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Voor eventuele vragen, opmerkingen en verbeteringen
(anthoniusvandertuijn@gmail.com).
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
De magistraat van Dordrecht had een verbod uitgevaardigd aan de landlieden van Strijen d.m.v. van
aanplakking aan de kerkdeuren, om aan Gadifer geen betaling te doen aangezien de inning tot de
bevoegdheid van Dordrecht behoorde, terwijl aan de Rekenkamer die Gadifer daarmee had belast,
van die zijde dat recht werd ontzegd. Uiteindelijk werd Jacob Cornelisz. van Moerkercken met
commissie van de Prins tot beslaglegging belast.
Kanttekeningen: Van de in de kantlijn geplaatste aantekeningen zijn alleen de meest relevante
overgenomen.
Omblad.
Geannoteerde goederen in Beijerlant ende Strijen.
Rekeningen Niclaes Gadifer vande geannoteerde goederen in Beijerlant, strijen etc. met oick vande
geannoteerde renten staende opte heerlicheijt van Beijerlant. Noch de rekeninge Jacob Cornelisz. van
Moerkercken als sequester vande geannoteerde goederen in Beijerlant, Strijen voorsz.
Om tgemeen landt.
Folio 1.
Overgelevert ten (Adriaentgen?) Sijmonsdr. weduwe van Niclaes Gadifer, in sijn leven
rentmeester vande geannoteerde goederen van Beijerlant den 23 e Octobris anno 1578 inde
Camer van de Rekeninge.
Rekening van alsulcken ontfanck ende vuijtgeeff als Niclaes de Gadifer bailliu ende rentmeester van
Beijerlant vuijt cracht van zekere commissie, hem bijde excellentie vande prince van Orainghen
verleent, gehadt ende geadministreert heeft nopens de confiscatien zoe wel vanden geestelicke als
waerlicke goederen in Beijerlant, Westmaze, Groep, Sinte Antonis polder, Strijen, Cromstrijen ende
Sillershouck gevallen, gestelt in ponden van 40 grooten ende penningen naer advenandt.
Sij geweten dat desen rendant onlancx nae date zijner commissie gefundeert is in dese, ontfanger als
sequester Jacob Moerkercken ende nae hem Gerrit van der Laen die hijer gerekent hebben.
Ontfanck.
Inden eersten ontfanghen opten 3e Aprilis ’73 naer Paesschen van Mathijs Maertsz. vuijten polder op
reeckening vande pacht verschenen anno ’71 vant lant dat hij gebruijct vande vrouwe van Opmeer
£ 9.
Item van Adriaen Lenertsz. voerden pacht van ’72 van 1½ marghen lants die hij gebruijct vande kerck
in St. Antonis polder £ 9.
Item van Jacob Jansz. bij handen van zijn dochter op reeckening vande reste vande pacht ’72 vande
thienden vanden Cathuijsers inden polder gelegen £ 9.
Item van Gerrit Ingelsz. ontfanghen op reeckening vande pacht van 2 margen lants, gelegen opte
Maze, verschenen anno ’72, £ 11.
Item van Adriaen Nouten bij handen van Nout zijnen broeder op rekening van tgene hij schuldich is als
pachter vande heere van Somersdijck £ 42.
Item ontfangen van Nout Adriaensz. voer hem zelven als pachter vande heere van Merode op
rekening vande reste vande jaere ’71, £ 18.
Item van Bastiaen de Borst op rekening vande jaere ’72 van sijnen pacht vande voorsz. Merode £ 24.
Item van Andries Mateusz. voerden jaere ’72 van 7½ hont lants van Heijman Adriaensz. £ 8.
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Ende op rekening vanden jaere ’71 van 6 marghen toecomende St. Lourens outaer tot Dordrecht £ 6.
Item ontfanghen van Bastiaen Lenertsz. tRechtgen als pachter vande heere van Somersdijck op
rekening vant tghundt hij schuldich es £ 23-08-00.
(Het volgende is doorgehaald)
Wordt alhier tot laste van dese rendant noch gestelt (vlek) hij van Adriaen Lenertsz. ontfangen £ 1212-00.
Folio 2.
Item van Adriaen Lenertsz. Trecht als mede pachter vande heere van Somersdijck op rekening van
zijne achterwesen £ 12-12-00.
Item van Cornelis Pietersz. als pachter vande heere van Merode ende Adriaen Govertsz.
Moijsienbrouck up rekening van zijnen achterwesen £ 90.
Item van Jan Ghijsz. als pachter vande voorsz. Merode op reeckening van zijne achterwesen £ 20.
Item van Cornelis Adriaensz. van Roijen pachter vande heere van Matenesse die welcke deesen
rentmeester beloeft hadde op reeckening te geeven van sijnen achterwesen de somme van £ 200
ende tselve in zijnen vuijtgeven te stellen, maer maect nu difficulteijt alzoe mevrouwe van Matenesse
sustineert de selve landen haere alleen te roeren bij hilincxse voorwaerden, daeromme hier memorie.
(Het navolgende is doorgehaald.)
Somma totalis dat den voorsz. ontfanck bedraecht voeren verhaelt £ 282 van 40 grooten.
Noch wordt die rendant verhoocht mit £ 37-10-00 (…..) rendants veurwaerden Jacob (…..) ontfangen
van Ghijs Thonisz. pachter vande (heer) Franchoijs als bij quitantie £ 37-10-00.
Prima et totalis vanden ontfangst £333-15-00.
Vuijtgheeff jegens den voorsz. ontfanck.
Alzoe dexcellentie gelieft heeft den voorsz. Gadifer te committeerren totter administratie vande
geconfisqueerde goederen alsvoeren ende te dien fijne hem te verleenen opene brieven van
commissie, is dvoorsz. Gadifer vandies geadverteert zijnde, gereijst tot Delft ende ontfangen
hebbende zijne commissie voer sijne handelinghe gestelt cautie souffisant, doende den eedt daer toe
gerequireert. Is wederom vandaer vertrocken naer Beijerlant.
Dan alsoe dselve Gadifer gecertioreert was, dat inde voorsz. administratie excessive moeijten zouden
vallen, zoe int annoteeren vande voorsz. confiscatien als andersins, is daerom dselve Gadifer
genootsaect geweest tsijnde assiscentie te nemen eenen Jan van der Sandtvaert notaris ende Gillis
Scharrier omme hem mitter (…….) behulpich te wesen, mitsgaerds eenen Willem Jaspersz.
deurwaerder vanden Hove omme den onwillighen te constringeeren, waert noot. Ende mette selven
terstont daer nae in besoingie getreden zijnde, heeft dvoorsz. Gadifer bij hem ontboden die
wethouders ende secretaris van Beijerlant, mitsgaders den tauxateurs ende collecteurs vanden 100 e
ende 12e penninck aldaer henluijden lastende, dat zij zouden maicken ende leveren behoerlicke
quoijer vande confiscatie in Beijerlant gevallen.
Folio 3.
Dan alsoe dselve onwillich ende in gebreecke bleven tselve te doene, zijn eijntelicken geconstringeert
geweest tot overleveringe van quoijeren van 100 e ende 12e penning, mitsgaders vanden protocolle
vanden belastinge, zulcx dat de voorsz. Gadifer genootsaect es geweest daer vuijt te doen extraheren
ende annoteren die confiscatien ende daer van te doen maken behoorlicke quoijeren.
Daer nae is dvoorsz. Gadifer met zijne voorsz. assistenten (mitsgaders zekere haeckschutten tot sijne
guarde genomen hebbende) overmits de vreese dat die viant leggende opte Ruijge Hille ende
Clundert, hem vanteerde die van Strijen ende andere omliggende landen eens te willen (comen
besoecken) van Beijerlant gereijst naede Westmaze omme aldaer van gelijcke (overmits heurlieden
delaij ende onwillicheijt) te annoteren de confiscatien inde Westmaze, Groep ende Sinte Antonis
polder gevallen, al waer hij overmits die menichvuldige consiscatien veel tijts heeft moeten
emploijeren.
Item is van daer gereijst naer Strijen, Sillaershouck ende ten alder laesten naer Claeswael oft
Cromstrijen, alwaer hij insgelijcx naer veele interpellatien ende moeijten die gerechten ende
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secretarissen zoe verde heeft gecompelleert ende gebracht datse heuluijder quoijeren ende
protocollen vertoont hebben. Sustineren nochtans alle te saemen zoe wel daer als in alle
voorgenoemde jurisdictie dat zijlieden ongehouden waeren iemant te nomineeren die eenighe landen
ofte goeden der confiscatien subiect zijnde, possideerde. Regerende noch willende daer toe eenighe
kennisse dragen dan alleenlijck die secretaris in Strijen.
In alle welcke besoingien die voorsz. Gadifer te coste gehadt, gedebourseert ende betaelt heeft tgene
hier nae volcht.
Inden eersten ten huijse van Jacob Jansz. schoudt vande Westmaze int muniteren vanden quoijeren
vande Maze, Groep ende St. Antonis polder met alle sijnen gevolge ende dependentiën vandien,
verteert zoe bijden voorsz. Gadifer ende sijnen assistenten als die vande gerechten ende andere
pachters aldaer geciteert zijnde omme haere pachten te doen annoteeren, de somme van £ 54.
(Gecorrigeerd tot £ 42-02-06.)
Folio 4.
Item ten huijse van Heijnrick Jansz. waert in Strijen, overmits de jurisdictie vandien hen zeer verre
extendeert ende vele confiscatien aldaer gevallen waeren verteert £ 24-05-00. (gecorrigeerd tot £ 16).
Item betaelt Pieter Michielsz. secretaris in Strijen op rekening van sijnen sallaris dat hij des voorsz.
Gadifer metter penne mede geassisteert heeft volgende de quitantie £ 3-12-00.
Den selven secretaris noch ter saecke voorsz. betaelt £ 0-10-06.
Item in Sillershouck te coste gehadt overmits tquoijer aldaer nijet volmaect en werde, maer naderhant
ten huijse vande voorsz. Gadifer, de somme van 15 sch.
Van gelijcken alsoe in Cromstrijen ofte Claeswael tquoijer nijet gemaect en werde overmits dabsentie
vanden secretaris ende andere wethouderen ende daer nae ten huijse vande voorsz. rentmeester
volmaect is geweest, daeromme aldaer in Cromstrijen verteert 16 sch.
Item betaelt den voorn. Jan van der Santvaert notaris voor sijne vacatie ende besoinge als vanden 7 e
Februarij lestleden totten 12e Aprilis toe metten voorsz. Gadifer in besoingie geweest hebbende zoe
tsijnen huijse int grosseren, hergrosseren ende copieren vande voorsz. quoijeren auctentiseren ende
copieren van veele ende menichvuldighen documenten bijden lantluijden overgeleijt tot bewijsinge van
haren jaerlicxen pachten ende betalinge vandien ende dit bij compositie overmits die voorsz. vander
Sandtvaert wel die twee deelen vande tijt zijnder vacatien ten huijse vande voorsz. Gadifer geteert
heeft volgende zijne quitantie, de somme van £ 36.
Item betaelt den voorsz. Gielis Scarrier omme den voorsz. Gadifer metter penne te assisteren den tijt
van omtrent 40 daghen, teerende ten huijse ende tot coste vande voorsz. Gadifer ende daeromme
mede bij compositie de somme van sulcx den Sandtvaert kennelick is £ 30.
Item betaelt van zes placcaten noch nijet in pressure zijnde te doen copieren ende aenden dorpen
staende onder de commissie vande voorsz. Gadifer te seijnden, tsamen £ 2-08-00.
Folio 5.
Item betaelt Hans den knecht ofte dienaer van Mr. Anthonis Gemets omme die geprente placcaten
van Delft in Beijerlant te brengen, voer sijn sallaris £ 2.
Item vande zelve placcaten andermael aenden wethouderen vanden voorsz. plaetsen te overseijnden
den bode betaelt 24 sch.
Item betaelt Willem Jaspersz. deurwaerder up rekeninghe vant gene hij verdient heeft omme metten
voorsz. Gadifer te reijsen van Beijerlant, upte Maze inden polder, Groep, Sillershouck, Strijen ende
Cromstrijen, mitsgaders tot Dordrecht ende andere plaetsen ende residentien vande genen die inde
voorsz. confiscatien schuldich waeren. Ende den selven te citeren omme heurlieder schulden an te
brengen ende doen annoteren, mitsgaders oick daer nae den voorsz. personen te constringeeren tot
betalinge ende voldoeninge van heuren achterwesen, de somme van £ 8-08-00.
Item heeft noch die voorsz. deurwaerder daer en boven ontfanghen ende inne gehouden van zekere
penningen den voorsz. Gadifer competerende, omme daer aen te verhaelen tvoordeel van sijnen
voorsz. sallaris, de somme van £ 18.
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Item noch betaelt in handen van Niclaes van der Laen commissaris vanden Camere vander Rekening
over Hollant vande penningen bij hem vande voorsz. geannoteerde goederen ontfanghen volgende
die quitantie daer van zijnde, de somme van £ 146.
Item betaelt den bode die dvoorsz. £ 146 vuijt Beijerlant tot Delft gebracht heeft voor zijnde reijscosten
ende vacatien 30 sch.
Item betaelt den secretaris vande Westmase voor zekere registere daer inne alle die huijercedullen
vande landen in Westmase gelegen, geregistreert waeren ende voor andere vacatien, tsamen
£ 6-10-00.
Folio 6.
Item noch stelt die voorsz. rentmeester Gadifer alhier mede in vuijtgeeff voor alle sijne besoingien
ende vacatien omme alle dvoorsz. goeden te annoteren, in allen den voorsz. dorpen van gelijcken hier
inne begrepen alle zijne wagenvrachten ende huijerpaerden voer hem ende sijne voorsz. assistenten
gehuijert, mitsgaders alle die costen tsijnen huijse gedaen, zoe bijden voorsz. sijn assistenten int
annoteren, grosseren, hergrosseren ende copieren van alle dvoorsz. quoijeren als bijden wethouderen
die notelijck int examineren vande achterwesen ende schulden vanden huijsluijden continuelijck
present mosten wesen omme vanden saecke kennisse te draghen, waer voren (onder correctie) den
voorsz. Gadifer wel behoert toegeleijt te werden in als de somme van hondert vijftich ponden, nijttemin
stellen tselve tot gelieven ende discretie van mijnen heeren vande Rekeninge.
Andere vuijtgeven bijden voorsz. Gadifer gedaen ende gesuppoteert ter cause van sekere vacatien bij
hem gedaen int reijsen, meren ende keren tot Delft nopende zekere difficulteijten bij hem bevonden int
annoteren ende tmaken vande voorsz. quoijeren.
Item is die voorsz. Gadifer opten 26 e Februarij ’73 stilo corij van Beijerlant gereijst naer Delft omme
aldaer mijnen heeren die commissarissen vander Camere vande Rekeninge te adverteren vande
begonste besoingie die hij gedaen hadde int annoteren vande voorsz. goeden, mitsgaders hoe dat hij
hem soude reguleren nopens de landen die vuijter huijere bevonden werden, mitsgaders vander
hoffstede van Boudewijn van Drencwaert waer inne een sequester gestelt was. Ende offmen inden
quoijeren zoude stellen de landen toecomende conventen, capittelen, vicarijen etc., alsoe hij verstaen
hadde dat inde administratie vandien particuliere rentmeesters gecimmitteert waeren, van gelicken de
goederen van Aeffgen Stalpers, Johan van Bodegem, Heijman Adriaensz., Johan van Holffwilder
ende andere die welcke, zoemen zeijde zijne exelecie ende die gemeen saecken toegedaen zijnde,
nochtans hen absenteerden. Betaelt voer een schuijt van Beijerlant op Schiedam 12 st.
Folio 7.
Van Schiedam tot Ouderschie 1 st. 1 penn.
Van Ouderschie tot Delft 4 st.
Ende nademael dvoorsz. Gadifer nae veele sollicitatien zijn affscheijt vande commissarissen voorsz.
hadde gecregen, die welcke hem belasten alle die goederen gene omitterende te annoteren ende
tselve gedaen zijnde zijne exelencie alsdan zoude mogen verclaringhe doen wat personen daer van
exempt soude zijn. Ende den sequester metten goeden van Drencwairt te laten bewaerden omme de
landen int saet te brengen ende tgewasch op sijn schoonste te velde staende zoude mogen vercopen
ten meesten prijse. Ende dat nopende de landen vuijter huijere mijnen heeren ter naester
wedercompste vanden rentmeester diesaengaende zouden resolveren int welck doende die voorsz.
Gadifer binnen Delft gevaceert heeft zedert den 26 e Februarij tot 5e Martij toe incluijs, dat hij in
Beijerlant gearriveert is. Makende tsamen acht dagen, sdaechs twee pont alsoe alst zeer costelick te
teeren is, facit dus hier £ 12.
Betaelt van schuijtvracht van Delft tot Schiedam 8 sch.
Van Schiedam in Beijerlant overmits tquaet weder, betaelt 20 st.
Item daer nae als opten 8e Martij is dvoorsz. rentmeester van Beijerlant wederom gereijst tot Delft,
nemende met hem eenige quoijeren omme mijne voorsz. heeren te verthonen hoe hem tselve
behaechden ende aldaer totten 17 e der voorsz. maent vertoeft hebbende, verwachtende resolutie
nopens de voorsz. verpachtinge vanden landen vuijter huijere en hebben dvoorsz. commissarissen tot
tselve alsdoen nijet connen verstaen overmits de menichfuldige occupatien daer mijne heeren mede
geoccupeert waeren, dan hebben eijntelijck den voorn. Gadifer belast thuijs te reijsen ende te
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procederen tot inninge ende executie vande confiscatien, alsoe de penningen zeer gerequireert
waeren ter gemeene zaicken, leverende den voorsz. rentmeester tot dien eijnde de rigoreuse
executoriael vande Staten slants van Hollant, maickende den tijt der voorsz. besoingen tsamen thien
continuele dagen zoe gaen waren ende keeren sdaechs alsboven £ 2, mitsgaders van schuijthuijer
van Beijerlant tot Delft 24 st. ende wederom van Delft in Beijerlant 28 st. Comt tsamen £ 17-12-00.
Folio 8.
Item opten 27e Martij wederom van Beijerlant gereijst naer Delft ende van schuijtvracht tot Vlaerdingen
betaelt 15 st.
Van Vlaerdinghen tot Delft betaelt 12 st.
Tot Delft comende heeft dvoorsz. Gadifer hem bevonden ten huijse van mijn heere vander Laen ende
dselve nijet thuijs vindende als met sijnen sone gereijct zijnde tot Haerlem, is die voorsz. Gadifer
genootsaict geweest aldaer te vertoeven totte compste vande voorsz. van der Laen ende thuijs
gecomen zijnde heeft die rentmeester hem aengedient dat die van Dordrecht deur veele interdicxtien,
affigeren van zekere billetten aende kerckdeuren ende andere dreijgementen den lantluijden in Strijen
ende elders belast hadden den voorsz. rentmeester geene penningen te betaelen ende dattet hem
geene betalinge zoude strecken, belettende hem zulcxs zijnen ontfanck. Ende dan hij nochtans dien al
nijet jegenstaende hadde geprocedeert tot executie ende appiehensie van eenighe onwillighen die
welcke omme ontslagen te werden eijntelijck beloeffden binnen drie oft vier daghen daer nae
betalinge te comen doen ende dat over sulcx die van Dordrecht middeler tijt hadden gepractiseert
datter een sequester totten voorsz. ontfange gestelt zoude werden. Waer op die voorsz. van der Laen
den voorn. Gadifer belaste dat hij met sijne begonste executie zoude doen procedeeren ende
penningen furneren. Versouckende dvoorsz. rentmeester tot dien eijnde vande voorsz. van der Laen
restitutie vande quoijeren, den voorn. commissarissen gelevert. Die welcke die voorsz. van der Laen
seijde, verleijt te hebben ende dat hij hen dselve soude nae scicken. Waer inne dvoorsz. Gadifer
gevaceert heeft vande 27e Martij alsvoeren totten 2e Aprilis toe, daer aen volgende sdaechs £ 2. Comt
voer zeven daghen £ 14 (gecorrigeerd tot £ 10).
Betaelt voor sijn vracht van Delft tot in Beijerlant 25 st.
(Het navolgende is doorgehaald).
Item alzoe mijn voorsz. heeren vande Reeckening den voorn. rentmeester verschreven hadden zijnen
reeckening binnen drie dagen naerde receptie vande selven te comen doen ten bureele vanden
selven Camer volgende de missive van dexecutie vande prince van Oraengien aen hemlieden
gesonden, meijnende de copie vande selve missiven den selven rentmeester gesonden te hebben
omme hem daer naer te reguleeren, twelck moegelijck bij arreur versuijmpt was, want inde plaetse
vande copie vande selven missive van zijnen voorsz. executie hadden mijne voorsz. heeren hem
gesonden twee gelicke missiven, sulcx dat hij geoersaect is geweest daeromme aen die vande
voorsz. Camer tot Delft te reijsen omme de voorsz. missiven te vercrijgen ende omme hem daer naer
te moegen reguleeren. Daeromme gevacheert zoe gaen ende commen een tijt van drie daghen,
begrepen £ 2 voer zijn wagen ende schuijtvracht ghins ende wedercommende tot £ 2 sdaechs. Compt
£ 8, gecorrigeerd tot £ 6 wat eveneens is doorgehaald.
Folio 9.
De copie vande selven missieven van zijnen voorsz. executie van die voorsz. Camer vercreghen
hebbende ende willende volcomen tscrijvens van mijne heeren voorsz. is den voorsz. rentmeester
weder naer Beijerlant gereijst ende aldaer in alder diligentie zijn staete geprepareert van zijnen
ontfanck voorsz. ende tselve corts naer in persoene mijne voorsz. heeren vande Reeckeninge ten
bureele voorsz. gelevert ende omme tselve te doene gevacheert zoe gaen ende comen als aldaer tot
Delft gesuitjorneert te hebben den tijt van vier daghen tot £ 2 sdaechs, facit £ 8 (gecorrigeerd tot £ 6).
Ende voer zijnen waegen ende schuijtvracht £ 2.
(Het volgende is doorgehaald).
Den voorsz. rentmeester brengt alhijer mede in vuijtgeven dat hij aen oncosten ende gedebourseerde
penningen gehadt ende gesuppoteert heeft omme te vercrijgen zijnen commissie als rentmeester
vande voorsz. confiscatien zoe van trecht van tzegel ende anders als mijne heeren vande Reeckening
voorsz. hem genouch gedeporteert hebben van zijn voorsz. ontfanck vande confijcatien als daer inne
gestelt te hebben zonder eenige oersaecke ende hen daer op gehoert hebbende een sequester
dwelck eenen langen tijt aen geloopen heeft ende al eer hij mijne heeren vande Reeckening voorsz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

heeft kunnen verwilligen omme zijn cautie tontfangen ende eedt te doene, mitsgaders vande selven
instructie te vercrijgen waer naer hij hem soude reguleeren omme de annotatie van alle de geestelicke
ende waerlicke geconfisqueerde goederen te doene bedragende tselve te samen wel ter somme toe
sulcxs hij bij eede presenteert te affirmeeren van £ 200.
So dat den vuijtgeeff bedraecht £ 761-08-00.
(Het volgende is weer doorgehaald).
De selve affgetogen vande voorsz. vuijtgeeff soe blijft de Camer den voorn. rentmeester alhijer
schuldich de somme van £ 479-08-00.
Van dese rekening te maecken ende doubleren groet tsamen 18 (?) bladeren 18 st.
Voor tgunt enz. £ 6.
Somma et totalis somma vanden vuijtgeven £ 440-17-06.
Folio 10.
Vereffent comt meer vuijtgegeven dan ontfangen ende men den weduwe vanden rendant alhier
schuldich blijft, die somme van £ 107-02-06.
Welcke somme tot haeren proffijte gedragen is achter tslot vande 3 e rekeninghe vande geannoteerde
renten, staende opte heerlicheijt van Beijerlandt de anno 1575. Dus hier quijtte.
Gehoort ende gesloeten inde Camer vande Rekening in den Hage ten burele aldaer.den 21 e October
ann 1579.
Zij voordacht dit slot nijet te voldoen voer ende aleer tslot vande naestvolgende rekening, alwaer dese
rendat merckelicke somme schuldich blijft, betaelt zal wesen.

NAAMLIJST

Adriaansz. Heiman 1-6
Cornelis – van Roijen 2
Nout 1
Anthonisz. Gijsbrecht 2
Bedegom Johan van 6
Borst Sebastiaan 1
Drencwaert Boudewijn van 6-7
Franchois heer 2
Gadifer Nicolaas 1-2-3-4-5-6-7-8
Gemets Mr. Anthonis 5
Govertsz. Adriaan – Moijsienbrouck 2
Gijsbrechtsz. Jan 2
Hans – den dienaar 5
Hoffwilder Johan van 6
Ingelsz. Gerrit 1
Jansz. Heindrik 4
Jacob 1-3
Jaspersz. Willem 2
Laen van der 8
Gerrit van der 1
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Nicolaas van der 5
Lenertsz. Adriaan 1
Adriaan – ’t Recht 2
Sebastiaan – tRechtgen 1
Maartensz. Mathijs 1
Mathenesse de heer van 2
mevrouw van 2
Matheusz. Andries 1
Merode heer van 1-2
Michielsz. Pieter 4
Moerkercken Jacob 1
Moijsienbrouck Adriaan Govertsz. 2
Nouten Adriaan 1
Nout 1
Opmeer de vrouw van 1
Pietersz. Cornelis 2
Recht Adriaan Lenertsz. ’t 2
Rechtgen Sebastiaan Lenertsz. t 1
Roijen Cornelis Adriaensz. 2
Sandtvaert Jan van der 4
Scharrier Gillis 24
Simonsdr. Adriana 1
Somersdijck heer van 1-2
Stalpart Aafgen 6

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN
St. Antonis polder 1-3
Beijerland 1-3-4-5-6-7-8-9-10
Cillaarshoek 1-3-4-5
Delft 2-5-6-7-8-9
Dordrecht 5-8
’s-Gravenhage 10
Groep 1-3-5
Haarlem 8
Klaaswaal 3-4
Klundert 3
Cromstrijen 1-3-4
Overschie 7
Schiedam 6-7
Strijen 1-3-4-5-8
Vlaardingen 8
Westmaas 1-3-5

S T R A T E N, V A A R W E G E N, P O L D E R S E T C.

Ruige Hille 3

INSTELLINGEN

Convent van Cathuizers 1
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Hof van Holland 2
Kerk van St. Antonis polder 1
St. Lourens altaar te Dordrecht 1
Rekenkamer 1-5-6-8-9-10
Staten van Holland 7

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Baljuw 1
Deurwaarder 2-5
Dienaar 5
Heer van Mathenesse 2
Merode 1-2
Somersdijck 1-2
Notaris 2-4
Prins van Oranje 1
Rentmeester 1
Schout 3
Secretaris 4
Vrouw van Opmeer 1
Waard 4
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