Klooster St. Michiel in den Hem bij Schoonhoven
Verpachtingen landerijen en dagelijkse inkomsten en uitgaven
over de jaren 1565 tot 1576
NA Den Haag, Nummer toegang 3.18.26, inv.nr. 17
Transcriptie
H.A.Verhoef
Fol. 4.
Bergambacht is groot van morghentalen binnenlants als men jaerlix die oncosten van haer
eyghen slusen watermolens, bruggen, kaden ende andere ommeslaet 2200 ende 83 morgen ende
noch achter die poort tot Haestrecht een polderken, soe langhe si mit Bergambacht uitmalen 40
morgen lants t'welck nu t'samen beloopt 2300 ende 23 morgen.
tÇonvent heeft opt t'gemeen lant van Bergambacht 4 gulden 14½ stuivers
Verscijnt martini, dit cort af als ghijt morgen gelt gevet.
Item
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

1 stuiver op die morgen
2 ,,
,,
3 ,,
,,
4 ,,
,,
5 ,,
,,
6 ,,
,,
7 ,,
,,
8 ,,
,,
9 ,,
,,
10 ,,
,,
½ ,,
,,
1 oortgen ,,
1 duyt
,,
1 penning ,,

facit 116 guldens
,, 232 ,,
,, 348 ,,
,, 464 ,,
,, 580 ,,
,, 696 ,,
,, 813 ,,
,, 929 ,,
,, 1045 ,,
,, 1161 ,,
,,
58 ,,
,,
29 ,,
,,
14 ,,
,,
7 ,,

3 stuivers.
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3 groot.
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10 st. 3 duyts.
5 st. 3 penn.

t'Convent van den Hem heeft te houden off te maken aen dijcken In den eersten van die
boomgaerden af westwaert aen een, twee hondert 10½ roede
(793,6 m.)
Dan noch eens 20 roeden
(75,4 m.)
Item omtrent 30 roeden scoordijckx
(113,1 m.)
Behalven anderen cleynen percelen : omtrent bi St.Jacob na Schoonhoven 6 voeten scoordijcx.
t'Convent (behalve dat die pachters moeten maken) maket selves 20 roeden scoordijcx ende vier
voor winninghe.Dit maect jaerlix Aechgen mit sijn sonen ende brenget t'convent te rekening
Item noch 20 roede verbijt grote hooft na Schoonhoven after onse boomgaert.
Daer noch aen omtrent 16 roeden van Trijn Trueren.
Item noch 20 roeden bij Joncheren dijck, after den Oudercamp.
Anno 73 comt ooc aen ons Aert Dirckszoon rietboort mit wel 16 roeden dijcks ten waer het
verhuert werden. Item Griet Ranen ende anderen wiens hueren wt gaen.
Fol. 5.
Item hier volgt vant banwerck dat Convent van den Hem moet maecken off laten maken,
behoudende aen haer lant dat sij hebben in Bergambacht.
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In den eersten van den Tienwech bi Haestrecht off te meten noortwert 9 roeden. Daeran hebben
wij drie roeden van dat weerlants voor Willem Danenszoon (pater Clinkaerts rot).
Item van die landtsceijdinghe tussen Stolwijck ende Bilwijck een roe noortwert ende seven roey
suijdwert maect dat weer after Willem Tinnenlant.
Daer an noorwert 4 roey vant IJselsteynsche lant.
Daer an dat Heykighe geest lant vier toey.
Daer an dat Dortsche lant, Stooflant, Huyghen lant, die viertel ende dat Breede weer, dertich
roey.
Item van die voorz. lantsceydinghe suydtwert, seven roey vab Willem Tinnen lant als voorscr. is.
Daer an Goverwyen viertell ende die ander twee viertelen, Bottermans lant, Jan die Bruynen lant,
ende Simons lant. Dertich roey.
Item Corsgen Cornelis lant, acht roey
Item dat Susterlant, acht roey
Die twee honden 12 roey
Nieucoop acht roey
Twee viertelen acht roey
Die vrouwen broeders acht roey
Aert Donckers lant acht roey

(930,16m.)
(30,16m.)
(45,24m.)
(30,16m.)
(30,16m.)
(30,16m.)
(30,16m.)

Hier volcht vant verslach of van die winningen.
Item suytwert van Stolwijck after die kennipwerf vier roey, zuytwert vant heck, ende een roe
noortwert dat maect dat hont opt rot teyden Thijs Jan jacobszoon.
Item daer an dat Breede weer opt rot teynden onse Bredeweer seven roey lant.
Daer an die viertell, drie roeyen ende een halve roe.
Daer an Willem Tinnen lant een hont ses roeyen.
Dat Stoofrot ses roey.
Dat Dortsche rot ses roey.
Die Heylighe gheest viertell, vierdalve roey.
Die IJselsteynsche viertell, vierdalve roey.
Item Willem Thins twee viertelen, seven roey.
Item Tijs Jan Jacobzoon een viertell, vierdehalve roey.
Daeran Cornelis Janszoon van onse viertell. Vierdalve roede.
Item Jan die Bruyne lant, vijff roeden.
Simonslant vijf roey.
Daer an Willem Tinnenlant, het Bredeweer opt rot, seven roey.
Daer an Willem Tin een hont ende een viertel neghen roey.
Daer an Jacob Ranen huysweer, ses roey.
Ende hier mede coemt ghi tot die cleyne weteringhe.
Fol. 6.
Item van die cleyne weteringhe zuydtwert naest dat Venerlant ende dat Susterlant elliff roeden.
Daer an Pieter Corneliszoon Stammetgen vijff roey, van een hont opt rot.
Die Susteren op die Oude Haven ses roey van een breedt weer.
Die twee honden besiden dat Susterlant, acht roeden.
Die viertel besiden Oieter Willem Michielszoon, vierdehalve roede.
Daer an Nieucoop seven roey.
Twee Viertelen daer besiden Paters rot, saven roeden.
Item Arien Thins twee viertelen opt rot seven roeden.
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Item die Vrouwen broeders een breet weer, seven roeden.
Daer an Jan Janszoon Cort huysweer, seven roeden.
Daer an Aert Donckaertslant seven roeden.
Twee viertelen daer besiden negen roeden.
Hier volcht voorts van den smalen wech tussen den Huyswech ende die kae.
In den eersten so si men weten, dattet Molenweer off Susterlant, dat t’convent toebehoort, faer
oostwert aen gelant is Emme weduwe mit haer kinderen, huysweer ende Gerrit Willemszoon
hegghe, die voort clooster leit ende nu ons toebehoort gecomen van Aert Gerritszoon ende alle
dat lant westwert off all dat tot Vlist toe. Ende twee weer lants westwaert van die Vlist mede
maket die wech tusschen den huyswech ende die kayck.
Item in den eersten so maect dat Susterlant vijff roey wechs ende voort elcke breedt weer lants
also veel als tot die Vliet voorscreven
Item Willem Crunenlant ende dat raeplant maken te samen seven roey wechs.
Item niecoop vijff roey.
Joosten viertell daerdalve roede.
Jan Floriszoon viertell derdalve roede.
Aert Donckers lant of die nonnenlant, vijff roeden.
Item Stijn Crunen lant maect vijff roey wechs.
Item heer Dirck Janszoon lant voor Willem Danen vijff roey.
Item dit is van den Kerckwech totten Huyswech.
Hier is te weten dat alle dat lant beghinnende van Jan Claeszoon huysweer al tot Scoonhoven toe
ende die hoppenhoven mede den wech maken.
In den eersten so maect Emma wedue mit haer kinderen, drie roeden wechs van die brugghe aen
den Huyswech noortwert ende drie roeden zuydtwert ende elcke breedt weer lants al tot
Scoonhoven toe maect vijff roeden wechs.
Item Simonslant ende Jan den Bruynenlant maken te samen thien roeden wechs.
Item Buttermanslant maect vier roeden wechs.
Fol. 7.
Item Codde viertell en Hughe viertell ende Querwijen viertel maken tsamen negen roeden wechs
(33,93m.)
Item Jan Jacobszoon lant maect ses roeden wechs (22,62m.)
Item dat IJselsteynsche lant maect drie roeden (11,31m.)
Item dat Dortsche lant maect vijff roeden wechs (18,85m.)
Voorts sel men weten dat elck weer lants dat die wech maect heeft ses roeden wechs te maecken
tot Schoonhoven. Ende hout vier roeden, Ende een viertel drie roeden. Ende tussen den
Huyswech ende den kaeck heeft elcke weer lants vijff roeden. Ende een hont vierdehalve roeden.
Ende een viertell derdehalve roede wechs. Want die wech meerder is tusschen den kerckwech
ende den Huyswech, dan tusschen den Huyswech ende die kayck. Tusschen den Kerckwech ende
den Huyswech is die wech lanck hondert ende seven en tacgtich roeden (705m.)
Ende tussen den Huyswech ende die kayck hondert ende drie ende tsestich roeden wechs
(614,5m.)
Item op die smale wech heeft die stede van Scoonhoven te maecken banwerck veertien roeden.
(52,78m.).
Item den ghetijden van Scoonhoven acht roeden (30,16m.)
Item Aert Thin ende Jan van Waert tsamen acht roeden.(30,16m.)

3

Item Wouter Thay of sijn nacomelinghen drie roeden. (11,31m.)
Item Jan van Vliet os sijn nacomelinghen 12 roeden. (45,24m.)
Item Jan van Sevender off sijn nacomelinghen neghen roeden. (33,93m.)
Item Baerent Corneliszoon of sijn nacomelinghe neghen roeden.(33,93m.)
Dit is wt onse boumeesters boeck als hijt in sinen tiden plach te bewaren oft nu stedelic so blijvet
ofte altemets verleit wert is ons onbekent.(Acte sint Sr. Anno 15.15 ut supra)
Fol. 9.
Anno 1578.
Huyerluyden d’welck convents lant bruyken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ariaen Simonsz alias Piper
Cornelis Jaep Gerritz
Cornelis Specgen
Willem Jansz Stollick
Claes Jansz van den Vlist
Simon Lambertsz
Arie Simonsz ende Anthonis
Michiel Cornelisz
Ewout Ariaensz
Lenaert Woutersz
Wouter Cornelisz
Cornelis Damensz
Gerrit Dirckz Lange Gerrit
Cornelis Jaep Melisz
Cornelis Woutersz v.Berchambocht
Ariaen Gijsbertsz ende Arie Moll
Frans Aelbertsz
Cornelis Specgen

folio

4
3
20
42
38
1
2
8
36
37
_
39
32
1
21
5
33
1

Fol. 10.
Hoghen Ackers
Simon Lambertsz heeft gehuert die twee westertsche hoege ackers belendt sijnde aent convents
boomgaert een tijd van acht jaeren waer t’eerste jaer aff ingegaen is St Petri ad cathedram anno
78 t’jaers om acht gulden vrij gelt nyet uitgesondert als breed verhaelt is in die huercedullen.
Dies solutioni Jacobi et omnium sitorium Anno 78.
Cornelis Jaep Melisz heeft gehuert van den prior ende procurator den sesten ende sevensten
oostersche ackers een tijt van ses jaren waer t’eerste jaer aff ingegaen is petri ad cathedram anno
78 jaerlicx voor die somma van seven carolus gulden van als vry gelt waer van den eersten
beschijn dach sal wesen st.maerten in den winter ende kersmis daer an volgende int selffde jaer
als ene huyrcedul vermeldt.
Dies solutionis martini et nativitatis dni. Anno 78.
Cornelis Woutersz Specgen heeft gehuert die twee westersche hoge ackers belendt sijnde aent
convents boomgaert een tijt van achtjaren waer t’eerste jaer sal ingaen petri ad cathedram anno
negen ende t’seventich mits dit jaer scht ende t’seventich gevende alleenlick het mergengelt ende
ongelt vant lant voorz t’siaers van acht talffve carolus guldens vrij gelt nyet wtgesondert vrij
keyser ende conincx gelt.
Dies solution martini in hyeme. Anno 79.
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Fol. 11.
Berchambocht.
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Claes ende Jan Trueren hebben ghehuert een kamp landts ghlegen bij die Vlyst brugge, soo
groote ende cleyn als si daer ghelege is (scaers een morghen) een tijt van ses jaeren waer dat
eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 70 t’siaers om negen rinsguldens ende acht
stuvers met twee goede caponen van als vrij gelt niet wrgesondert.
Dies slutionis martini in hijeme.
Anno 70 betaelt de 26 novembris 9 gulden ende 8 stuivers anno 71 ….pocurator den 23
decembris 9 gulden ende 8 stuivers.
Anno 72 als de geconsenteert is bij den commissaris van de rekeninge dat men haer den derden
penning corten sal ende alsoe t’jaer van 71 den derde pachte en soe sal dese voer betaelt gerekent
werden
Op den 10e july anno 75 ontfangen bij voorbaert op de pachten van Claes Jacobs Truer de
somma van 12 pont 16 stuivers.
Wouter Cornelisz heeft gehuert dese voorz kampe lants gelegen bij den Vlist brugge soo groot
ende cleyn als sij daer gelegen is een tijt van acht jaren waer dat eerste jaer aff is ingegaen petri
ad cathedram anno 78 in welcke dit jaer 78 Wouter Cornelisz sal geven een scepel tarwe ende die
andere sommen jaren daer an volgende sal hij geven ses carolus gulden van als vry keyser gelt
uitgesondert die vier parten nyet wtgesondert.
Dies solution martini in hyeme anno 78 betaelt op den 18e juny.
Fol. 12.
Hoege Ackers.
Ariaen Symonsz alias Pijper ende Anthonis Verharen hebben in huer maer een jaer die drie
oostersche ackers gelegen aen ene tweeoostersche ackers d’welck Arieaen Simonsz alleen
gehuert heeft ende en sullen an die drie ackers geen gelt geven overmids dat se den hoge dijck
moeten maecken als breder blijckt in die huyr cedulle daer van gemaeckt.
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Fol. 13.
Sprockelenburch.

Bergambacht in Krayesteyn.

Cornelis Jacop Gerritszoon heeft gehuert een halff margen lants met een huyseinge daer op
ghelegen tussen den hogen dijck ende den Kerckwech over Krayesteyn ende dat een tijt van
thien jarten, waert eerste jaer off ingegaen is anno 64 maer den eersten verschijn dach zal wesen
petri ad cathedram anno 66 want dat soo bedongen is t’siaers om vijf gulden ende thien stuivers
van als vry gelt.
Dies solutionis petri ad cathedram.
Anno 67 betaelt 5 gulden 10 stuivers ende wordt altijd afgerekent tot afcortinge van sijn arbeyts
loon van rijshouwen dijcke etc.
Anno 68, 69, 70, 71 betaelt. (anno 72 met arbeitsloon)
Ontfangen anno 75 op den 14e octobris van Cornelis Jaep Gerritsz
Op den 18e novembris anno 75 ontfangen van voorz 6 gulden.
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Item heeft noch ghehuert een tijt van acht jaren die grienden in Krayesteyn op sine kosten wt te
royen ende ons die stoven te leveren (na procurators Quilhelmus rekening) ist 5½ hont. Die oude
boecken houden 2 morgen grient ende een hont.
Hier en geeft men gheen morgengelt af noch en heeft geen leckedijck noch wech, noch
banwerck, mer dat afterste lant moet dat voorste vrijen van allen ende sal jaerlix betalen voor sijn
pacht 9 gulden vrijgelt ende gaet in petri ad cathedram anno 69.
Dies solution is martini of kersmis in die 12 nachten wel betaelt.
Anno 69 betaelt int afrekenen van sijn arbeitsloon van rijshouen van dijcken den 28 mey.
Anno 70 betaelt.
Anno 71 betaelt anno 72 betaelt den derden penning afgetogen van sijn arbeytsloon dat hij hier
voortijd ant convent gewonnen heeft ende onbetaelt ende coempt noch den achterste 10½ gulden.
Fol. 14.
Sprockelenborch ende Kraeyesteyn anno 1578.
Item Cornelis Jaep Gerritszoon heeft gehuert Sprockelenborch een half morgen lants sijnde ende
om een huysinge daer op te stten op sijnen coste als die huyrcedulle ... vermeldt. Ende noch twee
morgen ende een hont in Kraeyesteyn genaempt een tijt van acht jaren aen een durende t’siaers
voor den hoop genomen twaelff carolus gulden vrijgelt van als ende gaet in petri ad cathedram
anno 1578 verschijndach st maerten daer aen volgende als die huyrcedulle ver,eldt.
Ons solutionis martini in hijeme.
Anno 78.
Fol. 15.
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In Kreijesteyn.
Bergambacht.
Item Cornelis Jaep Gerritszoon heeft noch ghehuert een tijt van acht jaren twee morgen grijnden
ende een hont in Krayesteyn op sijn costen wt te roden ende ons die stamme te leveren. Hier
grestineert geen marghengelt aff noch en heeft geen Leckdijck noch wech noch banwerck. Maer
dat afterste lant moet dat voerste vrijen van allen ende sal t’siaers betalen negen gulden vrijgelt
ende gaet in petri ad cathedram anno 69.
Dies solutionis martini off kersmis.
Anno 69, 70, 71 betaelt int aftekenen van arbeitsloon.
Beg.. anno 72 van arbeisloon.
Anno 1576. Op den 28e martij met Cornelis Jaep gerritszoon gereeckent alle dinghe doot ende te
niet mits hier in reeckenen die voorgaende parceel ende alle anderen van hem gebruyckt die
jaren 73, 74 ene 75 hier aff getogen t’geenb hij met sijn aebeytsloon verdient heeft ende t’selve
afcorten van als iae oock den hou vant hoophout rijse ende helder van hem gehouden in martio
anno 1576 soo dat die voorz Cornelis Jaep Gerritszoon onse rijshouder ons suyver sculdich
bleeft 12 gulden ende 2 stuivers.
Fol. 16.
Die twee Oostersche ackers belendt sijnde aen Pieter Dircxz boogaert.
Ariaen Simonszoon alias Pijper heeft gehuert die twee oostersche hoge ackers belendt sijnde aen
Pieter Dirxzoon Boorgaert een tijt van ses jaren achter makcander volgende waer t’eerste jaer aff
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ingegaen is petri ad cathedram anno acht ende tseventich. Ende dit jaerlix voor de somma van
seven carolus guldens van als vrijgelt soe als die huyr cedulle daer van sijnde wtdruckt
behoudelick dat Pijper een jaer pacht te voeren sal houden ut patet infra.
Dies solutionis petri ad cathedram.
Anno 78 betaelt ten vollen.
Fol. 17.

4

Het Breedeweer.
Bergambacht.
Claes Jacobszoon Crinz heeft ghehuyrt het Bredeweer groot wesende seven margen met twee
ackere hooghlants daer aen behorende groot een morgen maect t’samen acht morgen een tijt van
ses jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 68 die morgen t’siaers om
elff gulden ende vier goede meytse kasen daer bij alle jaer van als vrij gelt.
Dies solutionis jacobi ende kersmis.
Anno 70 item ontfangen den 26 novenbris 39 gulden Noch ontfangen den 29 aprilis 22 gulden.
Anno 71 ontfangen op rekening den 2e septembris 32 gulden.
Item rampit procurator 26 marty 15 gulden Item noch 5 juny 12 gulden Item noch 29e octobris
25 gulden.
Gerekent tegens Claes Trueren en Jan Trueren van dese voorz daer jaren te weten anno 70, 71, 72
ende alsoe haer geconsenteert is bij den commissaris dat men haarluyden affslach sal doen den
derden penning forwert hier derde jaer in betalinge gerekent ende affslaende dat sij op die twee
jaren gegeven hebben soe blijven sij luyden schuldich 31 gulden hierop ontfangen 24 gulden
ende een stooter noch ontfangen ses gulden hier noch op ontfangen 17½ stuiver ende et hier
mede betaelt anno 72.
Dese acht morgen heeft weder ingehuert Gerart Cornelisz voor dit tegenwoordige jaer waer van
74 omme vrijgelt te betalen deen helft st jacob ende dander helft st. peter toecomende anno 75
Dit alle omme vrijgelt voor die somme van ... (Betaalt Joost Robaert).
Dese 7 morgen weylants gehieten t’Bredeweer hebbe t’samen gehuert anno 75 Ewout Ewoutsz
Vleyshouwer met die weduwe van Jan Heyntie Zegers alleen voor dit voorz jaer voor die somma
van 48 carolus guldens. Die reste hooch lants als boven groot 1 morgen gehuert bij de selve
weduwe int selve jaer voor 12 gulden.
Anno 75 op den 16e aprilis anno 76 t’gebruyck van t’voorz jaer op rekening ontfangen van die
weduwe que supra 16 elle witlinne laeckens d’el voor 8 stuivers facit quod recipi ses gulden 8
stuivers. Noch ontfangen van die voorz weduwe van Jan Hendrickszoon Zegers tot volle
betalinghe van haer pacht want wij hebben met haer geaccordeert ghelijck met alle anderen op
die helft van dit jaer overmids beleg van Schoonhoven haer portie een yeghelick als Ewoudt met
haer bedragende twaelff carolus gulden haer quytgeschouwen die hier vant hoochlandt want sij
dat selve besaeyt hadde ende daer van geen vruchte gehaelt en heeft so heeft die voorz wedewe
ons die reste bethaelt met huysraet ut in receptis nostus et expesitis may anno 1577 belopende
vijff gulden 12 stuivers huperplus 2 stuivers den huysraet meer belopende heb ick haer
duechdelijck bethaelt.
Fol. 18.
Ledig.
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Fol. 19.

5

Dirck Janszoon viertel.
Bergambacht.
Arien Corneliszoon Moll heeft ghehuert Dirick Jansz viertel groot wesende drie morgen ende
een acker hooch lants daer aen behoerende van een half morgen maeckt t’samen vierdalliff
morgen een tijt van ses jaeren waert eerste jaer aff ingegaen petri ad cathedram anno 70 die
morgent’siaers om thien rinsguldens van als vrijgelt niet wtgesondert.
Dies sulutionis jacobi ende kersmis.
Anno 70 ontfangen den 12 septembris 18 gulden. Item noch ontfangen den 2 marty noch
ontfangen die rest den 9e juny 8 gulden.
Anno 71 ontfangen den 31 augustus 18 gulden hier af gecort van den nieuwe sluys 27 stuivers
manet quod acceptie 16 gulden 13 stuivers.
Item recepi ad hoc procurator den 15e februari 7 gulden noch die rest betaelt den 28e maert 10
gulden.
Anno 72 gecort voor de derde penning 11 pont 13 stuivers noch heeft Govaert ontfaen van Arie
Cornelis Mol 42 pont
Noch bij Roebaert ontfaen 18 pont 26 stuivers
Item op den 14e januari anno 76 mit Willem Arien Cornelisz Moll gerekent ende gecomposeert
over die jaeren 73, 74 ende 75 mit veertich carolus guldens want wij t’gelt gebreck hadden ende
anders gheen gelt van der pachters crijgen moechten ender moesten afslach oeck doen overmids
dat hed landt niet te volle heeft moegen bruycken overmids t’oorlooch ende beleg van
Schoonhoven. Ende heeft ons op den 23e mey anno 76 die leste penningen van die voorn. 40
gulden deuchtelijck bethaelt.
Fol. 20.
ledig.
f. 21.
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Dat viertel opt Rot.
Bergambacht Noch diversche percelen.
Huijch Reyerszoon heeft ghehuert die viertel opt Rot streckende van Dirick jansz viertel over
den Huyswech tot die Vlist toe groot wesende vier morgen, een tijt van ses jaren waer dat eerste
jaer aff ingegaen is anno 64 t’siaers om 33 gulden ende twee meykasen daer bij alle jaers van als
vrij gelt niet wtgesondert.
Dies solutionen jacobi ende kersmis.
Item noch heeft Huijch Reyersz ghehuert Qeuerwijerslant groot tusschen den Kervwech ende
den Huyswech drie morgen anderhalff hont min. Item noch after die viertel van Huych Venen
beginnende affter die Stomme hegghe. Noch twee morgen min anderhalff hont Item noch
Kodden viertel tusschen den kerwech ende de Hogenwerff drie morgenIten noch Botermans
landt tusschen den Kerckwech ende den Hogenwerff vijf morgen. Item Jan die Bruyne landt met
een steghe daer after aen Cornelis Jaepvaers camp tottenHuyswech. Item noch Sijmonslant after
Cornelis Jaepvaers camptotten Huyswech in Bergambacht, met noch twee ackers hoochlant naest
Arien Mollen acker.
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Alle dese perceelen gerekent tot 20 morgen ende anderhalff hont een tijt van ses jaren waer dattet
eerste jaer ingegaen is petri ad cathedram anno 63 die morgen t’siaers om negen rinsguldens
ende thien stuivers ende noch alle jaers een mager varcken vet te maken ende twee goede meytse
kasen daer bij.
Dese somma van diversen percelen welcke Huych Reyerszoon bruyckt belopen t’samen 225
gulden 6 stuivers ende een halffe stuiver.
(die rest betaelt anno 68 den 26e july.)
Anno 68 heeft Huych Reyerszoon des 20 morgen weder om ghehuert op alle conditien als boven
van het convent sal omtrent 14 roeden hooch dijcks anno 69 crammen ende Huych salder op sijn
costen een knecht bij huren soo verre wise zallen willen. (vide recepta registri)
Anno 69 ontfangen heeft procurator op rekening den 26e july 37 gulden.
Noch ontfangen op die nieuwe huer den 23e sept 35 gulden ende 4 stuivers.
Item noch ontfangen den 19e februari op rekening 50 gulden.
Item noch ontfangen den 7e mey die somma van 34 gulden op goede rekening. Item noch
ontfangen 8 gulden den 2e july.
Somma betaelt den pacht van anno 69. Hier af gecort van die nieuwe sluys 9 gulden achtalve
stuiver ende een blanck noch twee gulden vant magher varken.
Anno 78 item ontfangen den 25 sept. op rekening 37 gulden 7 stuivers.
(in de marge) van die derde penning te corten vant waterjaer anno 70 staet in een pleyte in den
Haech.
Fol. 22.
Item ontfangen den 8e october 32 gulden op rekening. Noch ontvangen den 19e februari 40
gulden. Item noch ontfangen den eersten april 30 gulden. Noch ontfangen den eersten july 32
gulden. Item noch ontfangen den 26 septembris 27 gulden ende 15½ stuiver. Noch 9 groot
ontvangen den 21e octobris 28 gulden van anno 70.
Item noch ontvangen den 23 januari 20 gulden. Item noch den 10e mey 6 gulden 12 stuivers.
Item noch ontfangen den 29e octobris 63½ gulden. Item procurator ter Gouda van Huych 11
gulden
Gherekent tegens Huych Reyers wedewe en haer afgecort derden penning te wetenden derden
pacht te weten anno 70 soe coempt ons noch van 71 en die somma van ......
(De achterstallige pacht beloopt een bedrag van 225 gulden en wordt in gedeelten afgelost)
Item ontfaen bij Roebaert van de weduwe van Huych Reyerszoon op rekening van het jaer 73 de
somma van twintich guldens.
Ontfaen van de voorz weduwe op rekening van haer pacht anno 73 de somma van 24 gulden.
Noch van twee caesen 28 stuivers. Noch ontfaen van de weduwe aen kaesen oft ander 18 pont
Op den 13e april 75 ontfaen van de voorn weduwe op rekening 15 pont.
Op den 28e mey anno vooren onbtfaen van de voornoemde weduwe aen kaesen die Pieter Jansz
gehadt heeft 8 pont.
Noch een geitenkaes voor mij 12 stuiver.
Op den 6e july 75 ontfaen van de voorn weduwe 14 kaesen die gehadt heeft weghende hondert
ende vier ende t’sestich pondt tot 8 gulden t’hondert beloopt 13 pont 2 stuivers 9 penningen.
Op den 15e voorn. Noch 101 pont kaes die Maerten Gherits ontfaen heeft tot 8 pont t’hondert
beloopt 12 pont 1 stuiver 6 penn.
Noch voor mij 2 kaesen weghende 21 pont 36 stuivers.
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Fol. 23.

7

Op den 17e augusti 75 ontfaen van den voorz weduwe 129 pont kaes tot .. t’hondert beloopt
afgetogen 13 stuivers van wegen 10 pont 4 stuivers 123 pont 3 stuivers 1 oort.
Item op den sesten februari anno 76 mit Weyntien ende Stijntien Huygens dochters afgerekent
ende geaccordeert over de jaren drie, vier, vijf en seventich nae wtwijsen des briefs mit sestich
gulden op drie termijnen het eerste betalende mit gereet gelt als dertich gulden het welcke betaelt
is en die anderen twe termijnen sullen wesen st.jacob ende alderheylighen eerstcomende op elcke
termijn vijftien karolus guldens sonder yet te corten.
Op den 21e augusti anno (76) quo supro hier op noch ontfangen als van eerste termijne op
rekening 20 ellen wit linnen laeckens ende een half el gereeckent to 8 stuivers en half facit aen
gelt te samen gereckent 8 gulden 4 stuivers 1 oortgen wt hande van Wijntien Huygens dochter
que supra jacobi verschenen laestleden.
Hier op noch ontfangen den 12 ten septembris anno als boven van Weyntien voorz. van die reste
ons noch duechdelick toecomende aen een beest ofte koeye bedragende 14 carolus guldens.
Fol. 24.
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Huych Venen landt.
Bergambacht.
Miegiel Corneliszoon heeft gehuert Huych Venenlant met den hogen acker daer an
respenderende t’samen groot wesende vijffalf morgen ende anderhalf hont, een tijt van acht jaren
in welcke eerste jaer hij voor elcke morgen sal geven twee gulden ende in die anderen seven
jaren daeran volgende sal hij geven sevendalff guldenen.
Waer van t’eerste jaer ingegaen is petri ad cathedram anno 78 ende op twee termijnen te betalen
te weten op st.jacob ende natinitatus.
Dies solutionis jacobi et natinitatis dni
Anno 78
Fol. 25.
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Huych Venen lant
Bergambacht.
Egbert Arien Moll heeft ghehuert (Huycj Venenlandt) groot wesende 4 morgen ende een half
hont een tijt van 4 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 72. Die
morgen 10 gulden, dat half hont loopt binnen, van de kasen vid.. cedulle van als vrijgelt voor die
kasen drie 21 stuiver jaerlicx.
Dies solutionis jacobi natinitatis dni.
Anno 68 hadde Pieter Franszoon dit lant halff in huere ende want die C.M. sijn goederen heeft
toegeslagen blijft hij ons sculdich van sijn portie 20 gulden.
Anno 69 in als betaelt.
Anno 70 betaelt.
Anno 71 ontfangen op rekening den 15e februari 2 gulden 8 stuivers.
Item noch ontfangen den 7e aprilis 15 gulden min een stuiver.
Noch van twee derde penning van t’jaer 71, 72, 26 pont 13 stuivers 1 oort.
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Noch van de hondertste penning van het jaer 71, 6 pont noch van een nieuwe sluys 2 pont.
Op den 18e novembris anno 75 ontfangen van Ingentien Wiggers weduwe van Egbert Arien op
rekening den anno 72, 7 gulden.
Op den 10e augusti anno 1576 op noch ontfangen van die weduwe voorz aen witlinnen laecken
belopende 13 carolus guldens.
Op den vijff ende twintichsten marty anno 78 ontfangen van Ingentgen Wiggerdochter weduwe
van Egbert Arien Mol saliger op rekening den anno 72 acht en twintichstalfne pont kaes t’pont
twee stuivers beloopt t’samen twee gulden vijfthien stuivers 2 gulden 15 stuivers.
Fol. 26.
Ledig.
Fol. 27.
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Dat Stooflant.
Bergambacht.
Claes ende Jan Trueren ghebroeders hebben overgenomen in hueren na dat overliden van Pieter
Jaep Bent saliger (dat Stooflant) groot wesende 4 morgen mit die twee uuterste oostersche hoghe
ackers groot wesende een morgen ende een half hont welc Pieter voorz had ghehuert 6 jaren,
waert dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 68 die morgen jaerlix 10 rinsguldens,
ende 3 goede meytse kasen van als vrijgelt. Des hebben si ofte genieten si den hout aende wal
van de boemgaert aen de wterste oosterschen acker alsi vierjarich ende houbaer is.
Dies solutionis jacobi ende kersmis.
Anno 70 den 21e october op rekening ontfangen 20 gulden. Item noch ontfangen den 16e januari
op rekening van anno 70, 16 gulden. Noch den ye april 8 gulden.
Anno 71 ontfangen den 23e december van Caes en Jan Treuren op rekening 36 gulden.
Gerekent tegens Claes ende Jan Treuren vant t’jaer van 71 ende twee ende t’seventich ende soe
als ons quam hondert guldens ende mij geconsenteert was bij den commissaris van de
rekeningen haarluyden te mogen corten de derden penning overmids die water jaeren ende
anderen oncosten aff gereckent dat sij daer op gegeven hebben soe blijven sij .... sculdich 31
gulden noch hier op omtrent den 20e januari 10½ gulden.
Item noch ontfangen 14½ gulden.
Fol. 28.
Ledig.
Fol. 29.
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Dat Dortssche lant.

Thonis Janszoon.
Aeltgen Meertens Simon Jacobszoon huysvrou heeft ghehuert dat Dortsche lant ende nu
ghebruyct Thonis Janszoon die Ingentien Aeltgen Meertens dochter getrouwent heeft ende dit
lant is groot vijff talliff morghen een tijt van 8 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad
cathedram anno 70 die morgen jaerlix om 9 rinsguldens ende 5 stuivers ende een goede meytse
kase die sal Aeltgen of haer swager gehouden wesen dese 8 jaren ons te leveren alle onse
verssche boter, dat pont om 2 stuivers. Dat mengelen soopmelcs om 5 duiten ende die
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karnemelck het tonneken een stoter, des sullen die 5 stuivers bedinghen boven die 9 gulden
binnen gaen ende dit dan van als vrijgelt.
Dies solutionis jacobi et natinitatis dni.
Anno 71 den tweede novembris gherekent mit Thonis Janszoon ende Ingentien sijn huysvrou
sijnde de anno 70 ende 71 van boter, melck soet ende suer dese jaren ghehaelt ende die
kerfstocken af gedaen. Item noch daer in gherekent dat pont vlaems ende 9 stuivers min een
duyt, ons van anno 69 resterende daer in gherekent, so quam ons dier tijt noch (suver) 26 gulden
16 stuivers drie duyts van den voorleden jaren. Item anno 72 den 20 e augusti hebben si ons
ghelevert door Arie haer broeder seker ijserwerck wt onse convent ghehaelt ende had die bueren
vant pont een duyt belooft si leverde ons 432 pont facit 2 gulden 14 stuivers tot afcorting van die
huer.
Heeft noch aen ons tot rekeninghe gebrocht op sijnen kerfstock dat die monickken gehadt
hebben ende wel tzelde bij eede verclaren aen kernemelck gehadt 46 tonnen elcke tonnetje tot
een stoter facit 5 gulden 15 stuivers. De boeter 119 pont elcke pont tot twee stuivers facit 11
gulden 18 stuivers, aen soetemelck 85 mengelen elck mengelen tot 5 duyten facit 2 gulden 13
stuivers 2 penningen Ende aen room acht mengelen elck tot 5 stuivers facit 2 gulden.
Met Thonis Janszoon gerekent op dese betaelinge en hemafslaende den derden penning resteert
over annis 70, 71 ende 72 negenthien gulden seventhien stuivers 4 penningen.
Ontfaen bij voorbaert van Thonis Janszoon op rekening 12 pont.
Op den 15e juny anno 1576 geaccordeert met Anthonis Janszoon voorz. over t’gebruyck vant
voorz landt die jaeren 72, 73, 74 ende 75 op een naevolgende somme te weten 45 carolus
guldens des dat die voornoemde Anthonis Janszoon ons met gereede gelt ofte waere soude
betalen 25 carolus gulden ende die reste 20 carolus guldens op twee andere termijnen waervan
t’eerste verschijnen sal St Bavonis 76 ende t’leste St Marie purificationis anno 77 op elske
termijn 10 carolus guldens et latinus patet in litoris convertionen.
Hier op ontfangen de 14e july aen boter ..habet recepta .... anni 14e juny als van hem eens deels
ontfangen den 9e aprilis en eensdeels den 2e mey bedragende 25 carolus guldens. Item den 27e
novembris anno 76 ontfangen van Anthonis voorz mede aen boter termijn geheele bavonis
verschenen 10 carolus guldens.
Fol. 30 ledig.
Fol. 31 ledig.
Fol. 32 ledig.
Fol. 33.
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Dat Dortsche Rott.
Bergambacht.
Jan ende Hendrick Gerbrantszoon ghebroeders wonende ter Goude hebben ghehuert (dat
Dortssche Rot) ghelegen after Aeltge Meertenslant streckende van de Huyswech tot die Vlist toe
groot 6 morgen een tijt van 6 jaren waer dat eerste jaer af inghegaen is petri ad cathedram anno
66 t’siaers bi den hoop 77 gulden ende 8 stuivers facit elcke marges 12 gulden 18 stuivers ende
sullen maer eens gelt geven ende t’convent sal haer van als vrij houden.
Anno 66, 67,68,69 van als betaelt.
Anno 70 ontfangen op rekening den 12e mey 24 gulden. Item noch ontfangen den 16e novenbris
wt handen van Christiaen den deurwaerder 30 gulden. Dit jaer was een inbreeck ende waterjaer
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ende staet in een pleyt in de Haech of si den derden penninck sullen corten (na haren eysch) ofte
met soecket besceit over Cesareo onsen advocaet.
Hem sullen mede verhuyrt voorden 15 roeden dycx.
Anno 72.
Anno 72 heeft het convent hier seven oaaen gheweyt ende eensdeels te weten vier die beste
ossen daer wt wech genomen ende na der Goude gevoert ende procurator benaut sijnde
(aengesien hi van Veynbert Bergertszoon ende van de prior) dit geld geleent hadde om st jacob
wegen te betalen is hi ter Goude gereist om te scey of men dese ossen soude mogen lossen ende
is daer gevangen genomen en verrantsioneert ende noch tot het convents coste nu in novenbri ter
Goude is.
Des ses morgen heeft weder gehuert Margriet Jacob Racijne. Dit voer een jaer vrijgelt sonder yet
te mogen corten die morgen voer ses gulden waer van deen helft sal verscijnen jacoby anno 73
ende dander helft cermisse daer an volgende.
Fol. 34 ledig.
Fol. 35.
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Dat Stooff rott.
Dat Stoofrot ons osselandt.
Ons osse landt sijnde dit Stoofrot groot 5 morgen welc Claes Franszoon burgemeester gebruyct
heeft anno 68 ende 69 in alle formen ende conditien als die Gouwenaers gevende voor die
morgen 12 gulden 18 stuivers eens gelt ende heeft betaelt altijt sinte bavonis anno 70 in den
inbreeck heeft het convent daer lanck waterhoy afgewonnen nit groten oncosten.
Anno 71 hebben wi den ossen vant convent op geweyt.
Anno 72 wantet lang int water lach ende ons ossen daer neffens genomen waren heeft dit lant
een tijt leech gelegen. Daer na heft Coen aen die Vlist die afterste camp (anderhalf morgen)
ghehuert alst mi voorstaet om 15 gulden. Cornelis Wouterszoon Speckien die middelcamp (een
Morgen) welc hoyden om acht gulden als mi voorstaet. Die voorste camp huerden Jan
Bergoengen om 20 gulden om koyen te weyden welc ooc genomen werden anno 72 Coen debet
15 gulden.
Anno 72 Jan Boergoengen debet 22 gulden.
Anno 72 Cornelis Wouterszoon 8 gulden van dit voorz lant.
Dit voorz lant heeft weder in gehuert Coen Gerbert Schein in die Vlist den hoop om ses ende
twintich gulden vrijgelt dit voor den tijt van een jaer waer van die pacht verschijnende deen helft
jacobi anno 73 ende dander helft corsmisse daer an volgende dat al om vrijgelt.
Fol. 36 ledig.
Fol. 37.
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Dat IJsselsteynsche Rot.
Bergambacht.
Dat IJsselsteynsche landt (welc lange Jan Trijn Trueren in huere heeft gehadt) heeft nu in hueren
Cornelis Pieterszoon daer Cornelis Janszoon Verhaer sij oom borch voor staet, te weten die 3
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morgen naest het heylige geest lant streckende van de Kerckwech totten Huyswech, die morgen
om 9 gulden facit in als 27 gulden ende 2 meitse kaessen van die beste die hi maect ende sal
houden 10 roeden hoghe dijcks wt nieuwe ende oude kueren.
Die huere is vijff jaren anno 71 ingaende petri ad cathedram in als vrij gelt gelijc Trijn Trueren
dit lant gebruiket heeft dan wt genomen van nieuwe molens, slusen sal hij toe gheven dat derden
deel, voort sal hijt banwerck vlieten smalewech houden ende ander.
Dies solutionen st.jacob ende kersmis.
Anno 71, hier op noch ontfangen twee hoet havers ende seven scepel t’mudt van dese voerz
haver gecoft voer een en dertich stuivers, noch twee vimmen sluycs om in die bedsteden te
leggen, noch drie dage van arbeitsloon t’samen met sluycks ende arbeitsloon twe gulden thien
stuivers noch drie blancken op die morgen van die vier canelingen.
Met Cornelis Peterszoon gerekent de anno 71 en 72 op deze conventualen betalinge waermede
naeden derden penning afgetogen resten 5 gulden 13 stuivers. Sijn betaelt annis coorz.
Op anno 73 de somma van thien gulden sestenhalven stuiver.
Op den 8e mey anno voren ontfaen van weggen Cornelis Pieters op rekening de anno 73.
Op den 10e april anno voornoemt ontfaen van Pieter Pieters molenaer op rekening de somme van
16 pont.
Item op den 4e decembris anno 75 ontfangen van Pieter Pieterszoon op rekening de termino 74,
10 guldens.
Anno 76 Mit Pieter Pieterszoon gerekent op den 11e february de anno 74 ende heeft betaelt op
voorz bethalinge noch acht gulden ende daermede is t’jaer voorz betaelt overmids gebreck dat
wij moesten met hem compenseren.
Fol. 38. Ledig.
Fol. 39
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Dat IJsselsteynsche Rot.
Bergambacht.
Item noch dat IJselsteynsche rot vier morgen streckende van den Huyswech tot die Vlist toe voor
Cornelis Pieterszoon besiden het heylighe geest lant, dit lant en connen wi niet verhuert crijgen
anno 71 want het langhe int water lach ende dit half morgen kenniplant hadden wij mit groote
oncosten doen met t’cennip sayen ende is al vergaen mittet water dat hoy dat wi voort van die
3½ morgen wonnen met groten oncosten sout in onse convent aen twe scelven ende is anno 72
aen brandt ghestoken.
Anno 72 is dit lant mit haver gesayt geweest ende mit grote oncosten binnen Scoenhoven ten
carmeliten gebracht daer een deels gedorst een deels genomen na dat innemen van de stadt. Die
kennipwerff hadde in hueren Gerrit die swager van Thonis Corneliszoon, welc die aerde (van
den sloet tussen ons en die heylighen geest lant gescoten) op desen kennipwerff ghebracht heeft
ende dit jaer dat genoot daer af geeft op rekening. Hier sal procurator breder besceit van doen.
Dat genot van den kennip soude ons half sijn ende t’jaer een half scepel saude wij voor wt
hebben welc hem van ons gelevert om mede te sayen.
(sal weder verhuyrt worden)
(.. roeden dycx datter wel eer aengeweest heeft)
Dese werff heeft in gehuert Reyer Jan Cort die broeder van Jan Jansz die Cort voor 5½ gulden
vrijgelt.
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Dit voorz lant heeft gehuert Bouwen Meerten voer een jaer om vrijgelt voor 10½ gulden te weten
die vierdalff morgen te betalen st.jacob die helft anno 73 ende corsmisse daer an volgende
dander halffe.
Des camp met die werff hebben ingehuert Jan Trueren ende Claes Trueren voor dit jaer van 74
voor die somme van 14 gulden vrij gelt.
Fol. 40 ledig.
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Fol. 41.
Be(n) viertell opt Rot.

Bergambacht.
Jan Janszoon Cort heeft ghehuert die viertel opt Rot, westwert besiden Huych Reyerszoon
hofstede groot 4 morgen ende wort verongelt voor vierdalff morgen mit den huyswerf daer sijn
huys op staet (welc ist convents gront) ende mit dat kennipwerfken dat Arien Simonszoon plach
te ghebruken ende tijt van 6 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 67
bi den hoop t’siaers om 48 rinsgulden ende 4 goede meytsche kasen alle jaer daer bij van als vrij
gelt.
Dies solutionis st.jacob ende kersmis.
Anno 67, 68, 69 betaelt.
Dit voerz lant heeft Jan Janszoon weder in gehuert den tijt van een jaer om vrijgelt waer van die
een helft weder v…. Sal jacoby anno 73 en dander helft corsmisse daerna volgende dat voor die
somma 24 gulden.
Lijnken Jan Cort weduwe heeft den huyswerf anno 73 gehuyrt voor 4 pont.
Thijs Janszoon Cort geeft gehuyrt anno 75 den huyswerf van Jan Janssoon Cort groot omtrent
1½ hont voor 4 pont.
Die westersche kennipwerf van die Bounties.
Jan Janszoon Cort heeft noch ghehuyrt (den westersche kennipwerf van die Bounties aen den
Kerckwech) een tijt van 6 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram.
Anno 65 t’siaers om 6 gulden.
Anno 65, 66, 67, 68, 69 betaelt. Anno 71 hem noch verhuert.
Dies solutionis st jacob en kersmis.
Anno 70.
Fol. 42 Ledig
Fol. 43.
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Kennipwerf van Querwijelant.
Jan Willenszoon Scouten heeft ghehuert die kennipwerff van Querwijenlant voor die Stoome
Hegghe aen den Kerckwech groot een half morghen, een tijt van 8 jaren alleenlic om kennip te
telen waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 64 des t’siaers om 6 rinsguldens
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ende 2 goede capoenen. Des geniet hi den houwen om staende aen den kant.(dit noch gehuert 4
jarem)
Dies solutionis st meerten in den wijnter.
Anno 64, 65, 66, 67, 68, 69 betaelt.
Anno 70.
Ontfang van Jan Willemszoon 10 gulden 8½ stuiver.
Ontfang bij voorbaet van Jan Willems Schouten op zijn pacht 12 pont.
Op den 16e novenbris ontfangen drie gulden ende 12 stuivers anno 75. Op den 4e decembris anno
75 ontfangen van Jan Willemszoon 2 gulden 8 stuivers.
Kennipwerff van die Bounties.
Den oostersche kennipwerf van die Bounties.
Item Jan Willemszoon Scouten heeft ghehuert (den oostersche kennipwerf van die Bounties) een
tijt van 5 jaren waer dattet eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 66 t’siaers om 7
gulden.
Dit weder verhuert om 6 gulden den selfden Jan Scouten.
Anno 66, 67, 68, 69, betaelt. Anno 70.
Fol. 44. Ledig.
Fol. 45.
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Jan de Bruynenlant ende Simonslant.
Cornelis Jaep Jan Meliszoon heeft ghehuert die twee voorcampen aen den Kerckwech als van
(Jan die Bruynenlant ende Simonslant daer aen) groot wesende t’samen derdalff morgen ende 44
roeden een tijt van 6 jaren after een durende, waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad
cathedram anno 66 die morgen jaerlix om 9 rinsguldens en 10 stuivers.
Dit weder verhuert om 20 gulden.
Dies solutionis st jansmis ende geroonis et vittoris.
Anno 66, 67, 69 betaelt.
Anno 70 ontfangen op rekening den 12e novembris 12 gulden.
Noch den 17e octobris 6 gulden 5 stuivers men arbeit sal ons aen rekenen van riden slepen
voeren gerekent tegens Cornelis Jacops van Dost die jaer de anno 70, 71 ende 72 ende hem den
derde penning offgeslagen blijft schuldich 19 pont 6 stuivers 1 blanck ende hier offgetogen bij
den monniken onse een ende bij sijne arbeit …. Heeft beloopt te samen sijne arbeyt ende een
webbe lakens van 10 gulden, 27 gulden 13 stuivers dit alle off getogen .... hem toe een gulden 5
stuivers een blanck.
Op den vijfden in julio 76 gerekent mit Cornelys Jaepvaer over die jaren 73, 74, 75 cortende ons
een pont vlaems ende vijf stuivers dat hi Jan Gerritszoon betaelt hadde noch vijf gulden
arbeytsloon zoe heeft die voirnoemde Cornelis ons betaelt over dese voirscr. drie jaren leveren
ons een webbe witte lakens groot zijnde drie en dertich ellen die elle aengerekent voir acht
stuivers ende t’superplus hebben wij hem betaelt ende hij heeft die helft gecort de anno vijf en
zeventich.
Fol. 46. ledig
Fol. 47.
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Bergambacht.
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Cornelis Wouterszoon alias Speckien heeft ghehuert (den Oostersche kennip werff) voort
convent of voor Gerrit Willemszoon grienden een tijt van 6 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen
is petri ad cathedram anno 65 t’jaer om 7 gulden ende 15 stuivers.
Weder gehuert 6 jaren 8 gulden.
Dies solutionis st meerten in den winter
Anno 65, 66, 67, 68 betaelt
Anno 69 ontfangen 9½ stuivers op rekeningen
Anno 70 betaelt
Anno 71 betaelt.
Anno 72
Die oosterse ende westerse kennip werve weder gehuert om 13 karolusgulden beide jaerlix ende
gaet in anno 71 et sal duren 6 jaren (vide cedulle).
Item Cornelis Wouters Speckien heeft noch ghehuert een pleckie lands welc hi mit grote arbeit
van modderen ende aerde ghehaelt om te hoghen een jaer om niet soude gebruiken, ende gehuert
een tijt van 8 jaren gelegen after sijn huysken om een kennipwerff af te maken t’siaers voor 4
gulden. Daer dat eerste jaer af wesen sal anno 69. Petri ad cathedram ingaende.
Dies solutionis st meerten in den winter.
Anno 69 den 4e decembris int afrekenen van die 3 percelen als van den oostersche kennipwerf
vant pleckie lants after sijn huysken ende noch van 15 stuivers van sijn huysken t’samen
belopende des jaers 12½ gulden. Inde eerste wert hem 4 gulden vant eerste jaer voor sijn
arbeitsloon van baggeren ende hogen quytgescolden.
Voort heeft hi int convent aen dachueren verdient 12 gulden min twe blancken van 79
dachhueren ende een half dachhuer Zo is t’jaer van 69 betaelt dese 3 percelem. Ende so rest hem
mit die 9½ stuivers anno 69 ut supra op rekening gegeven 3½ gulden 8 stuivers.
Anno 70 weder betaelt want anno 71 aen dachhueren aen ghebrocht 78 dachhueren daechs drie
stuivers facit 9 gulden 14 stuivers. Aen riet snijden, aen hoenderen t’stuck 2 stuivers is een
gulden, noch 9 hoenderen t’stuc 3 groot facit 13½ stuivers. Aen eyeren een scelling, dus
gherekent des sesten novembris van den honderste penninck een stoter facit 16 gulden 6 stuivers.
Die rest van anno 69 daer op gerekent beloopt 20 gulden 4 stuivers. Rest hem (die 12½ gulden
des huers afgerekent).
Anno 72 weder betaelt want boven die rest van anno 70 heeft hi noch betaelt den 10e mey anno
72, 8 gulden. Die 7½ gulden des huers afgerekent, resten 3 gulden 4 stuivers op anno 72.
Anno 72 Hier op betaelt 3 gulden 4 stuivers nu sal men voort mit hem rekenen van de
middelcamp hoy op ons osselant van sijn arbeitsloon van mayen dijcken (Item van weiden)
gerekent met Speckien ende heeft dese poelen door hij vant convent ingewonnen met
arbeytsloon dat hij an den monniken met rijshouden verdient hadde ende anderen arbeit mede
betaelt.
Fol. 48.
Van Cornelis Speckien huysken beneden den dijck.
Item Cornelis Wouterszoon Speckien is schuldich jaerlix van sijn huysken staende onder den
hoghe dijck (bi die twintich roeden) een tijt van 10 jaren eaer dat eerste jaer af ingegaen is anno
67 petri ad cathedram t’siaers om 15 stuivers, des sal hi die grienden daer bi liggende trouwelick
bewaren ende aote van alsulcx ter contrarien bevonden worden so sal hi jaerlix moeten betalen 2
gulden, overmids sijn negligentie Ende voorts na datum van 10 jaren soo sal dat huys aent
convent comen.
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Dies solutionis petri ad cathedram.
Anno 67, 68, 69, 70, 71, betaelt.
Anno 72.
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Fol. 49.

Item Cornelis Wouterszoon Speckien heeft ghehuert den westersche kennipwerff voor Gerrit
Willemszoon grienden (die Cornelis Ariszoon plach te gebruken) een tijt van 6 jaren waer dat
eerste jaer af inghegaen is petri ad cathedram anno 761 t’siaers om 5 gulden.
Dies solutionis st meerten in den winter.

Vide cedulle van die 2 kennipwerven.

Anno 71 betaeld met zijn arbeyt.
Item Cornelis Wouterszoon Speckgen heeft gehuert drie kennip werven waer van die twee aen
den anderen leggen voor Gerrit Willemszoon griende achter daert convents brouhuys pleech te
staen ende die derde is gelegen achter daer mijn huyken plecht te staen aen den hogen dijck een
tijt van acht jaren waer t’eerste jaer in gaen sal petri ad cathedram anno 78. Ende des t’siaers den
hoop penningen van twaelf rijnsguldens waer off den eersten verschijndach wesen sal st marten
in die wijnter in dit selfde jaer als weder die huercedulle van dien beslaet.
Dies solutionis st martini in die winter.
Anno 78.
Fol. 50.
Cornelis Wouterszoon in Bergambacht heeft gehuert die twee after campen vant Susterlant groot
t’samen vier morgen derdalf hont een tijt van seven jaer waer dat eerste jaer is ingegaen petri ad
cathedram anno 78. Wat verstaen dat Cornelis voorz dat jaer 78 sal geven voer elcke morgen 24
stuivers maer die ses jaren daer an volgende sal hij voer elcke morgen geven vier carolus guldens
ter tijt toe dat die huys wt sal sijn van als vrijgelt ende Cornelis voorz sal maecken den Hoghen
dijck na porcie gelijck ende Vlieten ende alle banwerck aen een huysweer voer dit lant leggende
nyet wtgesondert.
Dies solutionis jacobi ende natinitatis dni.
Anno 78.
Vant Susterlant.
Den Oudercamp voort convents poort houde t’convent aen hem. Ende die voorste camp vant
Susterlant om onse convents paerden daer op te weyden. Item hielde noch aen ons anno 72 die
middelcamp vant Susterlant welc Simon Zoet plach te ghebruiken ende conne der geen
huerluden toe crijgen.
Fol. 51.
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2 Campen vant Susterlant.
Bergambacht. Susterlant.
Simon Meertenszoon Zoet heeft ghehuert die 2 affter campen vant Susterlant groot t’samen 4
mergen derdallif hont ende 39 roeden, mer die 39 roeden gaen binnen een tijt van 4 jaren waer
dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 68 die morgen t’siaers om 10 rinsguldens
ende 10 stuivers. Ende twee goede meytsche kasen alle jaren daerbij van als seker gelt.
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Dies solutionis st jacob ende kersmis. (van anno 68 rest noch een derde)
Anno 69 ontfangen op rekening den 6e october 20 gulden. Noch op rekening den 25e mey 17½
gulden. Item noch ontvangen den 28e july 6 gulden 3 groot, rest noch 16 penningen.
Anno 70 ontvangen den 4e decembris op rekening 15 gulden Item noch ontvangen den 8e july 15
gulden. Item noch ontvangen den 21e february 10 gulden. Item noch ontvangen den 2e marty
23½ gulden. Anno 71 op dit betaelt 17 gulden 3 stuivers van anno 70 overgegeven ut supra
Die helft van dit voorz lant den selfden Simon weder verhuert voor den jaer van anno 72 vide
cedulle die leste camp voor die grient om 21 gulden.
Gerekent Seygeni die huysvrou van Symon soon van rest den jaren anno 70, 71 ende 72 ende
huer daer den derde penning afgecort blijft die somme 76 gulden daer aff getogen t’gene die
monniken ontvangen hebben. Sie vooren geleyken belopende t’samen 76½ gulden. Sulx dat
Symon toecompt vijftalf ... ende .... Sijmon soon dat die monniken tot sijnen huyse verdronken
.....
Dit heeft Sijmon Zoet weder in gehuert voer den tijt van een jaer voor den somma van 14 gulden
waer van hij sal betalen deen hlft st jacob anno 73 ende dander helft cermisse daer an volgende
hier op ontfangen 8 gulden.
Jan Moggel heeft dit gehuert derdalf merge lands daer an leggende nae den Kerckwech toe voor
een jaer vrijgelt. Dat voor die somme van 12 gulden waer van hij sal betalen die helft st jacop
eerstcomende ende de anno 73 ende dander helft kersmisse daer an volgende.
Jan heeft noch gehuert Cornelis Janszoon ...... twee mergen voer 10 gulden voor een jaer ende zal
betalen deen helft jacoby anno 73 ende ander helft corsmisse daer an volgende dit al om vrij gelt.
Jan Cornelis Wouterszoon Speckien heeft gehuert derdalf morgen voor 11 gulden dit voor een
jaer ende sal betalen deen helft jacoby anno 73 ende corsmisse daer an volgende dander helft dit
al om vrij gelt.
Fol. 52. Ledig.
Fol. 53.
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Willem Crunen lant.
Bergambacht. Willem Crunenlant mitten kennipwerf.
Arien Janszoon Verhaer Joncker heeft ghehuert in personi van Jacob Anthoniszoon ende Huych
Reyerszoon de 4e decembris anno 68 ses jaren tijts in alle formen en mit alle conditien alst sijn
broeder Cornelis Janszoon Verhaer boumeester heeft ghehadt en gaet in anno 69 petri ad
cathedram, borch als voor sijn eijgen scult is geworden Anthonis die Weert en is groot vijftallif
morgen.
Bruyct 2½ morgen van Aert Donckers lant, en een kennipwerf van Willem Brunen lant.
Dies solutionis st jacob en kersmis.
Hij heeft bedongen een vierendeel teghe rijs tot onderhoudt van den dijck.
Anno 69 ontfangen van Joncker Verhaer op rekening van die nieuwe pacht die somma van
sestalve gulden 9 stuivers. Item noch ontfangen op rekening den 9 e octobris 13 gulden.
Item noch ontfangen den 10e marty 6 gulden. Item noch ontfangen den 25e january 34 gulden.
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Somma beloopt 58 gulden 18 stuivers. Dit jaer betaelt en gegeven op anno 70 13 gulden 18
stuyvers. Sinen arbeit van ploegen, ziden, slixe, sal hi rekenen.
Fol. 54. Ledig.
Fol. 55.
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Die Bouties of 2 honden.
Bergambacht.
Griete Ranen heeft ghehuert (die Bouties) sonder die kennipwerf groot vijstallif morgen een tijt
van 4 jaren waer dat eerste jaer af inghegaen is petri ad cathedram anno 69 die morgen jaerlix om
10 gulden en 2 goede meytse kasen van als vrij gelt.
Dies solutionis st jacob en kersmis.
Anno 69 betaelt.
Anno 70 ontfangen op rekening den 20e februari 6½ gulden Item noch den 30e mey 13 gulden 5
stuivers 5 duits. Item noch ontfangen den 28e februari 12 gulden. Item noch anno 72 Michiel 3
daelders twee van vijf scelling en een cruysdaelder facit 4½ gulden 2 stuivers. Item noch
ontfangen den vijfden septembris anno 72 een verken van een pont vlaems noch .... ses groot an
... dat Claes .... van haer gecoft heeft noch .......
Gerekent tegens Griete Danen van dese drie jaren anno 70, 71, 72 en huer den derden penninck
gecort soo beloopt dit restant 90 pont hier ofgetogen t’geen dat den monnicken ontfangen hebben
40 pont 17 stuivers soe blijftdese voorgaende somma 48 pont 2 stuivers dat hi hier op bij mij
ontfangen 33 pont soe rest noch te betalen 15 lb, 2 stuivers. Noch heeft Meerten Gerritszoon
ontvangen aen kaesen 15 gulden.
Fol. 56. Ledig.
Fol. 57.
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Steenplaets Niecoop.
Cornelis Wouterszoon mit Marrichen Arien Thonis hebben t’samen ghehuert (Nieuwcoop) van
den Kerkwech streckende tot Simon Soeten huiswerf groot achtallif morgen en een half hont een
tijt van 4 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 67 die morgen jaerlix
om 10 gulden en een stoter, die stoter gaet binnen en elcks noch alle jaers 4 meijtsche kasen.
Dit selfde lant door de selfde personen weder verhuert mit conditie inden cedell begrepen gaet in
anno 71 ad cathedram.
Dies solutionis st jacob en kersmis.
Marichgen Arien Thonis anno 67,68,69, betaelt.
Anno 70 ontfangen op rekening den lesten novembris 10 gulden 5 stuivers Item noch ontvangen
den 28e marty 6 gulden.Item noch ontvangen den 12e augusti 8 gulden. Anno 71 den 12 augusti
noch ontvangen 12 gulden
Anno 71, Marichgen Arien Thonis rest de anno 70, 71,72 mits een jaer gecort rest de anno 72, 34
lb. Rest anno 73, 74 op goet geloost.
Op den 26e februari 75 ...... ontfabgen van Marichgen Arien Tonis op rekening 14 lb. noch
ontfaen van Marichgen Thonis 6 lb. noch ontfang van Marichgen Thonis kynderen dat zij Jan
Gherits betaelt heeft 9 lb.
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Op den 18e decembris anno 75 ontfangen van Thonis Ariaenszoon op rekening van zijn pachten
anno 73, 74 facit ..gld. 1 stuiver. Item op deen termijnen mit Thonis Ariaenszoon afgerekent en
geaccordeert over de jaren 73 en 74 mit acht en twintich gulden. Ende hier op ontfangen op den
19e februari veertien gulden noch ontfangen van Anthonis Ariaenszoon op verscheidene tyden
aen levering van suyvel suer ofte soet oock tot voldoening van een deutwaerder van hem
ontfangen van den 21e april tot den 7e januari anno 77 belopen de conventene tot afcortinge 2
carolus guldens et van wegen een deurwaerder 10 stuivers restant 3 gulden
Cornelis Wouterszoon anno 67, 68, 69 betaelt welcke betaelt den 29e mey anno que supra
Anno 70 ontfangen op rekening 3 gulden een stoter Item noch ontfangen den28e februari 6
gulden 15 stuivers, Item noch ontfangen den 17e jyni 6 gulden 8 stuivers. Item noch op rekening
ontfangen de 26e januari 10 gulden min een groot.
Anno 71 met Cornelis Wouterszoon gerekent nae den derden penning afgetogen en op dese
betalinghe eerst voor sijn portie 40 gulden 10 stuivers.
Fol. 58.
Item ontfangen van Cornelis Wouterszoon op zijn verschenen pachten de termine73 en 74 dry
gulden op den 8e decembris.
Item op dese termijn voort mit Cornelis Wouterszoon afgerekent mit het vierendeel van Dirck
Janszoon dat hi gehoyt heeft anno 75 mit die summa van vijf en twintichgulden waer van hi ons
maer vijfd half gulden geven zal die andere twintich gulden zal ons Henrijck Huyghenszoon
vleyshouwer bethalen nae wtwijsinge vant accordt daer af gemaect den 28 e martij anno 76
Op den 26ten augusti anno quo supra ten volle ontfange aen vleys van Hendrick Huygens
vleyshouwer aldaer gehaelt van den 21e aprilis tot den 25e augusti toe die beloofde 20 carolus
gulden als boven.
Fol. 59 en 60 ledig.
Fol. 61.
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Pater Willem Clinkaerts Rot.
Bergambacht.
Jacob Wouterszoon heeft ghehuert die voorste helft van pater Willem Clinkaerts Rot gheleghen
voor Simon Soeten hofstede aen den Huyswech groot vijf morgheneen tijt van 6 jaren waer dat
eerste jaer af inghegaen is petri ad cathedram anno 67 t’siaers biden hoop om 59 rinsguldens en 4
goede meytse kasen van af vrij gelt.
Anno 68 heeft Jacob voorz daer noch bij gehuert noch twee morgen aent t’selfde lant, mer niet so
goet alst voornoemde lant, die twee morgen om 2 pont vlaems, somma die 7 morgen belopen 71
gulden op alle conditien begrepen in pater Jaep Bouten cedulle, voor scepenen beleden mit al
sijn banwerck tot dit lant behoorde, van als vrij gelt.
Dies solutioni st jacob en kersmis.
(Dit lant heeft geen hogen dijck mer vliet wetering smalewech te houden wt alle keure tot de
pachters costen).
Anno 67, 68, 69 betaelt.
Anno 70 ontfangen op rekening den 28e october 25 gulden aen gelt. Item noch op rekening
ontfangen een varken facit 8 gulden 7 stuivers. Item noch van corten van die nieuwe sluys 2
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gulden 19 stuivers. Item noch ontfangen aen gelt 1 gulden een blanc Item noch anno 71 op
rekening ontfangen en dat int corten van morgengelt 16 gulden en noch 8 gulden aen gelt en 4½
stuivers.
Anno 70 betaelt en loopt over 11 stuivers een oortje
Anno 71 op rekening van dit jaer ontvangen 11 stuiver een oortje vantsupplus van anno 70. Item
noch ontvangen den 25e januari op rekening 24 gulden noch van een varken wegende 175 pont
t’pont een stuiver facit 8 gulden 15 stuivers.
Item ontvangen den 29e october anno 72 ooc 25 gulden. Ontvangen 3e juli van jacob voorz op
rekening van den pacht 6½ gulden gerekent jeghens Jacob Woutersz an hem gecort den derden
pennink van drie pachten en te weten de anno 70 en ofslaende t’geen dat hij gegeven heeft op dit
jaer anno 71 en 72 hier boven ge... soe blijft hij schuldich 7 gulden 3 stuivers een blanck en heeft
dit in handen van Jacob Anthonis in afcortinge van zijn broeders portie t’welck hem toegelaten
tot zijn alimentatie en hier mede betaelt anno 72.
Jacob Wouters heeft die vijf morgen weder in gehuert voer den tijt van een jaer die morgen voer
vijf gulden vrij gelt waer van t’eerste jaer verscheinen sal deen helft jacobi anno 73 en dander
helft petri anno 74 hier op ontfangen van Jacob Wouterszoon 12½ gulden t’welck verscheen
jacobi anno 73.
Noch ontfangen van Jacob Wouterszoon de somma van 12½ gulden die verschenen was petri
anno 74 ergo betaelt
Anno 74 heeft Jacob Wouters gehuyrt drie morgen voor 15 lb.De potbacker heeft anno 75
gehuyrt dese 3 morgens voor 16 lb. 10 stuivers.
Anno 75 den 12e octobris ontfangen op rekening van den pottebacker 4½ gulden mit desen
gheaccordeert mit thien gulden aengesien dat hi t’landt maer 3 maenden gebruyckt heeft en die
hooyen van t’landt genomen ergo resteert noch te betalen 5 gulden 10 stuivers ende heeft noch
gelevert 3 a 4 waterpotten mit een gebacken lanoor gerekent t’zamen op 6 stuivers.
Hier op ontfangen op den 27e januari anno 76, noch hier op ontfangen den 5e mey anno 1577 tot
volle betalinghe van sijn pacht aen sekere aertwerk van den 19 e aprilis tot den jaer dache voorz
bedragende 2 gulden 13 stuivers gehaelt tot syner huyse en t’superplus heb ick deuchdelick
bethaelt te weten 3 stuivers.
Fol. 62. ledig
Fol. 63.
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Item noch van Pater Clinkaerts Rot.
Bergambacht.
Gerrit Dirckzoon Corte Dirricszoon heeft ghehuert die drie wterte morgen lants behorende aen
pater Clinkaerts rot een tijt van drie jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram
anno 70 dit jaer sal hijt hebben om dattet een water jaer is om 25 gulden mer anno 71 en 72 om
die oude huer 25½ gulden. Des sal hi jaerlix vant convent hebben een mudde bustel, daer voor
sal hi maecken het banwerck van dit half lant, die wetering aen de bachtenaer. Hier is borch voor
als principael Joost Wouterszoon Boer en bruiket half (2 kasen).
Dies solutionis st jacob en kersmis.
Anno 70 ontfangen (van Gerrit) den 22e october op rekening 12 gulden.
Anno 70 den 23e september ontfangen van Joost Boer sijn prtie 12½ gulden min een stuiver.
Dirck en Claes droech 11½ gulden en dat van arbeytsloon dat sij luyden in drie jaren tijts an
t’convent met ..... gewonnen hebben in off cortinge van heur pacht geconsenteert bijden ..... dijck
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dat sij sullen mogen rotten den derden penninck soe blijven sijluyden te weten gerrit Dirck voor
sijn portie offslaen voor sijn portie ..... .... soe blijft hij sculdich 5½ gulden.
Fol. 64. Ledig.
Fol. 65.
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Jan Floriszoon en Truitgen viertel.
Bergambacht.
Jan Willemszoon Koy en Willem Pouwelszoon hebben ghehuert Jan Florisz viertel ende
Truytges viertel, after Truytges grienden die wij aen ons houden een tijt van 6 jaren waer dat
eerste jaer aff ingegaen is 69 petri ad cathedram t’siaers bi den hoop om 60 gulden en noch elcks
2 goede meytse kasen.
Dit lant is 6 morgen en derdalf hont lants, haer verhuert so cleyn ende groot si gelegen sijn aftert
t’convents heggen bi den ballich dloech, verhuert keijser vrij gelt als erfpacht. Ooc sullen si
houden den Hoghe dijck aen dit lant behoerende, ende dit lant wt alle scaden houde en nieuwe
kueren te houden, ego cedulle, midsgaders ooc die 6 roeden dijks van winninge te maken, ofte so
groot en kleyn si daer gelegen sijn.
Dies solutionis st jacob ende kersmis.
Anno 69 betaelt.
Anno 70 op rekening ontfangen den 8e july 8 gulden. Anno 71 item den 23 september noch op
rekening ontfangen 12 gulden.
Hierop noch ontfangen van sijn huysvrou ses carolus gulden drie stuivers.
Noch ontfangen ses carolus gulden van dochter den derden penning afgetogen rest voor sijn
portie de anno 70, 71, 72, 20 gulden 17 stuivers.
Jan Jan Willems Roy heeft dit gehuyrt anno 75 de morgen voor 60 stuivers.
Ontfaen van Willem Pauwels op rekening 6 lb.
Jan Willemszoon Koy.
Anno 69 betaelt
Anno 70 inden eersten 4 gulden betaelt Item noch ontfangenden 16 e july 6 gulden anno 71.
Item noch ontfangen den 29e december 7 gulden 14 stuivers.
Met Jan gerekent resten naeden derden penning afgetogen 42 gulden 6 stuivers. Item hierop
ontfangen van Jan Willemszoon drie carolus guldens.
Fol. 66 ledig.
Fol. 67.
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Aert Donkerts lant.
Bergambacht.
Aert Donkers lant van den Kerckwech totten eerste dwarssloot groot derdalf morgen, hout het
convent om te hoyen voor haer paerden, mer nu heeft het convent anno 72 gemangelt tegen
Joncher Verhaer, als dat hi dit gebruket en het t’convent wederom 2½ morgen van Willem
Crunen lant vid.fol. 22.
Anno 75 gehoeyt.
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Corneli Baerntzoon Bercouwer heeft ghehuert Aert Donckaerts lant after onse dwerssloot tot
Willem Danen werff toe groot 5 morgen een tijt van 6 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is
petri ad cathedram anno 66 die morgen om 9 rinsgulden en twee goede meijtsche kasen, van als
vrij gelt. Des moet Cornelis voornoemt het gheheelen banwerck van dit lant so vant t’convent so
van dat hi selfs ghebruket doorgaens mit die 20 roede so genaemt hooch dijks en ooc te maken
het gantse banwerk behoorende aent rot, dat wij weyden en die Gouwenaers alle beijde mit
ossen.
Dit lant weder Baernt Cornelis Baernts sone mit sijn broeder verhuert weder 6 jaer die morgen
jaerlix om 8½ gulden
Dies solutionis se meerten in den winter inden 12 nachten wel betaelt.
Anno 66, 67, 68, 69, betaelt.
Anno 70 den 8e juny op rekening 13 gulden.
Noch bevinden wij betaelt te sijn de anno 72 aen kennipsaet en eenen gulden aen entvogelen
procurator betaelt.
Noch ontfangen 6 carolu gulden noch 7 gulden. Noch 23 gulden 12 stuivers. Bij Govert
Franszoon met desen voorts gerekent en den derden penning afgetogen rest op dese voorgaende
betalinghe de annis 70, 71, en 72 vijf gulden acht stuivers, hierop noch ontfangen twee gulden.
Opden 9e februari ontfangen van Cornelis Bernerts op rekening van zijn pacht de anno 73, 14
gulden noch heeft jJacob Thonis Outtaen van Jan Cornelis an zaet over de prioor 16 gulden.
Op den 15e januari 1576 ontfangen van Jan Corneliszoon 4 gulden een grootje.
Fol. 68.
Item mit Jan Corneliszoon afgerekent en geaccordeert anno 76 op den lesten februari over drie
jaren pachten annis drie, vier, vijf ende tseventich mit een somma van veertich gulden waer affhi
twintich gulden gereet gegeven heeft en zal op twe anderen termijnen waer af d’eerste wesen sal
st jacob en die leste alder heylighen eercomende betalen op elcke termijn thien gulden.
Op den leste der 31e augusti ontfangen van Jan Corneliszoon voorscreven anno quo supra 10
carolus gulden jacobi verschenen.
Op den 31e van maert anno 1577 ontfangen van Jan Cornelizoon voorscreven den lesten termijn
alder heyligen verschenen tot volle bethalinghe van die beloofde somme ut supra in als bethaelt
den 1e penning met de lesten.
Fol. 69.
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Rietboort.
Bergambacht.
Aert Dirckzoon heeft ghehuert het rietboort buten dijks omtrent een half morgen (van heer Dirck
Jansz) een tijt van 6 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 67 t’siaers
om 7 gulden des so sal hi den hoghen dijck maken op sinen costen en houden wt alle kueren
nieuwe en oude.
Dies solutinis martini.
Anno 67, 68, 69, betaelt.
Anno 70 Aernt Dirckzoon verclaert dat het lant wtgegraven is tot behouf van den dijck, sulcx dat
daer geen riet meer op en wast en alzoe hij den dijck moet onderhouden tot sijnen costen en wter
schaden bewaren, verclaert eer gelt toe te comen dan gelt schuldich te wesen en begeert niet te
geven.
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Fol. 70. Ledig.
Fol. 71.
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Dirck Janszoon lant.
Reijer Jan Cort heeft ghehuert een weer lants van 7 morgen (gheheten Heer DirckJansz lant) also
groot en kleyn alst inden ommeslach gelegen is wtgenomen dat rietboort buten dijks, de willige
opten hogen dijck, en binnenlants wege ende die griendinge voor en after dit selfde lant een tijt
van 8 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 70 t’siaers om 66 gulden
en 4 goede meytse kasen daer bij van als vrij gelt.
Dies solutionis st jacob en kersmis.
Anno 67, 68, 69, had Reyer Cort over genomen van Jan Arienszoon om 68 gulden jaerlix daer
anno 67, en 68 af sijn betaelt. Van anno 69 rest 2 gulden 1 stuiver.
Anno 70 ontfangen van Jan Janszoon Cort op rekening van sijn portie den 14 e october 33 gulden.
Item noch ontfangen van Jan voorz den 19e december 20 gulden en 3 stuivers. Item noch
ontfangen den 26e marty 11 gulden.
Met Reyer Jan Corten gerekent de annis 70, 71, 72, naden derde penning afgetogen op desen
monnick betaelinge, rest de annis voornoemt 67 gulden 17 stuivers, Ontfangen van Reyers
huysfrou op rekeninge 3 gulden 10 stuivers noch ontfangen een gulden.
Fol. 72. Ledig.
Fol. 73.
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Een huysken en kennipwerf van heer Dirc Jansz lant.
Bergambacht.
Gerrit Dircszoon heeft ghehuert dat oostersche geerken van die griendinge van heer Dirck Jansz
lant gelegen in Bergambacht aen den Huyswech tegen Reyer Janszoon Cort om een huysken op
te timmeren, groot scaers een hont lants, ende dat een tijt van 10 jaren waer dat eerste jaer af
ingegaen is petri ad cathedram anno 61 ende t’eijnde dese 10 jaren sat dat huysken wt t’convent
comen, nit alle die melioratie ofte verbeteringhe ende dit t’siaers om 2 rijnsguldens 10 stuivers.
Dies solutionis st meerten in de winter.
Anno 67, 68, 69, betaelt.
Anno 70.
Gerrit Dircxzoon (alias die lange Gerrit heeft gehuert het selfde lant een tijt van acht jaren waer
dat eerste jaer af is ingegaen petri ad cathedram anno acht ende t’seventich zijnde dese acht jaren
sat Gerrit t’huye na hem moeten nemen indien hij niet accorderen en van met den prior en
procuratorindien tijt wesende maer alle die melioratie en bepotinge ofte verbeteringe van alssal
aen t’convent comen ende dit s’jaers voor drie gulden van als vrij gelt. Vrij van alle banwerck
ende den huyswech voor dit lant liggende mits dat Gerrit voorz dit jaer 78 geen huyr en sel
geven maer het lant daer voor sal bevrijen van alle morgengelt ende meer oncosten die daer op
soude mogen ..... en die seven jaere daer an volgende sal geven als voorscr. staet
Anno 79.
Gerrit Dirckzoon heeft noch ghehuert het westeijnt van die grient besiden sijn huysken van heer
Dirck Jansz lant om van die grient te maken een kennipwerf een tijt van 8 jaeren waer dat eerste
jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 67.
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Dies solutionis st meerten in den wijnter.
Anno 67 en 68 betaelt.
Anno 69 den 13e novenber 3 gulden die rest hem om godeswil gegeven, betaelt.
Anno 70, den 20e januari 3 gulden 2 stuivers.
Fol. 74.
Hogelant.
Frans Aelbertszoon heeft ghehuert een vierden, vijfden en sesten acker naest t’convent gelegen
alleen het riet daer van maeyen, ofte sijnde en anders nyet daer voer tegene eens twe carolus
guldens in october 78. Actum op den 24e juny 1578.
Anno 78 betaelt tot volle betalinge op den 25e juni 1578.
Fol. 75.
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Hoghelant aent convent.
Bergambacht.
Cornelis Janszoon Verhaer boumeester heeft ghehuert 4 morgen lants hoochlants om die somma
van 35 gulden t’siaers, 7 jaer durende en sal ingaen petri ad cathedram anno 79 van als vrij gelt,
na die ouder cedulle voirwaerden
Dies solotionis st maerten in de winter.
Anno 63 tot anno 70 heeft hijt in huere gehadt om 34 gulden 15 stuivers en alle die voorleden
jare sijn betaelt.
Anno 69, dat leste jaer van sijn olde pacht ontfanghen op rekening van hoghelant die somma van
12 rijnsguldens 7½ stuiver.
Anno 70 die nieuwe huer.
Fol. 76. Ledig.
Fol. 77.
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Scoordijck om turf op te leggen.
Bergambacht.
Aert Sebastiaenszoon in den Nadorst heeft ghehuert den scoordijck genaemt die Sesroeden en tot
behoef van die borghemeesters van Scoonhoven Jan die Keyser en is lang 7 roeden gevende int
hermeten, dese roeden daer sal een ijder van gelden 16 stuivers t’siaers een tijt van 10 jaren waer
dat eerste jaer af innegegaen is petri ad cathedram 65.
Dies solutionis st pieter ad cathedram.
Anno 67, 68, 69, 70, 71. Betaelt.
Anno 72.
Fol. 78. Ledig.
Fol. 79. Ledig.
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Fol. 80. Ledig.
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Fol. 81.

36

Aen de Vlist.
Aert Ghijssen en Jan die Weert heeft ghehuert een stuck lants groot 19 morgen ghelegen aen die
oostzijde aen die Vlist streckende van die diepte van die Vlist totten Polsbroeker kay, daer boven
aen leit die Lopikerwech en kay en beneden t’convent van st.Elysabeth binnen Scoonhoven, een
tijt van 8 jaren daer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 68 bi den hoop t’siaers
om hondert rijnsguldens en 6 goede meytse kasen daer bij alle jaers, van als seker vrij gelt.
Dies solutionis st meerten in den winter. Inden 12 (nachten) wel betaelt.
Anno 68 betaelt.
Anno 70 en voorts staet Aert Ghijssen alleen voor die penninghen hoewel hem geconsenteert is
Jan die Weert mit hem dit lant sal ghebruken.
Anno 70 ontfangen van Aert Ghijssen op rekening den 28 december 22 gulden 10 stuivers.
Item noch ontfangen van Jan die Weert op rekening den eersten februari 8 gulden 14 stuivers.
Item noch ontfangen den 12e decembris 31 gulden van Aert Ghijssen. Item noch anno 72 van
Aert Ghijssen ontfangen in septembri 11 gulden.
Anno 70 betaelt t’super plus 9 gulden 14 stuivers.
Noch ontfangen den 9e may van Jan de Weert 24 gulden en van Aert Ghijssen 12½ gulden.
Resteert nae den derden penning afgetogen opte voorgenoemde betalinge de annis 70, 71, en 72
de somma van 80 gulden 12 stuivers. Noch ontfangen 12 gulden ½ stuiver van Aert Ghijssen.
Op den 7e meert anno 76 noch ontfangen van wedewe van Aert Ghijssen soe aen gelt als aen
linnen laecken die somme van acht carolus gulden en 10 stuivers.
Wout Adriaenszoon heeft gehuert een stuck lants groot 19 morgen ut supra een tijt van thien
jaren daer dat eerste jaer aff ingegaen is petri ad cathedram anno 78 bi den hoop t’siaers om
seven en t’sestich gulden van als seker vrij gelt als die huyrcedulle breder vuyt rust.
Dies solutionis st meerten en kersmis daer an volgende int selfde jaer.
Anno 78.
Fol. 82. Ledig.
Fol. 83.
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Aen de Vlist.
Jan Nijssen heeft ghehuert 5 morgen lants en 2 hont ghelegen aen die oostzijde van die Vlist wt
die diepte van die Vlist totter Polsbroeker kay, daer boven aen ghelant zijn die Duytsche heren
binnen Utrecht ende beneden Willem Volckertzoon ter Goude een tijt van 6 jaren waer dat eerste
jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 67 des jaers bi den hoop om 34½ rinsgulden en twee
goede meyte kasen daer bij.
Dit heeft hi weder gehuert voor sijn soon hi altijts borch blivende in presentie van Jacob
Anthoniszoon ..... ..... men soude een ton biers int gelach hebben en die cedulle somme van anno
73.
Dies solutioni st meerten in den winter.
Anno 67, 68 betaelt.
Anno 69 den 19 december ontfangen van Jan de Nijsh onse gesette pachte 34 gulden 10 stuivers.
Anno 70 ontfangen op rekening den 19e september 18 gulden. Item noch den 29e december 18
gulden 4 stuivers.
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Ontfangen op ten 10e juni van Nijs Janszoon 20 gulden en een stuiver. Noch ontfangen van drie
gulden die broeder Anthonis van kasen gehadt heeft, noch ontfangen aen kaesen den.......
Noch ontfangen van Nijs Janszoon tot volle betaelinge de anno 72 op dese twee percelen van een
jaer gebruyckt te hebben 9 gulden 10 stuivers waer mede nae den derden penning afgetogen op
dese voorgaende betalinghe is ghebruyck de anno 72 betaelt, heeftet niet langer gebruyckt.
De voorgaende jaeren heeft sijn vader gebruyckt hier op ontfangen van wegen zijn vader 11
gulden 18 stuivers.
Van Elysabets convents wegen.
Jan Nijszoon heeft noch in hueren 5 morgen lants en 2 hont voor aen sijn huistje gelegen
toebehorende de susteren op die Oude Haven binnen Scoenhoven voor een tijt van 6 jaren als
voor voor 34½ rinsgulden en 2 goede meytsche kasen en ons lant en dat jaer wert t’samen altijt
verhuert en procurator t’gelt ontfangen hebbende leverter in die maters handen.
Anno 67, 68, 69, betaelt.
Anno 70 vide registrum Elysabeth.
Fol. 84. Ledig.
Fol. 85.
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Aen de Vlist.
Anthonis Janszoon alias die Kaijker heeft ghehuert een hofstede van 16 morgen lants ghelegen
aen die oostzijde van die Vlist wt die diepte van die Vlist tot de Polsbroeker kaij daer boven
naest ghelant sijn die Duitsche heeren binnen Utrecht ende beneden die selfde Duitsche heeren
als voor en dat een tijt van 6 jaren, daer dat eerste jaer affungegaen is petri ad cathedram anno 70
t’siaers om 16 lb. en 7½ gulden voort verken en 8 goede meijtsche kasen. Vid. Cedulle.
Dies solutionis st meerten in de winter.
Anno 70 op rekeninge den 25e november 3½ gulden. Item noch ontfangen den 7e april 39 gulden
12 stuivers. Item noch ontfangen dem 7e october 16 gulden een halve stuiver. Item noch anno 71
den 6e januari ontfangen 25 gulden. Rest van dit water jaer ons so verre men niet en cort 19
gulden 7½ stuivers.
Anno 71 ontfangen noch op rekening den tweede mey 92 gulden 12½ stuivers.
Noch heeft Symon Thoniszoon ontfangen van Anthonis Janszoon aen kasen die somma van vier
gulden vijf stuivers met hem voerts gerekent en resteert nae den derden penning afgetogen op
dese voor gaende monnich ontfangen de somma van 26 gulden hierop heeft Jacob Anthoniszoon
ontfangen de somma van 26 gulden ergo betaelt.
Ontfangen op anno 73 van Symon Anthoniszoon Aert soon op rekening de somma van ses
gulden.
Anno 1578 den 13e marty
Claes Janszoon van de Vlist heeft gehuert een hofstede van 16 morgen lants gelegen aen die
oestsijde van die Vlist wt die diepte van de Vlist ... ut supra ende dat een tijt van thien jaren daer
dat eerste jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno 78 t’siaers die morgen om vierdalffve
carolus guldens vrij gelt.
Dies solutionis st meerten in den winter.
Anno 78.
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Fol. 86. Ledig.

39

Fol. 87.
Aen de Vlist.

Willem Pieterszoon heeft ghehuert drie en twintich s’halve morgen lants gelegen aen die
westzijde van die Vlist streckende van die diepte van den Vlist tot aen die Bergambachtse Vliet
en is belent aen die zuydtside met die Domheeren tot Utrecht haer lant en aen die noortzijde mit
Dirck Corneliszoon ter Goude sijn lant een tijt van 8 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is
petri ad cathedram anno 71 t’siaers om achtien pont vlaems ende dat beste vercken wt sijn scott
en 6 kasen
Dies solutionis st meerten in den winter.
Anno 71 ontfangen op rekening van Willem Pieterszoon den 7e januari 42 rinsguldens.
Item noch ontfangen anno 72 op rekeninghe den 6e augusti 8 rinsguldens den termijn 71.
Noch ontfangen op rekeninghe vier gulden de termine 71.
Nae welcker voorgaende betalinghe den derden pennink afgetogen resteert over annis 71 en 72
tnegentich gulden noch ontfangen den 10e marty anno 74 de somme van ses gulden. Noch
ontfangen de somme van elf gulden.
Op den 2e maert anno 75 ontfaen bij voorbaert van jonge Willem Pieters op rekening van zijn
pacht de somme van 12 lb. 2 stuivers.
Fol. 88. Ledig.
Fol. 89. Ledig. (40)
Fol. 90. Ledig.
Fol. 91.
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Marichien Doef Aerties weduwe.
Aen die Vlist een huysken.
Voor die 22½ morgen die Willem Pieterszoon gebruyct voor ghementioneert leit een wtterweert
in die Vlist, daer op afterghelaten heeft Cornelis Janszoon alias knechken een huys mit een berch
welcke huys en berch aengesien si opt t’convents gront staen, hebbenin huyr die weduwe vant
knechken mit haer kinderen een tijt van 12 jaren waer dat eerste jaer af ingegaen is petri ad
cathedram anno 66 t’siaers om 14 stuivers. Hur af is een zegelen ofte bezegelde brief mit breder
besceit aengaende van dese huer lege litteras van die beteling welc si twee jaer te voren eer die
huer wtgaet anno 76 afhouwen sal en het t’convent salt weder beplanten ten waer si mittet
convent accardeerden in die nieuwe huer. (Lege litteras.)
Dies solutionis petri ad cathedram.
Anno 67, 68, 69, betaelt.
Anno 70.
Fol. 92. Ledig.
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Fol. 93.
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Cort Scoonnouwen.
Quirijn Jacobszoon heeft ghehuert vijftallif morgen landts gheleghen in Cort Scoennouwen daer
boven naest gelant is Quirijn voorz mit sijn huys enerff ende beneden Pieter Govertszoon mit
Willem Corneliszoon en haren consorten streckende van den Bachtenaer tot die rhee toe, den tijt
van 6 jaren waer dateerste jaer af inghegaen is petri ad cathedram anno 68 t’siaers bi den hoop
om 35 rinsguldens en 4 goede meytsche kasen daer bij van als vrij gelt
Betael daghen sijn st Jacob en st meerten kersmis wel betaelt.
Anno 68 betaelt.
Anno 69 ontfangen op rekening den 22e decembris 22 gulden.
Anno 1578.
Willem Janszoon van Stollick heeft gehuert vijftallif morgen landts gelegen in Cortscoenouwen
daer boven naest gelant is Quirijn Jacobszoon en beneden Pieter Govertszoon mit Willem
Corneliszoon streckendevan den Bachtenaer tot die rhee toe een tijt van acht jaer waer dat eerste
jaer af ingegaen is petri ad cathedram anno acht ende tseventich en te betalen d’eerste termijn
sint jacob en van der sinte martijn in den winter int selfde jaer off veerthien dagen daer na
begrpen t’siaers bij den hoop om 24 carolus guldens en 4 meytche kaesen alle jaers van als vrij
gelt soe als die huercedulle wt druckt.
Betaeldagen sijn st jacob en st maerten in die winter.
Anno 78.
Fol. 94. Ledig.
Fol. 95.
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Grienden, wtterwaert, rietboorden.
Voort heeft het convent noch sekere grienden al omtrent het convent of ooc aen den Huyswech
leggende daer ooc na den houwe groot ofte kleyn is profite van comen van hoephout, langhausen
holder en anderen men behouvet velen tot die tweehoefdenjaerlix op datter daer gheen scoordijck
en worde, hier sal t’convent onse rijshouder en Kley sijn broeder breder besceyt van doen voort
heeftet t’convent te houden tweehondert en omtrent twee ende t’sestich roeden dijcks daer
eensdeels scoordijck af is te houden mit sinen pachters diet in haer huer bedonghen is. Ende die
stoven daer beneffens comen het convent hier cramment men eensdeels die dijcke mede en
comet ooc als si wel beteelt en beplant wert mit poten eenich profijte van.
Den wtterwaert en connen wij niet verhuert crijgen overmids daer veel aerde totter dijckagie
ghehaelt wert bi daghe en bi nachte.
Die rietboorden aent grote hooft wert ooc seer wtgegraven en mit scuten wech gevoert bi dage en
bi nachte en dat riet noch groen sijnde afgepluct en gesneden of dit mitten ijsganck bedorven
andersins brenget wel wat profijts in.
Fol. 96. Ledig.
Fol. 97. Ledig. (44)
Fol. 98. Ledig.
Fol. 99. Ledig. (45)
Fol. 100. Ledig.
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Fol. 101. Ledig. (46)
Fol. 102. Ledig.
Fol. 103.
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Erfpacht en renten onse convent toebehorende gheleghen op diversche plecken.
Inden eerste twee gouden geldersche reinaldus gulden elcks van 14 stuivers op twee hont lants bi
den Cruyspoort in Scutgens steech.
Die ander twee sijn ghelost anno m cccc xcix (1499)
Dies solutionis peri ad cathedram.
Betaelt Claes Franszoon borghemeester.
Anno 71 betaelt anno 72, 73, 74, bethaelt den 19e juni anno 1576 van Annen Bollen weduwe van
Claes Franszoon pie memono met 3 cruysbeelden taefellakens en op haer 75 gegeven ses
stuyvers want die taefellakens elcks beliepen aen gelt 30 stuyvers soe dat ons resteert op haer 75,
22 stuivers.
Item vier gouden wilhelmus hollantschen scilden elcks van 24 stuivers op derdallif margen lants
daer Corsgen Cornelis op plach te wonen welck nu Trijn Trueren toebehooren. Dese 4 cilden
betale twee personen als Nies Bouwens en Trijn Trueren.
Dies solutionis pro ma martij.
Van desen vier gwilielmus scilden betaelen af Nies Bouwens erfgenamen, als Govert Frabszoon
offe Frans Govertszoon sijn zoon pro parte sua t’siaers 32 stuivers.
Dese 32 stuivers ende noch een gouden wilhelmus scilt welc ooc Nies Bouwens of haer
erfgenamen t’convent wtreijcken of betalen sal rekent men af tegen die 7 gulden losrenten welck
Arien Bouwenszoon op voorz t’convent heeft sprekende.
Fol. 104.
Erfpacht.
Item Trijn Trueren betaelt van den voorz 4 scilden pro portione sua t’siaers 3 rinsguldens ende 4
stuivers.
Anno 71 betaelt den 7e martij.
Anno 72 sal men mit hair afrekenen van verscoten gelt van den hondertsten penning desen
hondertsten penning is off gerekent en beloopt tijndt dat sij corten souden anden pacht vant lant
dat Trijn Trueren gebruyckt te weten van t’jaer 71 den hondertsten penning verscoten heeft
beloopt vijf gulden en 5 stuivers en alset die twee jaren beloopen van desen erfpacht 6 gulden en
8 stuivers soe hebben haer kinderen daer bij geleyt een gulden drie stuivers en is daer mede
betaelt anno 73.
Noch ontfangen van Claes jacopszoon dese voorz pacht de anno 74 de somma 3 gulden 4
stuivers.
Ontfaen bij voorbaert anno 75 3 karolus guldens 4 stuivers.
Fol. 105.
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Erfpacht.
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Item vijf scilt, elk van achtentwintich grooten vlaems op 4 morgen lants aen die oostzijde van die
vlist. Die ander vijff scilden hebben die susteren aen die Oude Haven van St.Elysabeth binnen
Schoonhoven.
Dies solutionis st pieters ad cathedram
Dit betaelt Willem Corszoon
Anno 70, 71, 72, den 3e martij betaelt.
Anno 73 betaelt den lesten februari.
Anno 74 betaelt de somma van 7 gulden.
Anno 75 ontfangen op rekening 6 gulden den 5e octobris.
Ende hebben die mater van St Elysabeth .... volle deels gegeven.
Item den 4e decembris noch ontfangen van Cors durende 2 gulden.
Ende daermede betaelt de termine 76
Anno 76 betaelt de somme van 7 gulden den 2e martij
Anno 77 bethaelt ut in receptis nostrios mensis martij et maij op t’selfde jaer.
Anno 78 betaelt ten volle op den vijffden martij anno 1578.
Item 3 beijersche gulden dat stuck 14 stuivers vrij gelt eewijghe erfpacht op twee morgen lants
mit sijn toebehoren, leggende tot Alblas aen die zuytsijde, westwert van den voorwech.
Dies solutionis vrouwe lichtmis.
Des betaelt Pieter Arienszoon.
Anno 70, 71, 72. Betaelt.
Anno 73.
Fol. 106.
Erfpacht.
Dat ghemeen lant van Bergambacht is sculdich t’siaers onse convent die somma van 7 postulaets
guldens 27 groot voor die postulaet gulden gerekent facit 4 gulden 14 stuivers een halve stuiver
eewijghe renten erfpacht op een stuck lants leggende aen die noortzijde vanBillikerwech,
streckende totten thiende wech toe, daer naest aen beijde zijde ghelant zijn die van Bergambacht.
Dies solutionis st meerten in den winter.
Dese renten sal procurator jaerlix afcorten als hi dat morghengelt betaelt van sluisen, molens en
dergelijhken lants oncasten, in die somer ontrent st jansmis.
Anno 69, 70, betaelt.
Anno 71 betaelt.
Om den brief te vinden so staet opten brief, den rentebrief van de pastoor van haestrecht van de
welc het convent gecoft heeft mit consent van die proest van Oude Munster en overgift van sijn
zegele.
Fol. 107.
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Erfpacht oft eewijghe renten opt lant in Bergambacht.
In den eersten van die Nobelen.
In den eersten twee Ebghelsche nobelen t’siaers elx van 3 rinsguldens op 16 morgen lants
leggende in die Kijfhoeven in Bergambacht ghesplitst aen vieren.
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Dese betalen vier diversche personen Inde eerste Lijske Voppen die weduwe van Sijbrant Voppen
t’siaers hier van gheeft voor haer portie 52½ stuiver.
Anno 69, 70, betaelt
Anno 71 betaelt.
(Dese renten gecomen van Daen Janszoon en heeftse vercoft, Lijsbet Jacob Bruybzoon weduwe
2 engelsche nobelen anno cccc en 13 verscijnt jaerlix kersavont als si niet en betalen jaer en dach
voorz gemaent sijnde mit twee gesworen inden ambacht voorz des anderen daechs voor
sonnenschijn so vervallen si van alle rechte en toeseggen dat si aent lant hebben en t’convent vrij
aen den houder des briefs)
Noch Cornelis Aelbrechtzoon die zoon van Aelbrecht Dirck Nellen, betaelt voor sijn portie 32
stuivers.
Anno 68, 69, betaelt
Anno 70.
Lijsken Voppen betaelt voor haer portie 7½ stuivers.
Anno 69, 70, betaelt.
Anno 71 betaelt.
Fol. 108.
Item noch dat vierde perceel vant voorz betalen Aen en Neel Louwen mit 28 stuivers haer
beyden t’samen t’siaers 28 stuivers.
Anno 69, 70, betaelt.
Anno 71, hierop ontfangen 3 scilt .... 2 gulden 2 stuivers.
Item noch een ouden enghelschen nobel van 4 schilden op 3 morgen landts ghehieten Gerrit
Ghenen lant. Gesplitst aen tween
Dies solutionis den eersten mey
1
Betaelt of jaerlix Cornelis Jacobszoon van der Kaijck voor sijn portie 28 stuivers.
Anno 72 betaelt den 100e penning gecort, Anno 773 en 74 betaelt. Anno 75 betaelt den 10e
novembris.
2
Item noch Arien Pieterszoon voor sijn portie betaelt ooc jaerlix 28 stuivers.
Anno 71 betaelt. Anno 72 betaelt.
Fol. 109.
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Nobelen, Eewijghe renten.
Item eenen gouden Enghelsche nobel van 53½ stuiver op vijf morgen lants opt nederrot in
Bergambacht.
Dies solutionis petri ad cathedram. En is aen drieen gesplitst.
1
Hier af betaelt Emant Willemszoon aen die Vlist wonende t’siaers voor sijn portie 17 stuivers 13
penningen 2 miten.
Anno 71 betaelt. Nu voort sal Emant Willemszoon betalen anderhalf prtie omtrent 4½
scellinghen.
Annis 72 en 73 betaelt.
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2
Item noch Cornelis Claeszoon in Stolck betaelt ooc voor sijn portie 17 stuivers 13 penningen 2
miten.
Anno 71 betaelt. Sal voort aen betalen een half portie omtrent anderhalf scelling, die ander helft
sal betalen Emant als boven.
3
Item noch die weduwe van Meester Reijer Brunt ooc voor haer portie betaelt 17 stuivers 13
penningen 2 miten en men maent Marrichien Arien Thoniszoon aende Hoghendijck die betaeltet
voor haer.
Anno 70, 71, betaelt.
Fol. 110.
Nobelen. Eewijghe renten.
Item eenen gouden Enghelsche nobel van 3 rinsgulden op 3 morgen lants leggende opt rot in
Bergambacht.
Dies sulutionis petri ad cathedram.
Dese nobel betalen die erfgenamen van Ariaen Cnif, Machtelt Tins tot Utrecht mer men maent
Arien Aert Wijnen in Bergambacht haer pachter.
Anno 71 betaelt den 100e penninck gecort 10 stuivers.
Item twee gouden Enghelsche nobelen elcx van 3 rinsguldens op ses morgen lants leggende in
vrou Claren hoeff.
Dies sulutionis st pieter ad cathedram.
Dese twee nobelen betalen die erffgenamen van Ghijsbert Janszoon van Arckel welc sijn meester
Hugen chijrurgijn sijn huysvrou mit haer btorder en suster dese rent sijnde dit pont vlaems
heeftet t’convent meester Huych toegeleit voor sijn arbeitsloon van sceeren en cleynen dinghen
dingen te meesteren en men geeft hem daer jaerlix aff quitantie na dat se verscenen sijn ende dat
tot betalinghe van sijn jaerlix arbeitsloon.
Anno 71, 72 betaelt. Anno 73 heeft Jan Corneliszoon Hertoch betaelt
Anno 74 heeft Jan Corneliszoon Hertoch betaelt.
Fol. 111.
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Nobelen ewijghe renten.
Item noch twee gouden enghelsche nobelen elcx van 3 rinsguldens op ses morgen lants leggende
in Vrou Claren hoef. Ghesplitst aen tween.
Dies sulutionis petri ad cathedram.
1
Den eenen nobel betaelt jaerlix Tijs Corneliszoon.
Anno 71 betaelt. Anno 72 betaelt. Anno 73 betaelt.
Anno 74 bethaelt bij Joest Roobaert.
Anno 75 en 76 bethaelt 22 juni anno 76.
2
Den anderen nobel betaelt t’siaers Nelle weduwe van Bouwen Hendrickszoon.
Anno 70 betaelt. Ontfangen van Nelle Bouwens de anno 71 verschenen.
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Fol. 112.
Nobelen ewijghe renten.
Item eenen gouden enghelsche nobel van 3 rinsguldens op een stuck lants van buten Berch daer
Mees Voppen op woont.
Dies sulutionis den eersten mey.
Dese nobel betaelt jaerlix Louris Mees Voppen.
Anno 70, 71, betaelt.
Fol. 113.

52

Item dit sijn die ewijghe renten staende opt lant van Bergambacht.
Item eenen gouden Wilhelmus scilt van 25 stuivers op vijf morgen lants gheleghen in
Bergambacht after die steenplaets gheheten Dunckers huysweer.
Dies solutionis st pieter ad cathedram.
Dit betaelt Nies Bouwens Arien Bouwenszoon suster, men rekentet af tegen die 7 gulden welc
Arien Bouwenszoon heeft opt t’convent sprekende.
Anno 69, 70, betaelt.
Item 4 Philippus Bourgoensche scilden elcx van 14 stuiver op 2 morgen lants ghelegen tusschen
die werf en die nieuwe weteringhe genaemt Dirck Heijnenszoon huysweer, tot Ammerstol, daer
ist ghelegen.
Dies solutionis st pieter ad cathedram.
Dese 4 philippus scilden betalen die erfgenamen van Lou Janszoon te weten Huych Reijerszoon
Item Jan Cort mit twee Jan Janszoon gebroeders aen die Vlist mit Wigger Louwe kinderen. Item
Anna Willems mit haer kinderen. Item Wouter Louwen elck een scilt jaerlix.
Dese hebben alle betaelt anno 66 en 67 wtgenomen Wouter Louwen.
Wouter Louwen anno 65 betaelt.
Ontfangen van Anna Willem Louwen op dese jaren den somme van vier scilden. Noch ontfangen
2 gulden 2 stuivers daer mede sijn annis 68, 69, 70, 71, 72, 73, en 74 betaelt.
Anno 1576 op den 15e januari ontfangen van Huych Reijerszoon kijnderen drie jaren 68, 69, 70.
(een grootien over)
Fol. 114.
Eewighe renten.
Item eenen gouden Dortsche gulden van 21 stuiver op omtrent 9 morgen lants, ende non su..
littere conventus recepit ho.. reditus serundum antiqua registre ab anno 14 hondert en t’sestich
inclusive incondio perierunt.
Dies solutionis st pieter ad cathedram.
1
Des dortse gulden ghesplitst aen drieen.
Inden eersten Huych Wouterszoon betaelt voor sijn portie 6 stuivers.
Anno 70, 71, betaelt.
2
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Item Anna Willem Louwen weduwe opten Berch, bi dat vrouwen huse t’siaers betaelt voor haer
portie 6 stuivers.
Anno 70 en 71 betaelt. Anno 72 en 73 betaelt.
3
Arien Janszoon heeft den eygen alsic versta van dit lant en betaelt t’siaers voor sijn portie 4
stuivers.
Anno 70, 71, betaelt.den 19e september voor 9 verlopen jaren, van anno 63 tot anno 72 toe 36
stuivers en most daer en boven Christiaen den doorwaerder betalen 8 stuivers als hi den Haech
verdachvaert was door die cracht van een debitis.
Anno 72.
Ontfangen van Arie Janszoon .. rooboer.. over zijn portie van 1 jaer anno 72, 73, 74, en 75, 16
stuivers verschenen petri.
Fol. 115.
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Item 3 gouden philippus scilden elcx van 16 stuivers ghelegen op 4 morgen lants beneden die
steenplaats tusschen den dijck ende den bachtenaer, gesplitst aen vieren.
Dies solutionis st bartholomees.
1
Hier af betaelt Geerlof Dircszoon tot Ammaerstol t’siaers 3 stuivers 5 penningen
Anno 69, en 70, betaelt.
2
Item noch Arien Pieterszoon tot Ammerstol t’siaers 3 stuivers 5 penningen.
Ontfangen 7 stuivers op rekening van drie jaren.
Anno 68, en 69, betaelt.
Anno 70 hier op 3 duyts gegeven.
3
Item noch Marrichien Michielen bi Bercou in Suydtbroeck t’siaers 7 stuivers 5 penningen
Anno 69 en 70 betaelt.
4
Item noch Jonghe Wouter in Bergambacht pro portione sua t’siaers 34 stuivers ats 33 (hi
vertoonde mijn quitantie van lange jaren voorleden niet meer gegeven te hebben)
Ontfaen bij Roobaert over het jaer 70, 71, 72, ende 73, 6 lb. 12 stuivers.
Fol. 116.
Eewige renten.
Item eenen gouden dortsschen croon van 25 stuivers op derdallif morgen lants mit sijn
toebehooren beneden Berch.
Dies solutionis prima meij.
1
Desen dortsche croon betaelt Aert Arienszoon wonende over Willem Janszoon Berk. Gesplitst
aen vieren.
Aert Arien Willemszoon anno 70 betaelt ontfaen bij Roobaert anno 71, 72, 73, 74, en 75.
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2
Jan Egbertszoon anno 70 betaelt ontfangen bij Roobaert anno 71, 72, 73, 74, en 75.
3
Reyer Floriszoon mit sijn wijfs kinderen voocht van dese weeskinderen is Claes Aertszoon
schout ten Berch geven t’samen een vierendeel van dese philipus gulden facit elcx 3 stuivers een
duit Reyer Floriszoon heeft betaelt anno 70. Op anno 71 een blanck op betaelt.
Die weeskinderen sijn sculdich van anno 69, 70, 71, ontfaen bij Roobaert anno 71, 72, 73, 74
ende 75, 16 stuivers 7 deuts
4
Jonghe Aij is sculdich van anno 66, 67, 68, 69, 70, 71 .
Fol. 117.
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Eewige renten.
Item eenen gouden philippus bourgoenssche schilt van 16 stuivers op 8 hont lants ontrent boven
den Berch, ghenaemt Ghijsbert Gerritszoon lant. Ghesplitst aen drieen.
Dies solutionis st Jansmis.
1
Hier betalen af Wouter Geerlofszoon Proel t’siaers voor sijn prtie 9 stuivers en een half.
Anno 66, en 67 betaelt.
Anno 68.
2
Item Weyntien die weduwe van Jan Verhaer pro portione sua t’sjaers 4½ stuiver.
Anno 70 en 71 betaelt.
3
Item noch Joncker Ariaen Verhaer debet t’siaers pro portione sua 2 stuivers.
Anno 71 betaelt debet 11 jaren.
Fol. 118.
Ewijge renten.
Item twee goude wilhelmus scilden elck van 24 stuivers op een stuck lants boven Berch in
Scalanen.
Dies solutionis st thomas voor kersmis.
Des 2 scilden betaelt Gheen Janszoon boven Berch.
Anno 71 betaelt anno 72 en 73 betaelt.
Item eenen gouden halven wilhelmus scilt van 11 stuivers op een derdedeel van een viertel lants
beneden in Nieuwout.
Dies solutionis st jacob.
Dit betaelt Meerten Meertenszoon die helft en die weeskinderen van Brantgijsies. Daer voocht af
is Meerten Meertenszoon vooirscr. En betaelt die somma.
Anno 68 en 69 betaelt.
Anno 70.
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Fol. 119.
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Eewijghe renten.
Item vijff gouden johannes gulden rlcx van 14 stuivers op eenen vrijen morgen int huysweer en
noch op 5½ hont lants beneden Berch.
Dies solutionis petri ad cathedram.
Dese vijff voorscr. Scilden betaelt Egbert Arienszoon, (modo die weduwe van scout Cuijt op ten
Berch.
Anno 69 betaelt. Anno 70 betaelt van schout Luyten dr.
Item 3 beyersche gulden elcx van 14 stuivers drie scilt op 5 morgen lants gheleghen tussen die
Kerckwech ende die Kaijdijck.
Dies solutionis st meerten in den winter.
Desen betaelt die wedue van Pell Hendrics in Bergambacht.
Anno 69 betaelt.
Fol. 120.
Eewighe renten.
Item 3 gouden beyersche gulden elck van 14 stuivers. 3 scilt op een huysweer ontrent van
sestallif margen lants, gelegen boven Berch.
Dies solutionis kersmis.
Dit betaelt Claes Jan Cort.
Anno 69 en 70 betaelt.
Item twee rentebriefkens. Een van 21 stuivers, verschijnende bavonis. Ende noch een ander van
7 stuivers, verschijnende petri ad cathedram, makende t’samen 2 scilt ende den betael dach heeft
Johannus Petruszoon den oude procurator ghetekent op kersmis 72
Desen betaelt Jan Aertszoon Boell, tot Ammerstoll.
Fol. 121.
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Eewighe renten.
Item noch eewijghe renten staende opt lant over Leck in Strevelant.
Item 3 goude wilhelmus scilden elcx van 24 stuivers op 7 morgen lants mit sijn toebehoeren
ghelegen in Strevelant. (gesplitst in tween).
Dies solutionis binnen die 4 heylighe dagen van paessen als erfpacht.
(Nota dese 3 wilhelmus scilden t’siaers op 7 morgen lants gelegen in Strevelant verschijnen
binnen die oaesheijlich dagen sub pyna proditionis ter..)
Hier aff betaelt Arien Pouwelszoon in Strevelant voor sijn portie 36 stuivers.
Anno 68 betaelt. Anno 69 betaelt.
Item noch die weduwe van Aert Bass in Strevelant ooc voor haer portie 36 stuivers.
Anno 68 betaelt. Anno 69 betaelt.
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Fol. 122.
Eewighe renten. In Lopick.
Item 4 scilden elck van 14 stuivers op een viertel lants in Lopick omtrent van 4 morgen, mit alle
sijn toebehoeren.
Dies solutionis den eersten meij.
Des 4 scilt Jan Ghijsbertszoon modo Gielis Moortszoon, Meerten Willemszoon, molenaer.
Anno 71 betaelt.
Fol. 123.
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Eewighe renten op huysen binnen Scoonhoven.
Item een halve nieuwe vlaemssche nobel van 25 stuivers staende op een huys in die Koijstraet bij
dat heijlich cruys capell.
Dies solutionis den eersten april.
Dit betaelt Wouter Dirckzoon Alblas, rademaker.
Anno 71 betaelt den 11e penning gecort 4 stuiver.
Anno 72, 73 ontfanghen van Wouter Alblas moeder voor haer portie 25 stuivers en heeft daer
mede van die 2 voorz jaren betaelt den 17e novembris.
Anno 72, 73, 74, 75 en 76 betaelt van Wouter Dirrickzoon voorscr. aen aerbeytsloon ons
aengerekent den 28e februari anno 76 des wat ons noch soude toecomen vant jaer 77 voor sijn
portie welcke jaer mede bethaelt als van gherekent t’samen met 1 gulden 113 stuivers welcken
elcks gereeckent tot vierdalve stuyver.
Anno 74 betaelt van Ariaen Dirck Alblas van haer porti 12½ stuivers op den 2 e aprillis anno 1578
noch op rekening ontfangen vant jaer 75 s stuivers datum ....
Item 5 groot, dat is een stoter, op een huys op die Meent.
Dies solutionis alderheylighen.
Dit betaelt Leenaert Michielszoon, Michiel in de Nesse sijn zoon
Anno 67 betaelt, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, betaelt.
Nu zal dit betalen Bouwen Janszoon.
Anno 75 ende 76 bethaelt van Bouwen Janszoon lyndraeyer den 5 ter aygusti anno 1577.
Fol. 124.
Eewighe renten binnen Scoonhoven.
Item een halve nobel van 24 stuiver op een huys staende in die Koijstraet biden hoeck vant
kerckhoff.
Dies solutionis den eersten aprill.
Dit betaelt IJsbrant Gerritszoon scipper.
Anno 71 betaelt den 11e penning gecort.
Annis 72, 73, 74 en 75 betaelt op den 22e decembris.
Annis 76 en 77 betthaelt den 21e juny anno 1577.
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Item 3 gouden wilhelmus scilden elcks van 24 stuivers alias van 22 stuiver, so ist altijt betaelt na
die oude registeren, als van CX, CXI et cetera) staende op een huys bij die vrouwepoort daert
Mooriaenshooft wthanget, op heroditate patris prioris nostri Zegeri, Scoonhoviani.
Dies solutionis den sevenden aprill.
Dit betaelt Arien Dirckzoon den tollenaer van Wijck.
Anno 68 en 69 betaelt.
Anno 70 ontfangen den 8e meert bij prior Cornelius onse oude prior op rekening 3 karolus
guldens 6 stuivers. overgegeven in als 69.
Fol. 125.
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Eewighe renten binnen Scoonhoven.
Item noch 2 hollantssche scilden elcx van 24 stuivers op een huys staende op die Oude Haven
streckende tot in die Koijstraet toe.
Dies solutionis petri ad cathedram.
Dit betaelt Meerten Gerritszoon timmerman.
Anno 71 betaelt gecort den 100e penning den 14e november 6 stuivers.
Anno 1577 den 28 ter mey ontfanghen van Meerten Gerritszoon timmerman in presentie van
Symon Aelbertszoon kremer dat aengereeckent met syn aerbeyts loon t’geen hy verdient geeft
soe van ons als van die susteren van den Oude Haven tot volle bethalinghe van die jaeren 73, 74,
75, 76 en 77 voorts vant jaer 72 boven onbethaelt staende heeft Meerten Gerritszoon timmerman
in presentie van Symon Aelbertszoon voorz verclaert bethaelt te hebben in handen van broeder
Arien Pieterszoon Keyser voor beveel van heer Jan Geeritszoon voor tijt procurator wesende en
voor syner bethaling gereeckent ten jaere daghe maende als boven.
Latius si placet vide recepta et exposita pro curatoris anni cunius supra.
Item een nobell van vijftich stuivers op een huys staende op die oostzijnde van der Haven bij die
visbrugghe.
Dies solutionis kersmis.
Dit betaelt Aert Govertszoon snijer.
Anno 69 betaelt gecort den 100e penning 10 stuivers.
Anno 70 betaelt anno 71 betaelt annis 72 en 73 bethaelt.
Anno 74 bethaelt den 18e februari anno 1577.
Anno 75 betaelt van Weyntien Gerlofs dochter den 19e novembris anno 1577.
Fol. 126.
Eewighe renten binnen Scoonhoven.
Item eenen gouden hollantssche wilhelmus scilt van 24 stuivers op een huys ende erf in die Nes.
(gesplitst aen tween.)
Dies solutionis Alre heylighen.
1
Hier af betaelt jaerlix 12 stuivers, Cornelis Jacobszoon brouwers knecht.
Anno 67 betaelt. De termines 68, 69, 70, 71 betaelt twe ende veertich stuivers, resteert de
termine 71 noch ses stuivers.
Annis 71, 72 en 73 bethaelt met 30 stuivers den 21e july anno 76.
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2
Item noch 12 stuivers t’siaers betaelt IJsbrant Corneliszoon.
Anno 69 betaelt. Anno 70, 71, 72, 73 bethaelt rest noch een stuiver.
Annis 74, 75, 76 en 77 bethaelt den 26e novembris anno 1577 1 stuiver als boven te cort staet
mede bethaelt.
Fol. 127.
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Eewighe renten binnen Scoonhoven.
Item achttalve stuiver staende op een huys bi die Hoffpoort sijnde dat leste huys an die Hoffpoort
ende unde non sunt littere sed constat ex antique registro conventum hes reditus recepiste ab
anno 1448 inclusive.
Dies solutionis petri ad cathedram
Dese 7½ stuiver betaelt, Rotha die weduwe van Jaep Sab.
Anno 70 betaelt. De terminis 71, 72, 73, 74, 75 heeft Hendrik Huijchgenszoon desen voorz
terminen betaelt den 11e novembris.
Item 7 stuivers losrenten staende op een huys bij die Looperkerpoort.
Dies solutionis st meerten in den winter.
Dit betaelt Damiaen die bloockmaker.
Anno 70 betaelt anno 71 bethaelt bij Arien Pieterszoon Keyser.
Anno 72 en 73 bethaelt den 4e july anno 76.
Fol. 128.
Eewighe renten binnen der Goude op huysen.
Item vier lb. hollants elcks van 14 stuivers op twee huysen staende aen die Hoochstraet, bij sinte
Anthonis brugghe.
Dies solutionis st jacob.
Dese betalen meester Beerties erfgenamen, Aechiens sijn susters kinderen.
Anno 71 betaelt. Anno 72 betaelt Pauwels de melcher.
Anno 73, 74 en 75 bethaelt van Pauwels die melcker in handen van Jan Gantzoon artyts
procurator ons convents en voor Bouwe van Govert Franszoon dier tijt rentmeister synde in
handen van Jan Jiliszoon deurwaerder wooninde in Amsterdam binnen der Goude van
verdroncken gelach en dese jaer met quitantien betaelt annis 76 en 77 bethaelt op den 30 e july
anno 1577. Voorts op den 20e augusti anno als boven van Pauwels die melcker Gerritszoon
schipper sijn dese 4 schilden erffelike renten met belienen van die capitularen tegenwoordich
sijnde geheelicke gelost en hem daer aff bezegeltheyt gegeven met ons convents zeghel.
Item veertich scelling hollants alias 2 scilden op een huys staende in die Corte Groenendael, en is
ons aengecomen mit onsen medebroeder Claes Claeszoon Floriszoon.
Dies solutionis den eersten meij.
Dese betaelt Lijsbeth Gijsberts, soror fratris nostro Nicolai modo Steven de Wit.
Anno 71 betaelt.
Item een losrente ter Goude.
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Baerte ofte hare man Arien Eewoutszoon, bi den Gulden Pet ter Goude, debet van heer Jan
Gerwertzoon procurators wegen een renteken gecomen van sijn Trijnne moij sijnde van Trijn
Visschers 3 gulden.
Dies solutionis alsre heylighen.
Anno 68, 69 en 70 betaelt anno 71 en 72 betaelt, anno 73 betaelt.
Fol. 129.
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Huysrentekens in Bergambacht of aen die Vlist.
Item van Huyskens opt convents wech
Item Arien Dirckzoon susters is sculdich t’jaers van een huysken staende in Bergambacht op
onse convents wech sijnde op die Huyswech t’siaers 16 stuivers.
Dies solutionis, den eersten juny.
Anno 70 en 71 betaelt.
Item Cornelis Wouterszoon aliias Speckien is sculdich t’siaers van sijn huysken staende onder
den Hogendijck (bi die twintic roeden) een tijt van 10 jaren waer dat eerste jaer af inghegaen is
anno 67 petri ad cathedram, t’siaers om 15 stuivers, des sal hi die grienen daer bij gheleghen
trouwelic bewaren ende ofte sulcx ter contrarie worden door negligentie, so sal hi t’siaers betalen
2 rinsguldens ende voorts na datum van die 10 jaren so sal dat huys aen het convent comen.
Anno 70 en 71 betaelt int afrekenen van sijn arbeitsloon.
Fol. 41. Hebt gi van Marrichien doef Aerties dochter ....knechkens weduwe van haer huysken
aen die Vlist.
Fol. 2. Hebt ghi van Cornelis onse rijshouders huseken aen den Kerckwech.
Fol. 130.
Huysrentekens in bergambacht aen de Vlisterkay.
Item Gerrit Janszoon is sculdich t’siaers van sijn huysingen gheleghen in Bergambacht aen die
Vlisterkay, een tijt van 10 jaeren waer dat eerste jaer af ingegaen is anno 67 petri ad cathedram
en na datum van dese 10 jaren so sal dat selven husinghe vrij en vranck aent t’convent comen,
mits gevende vant huys en plaets die voorscr. 10 jaren, alle jaers 15 stuivers.
Anno 70 overghestelt op alle conditien als die cedulle wtspreect op eenen genaemt Gerrit
Hendriczoon, die Thonis Corneliszoon daer heeft ende dese huur gaet in anno 70 en verscijnt
anno 71 ad cathedram 15 stuivers.
Anno 71 rekent mit hem van arbeitsloon en die kennipwerf, voor Sceelties.
Item Lijsken Jan Jacobsis sculdich t’siaers van haer huysken in Bergambacht op des convents
wech, tegens Willem Michielszoon over 4 stuivers t’siaers ghedurende een tijt dat si haer oorlike
en duechdelijke draecht, ende bij faute van dit dat die bueren t’lachtich mochten vallen so sal
Lijsken mitter daet gehouden wesentot vermaen van den prior ofte procurator, dat huysken te
moeten af te breken ende ontruyminghe te doen van der plaetse ende na die doot van Lijsken, so
sal dit selfde huysken vrij ende vranck weder dovolueren aent voorz convent en die kinderen als
die willen geven alsoon ander, na Lijskens doot, so sullen si altijts voorgaen ende vant convent
weder hueren.
(Hier af sijn gemaect twee cedullen afgetekent mit A, B, C. en elck heefter een)
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Dies solutionis 24e september.
Anno 64 betaelt, Daer niet en is verliest de heer sijn recht.
Marrichien Jaep Gerritszoon is schuldich t’siaers 20 stuivers van haer huysken staende op des
convents wech in Bergambacht, voort tot, daer wij onse convents ossen op weijden. Maer also
lanck als sij naerstelijke toesicht heeft op onse osse ofte paerden dat daer gheen scade en
gheschiee bij haren scult so sal sijt bewonen mit haren kinderen t’siaers van die pachte niet
ghevende, soverre si dachghelix sorch draecht voor die beeste, daer na te sien ende tellende
s’morgens en t’savonts ende die wech sal sij altijts maken, besiden het selfde huysken op haren
costen, andersins indien si sculdich bevonden wort van negligentie sal si jaerlix moeten betalen
die voorz 20 stuivers als voor.
Dies solutionis petri ad cathedram.
(Hier is bezegelde brieff af bezeghelt tot Scoonhoven)
Fol. 131.
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Losrenten.
Cefarea Maiestas debet t’siaers aen losrenten die somma van 15 rinsguldens ende 12½ stuivers
verschijnende alle jaers den vierden septembris.
Anno 71 betaelt.
Item Regia Maiestas ist convent jaerlix sculdich aen losrenten die somma van 12 gulden en 10
stuivers alle jaers op den vierden septembris.
Anno 71 betaelt.
Fol. 132. Ledig.
Fol. 133.
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Losrenten in Bergambacht.
Item 4 schilt elcx van 14 stuivers op sestalve morgen landts gelegen bi die gallichsteech.
Dies solutionis alre heylighen 67
Dese betaelt Wouter Bass tot Ammerstol.
Anno 66 op rekeninghe ontfangen 1 gulden 4½ stuivers rest op dit jaer 11½ stuiver.
Item 7 rinsgulden t’stuck van 40 groten vlaems op ontrent 9 morgen lants oostwert, boven
Donckaerts lant in Bergambacht, beleit dese 7 rijnsguldens t’siaers, tpe prioris pro memorie.
Dies solutionis den eersten juny.
Dese 7 rinsguldens betaelt Bartholomees Dirckszoon, modo herodes ipsij meester Jan Orghelist
in den Hardenboll, Aeltge sijn huysvrou.
Anno 72 betaelt.
Anno 73 hier op is betaelt 3 gulden 4 stuivers, mit haer gerekent de sevenden novembris, ... mit
Aeltge Bartolomees van wijn ghehaelt tot versceiden tiden en ooc in st elysabeth convent van die
Walen siet haer register si placuerit.
Dese renthe is ghelost anno 76 den vierden februari in die welcke lossinge mede afgerekent zijn
allen verloopen en onbetaelden renten tot den daghe en jare des lossinghe.
43

Fol. 134.
Losrenten in Langheraeck.
Item 8 beyerssche gulden elcx van 14 stuivers te lossen den penninck 12½ op ses morgen lants.
Dies solutionis st pieter ad cathedram.
(Ist dat dese 8 scilt niet gelost en worden binnen vijf jaer na datum des brief so sellen se eewelick
en erfflic bliven staen op dat lant en erve als voorscr. is.)
Des betaelt Thomas Aertszoon mede sijn huysvrou.
Anno 69 betaelt.
Item 5 scilt elck van 14 stuivers te lossen den penninck 18 op 6 morgen lants gheleghen in
Langheraeck.
Die solutionis st barbara.
Dese betaelt Hillichien Simons in Langheraeck over Leck.
Anno 69 betaelt, ontfagen van Hillicgien Symons thien scilt, daermede betaelt anno 70 en 71.
Fol. 135.
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Losrenten in Langheraeck.
14 scilt elck van 28 grooten vlaems te lossen mit 55 scilden op vijff morgen lants en
griendinghen mit sijn toebehoren gheleghen in Langheraeck. (ghesplitst aen tween.)
Dies solutionis onser vrouwe lichtmis.
Hier aff betaelt Arien Willemszoon die Boer in Langheraeck t’siaers voor sijn portie 9 scilt 4
stuivers een blanck modo solvit Sebastiaen sijn zoon mede.
Anno 68 betaelt mit alle verlopen renten, daer wij een bezegelden brief af hebben houdende en
bekomende boven dese renten die nu lopen noch ooc sculdich te wesen vijff karolus gulden 3
stuivers daert eerste jaer af verscinen sal anno 71 lichtmis dach.
Anno 69.
Dese selfde is noch sculdich na wtwijsen een rentebrief onlancx beleden van den verlopen renten
vijff gulden 3 stuiver, daer dat eerste jaer af verscijnt anno 71.
Dies solutionis onser vrouwe lichtmis.
Anno 70 betaelt 5 gulden en 3 stuivers. (Dat eerste jaer hoert te sijn 71, betaelt 9 juli litteras men
sol......)
Item Gouwe in Langheraeck betaelt t’siaers van dese 14 scilt voorz voor haer portie 4 scilt 9
stuivers een oortgen mon Jan Jacobszoon of sijn zoon Bastiaen Janszoon.
Dies solutionis onser vrouwen lichtmis.
Anno 71 betaelt.
Fol. 136. ledig.
Fol. 137.
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Losrenten in Molenaers graeff.
Item 6 beijersche gulden ende een quartier sijnde 7 groot, elcks van 14 stuivers te lossen den
penninck 18 op ontrent drie morgen lants in Molenaersgraeff.
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Dies solutionis daechs na st baef.
Dese betaelt Vass Cornelis Vaszoon modo Thonis Janszoon in Molenaersgraeff.
Anno 70 betaelt.
Losrente in Brantwijck.
Item 3 scilt t’siaers in Brantwijck den penninck 20 ende sullen sijn tot een pitantie ipso
Willibrordi in die inbiloi fratri nostro Rodolphi quidam prioris in Donck.
Dies solutionis st willeboert.
Desen betaelt Jasper Arienszoon in Brantwijck.
Anno 68 betaelt.
Losrent in Gorcum ez hedirate fratris Francisci layci
Item 7 scilt elcx van 14 stuivers te lossen mit 100 scilt op een huys ende erve in die Arkelstraet
binnen Gorcum.
Dies sulutionis st baeff. (Cornelis Hendricszoon mitten bellen plach men te manen)
Desen betaelt Arent Willem Ijnenzoon modo dignum sijn weduwe.
Anno 66 betaelt. Anno 67 staet betaelt in boek secretaris. Anno 68, 69,en 70 betaelt.
Anno 71 hier op op rekening ontfangen van die erfgenamen van wijlen Aernt voorz den 22 e
octobris anno 77 vier gulden. (Nota van t’jaer 67 t’welcke hier onbetaelt staet).
Hier op heb ick van Claes Truijren ontfanghen op rekening tot afcortinge over het jaer 71 daer
noch op resteerde die 18e penning bi den sub prior acht ge..uste scepelen garst t’scepel voor 22
stuiver .. paspoort 4 stuivers facit in als negen gulden ende men sal voorts niet haer rekenen vant
jaer 71 tot 78 toe si pla..et dit selfde heb ik ontfanghen op den 15 e marty anno 1578.
Fol. 138. Ledig.
Fol. 139. Ledig.
Fol. 140. Ledig.
Fol. 141. Ledig.
Fol. 142. Ledig.
Fol. 143.
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Lijfrenten.
Hi sunt reditus vitalis ons conventus annitate ripit.
Die stadt van der Goude is schuldich t’siaers te lijven van pater Claes Janszoon te Rijswijck onse
confrater, tot sijn alimentatie een pont vlaems. En verscijnt tot twee termijnen.
Die eerste termijn den 28e aprill. Die tweede den 28e october.
Item frater Cornelis Simonszoon onrfangt jaerlix ex herditate paterna, tt sijn slimentatie van die
stadt van Scoonhoven, (hem toegeleit vier pont t’siaers ex offitio proratus vant convent van den
Hem) ontfanct van die stadt twee pont.
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Fol. 144.
Die susters van Dirck Gerritszoon saliger, welcke die Walen deerlijken bi sijn bedde, den 20
octobris anno 72 vermoort hebben, betalen jaerlix voor sijn alimentatie tot sijn leven sestalve
pont sijnde 33 rinsguldens.
Dies solutionis st jan onthoofding in augustus.
Anno 71 betaelt.
Lijfrente.
Item Katrijn Trueren sal wt haren boell wtkeeren 7 weken na haren doot een pont vlaems tot
alimentatie van heer Claes Trueren onse confrater sorius ter Magdalenen opt Spoij binnen
Amstelredam en so voort van jare tot jare sijn leven lanck.
Hier op ontfanghen bij haer kinderen te weten Claes Jacopzoon en jan Arienszoon der somme
van twee gulden en een stuiver.
Fol. 145. Ledig.
Fol. 146. Ledig.
Fol. 147. Ledig.
Fol. 148. Ledig.
Fol. 149.
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Debita reditum daert convent mede belast is.
Dit sijn die eewijghe renten welcke het convent van den Hem jaerlix wtreijken moet.
Debitus.
In den eersten sijn wij jaerlix sculdich die pastoor van Bergambacht van separatio gelt, 2 loot
silvers waer voor wi hem betalen 21 stuivers.
Dies solutionis paesch manendach.
Anno 72 betaelt per so Jasperum.
Item wij sijn sculdich die vicarius van onser vrouwen altaer tot Scoonhoven t’siaers 7 groot.
Dies solutionis, meij.
Anno 71 betaelt. Item opden elfden aprilis anno 77 gherekent mit heer Aert Boon in presentie de
heren Cornelij et Genonis over ses jaren verschenen renthen te weeten 72, 73, 74, 75, 76 en 77
en hem bij compositie pro prioren.
Anno 78.
Item wi sijn sculdich die vicario van st Loijen altaer binnen Scoonhoven t’siaers vijf stuivers op
Aert Donckaerts lant.
Dies solutionis meij.
Anno 71 betaelt. Dns Everardo. Anno 78 bethaelt Goverdt Foppenzoon den 12 e july overslaende
die jaren 73, 74 en 75 want wij niet en wisten of wij gehouden souden zijn over die jaren te
betalen of niet, eer t’hof daer van gesentineert hadde en hi menende ons de anno 73 af tot 76.
Fol. 150. Ledig.
Fol. 151.
Debita reddituum dair wi mede belast sijn.
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Losrenten.
Item dit sijn die losrenten die onsen convent van den Hem jaerlix betaelt ende wtgheeft.
Binnen Scoonhoven.
Debemus jaerlix pater Aert Pijn of sijn erffgenamen een pont vlaems verscinende st lucas
evangelis. Ende noch een pont vlaems verscenen onser vrouwe conceptien.
Dit betaelt men omtrent Scoonhovense kermis.
Anno 70 betaelt.
Item een losrent.
Item debemus Arien Barentszoon dochter die Pieter Jacobszoon heeft 3 pont vlaems waer aff dat
die een verschijnt vittoris. Ende die ander 2 pont kersmis. Dese renten sijn gehaelt int timmeren
vant Suderpandt.
Anno 69 betaelt den 100e penning gecort.
Anno 70 betaelt.
Anno 71 betaelt 14 gulden op den 30e juny 1578.
Fol. 152.
Losrenten daer wij mede belast sijn.
Item binnen Scoonhoven.
Debemus jaerlix Joris Pieterszoon mede gerrit Janszoon Couwenhoven 2 pont vlaems
verscinende den 15e augusti.
Anno 71 betaelt den 100e penning gecort.
Losrent binnen Scoonhoven.
Debemus jaerlix Cornelis Wiggertszoon een pont vlaems verscijnende st jansmis.
Anno 70 betaelt.
Losrent binnen Scoonhoven.
Debemus jaerlix Anna Simonsdochter onse priors suster van hondert gulden van haer ontfangen
ende daer een bezegelden brief haer af verleent mit rensent ende zegel van onse Generaell erlc
gelt Aert in de Nadorst heeft ontfangen van turff.
Hier voor sullen wi jaerlix betalen een pont vlaems ende 5 stuivers.
Dies solutionis den eersten octobris.
Anno 72.
Fol. 153.
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Losrenten daer wi mede beswaert sijn.
Debemus jaerlix heredibus van Arien Bouwenszoon 7 rinsguldens verscinende meij.
(Nies Bouwens erfgenamen keeren wt twee rentekens fol. 52 et 47 men cort die voorz rentekens
af tegen die 7 rinsguldens welcke Arien Bouwenszoon opt t’convent sprekende heeft.)
Anno 70 betaelt.
Losrent.
Debemus jaerlix dat Manhuys binnen Scoonhoven 12 scilden verscijnende op sinte gregorius
dach.
Anno 71 betaelt cort den 100e penning.
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Anno 72 betaelt, anno 73 betaelt.
Fol. 154.
Losrenten daer wij mede beswaert sijn.
Binnen der Goude.
Debemus jaerlix ter Goude Neeltge Truffels op die Groene wech 7½ rinsguldens verschijnende
de achtsten januari.
Dit betaelt men in st matheus mert in septembri.
Anno 71 betaelt.
Losrent binnen der Goude.
Debemus jaerlix Marrichien Thonis 7½ gulden verscinende den vierden october.
Anno 70 betaelt.
Anno 72 betaelt Gartie Pietersdochter als erfgenaem … supra haer volle gelt 7 gulden 10 stuivers
den sesten novembris anno 1577.
Anno 72 betaelt op rekeninghe eens vier gulden Geertgen Pieters dochter als erfgenaam den 5e
martij anno 1578.
Fol. 155.
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Losrenten daer wi mede beswaert sijn.
Binnen der Goude.
Debemus jaerlix Pieter Hillebrantszoon vijf pont vlaems verscijnende meij.
Dit betaelt men in die vasten mert.
Anno 71 betaelt.
Fol. 156.
Losrenten daer wi mede beswaert sijn.
Binnen Amstelredam.
Debemus jaerlis Lijsbeth Jacob, Floris Meertens borgemeesters weduwe 7½ rinsgulden
verscijnende den vijfden februarij.
Anno 70 betaelt.
Losrent binnen Amstelredam.
Debemus jaerlix Jan Claeszoon ende Lijsbeth Pieters die weeskinderen 12½ rinsguldens
verscijnende sint jansmis. Modo Lambert Hendrickszoon.
Anno 71 betaelt.
Losrent tot Amstelredam.
Debemus meester Jacob van den Boss, sangmeester tot Amstelredam van hondert en vijftich
karolus guldens procurator vant convents wegen duechdelic gedaen om st jacob weder te geven,
en want wi dit overmits quade jare dit niet connen bi brenghen hebben hem dit op losrente gestelt
den penninck sesthien beloept t’siaers negen gulden verscijnt per,ma maij anno 73.
Dies solutionis den eersten meij.
Anno 73.
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Fol. 157.

74

Losrenten daer wi mede beswaert sijn.
In Bergambacht.
Debemus jaerlix Baernt Ghijsbertszoon 3 pont vlaems aen drie brieven elck van hondert
rijnsgulden verscijnende die 2 pont sint jansmis ende dat derde st lambert daer aen volgende int
selfde jaer.
Dit betaelt men ontrent st jansmis.
Anno 71 betaelt Wigger Michiels als man en voecht van sijn huysvrou 72.
Fol. 158. Ledig.
Fol. 159. Ledig. (75)
Fol. 160.
Van der werckluden des convents haer jaerlonen ofte dachloonen.
Debemus, Gijsbrecht die molenaer buten die Vrouwepoort, jaerlix van onse rosmolen te billen
ende te stellen t’siaers 2 rinsguldens.
Dies solutionis kersmis.
Anno 67, 68 en 69 betaelt.
Anno 70.
Die Brugman te Gouda.
Debemus die brugman ter Goude voor ons en onse famielie voor wagen ende paerden over te
brenghen eens t’siaers, 14 stuivers,
Dies solutionis petri ad cathedram.
Anno 68, 69, 70, 71 betaelt en 72 betaelt.
Debemus die Veerman tot Ammers van over te varen van onsen convents wegen een rest van 15
stuivers.
Barbier ofte chirurgijn.
Debemus jaerlix Meester Huych 6 rinsguldens das sal hi ghehouden wesen alle weke te comen
sceeren, ende op sijn ghewoonlijcke dagen te comen laten ende voort oock mede te cureren alle
ghemenen quetsuren, en allen andere ghemeene ghebreecken. Maer wat meer is dan dit so wes
meester Huych dan verdient soude mogen hebben dat sal hij altijt ghehouden wesen te blijven
aen dat seggen van den prior ende procurator ende aen niemants anders. Des sal hij noch hebben
in die slachtijt een herst mit een moeck appelen als si wel wassen ende anders niet.
Dies solutionis st pieter ad cathedram.
Dit lb. Betaelt mit quitantie van die 2 nobelen houdende op die erfgenamen van Gijsbert van
Arckel daer meester Huge huysvrou een af is vide fol 50b.
Anno 71 en 72 betaelt.
Fol. 161.

76

Kuyper.
Debemus Laurens Pieterszoon onsen convents kuyper voor sijn jaerlixen arbeijt 5 scellinghe als
van tonnen, emmers, vloten en anderen te versien. En heeft jaerlix een hutspot in die slachtijt.
Dies solutionis kersmis.
Anno 71 betaelt.
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Van meesteren.
Debemus meester Claes ter Gouda opt Mercvelt chijrirgijn, van dat hij den prior gemeestert heeft
mit sekere drancken van rinssche wijn en anderen cruden daer inne gesoden ende alle weeck in
een tinnen flesken int convent gesonden, bij een vierendeel jaer tijt lanck vervolcht.
Debetus ille van oncosten en arbeit sesthien karolus gulden.
Die Smidt.
Die smidt Arien Zegertszoon heb ic prior int convent van st Elysabeth van als betaelt.
Die Leijdecker.
Anno 68 weder huer gemaect mit Gerrit Egbertszoon van der Goude mit sijn macker Jan
Pieterszoon tot sijn leven lanck jaerlix om vierdalve rinsguldens die leijdaken te houden sonder
lecke doort gheheele convent. Ende als hij niet en coemt binnen acht dagen ontboden sijnde so
salt t’convent een mogen hueren tot sinen costen en latent dicht maken daert scijnt. T’Convent
betaelt leijen, spikeren, loet ende waer groter gaten voor tempeest gecomen sijn dan een halve
roede dat salmen alleen buten betalen, den betael dach sal sijn in meij. In den april sal hij altijts
gehouden sijn te comen en die daken te versien. Hier sijn twee cedullen aff ghemaect.
Hoe mitter convent en leydecker staet sal procurator besceijt af doen.
Lijndraerije van hamen, strenghen en ander touwen tot Marrichien Reyers haer moeder gehaelt.
Lijske Reijers heeft aengebrocht aen seker hamen strengen en anderen en belooptt’samen doort
jaer ghehaelt die somma van 5 carolus guldens 7 stuivers een oortgen.
Fol. 162.
Item vant Convents werluden loon.
Gerrit Corte Dirkies, daechs van rietdecker daechs een stoter en die kost.
Timmerman.
Simon Thomaszoon onse timmerman wint daegelocx een scelling en die kost, men rekent mit
hem van dachgeldee en hout gelevert en van anderen na kersmis altijt.
Beest slagers.
Onse beest slagers is Nell Vromen man, dese betaelt men ooc na kersmis van alle ossen, koijen,
verkens doort jaer gheslagen plagen te hebben een princhen daelder voor den hoop.
(Corte Dirchies kinderen)
Ooc heeft Jan Aertszoon twee van ons ossen noch mager sijnde inden somen geslaghen en wt
ghebruijt, ende hebben der vlees overgehaelt. Men rekent mit hem na kersmis.
Die Pluijmgraef.
Die pluijmgraef Pieter Pouwelszoon doorgraver, als hi den prior of procurator tiding brengt van
jonghe swanen, so is sijn jaergelt om daer na te sien 12 stuivers en een paer schoen tot Aert
Jacobszoon gemaect. Ende als hij een swaen thuys brengt so gheeft men hem een stuiver in den
herfst of na winter.
Die Metselaer.
Sloeff, saliger onse metselaer, stedemeester wint daechs 6 stuiver en die cost men rekent mit hem
na kersmis.
Onse sloetmaker.
Ghijsbert onse slootmaker rekent mit hem ooc na kersmis.
Wasters en scuuersters.
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Ariaen ende Rotha hebben gehadt van elcke wast 13 stuivers en die kost en sijn betaelt debemus
noch die susters van st Elyzabeth seven wasten men mach haer 5 gulden toeleggen want si
houden haer eijgen cost.
Fol. 163.
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Item vant convents werluden loon.
Scoenmaker.
t’Convent betaelt alle jaers Aert Jacobszoon voor toffelen, scoenen, groot ende cleijn 12 stuivers
voor elcke paer.
Alle jaer maect men nieuwe coep van huden ossen of koijen, scapenhuden koeckesmeer en
rekenen mitse na kersmis.
Aert Jacobszoon heeft ghehadt anno 72 drie ossenhuden, scapenhuden smeer. Den 14e july
gelevert tot Aert Jacobszoon 23 pont kokesmeer.
Rijshouders.
Cornelis Jacobszoon en Kleijn sijn broeder onse convents rijshouders hebben van die vim,van
arbeits loon tsi hophout, langherijsen, tacken ofte holder een scelling.
Van poten of stengen af te houwen vant hondert 2 stuivers. Mer als si bij den dach arbeijden tsi
poten te steken, ouwe stoven wt te roijen en weder poten in die plaets te steken, off ander dijcken
ende die hoofden te maken ofte nedervoeten te maken, so hebben si daechs 3 stuivers en die kost
mit haer gherekent den 15e augustus anno 72. So bleven wij Kleijne sculdich 5 gulden.
Hier op heeft hi ontfangen int velt 5 vimmen havergerve die vim om tot afcortinghe.
Cornelis rijshouder heeft ontfangen 2 voeren of wageren havergerve, hier op heb ic van hem
ontfangen den eersten october een daelder van 31 stuivers.
(die vim is 104 boss.)
Linnenaesters.
Wij betalen jaerlix Ingentgen en Lijsbetien haer dochter onse convents linnen naeisters oft nu
meerder is vraget den procurator.
In den eersten van een choorkleedt een stoter.
Van een subtijl 2 stuivers, een hempt 1 braspenning, een lacke keel 3 groot.
Van slaaelaken, van een sloep 3 denarien. Van een sceerdoeck t’scortecleet een oortgen.
Haer op handen gegeven betaelt op rekening den 23 september anno 72, 2 rinsguldens een
oortgen.
Glaesmaker.
Mechior heeft ons gelevert seker glasen en gherepareet mit tempeest en hagel eensdeels
wtgeslagen,
Men rekent mit hem na jersmis.
Screewerker.
Hendrik die screewercker in die Koijstraet van seker dachhueren van maken en ooc van
afbreecken, portalen, bedtsteden, en anderen, mit vluchten anno 72. Men rekent mit hem na
kersmis.
Rademaker.
Wouter Dirckzoon Alblas onse rademaker rekent men af tegen den nobel van 25 stuivers fol. 57.
Men rekent mit hem na kersmis.
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Fol. 164.
Vant t’Convents werluden loon.
Tinnegieter.
Debemus Voijmbert Borgertszoon van arbeitsloon van wisselen, van tinnen, van loot facit 22
rinsgulden ende 15 stuivers.
En noch anderen nae gehaelt, men rekent mit hem na kersmis.
Van onse krudenier.
Debemus die Koeckebacker van versceiden waer anno 71 en 72 en daer voor ghehaelt als van
suker, cruyt, in die koken gehaelt in den Hem.
Men rekent mit hem na kersmis.
Onsen backer.
Debemus Thonis die backer van tarwe en wittebroot ghehaelt, siet sijn register.
Men rekent mit hem na kersmis.
Die koster.
Van wass, wass kaersen, wijroock.
Debemus den coster van die kerck van waskaerssen wijroock en diergelijsken na wtwijsen sij
register, die somma van 18 rinsguldens min een oortgen.
Men rekent mit hem en betaelt na kersmis (als ment bi brengen mach)
Onse vischwijfs die ons vis bescicken.
Debemis Aechte Gerrits en Lijske Reijers, van seker versche visch van haer ghehaelt en mit haer
gerekent den 27e july anno 72 heb ic haer op handen gegeven 12 rinsguldens, so bliven wi haer
noch sculdich van anno 71 en 72 die somma van 31 rinsguldens 8 stuivers 14 penningen
Inse dijckers vant scoordijck.
Debemus Achies aent scoer van dat scoerdijck jaerlix te maken, siet sijn register.\persolvi den
13e september Leenaert Achieszoon op rekening een gulden 15 stuivers.
Debemus noch van dijcken bi onsen wterwaert anno 72, Job en Gerrit noch een daelder van 5
scelling van arbeitsloon.
De dijck moet wesen anderhalve roede breet, daer geen scoordijck is mer scoordijck moet wesen
derdalve roede breet. Den dijck omtrent een roede after t’convent boemgaert daer die spoij plach
te leggen bijt grote hooft, naest dat gemeen lant.
(Een scuyt soyen plach men om 2 blancken aen den dijck te brenghen).
Fol. 165.
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Van sculden van onsen Convent.
Simon Aelbertzoon onse kramer van versceyden kramerij als van kaerssen, sout, seep en
derghelijken.
Men rekent mit hem na kersmis.
Den eersten july hem ghelevert 18 pont smeers per Antonium cocum van een oss.
Den 11e july hem ghelevert 15 pont smeers van een oss.
Den 12e july hem ghelevert 17 pont smeers van een oss.
Den 30 augusti gelevert 26 pont smeers van een oss.
Den 25e september 46 pont smeers van een vette koij gelevert.
Debemus ooc Marrichgien Arie Genen craemster van sout en ander.
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Procuruer ende Advocaet.
Meester Claes diert advocaet, maent ons noch van oude sculden.
Anno 71 is onse advocaet, meester Hendrik Cesarens van Scoenhoven en heeft onder hem seker
brieven en cedullen, overmids want wij inse debitus hebben te werc gestelt.
Hi heeft noch geen loon als ic versta ontfangen.
Doorwaerder.
Onse doorwaerder is Christiaen de Wees, dese rest oock van onsen convent.
Rietsnijders.
Die rietsnijders plagen van die vim tiets, van snijden voor arbeits loon te hebben seven oortgens
of twee stuivers, na datter goet of quaet te snijden is.
Stede bode.
Die stede bode plach van panden en van mit recht in te winnen aftervolghende sijn procratie te
hebben vant convent 14 stuivers t’siaers ende een paer hooch scoen tot Aert Jacobszoon onse
scoenmaker gemaect.
Fol. 166.
De Eleemosins. Van seker Almoese.
t’Convent van den Hem is jaerlix sculdich door bespreck van Bolichien van Noeswijck, Jan van
Gochen huyvrou aen aelmisse wt tw deelen vijf linnen hemden te weten drie mans hemden en
drie vrouwen hemden, die te geven scamele mannen ofte vrouwen, elc een hemt.
Voort vinde ic niet dat wij meerder verbonden sijn, mer dat wij alle jaers van regden broet ofte
bier voor die poort hebben gegeven, is goetwillich aelmoes geweest.
Fol. 167.
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Item noch van debita dat wi sculdich sijn anno 72.
Inden eersten van den impost vant koorn dat wij ghemalen ende ghebakken hebben en Bouwen
Claeszoon begeert heeft dat wijt opteykenen soude van anno 72. (Dits aengeteykent bi Cornelis
Reijerszoon).
Inden eersten den achste meij ghemalen een bark koorns.
Den 16e meij een mudde backkoorns.
Den 22 meij ghebrouwen een hoet gersten mout.
Den 24e meij een mudde backs coorns.
In junio.
Den 2e juny 2 scepel terwe ende een scepel rogghe.
Den 9e juny 2 scepel terwe ende een scepel rogghe.
Den 17e juny 2 scepel terwe ende een scepel rogghe.
Den 24e junt 2 scepel terwe ende een scepel rogghe.
In julio.
Den 5e july 2 scepel terwe ende een scepel rogghe.
Den 9e july 2 scepel terwe ende een scepel rogghe.
Den 14e july 2 scepel terwe.
Den 23e july 2 scepel terwe.
In augusto.
Den sesten augusti een scepel terwe.
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Den 13e augusti 3 scepel terwe.
Den 19e augusti 3 scepel terwe.
Den 20e augusti een scepel terwe.
Den 26e augusti 2 scepel terwe.
Den 30e augusti 2 scepel terwe.
In september.
Den 6e september 2 scepel terwe.
Den 12e september 2 scepel terwe.
Den 20e september 2 scepel terwe.
Den 25e september 2 scepel terwe.
Den lesten september 2 scepel terwe.
In october.
Den 9e october 2 scepel terwe.
Den 15e october 2 scepel terwe.
Van bier impost en van bier dat noch tot Dirck Eersten en Arien Visschers staet te betalen van
anno 72.
Den 22e mey ghebrouwen t’convent van den Hem 21 tonnen gemeen biers.
Den 5e july ingeleit een ton vals van Arien Visschers.
Den 6e july een half vat vals van Arien Visschers.
Den 9e july een ton utrechts biers van 2 gulden van den stadt ontfanghen.
Den 10e july 2 tonnen cuijs van Simon Jasperszoon.
Den 12e july een ton cuijs van Dirck Eersten dit bier is te borch op een kerfstock gehaelt tot
Dirck Eersten en dat hier na volghet.
Fol. 168.
Item noch van debita dat wij sculdich sijn van impost anno 72.
Den 29e july noch een ton cuijs tot Dirck Eersten.
Den 2e augusti twee half vaten vals van Dirck Eersten.
Den 6e augusti een half vat cuijs van Dirck Aersten.
Den 8e augusti 3 tonnen cuijs van Dirck Aersten.
Den 18e augusti 4 tonnen cuijs van Dirck Eersten.
Den 18e augusti een half vat vals van Dirck Eersten.
Den 26e augusti 3 tonnen cuijs van Dirck Eersten.
Den 29e augusti een half vat utrechts bier.
Den 15e september een tonne cuijs van Dirck Aersten.
Den 25 september een half vat cuijs van Arien Visscher.
Den 26 september 4 tonnen cuijs van Dirck Eersten.
Den 4e octobris een half vat cuijs van Dirck Eersten.
Den 9e october vijff tonnen cuijs van Dirck Eersten.
Den 18e october een ton crab voor die Walen van Ariaen Visschers.
Van beesten impost.
Den 5e juny een osse gheslagen.
Item den selfde dach heeft Jan Aertszoon ooc een van onsen ossen geslaghen en wtghebruyct.
Den 11e july heeft Jan Aertzoon noch een van onse maghere ossen gheslagen en wt ghebruyct.
Den 30e augusti een oss gecoft ende gheslaghen.
Den 6e september een vercken gheslagen.
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Den 9e september een vercken gheslaghen.
Van scapen impost.
In die meij ghesteken 4 scapen.
Fol. 169.
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Noch van duechdelijke debita die wij sculdich sijn.
Dat verloop van renten welck ons convent sculdich is, wien en hoe veele excerpoort, wt set
tegenwoordighe registerboock.
Item het marghengelt en sekere t’sheren beden na wtwijsen vant gaerboock.
Item het ransoon van driehondert karolus guldens van Jacob Anthoniszoon en anderen vrienden
verscoten mit omtrent 12 gulden van gesconcken.
Item noch van duechdelijke sculden van anno 70, 71.
Debemus Aeltgen Claesen het begijntien opt Beghijnhoff tot Amsterdam van gheleent ghelt tot
terwe anno 70 int waterjaer, facit vijftich karolus guldens.
Debemus Hendrick Thomaszoon makelaer tot Amsterdam van een half last rogs van hem gecoft
anno 71 31 gulden behalven dat procurator van een quartier rogs anno 72 in meij 24 gulden
Debemus Lijsbeth van Dobben van seker webben van linnenlaken in haer boeck ghespensireert
anno 71 bleven wij haer sculdich 71 gulden 18 stuivers een oortgen Anno 72 bliven wi haer
sculdich 76 gulden een halve stuiver. Hier op heb ic prior betaelt den 7 e july anno 72 die somma
van 2 pont vlaems rest haer 135 rinsguldens 18 stuivers 12 penningen.
Debemus priori Cornelis Simonis van geleent gelt anno 71 den vierdeen februari, en sijn Jan
Aertzoon van vette ossen van hem gecoft aen gelt in domo Jacobi Antonij die somma van
tweehondert gulden aen eijnkel princen daelders vide in receptis procuratoris anni 71 den 4e
februari daer af ic weynich af ontfangen heb. Also dat mijn oprechtelic noch toe comt hondert en
eenennegentich rinsguldens 18 stuivers.
Debemus Veijmbert Borgertszoon van gheleent gelt om magere ossen te Swol te copen op dat
ons schoon osse lant welc wi niet en connen verhuert crijgen, beslaen soude werden heeft onse
convent geleent den 27e april ut patet in receptis pro curatoris die somms vanhondert
achtendertich gulden aen gereede penningen daer wi capittularen hem een hantscrift af hebben
gegeven van ons allen onderteykent, belovende hem st jansmis dese penningen duechdelike te
restitueren enonse beloften eensdeels te voldoen hebben hem den 28 e july anno 72 die somma
van 70 gulden welc ic prior hem heb laten tekenen after opt hantscrift in sijn huse en hebt mit mij
genomen omonse heere te laen sien, en want icker door negligentie Veybert voorz niet weder heb
gegeven ist mijn van die Walen, mit noch ander hantteijkens dien ic een roode buers mitten gelde
hadde van Cosij die cappetein der Walen genomen totJacob Anthonis mijn swagher in sijn
presentie en van Cornelis Reijerszoon altijt statet in procurators boeck in sijn ontfangen. So rest
hem duechdelick acht en tsestich karolus guldens.
Fol. 170
Van duechdelijke debita die wij sculdich sijn.
Debemis Jan Matheuszoon die kempenaer van een swart stuck fijn wollen laken, lanck wesende
25 ellen, die elle 38 tuivers facit 47 gulden en 10 stuivers. Item noch binnen wi hem sculdich van
een fijn stuck witte wolle laken 33 karolus gulden. Item noch van een slecht wit wolle laken van
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25 ellen die elle een gulden facit 25 gulden. Item sijn noch den Kempenaer sculdich ghebleven
van anno 70 die somma van 30 guldens 12 stuivers een oortgen anno 72. In martio mit Jan
Matheuszoon gerekent bliven wi hem sculdich hondert gulden.
Meester Cornelis.
Debemus meester Cornelis Hendricszoon ter Gouda van 3 hoet mouts dat hoet 20½ rinsgulden
facit 61 rinsgulden 10 stuivers.
Debemus Dirck Eewoutszoon ter Gouda in die Pot van pitou van anno 71 (in het register0 in den
eersten 36 rinsgulden. Item anno 72 achtien gulden.
Debemus priore nostro van sijn salaris (wat hem is toegeleit ex offtie prioratus jaerlix 24 gulden)
van anno 71 en 72 die somma van ses pont vlaems.
Debemus Jan int Vosken tot Dordrecht van seker rische wijn anno 70 en 71 van hem hehaelt of
gecoft hem rest 67 rinsgulden.
Debemus procuratori nostro van sijn geleent en verscoten gelt van anno 70 73 gulden. Item van
anno 71 van een half vat boters verscoten 21 gulden.
Debemus ter Gouda in den apotheek reiro registra ipsy
Debemus Arien Visschers van seker mout welc si seit dat procurator van haer heeft gecoft si seit
van 21 gulden. Daer tegen ist ons noch van haer broeder Egbert Vermolen vant hoij anno 70
vercoft omtrent 19 gulden. (noch debet van malen)
Fol. 171.
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Van duechdelike debita die wi sculdich sijn.
Debemus Jasper int Gulden Vlies van seker winen vide register ipsuis
Debemus ooc Lodewiken huysfrou een resken van wijn ter haret gehaelt welc ic heb Jacob die
smidt van onsen wegen te betalen van dat ijser van ons gecoft. 8 gulden 1½ stuiver.
Debemus Neeltge Heijnke Zegers 3½ gulden 2 stuivers van een ghelach daer verdroncken mit
een cappetein om die knechten wt onse convent quyt te weden. Dit heb ic ooc Jacob smit
geconsenteert te betalen van dat ijser van ons gecoft en te rekening te brengen.
Debemus Pieter Thoniszoon scipper die onse hophout ende rijse jaerlix gecoft heeft (vide
register 10 gulden van hem ontfangen).
Van tarwe gecoft.
Debemus Bastiaen Arienszoon tot Lopck een hoet nieuwe tarwe dat mudde 32 stuivers te betalen
in die meij anno 73 int ghelach gegeven 22 stuivers des levert hi ons een spijnt over, ic meijne
ons noch een cepel of meerder ist van hem te leveren.
Debemus van anno 71 van webben te bleijcken in Waterlandt van tweehondert en 70½ ellen die
elle 3 denarie facit 6 rinsgulden 7 stuivers 11 penningen. Dit gelt bestelt men tot Amstelredam int
convent van st marie magdalenen opt Spoijtgen aen procuratrix die besteltet jaerlix te bleijcken.
Debemus Rinda Egert wijf Muluri 15 stuiver aen dox in onse convent gelevert om te brouwen dit
heeft mijn aengegeven onse brouwer Jan Michielszoon.
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Debemus Cornelis Floriszoon onse cosijn van een cepel rievierssche tarwe ons vercoft om 36
stuivers tot Neel Jans onse (snaer)Item wi sijn hem noch sculdich acht haring tonnen daer wi
onse tinnewerk en coperwerck in hadde gheslaghen en tot Lou onse cuper gevlucht, ende tis ons
al van den Walen benomen. Dese hadde wi van hem gheleent.
Debemus Aell Vromen van wermoes, wortelen, buyskolen ende dier gelijken doort jaer ghehaelt,
men rekent mit haer na kersmis.
Fol. 172.
Debemus Floris van Assendelft in Waterlant van een half vat boter en een achten deeltien dat half
vat 16 gulden dat achtedeeltien 35 stuivers.
Anno 72 in april van hem gecoft tot Amstelredam.
Debemus Achien meester Gielis ter Gouda vanverteerde costen welc procrator ter harent
gevangen sittende als hi onse genomen ossen soude lossen en hebben hem benomen 24 gulden
vansijn eijghen gelt mit sinen arbeit tot Amstelredam gewonnen en so is daer en boven verteert
in die herberch van den soldaeten opt convents costen 36 gulden. Item daer ghebrocht tot Mees
Dircszoon opt leijtse veer en daer verteert in sijn gevankenis 27 gulden.
Item heeft noch ter magdalenen een vierendeel jaers of 13 weken tot meester Claes een seker tijt
in die coste gegaen en sculdich gebleven.
Fol. 173 tot en met 183 ledig.
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Fol. 184.
Lantpachter
namen
Aert Ghijssen Vlist

Fol Jaerlix
bedrag
36 100 gld.

Arien Cornelisz
Moll
Anth. Jansz Kayker
Aert Sebastiaensz
Arien Janz Verhaer
Baernt
Corn.Bercouwer
Cornelis Pietersz
Corn.Jacob Gerritz

5 35 gld.

Item Corn
rijshouwer
Claes en Jan
Trueren
Item
Item Claes Trueren
Corn Jaep Jan
Melisz Jaepvaer
Corn. Wouterz
Speckien.
Item
Corn.Speckien
Item
Corn.Speckien
huisken
Item Speckien
Corn.Jansz Verhaer
Corn.Woutersz en
Marrichgien
Thonis
Egbert Arien Moll.
Gerrit Dirckzoon

38
34
22
29

103½ gld
5 gld 12 st.
45 gld.
42 gld.

14 27 gld.
2 5½ gld.

hoeveel lants

Land namen

6

19 morgen

Aenden Vlist

3 morgen

Dirck Jansz
viertel
Aen den Vlist
scoordijck
Aert Donkerslant
Aert Donkerslant

4 88 gld.
9 50 gld. 17
st.
1 9 gld. 8 st.
18

16 morgen

2
2

4½ morgen
5 morgen

2

3 morgen
½ m. met
huysje
10½ hont

IJselsteijnse lant
Sprockelenburch

71 tot 75
64 tot 74

Grienden

69 tot 76

8 morgen

Bredeweer

68 tot 73

5 mrg. ½ hont

Stooflant

68 tot 73

4

2 capoenen

1 morgen
2½ morgen

19 7 gld. 15 st.
2 hont

32 2½ gld.

Item
Griete Ranen
Huych Reijersz

32 4 gld. 4 st.
23 45 gld.
6 225 gld. 6½
st.
12 77 gld. 8 st.
16
16
17
17

48 gld.
6 gld.
6 gld.
6 gld.

71 tot 76
69 tot 76

19b 15 st.

8 40 gld.
27 25½ gld.

70 tot 75
65 tot 75
69 tot 74
72 tot 77

70 tot 75

Kennipwerf

19 4 gld.

20 5 gld.
33 35 gld.
24 67½ gld.

Pacht in en
uitgang
Anno 68 tot
75
70 tot 75

8

3 9 gld.

Gerrit Dircksz.

Jan en Hendrick
Gebr. Gouda
Jan Jansz Cort
Jan Jansz Cort
Jan Scouten
Item Jan Scouten

kasen

67 tot 77

8

4 morgen
7½ morgen

Hoochlant
Niecoop

2

4 mgn ½ hont
3 morgen

Huych Venenlant
Pater Clinkaerts
Rot

1 hont + huysje
Dirck Jansz lant
1 kennipwerf

2 capoenen

72 tot 75
70 tot 72
61 tot 71

24 morgen

Die Bouties
div. Percelen

69 tot 74
69 tot 72
68 tot 73

6 morgen

Dortsche Rot

66 tot 71

4 morgen

Viertel opt Rot
Die Bouties werf
Querwijnen lant
Oosterse
kennipwerf

67 tot 72
71 tot 76
72 tot 79
71 tot 75

2

4

71 tot 76
70 tot 76
71 tot 74
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Lantpachter
namen
Jacob Woutersz
Jan Koij en Willem
Pouwelsz.
Jan Nijsz. Vlist
Marrichgen Doef
Quirijn Jacobz.
Reijer jansz Cort
Simon Meertsz
Zoet
Thonis Jansz.
Willem Pietersz
Vlist

Fol Jaerlix
bedrag
26 71 gld.
28 60 gld.

kasen

hoeveel lants

Land namen

4
4

7 morgen
6 mgn 2½ hnt

Pater Clinkers Rot
Jan Florisz viertel

Pacht in en
uitgang
67 tot 72
69 tot 74

2x 34½ gld.
14 st.
35 gld.
66 gld.
21 gld.

4

5 mgn 2 hnt.

4
4

4½ morgen
7 morgen
2 morgen

Aen den Vlist
huis a.d. Vlist
Cort Scoonouwen
Dirck Jansz lant
ged. Susterlant

73 tot 78
66 tot 78
68 tot 73
70 tot
72 tot

10 40 gld 10 st.
39 108 gld.

1
6

4½ morgen
22½ morgen

Dortse lant
Aen den Vlist

70 tot 77
71 tot 78

37
41
42
31
21

Fol. 188.
Erfpacht.
Claes Fransz in Scutgents steech
Trijn Trueren 3 gld. 4 st.
Nies Bouwens 32 stuivers
Willem Corsz
T’Ghemeen landt
Lijske Vopkens
Cornelis Aelbertsz
Lijske Voppen
Aen en Neel Louwen
Cornelis Jacobz van der Kaijck
Arien Pietersz
IJemant Willemsz.
Cornelis Claesz in Stolck
Meester Reijer Brunte wed.
Arien Tins erfgenamen
Gijsbert Jansz v.Arkels erfgen.
Tijs Cornelisz.
Nelle Bouwen Hendricsz weduwe
Louris Mees Voppen

fol. 47
47
47
48
48b
49
49
49
49b
49b
49b
50
50
50
50b
50b
51
51
51b

Item noch eewijge renten opt landt van Bergambacht.
Nies Bouwens erfgenamen
52
Lou Jansz erfgenamen
52
Huych Woutersz
52b
Anna Willem Louwen
52b
Arien Jansz
52b
Geerlof Dircksz
53
Arien Pietersz
53
Marrichie Michielen
53
Jonghe Wouter
53
Aert Arienz
54
Weyntie Jan Verhaers weduwe
54

28 stuivers.
2 scilt
3½ gld.
4 gld. 14 st.
52½ st.
32 st.
7½ st.
28 st.
28 st.
28 st.
17 st. 13 penn.
17 st. 13 penn.
17 st. 13 penn.
3 gld.
6 gld.
3 gld.
3 gld.
3 gld.
25 st.
4 scilt
6 st.
6 st.
4 st.
3 st. 5 penn.
3 st. 5 penn.
7 st. 5 penn.
33 st.
9½ st.
4½ st.

59

Joncher Arien Verhaer haer zoon
Gheen Jansz
Meerten Meertensz
Anna Cornelis Scout Luijten wed.
Pell Hendrics weduwe
Claes Jan Cort
Jan Aertsz Boelen tot Ammerstol
Arien Pouwelsz in Strevelant
Aert Bassen weduwe in Strevelant
Gielis Meertsz

54
54b
54b
55
55
55b
55b
56
56
56b

2 st.
2 gld. 8 st.
11 st.
3½ gld.
2 gld. 2 st.
2 gld. 2 st.
2 scilt
36 st.
36 st.
2 gld. 16 st.

Wouter Alblas bijt Cruys capell
Leenaert Michielsz in die Nes
IJsbrant Gerritsz scipper de Koijstraet
Arien Dircsz tollenaer
Meerten Gerritsz timmerman aen die Ouwe Haven
Aert Govertsz die snijer
Cornelis Jacobsz brouwers knecht
IJsbrant Cornelisz in die Nes
Rocha bi die Hoffpoort
Damiaen die blockmaker

57
57
57b
57b
58
58
58b
58b
59
59

25 st.
2½ st.
24 st.
3 gld. 6 st.
2 gld. 8 st.
2½ gld.
12 st.
12 st.
7½ st.
7 st.

Eewighe renten binnen der Goude.
Meester Baernties erfgenamen
Steven die Wit
Arien Eewoutsz bi die Gulden Pot

59b 4 scilt
59b 2 scilt
59b 3 gld.

Huijsrentekens in Bergambacht.
Toet Arien Dircksz suster
Cornelis Woutersz Speckien
Lijske Jan Jacobz
Marrichgen Jacob Gerritsz
Gerrit Jansz aen die Vlisterkaij
Cornelis Jacobsz rijshouder
Marrichgen Doef Aerties

60
60
60b
60b
60b
2
41

16 st.
15 st.
4 st.

Cesario Maiestas
Regia Maiestas

61
61

15 gld. 12½ st.
12½ gld.

Losrenten Bergambacht.
Wouter Bass
Bartolomees Dircsz erfgen.

62
62

2 gld. 16 st.
7 gld.

Losrenten Langherak.
Thomas Aertsz
Hillichie Simons

62b 5 gld. 12 st.
62b 3½ gld.

Fol. 189.
Eewighe renten op huysen binnen Scoonhoven.

15 st.
14 st.

Fol. 190.
Losrenten.
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Den Boor in Langerak
Arie Willemsz erfgenamen
Bastiaen Jansz

63
63

6½ st 1 blanck
3 gld. 5 st.

Losrenten in Molenaersgraef.
Thonis Jansz.

64

4 gld. 7½ st.

Losrenten Brandtwijck.
Jasper Ariensz.

64

2 gld. 2 st.

Losrenten in Gorcum.
Dignum weduwe

64

4 gld. 18 st.

61

