13v.
Item Blankaert Jacopsz. van wegen Bernt Ariensz. enen halven mergen moers waer van hij ons is
schuldich des jaers 56 rijns gulden 5 st.
Item Willem Jansz. Verdussen is ons tsiaers schuldich van enen halven mergen moers 56 rijns
gulden 5 st.
Item Cornelis Ariensz. Ruijter is ons tsiaers schuldich van enen halven mergen moers 56 rijns gulden
5 st.
Item Jan van Gewanden is ons tsiaers schuldich van enen halven mergen moers 56 rijns gulden 5 st.
Item Arien Cornelisz. Cat van wegen Jan Ariensz. die Ruijter is ons tsiaers schuldich van enen halven
mergen moers 58 rijns gulden 1½ st.
Folio 14.
Deze bladzijde is geheel in het Latijn geschreven.
Folio 14v.
Deze bladzijde idem dito.
Folio 15.
Hetzelfde.
Folio 15v.
Hetzelfde.
Folio 16.
Hetzelfde.
Folio 16v.
Hetzelfde.
Folio 17.
Hetzelfde.

