N A T I O N A A L A R C H I E F I N ’S – G R A V E N H A G E

REKENKAMER TER AUDITIE

A A N V R A A G N U M M E R 3. 0 1. 2 8

INVENT AR ISNU MMER 4546

R E K E N I N G V A N J A C O B B U R G E R S Z.

VAN DE ONTVANGST VAN DE GEANNOTEERDE

WERELDLIJKE GOEDEREN IN

D E L F T, D E L F L A N D E N O V E R S C H I E

EN VROEGERE ONVOLDANE POSTEN

1575 EN 1576
1 4 8 D U B B E L E F O L I O’ S

BEWERKING DOOR

ANTHONIUS VAN DER TUIJN

TE RHOON

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

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.
Kanttekeningen: Van de in de kantlijn geplaatste aantekeningen zijn alleen de meest relevante
overgenomen.
Omblad.
Rekeninghe Jacob Burgersz. ontfanger particulier vande geannoteerde goederen van Delft ende
Delflandt, Ouderschije etc. vande restanten vande jaeren ’72, ’73, ’74 als bij hem opten jaeren ’75, ’76
ontfanghen.
Omme tHoff.
Rekening Jacob Burgersz. ontfanger particulier vande geannoteerde goeden ende incommen vande
absenterende, latiterende ende vertrocken personen die gelegen zijn binnen Delff, Delfflandt,
Ouderschije etc. zoo van de restanten vande jaren 1572, ’73 als bij hem opte jaren ’74, ’75 ende ’76
ontfangen is.
Copie.
Die edelen ende steden slants van Hollandt representerende die Staten vanden zelven lande doen te
wetene alsoo tot den ontfanck ende administratie vande geannoteerde goederen binnen der stadt
Delff ende onder den bailliuschap van Delfflandt gelegen een getrouwe ende bequamen persoon
noodich bevonden wort gestelt te worden in de plaetze van Mr. Bernardus Welij die tot den dienste
van procureur generael is gestelt ende gecommitteert hebben die Staten voorn. bij advijse vande
magistraten der stadt Delff gehoort, tgoet rapport vanden persoon van Jacob Jan Borgersz. ende
volcomelick betrouwende zijnder getrouwicheijt, naersticheijt ende expirentie den selven onthouden
gestelt ende gecommitteert, onthouden, stellen en committeren bij desen tot den ontfanck ende
administratie van alle die geannoteerde goederen ende incompsten, zoo wel binnen der stede van
Delff als den bailliuschappe van Delfflandt gelegen wesende, wtgezondert die goederen vande
kercken, conventen, cloosteren ende anderen collegien goederen, mitsgaders die gelegen zijn onder
de parochie ende ambochte van Berckel. Inder vougen als tzelve bij den voorn. Welij tot noch toe
bedient is geweest. Gevende den voorn. Jacob Borgersz. volcomen macht, auctoriteijt ende
sonderlinge bevel tzelve officie teëxerceren ende te bedienen, alle die voorsz. goederen te regieren
ende die selffde bij advijse vande voorsz. Staten ofte heur gecommitteerde te verhuijren, verpachten
ende voorts alles te doene tgundt oorbairlixst ende proffijtelixst bevonden ofte van wegen zijne
excellentie Staten commissarissen als vooren hem geordonneert ende bevolen zal worden. die huijre
vanden landen, woningen, huijssen met alle den erffhuijren, pachten, thienden, thijnssen, actien,
crediten, los ende lijffrenten te moghen ontfangen, daer aff quitantie verlenen, die van waerden
gehouden zullen worden, die huijrluijden ende schuldenaren des noot zijnde, tot betalinghe ter
bedwingen met alle wegen ende middelen van justitie ende volghende die letteren van executie den
ontfangers ofte rentmeesters daertoe verleendt ofte noch te verlenen. Ende voorts al te doen dat een
goet ende getrouwe ontfanger ende administrateur voorsz. schuldich is ende behoort te doen, soe
lange zijne executie ende den Staten tzelve gelieven zullen. Waer van den zelven ontfanger voor zijne
moeijte ende vacatien hebben ende genijeten zal alzulcke eeren, rechten ende proffijten als bij de
voorn. Staten ofte heur ghecommitteerde geordonneert zullen worden. Des en zal hij egheene
penningen van zijnen ontfanck mogen wtgheven dan bij expresse ordonnantie van die vander
finantien ofte anderen dient behoirt. Ende omme hem in alles wel ende getrouwelick te quijten, sal de
voorn. Jacob Burgersz. gehouden zijn den behoorlijcke eedt te doen in handen vande Staten,
gecommitteert ter finantien ende voorts aldaer suffizante cautie te stellen omme tallen tijden des
vermaent zijnde te des behoorlicke reeckening, bewijs ende reliqua van zijne voorn. handelinge ende
administratie. Ontbiedende ende bevelende daeromme allen rechteren, officieren ende ondersaten
den voorn. ontfanger daer innen te doen alle hulpen, vordernisse ende bijstant sonder eenich beleth
ter contrarie. Gedaen tot Delft onder tzegel vande Staten van Hollant hijer opgedruct den 27 e Martij
1500 zes ende tzeventich. Onderstont geschreven: Ter ordonnantie vande Staten. Bij mij de Rechtere.
Folio 1.
Overgelevert ten burele vande Camere vande Rekening inden Haige bij Jacob Borgersz. opten 11 e
Novembris 1578.
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Reeckening Jacob Burgersz. van Delff ontfanger particulier vande geannoteerde goederen ende
incompsten vande absenterende, latiterende ende vertrocken personen die gelegen zijn binnen der
stede van Delff, int bailliuschap van Delfflandt ende over die parochie van Oudeschije, zoo van
huijshuijren, kustingen van huijssen, landen, lantpachten, thijenden, renten ende anders, daertoe hij
bij brieve van commissie ghecommitteert ende geordonneert is, daer van copie hier vooren
geïnsereert is, van date den 27e Martij anno 1500 zes ende tzeventich naer ghemeen schrijvens. Ende
dat van alle tgundt bij hem zoo vanden restanten vande jaren’72 ende ’73 hem bij Mr. Bernardus Welij
zijnen voorzaet overgelevert als voorts opte jaren ’74, ’75 ende ’76 ontfangen ende daer tegens
wederomme wtgegeven ende betaelt is zedert date van zijne commissie totten 5 e Martij anno zeven
ende tzeventich, beijde incluijs. Mitsgaders noch van zekere ontfanck van restanten van huijshuijr
binnen der stede van Delff volghende zijne commissie ende missive in date den 5 e Martij anno 1500
zeven ende tzeventich. Gemaickt in ponden, scellingen ende penningen van 40 groot tpont.
Ontfanck.
Inden eersten vanden huijsen verhuijrt vande eersten Maij anno ’73 ende eijndende ultimo
Aprilis anno ’74.
Die husinge van Pieter van Opmeer is gegundt zijn huijsvrou voor £ 38. Rest £ 33-06-00.
Hijer van is in annotatie een vierde paert ende alzoo die huijsvrouwe van Pieter van Opmeer met
paspoort bij haren man ghereijst is ende nae de publicatie vande pacificatie overgecomen zijnde
sustineerde volghende de selve pacificatie ongehouden te zijn te betalen. Dus hier memorie.
Noch een huijs vanden zelven staende opten houck vande Poppesteech, is gehuijrt bij Lijsbeth
Adriaensdr. om £ 4. Rest 33 sch.
Ende alzoo dese Elisabeth sustineerde meer aen notelicke reparatie verleijt te hebben. Dus heeft
dese rendant ontfangen nijet, dus hijer memorie.
Folio 2.
De zelve noch een huijs inde Poppesteech heeft gehuijrt Commer Cornelisz. huijsvrou van Thonis
Pietersz. om £ 4. Rest £ 2-02-00.
Die welcke overmits haer groote armoede noch nijet ontfangen zijn. Dus hijer memorie.
De zelve noch een huijs aldaer heeft gehuijrt de huijsvrou van Ghijsbrecht Cornelisz. om £ 3. Rest £ 3
ende noch nijet ontfangen omme redenen ut supra van haer armoede. Dus hijer memorie.
Loquasier: Alsoe hijer nijet verantwoort en wort van £ 35 die de raidtsheer Casenbroot schuldich
gebleven es vande huijere vande huijsinge van Pieter Jacobsz. achtervolgende de voorn. akten van
Welij. De rendant hierop gehoort verclaert dat dese £ 35 hem bijden blaffert van zijn predecessent
nijet overgelevert en is, hebbende zulcx oick bijden blaffert daer op gezien.
De huijsinge mette mouterie van Hendrick Sijmonsz. van der Strijp alsoo daer geweest es de
conchergerije vande Hove van Hollant, es onverhuijrt gebleven, dus hijer memorie.
De huijsinge van Gerrit Pietersz. brouwer in de Drie Kroonen heeft gehuijrt Jan Jansz. Sluijs om £ 54.
Rest £ 36.
Van dese wort verantwoort folio 9 onder tcapittel van verhuijrde huijsen Meij anno ’75 verschenen, dus
hijer memorie.
Thuijs van Cornelis Adriaensz. inde Schenckan is gehuijrt bij zijn huijsfrou om £ 70. Rest £ 35. Alle
welcke £ 35 die huijsfrou vande voorn. Cornelis Adriaensz. sustineert haer te competeren voor heur
helft, alzoo zij altoos present geweest is ende oock mede haer man gerestitueert is over lange
integrum. Dus hijer nijet.
De huijsinge van Michiel Cornelisz. is zijn huijsfrou gegundt volghende die taxatie vanden hondersten
penning als hondert 25 pont. Rest £ 127. Ende alzoo zijne huijsfrou mede haer zelven geabsenteert
heeft, zijn overzulcx alle haer goederen geannoteert ende daeromme hijer van ontfangen nijet.
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De huijsinge achter tzelve huijs daer in plach te wonen Mr. Jacob van Vtrecht is gegundt den advocaet
fiscael tot discretie vande Camer vande Reeckening bij Dirck Hendricxz. int Spoor schepen ende Jan
Jorisz. van der Burch gedeputeerde bij den gerechte van Delff, ten verzoucke vande Staten ter
presentie van Mr. Pouwels Vos commissaris, blijckende bij taxatie ende acte vande commissie in date
den 5e Augusti anno ’77 hijer overgelevert, volghende den hondersten penning op £ 25. Ende alzoo
den advocaet sustineert hem zoo wel vrije huijshuijr behoren te volgen als den procureur generael Mr.
Pouwels van der Hoeffve ende heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Folio 3.
De huijsinge van Jan Apersz. wort bewoont bij den ontfanger Valckesteijn tot discretie vande voorsz.
Camer. Ende is getaxeert bij den commissarissen voorsz. tot £ 54 tsiaers volghende den hondersten
penning. Ende alzoo dese huijre gelijck oock die vordere jaeren huijrs haer geremitteert wort
volghende de quijtscheldinge vande Staten hijer overgelevert. En heeft desen rendant nijet ontfangen.
Dus hijer nijet.
Van thuijs van Henrick Dircxz. Bugge int Spijckerboor es bewoont bijden rentmeester van zijnen
excellentie tot discretie vande Camer vande Rekening. Dan alsoe daer van nijet en es ontfangen, dus
hier memorie.
De huijsvrou van Cornelis Dircxz. inde Clock heeft gehuijrt thuijs ende brouwerije inde Clock om £ 70.
Rest £ 35. Alle welcke £ 35 sij present wesende sustineert haer te competeren voor haer portie ende
huijrenbones alzoo haer man in integrum gerestitueert is. Dus hijer nijet.
Thuijs van Melchior Gerritsz. genaempt Bethleem is gegundt Adriaen Duijck reeckenmeester tot
discretie vande Camer ende is getaxeert bij de voorn. commissarissen op £ 54 tsiaers. Mae ralzoo bij
den Staten verordonneert is dat de voorn. reeckenmeester vande jaren Meij ’74, ’75 ende ’76
verschenen eens betalen zal £ 54, welcke bij desen rendant ontfangen zijn. Dus hijer £ 54.
Thuijs ende brouwerije van Dirck Verhooch ghenaempt de Werelt is gegundt Maritgen Pietersdr. zijn
huijsfrou om £ 70. Rest £ 35. Alle welcke £ 35 sustineert de huijsfrouw haer te competeren, bijsonder
alzoo zij integrum gerestitueert is. Dus hijer memorie.
De huijvrouwe van Jan Dircxz. Bugge es schuldich gebleven over de huijre vande brouwerije genaemt
de Hant, £ 35, dan alsoo zij haer zedert mede geabsenteert heeft, dus hijer nijet.
Thuijs ende brouwerije van Frans Pietersz. is gehuijrt bij zijn huijsfrou om £ 70. Rest £ 35. Die welcke
overmits haer absentie ende dat alle haer goederen mede geannotteert zijn, desen rendant nijt
ontfangen en heeft. Dus hijer memorie.
Folio 4.
De huijsinge van Meeus Jorisz. aende Gasthuijslaen met noch twee kamerkens heeft gehuijrt zijn
huijsfrou om £ 10. Rest £ 5. De welcke zij sustineert haer portie te zijn, alzoo zij hijer stadich gebleven
heeft. Dus hijer memorie.
Thuijs van Antonis Blocklandt wort bewoont bij die heere van Swieten tot discretie vande Camer
vande Reeckening ende is getaxeert bijden voorn. commissarissen tot £ 24 tsiaers. Maer alzoo de
voorn. Blocklandt in integrum gerestitueert is en heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer
memorie.
Kanttekening: Op Swieten dese £ 24.

Thouckhuijs jegens d’Oude Kerck toecomende Aert Gillisz. snijer heeft gehuijrt Judith Adriaensdr. om
£ 15. Rest £ 11. Ende alzoo van dese bij Welij in zijn rekening folio 5v. verantwoort is. Dus hijer nijet.
Thuijs naest Melchior Gerritsz. is gegundt den rentmeester van Noorthollant ende Barthelt Ernst
griffier vanden Hove van Hollandt tot discretie vande Camer vande Reeckening. Ende is getaxeert op
£ 72 tsiaers bij de voorn. Commissarissen. Alle twelcke huijre mitsgaders alle vordere jaren hem
geremitteert wort bij den Staten, blijckende bij ordonnantie hijer overgelevert. Dus hijer memorie.
Een huijs van Jan Franchoijs naest den Gulden Osch is gehuijrt bij Lucas Dircxz. om £ 4. Rest £ 2. De
welcke overmits zijn armoede noch nijet ontfangen zijn. Dus hijer memorie.
Folio 5.
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Noch een huijs aldaer heeft gehuijrt Agniesge Adriaensdr. voor £ 5. Rest £ 2-10-00. Die de rendant
noch nijet ontfangen heeft vermits zij van schulden geruijmpt is ende nijet weet te bevragen. Dus hijer
memorie.
Agniesgen Jacob Cornelisz’s huijsfrou heeft gehuijrt een huijs op een huijs naest den houck vande
Geerwech om £ 6. Rest £ 6. Ende alsnoch nijet ontfangen overmits haer absentie. Dus hijer memorie.
Thuijs van Mr. Adriaen pensionaris is gegundt Niclaes van der Laen tot discretie vande Camer end eis
getaxeert bij de gedeputeerde tot Delff tot £ 60 tsiaers. Ende compt over die jaren Meij ’74, ’75 ende
’76 verschenen £ 180. Maer alzoo Verlaen zeeckere somme van reparatie vanden grooten storm,
mitsgaders vanden 100e ende 50e penning verleijt ende verschoten heeft, monterende ter somme van
£ 94-11-06. De welcke hem bij ordonnantie vande Staten betalinge te strecken geordonneert wort,
blijckende bij ordonnantie ende quitantie vande Staten. Declaratie hier overgelevert, zulcx dat bij
desen rendant nijet meer ontfangen dan £ 85-08-06. Dus hier £ 85-08-06.
Camerkens van Jan Franchoijs staende buijten de Haechpoort in een slop.
Sijmon Claesz. heeft gehuijrt het eerste om £ 2. Rest £ 1. Daer van bij desen rendant nijet ontfangen
alzoo dat affgebrant is. Dus hijer niet.
Maritgen Jacobsdr. heeft gehuijrt het twede camerken om 30 sch. Rest 30 sch. Ende om redenen als
vooren nijet ontfangen. Dus hijer nijet.
Het derde camerken heeft gehuijrt Trijn Jansdr. om 30 sch. Rest 15 sch. Nijt ontfangen om redenen
als vooren. Dus hijer nijet.
Het vierde camerken is gehuijrt bij Maritgen Joostendr. om 30 sch. Rest 15 sch. Nijet ontfanghen om
redenen voorsz. Dus alhijer nijet.
Folio 6.
Het 5e camerken heeft gehuijrt Maerten Cornelisz. om 30 st. Rest 30 st. Ende om redenen voorsz.
mede nijet ontfanghen. Ergo nijet.
T6e camerken heeft gehuijrt de huijsfrou van Jan Paeu om £ 3. Rest £ 3. Ende om redenen voorsz.
nijet ontfangen. Dus hijer niet.
T7e heeft gehuijrt Jan Cornelisz. om £ 2. Rest £ 2. Ende als vooren nijet ontfangen. Dus hijer niet.
T8e camerken heeft gehuijrt de voorsz. Jan Cornelisz. om 30 st. Rest 30 st. Ende nijet ontfangen uts.
Daerom hijer nijet.
Thuijs ende brouwerije van Gijsbrecht Willemsz. inde Kop is gegundt zijn huijsvrou om £ 30. Rest £
15. Die welcke noch nijet ontfangen zijn alzoo zij sustineert dese helft haer toetecomen. Ende hijer
boven haer geremitteert te zijn tjaer ’74. Ende overzulx consequentelick dese reste haer mede
geremitteert te wesen. Dus hijer memorie.
Thuijs van Govert IJsbrantsz. daer die provisoer in plach te woonen, is gegundt zijn huijsvrou om £ 36.
Rest £ 18. Ende alsnoch bij dese rendant nijet ontfanghen alzoo zijn huijsvrou sustineert dese helft
haer te competeren als hijer stadich gebleven zijnde. Dus hijer memorie.
Die huijsinge van Tielman de bode is gehuijert bij Maerten Dasseguij vuijten naem vande huijsvrouwe
vanden selven Thijelman de bode, om £ 9. Rest £ 7. Noch nijet ontfangen overmits haer armoede.
Ende oock mede die heijligeest meesters sustineren tzelffde huijs henlieden verbonden tot belatinge
van zekeren ontfanck bij den voorn. Tielman van wegen den Heijligen Geest gehadt. Dus hier
memorie.
Folio 7.
Thuijs van oude Jan Sasboutsz. heeft gehuijrt Maert(g)en Crijnendr. om £ 38. Rest £ 37. Ende alzoo
bij certificatie gedoceert is voor den gerechte der stede van Delff dese huijsinge bij cavelinge te beure
gevallen te zijn Aeffgen Jans baghijne, dochter van Jan Jansz. Sasbout ende die selfde continuelick
haer binnen Delff onthouden heeft ende overzulx versouckende is aen mijn heeren den Staten omme
gerestitueert te worden. Ende heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Is gerestitueert in integrum blijckende bij d’acte vande Staten hier overgelevert.
Kanttekening: Bij gebreecke vande actie vande Staten daer bij dese Aeffgen Jans dese huijsinge toegelaten es.
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Maritgen Crijnendr. heeft gehuijrt het huijs aende Corenmarckt ghenaempt de Baers om £ 42. Welcke
huijs overgedaen is de huijsfrouwe van Pieter Pietersz. Sasbout. Rest £ 42. Ende alzoo Mr. Cornelis
Coninck susistineert dese huijre hem te competeren in minderinghe van zijn schulden ende die zelve
overzulx hem bij den Staten toegezeijt zijn. Dus hijer memorie.
Cornelis Jansz. wte Haech heeft gehuijrt de huijsinghe van jonge Jan Sasboudt staende in de steech
achter aen zijn huijs ende brouwerije, voor een halff jaer voor £ 3-10-00. Rest £ 3-10-00. Ende alzoo
dese huijrman vertrocken is ende den rendant hem nijet en weet te bevraghen en heeft overzulx noch
niet ontfanghen. Dus hijer memorie.
De schoudt van Delff heeft gehuijrt thuijs van Mr. Huijch van Eijnden voor £ 71. Comt voor een derde
paert £ 22. Rest £ 22. Alzoo dese husinge gecomen is van Mr. Huijch van Eijnden ende van wegen
Alckmade als getrout hebben zijn dochter voor een derde paert geannoteert is. Die welcke gestadich
hier blijven verthoont heeft zekere testament voor den gerechte der stede van Delff van heur zaliger
vader, daer bij blijckt de huijsinghe subiect restitutie ende daerenboven wtcomende zekere huwelixe
voorwaerden tusschen haer ende haer zaliger man. Waer bij van ghelijcke blijckt die goederen bij haer
ten huwelicke gebracht te wesen, subiect restitutie. Ende overzulcx verzouckende is van mijn heeren
die Staten gerestitueert te worden in intergrum, heeft dese rendant van dit jaer noch vande
naevolghende jaren nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Prima somma £ 139-08-06.
Folio 8.
Beroerende die verhuijrde huijsen ingaende prima Maij ’74 eijndende ultima Aprilis ’75.
Thuijs van Pieter van Opmeer gehuijrt Evert van Lodesteijn wten naem van zijn suster met drije
huijskens inde Poppesteech voor £ 48. Rest £ 48. Comt over tvierde paert in annotatie £ 12. Op
welcke bij dese rendant ontfangen zijn ter goeder reeckening van dese huijre £ 6 alzoo Lodesteijn
sustineert den hondersten penning verschoten ende zekere reparatie gedaen te hebben, daer van hij
ordonnantie zoude solliciteren. Dus hijer £ 6.
Kanttekening: Alle de getogen partijen vervolgen wel achtervolgende de rekening van des rendants voorsaet Mr. Barnard Welij.
Ende voor zoo veel aengaet tgene des dese rentmeester alhijer zoude solliciteren in ontfange brengt ende voirts geleden omme
redenen breder verhaelt hijer voren folio 1 verso, vuijtbe(schouen) daer anders voor geteeckent staet. Ende es hijer op mede
gesien den blaffairt vanden rendant.

Jan Schoonverstant heeft gehuijrt Hendrick Simonsz. huijs, tsiaers £ 8. Rest £ 6. De welcke overmits
zijn doot noch nijet ontfangen zijn alzoo meer schulden als goederen bevonden worden. Dus hijer
memorie.
De huijsinge van Gerrit Pietersz. brouwer inde Drie Kroonen is gehuijrt bij Jan Jansz. Sluijs om £ 50.
Rest £ 37-04-00. Alzoo Jan Jansz. overleden is ende zijne wedue wt Delft vertrocken ende haer nijet
weet te bevragen en heeft dese rendant nijet ontfangen van dit noch vant voorgaene jaer ’74
verschenen. Dus hijer memorie.
Folio 9.
De achterhusinge van Michiel Cornelisz. wort bewoont bijden advocaet fiscael tot discretie vande
Camer vande Reeckeninge. Ende alsnoch nijet ontfangen omme redenen vooren folio 3 artikel 3
verhaelt. Dus hijer memorie.
Jan Apersz. huijsinge is bewoont bij den ontfanger Valckensteijn tot discretie vande Camer ende hijer
van nijet ontfangen om redenen hier vooren folio 3 verhaelt. Dus hijer memorie.
Hendrick Dircxz. Bugge husinghe wort bewoont tot discretie vande Camer bij Arent Verhooch. Ende is
getaxeert bij gedeputeerde tot Delft op £ 72 tsiaers. Ende alzoo Arent Verhooch verclaert dat hij van
dese huijsinge nijet dan een seer cleijne gedeelte gebruijckt heeft, daer inne hij bij den voorn. Bugge
zijn swager omme zekere redenen inne gestelt is geweest ende overzulx ongehouden te betalen.
Verclarende voorts dat des principale huijsinge bewoont is geweest bij Cornelis Joostensz.
rentmeester van zijne excellentie ende want dese rendant overmits desselfs doot aen gheen
betalinghe en heeft konnen geraicken. Dus hijer memorie.
Thuijs opten houck vande Oude Kerck is gehuijrt bij Pieter Hubrechtsz. voor £ 27-10-00. Rest £ 27-1000. Ende alzoe de huijsfrouwe vande voorn. Pieter Hubrechtsz. met een kint int voorsz. huijs vande
gave goodts gestorven zijnde, de voorn. Pieter tzelve huijs geabandonneert ende verlaten heeft ende
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overzulx quijtscheldinge versouckende is. Ende hijer beneffens Geertgen Gerritsdr. wedue wijlen
Pieter Hermansz. resteert seeckere somme vande oude kustinghe ende vervolcht betalinge der
zelffder. Versouckende hijer op ordonnantie van mijn heeren den Staten sulx dat desen rendant hijer
van noch nijet ontfangen en heeft. Dus hijer memorie.
Folio 10.
De huijsinge van Govert IJsbrantsz. staende aen de Broerhuijslaen is gehuijrt bij Jan Hendricxz. Bock
voor £ 42. Rest £ 28. Ende alzoo de voorn. Jan Bock overleden is ende desen rentmeester geen
goeden en heeft konnen bevragen en heeft daeromme noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
De huijsinge vande pastoir van Ouderschije aende zuijtzijde vande Nieuwe Kercke is gehuijrt bij de
huijsfrouwe van Balthen Jansz. om £ 18. Rest £ 12. Ende alzoo dese aen nootelicke reparatie verleijt
heeft volghende haer cedulle ontrent zoo veele als dese reste bedragende is ende versouckende is
aen den Staten omme tzelve haer wtgeeff verstreckt te mogen worden. Ende alzoo Huijch Jacobsz.
apothecaris dese huijsinge in pantschap genomen heeft en heeft dese rendant nijet ontfangen. Dus
hijer memorie.
Willem Harmansz. cuijper heeft gehuijrt een huijs bij de Broerhuijslaen om £ 21. Rest £ 14. Hijer van
ontfangen aen gelde £ 9-15-06. Ende die rest als £ 4-04-06 gecort vanden hondersten penning, bij
quitantie. Dus hijer £ 9-15-06.
Jeroen Hippolijtus heeft gehuijrt een huijsken met een inganck noortwairts vant groote nieuwe huijs
van Jan Franchoijs om £ 16. Rest £ 6-16-00. Ende overmits Jeroen overleden is ende zijn wedue in
armoede sidt, heeft dese rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Gerrit Jansz. wten Haech heeft gehuijert het huijs achter het choer genaemt de Hardebollen om £ 40.
Rest £ 18-13-03. Hijer van ontfangen aen gelde £ 10-13-03 ende die reste gecort vanden hondersten
penning, bij quijtantie. Dus hier £ 10-13-03.
Folio 11.
Jan Adriaensz. kupers huijsfrouwe heeft een huijsken gehuijrt ontrent den Aspat om £ 6, rest £ 4.
Ende alzoo dese van armoede geruijmpt is ende haer nijet weet te bedragen. Dus hijer memorie.
Maertin Dasseguij heeft gehuijrt thuijs van Thielman de bode voor £ 12, rest £ 10. Alzoo Maertijn de
bode tvoorsz. huijs voor de huijfrou van Tielman de bode gehuijrt heeft ende zij overmits haer
armoede nijet heeft moghen betalen ende Martijn gestorven is. Oock mede den Heijligen Geest tot
Delft actie pretendeert op tvoorsz. wt crachte van zekeren ontfanck die de voorn. Tielman van heuren
twegen gehadt heeft en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Claes Claesz. Damoper heeft gehuijrt een huijsken staende aende Geerwech met een poort integaen
om £ 16, rest £ 10-19-00. Ende alzoo hij vande branden gevangen ende berooft zijnde geheel
verarmpt is ende nijet en heeft moghen betalen. Dus hijer memorie.
Thuijs van Mr. Anthonis Blocklandt is gegundt die heere van Swijeten tot descretie. Ende is getaxeert
bij de gedeputeerde tot Delff voorsz. tot £ 24. Maer alzoo hij in integrum gerestitueert is. Dus hijer
nijet.
De husinge van Melchior Gerritsz. wort bewoont bij Adriaen Duijck reeckenmeester des conincx in
Hollant tot discretie. Ende heeft desen rendant hijer van verantwoort hijer vooren folio 3 verso artikel 3.
Ergo hijer nijet.
Thuijs naest Melchior Gerritsz. wort bewoont tot discretie bij Barthelt Ernst greffier sHoofs van Hollant.
Ende heeft den rendant van desen verantwoort hier vooren folio 4 verso artikel 10. Dus hijer nijet.
Folio 12.
Thuijs van Mr. Adriaen pensionaris wort bewoont bij Claes van der Laen tot dicrecie ende van desen
verantwoort hijer vooren folio 5 artikel 3. Ergo hijer nijet.
Thuijs van Mr. Huijch van Eijnden wort bewoont bij den schoudt van Delff voor £ 66, rest £ 22. Hijer
van verantwoort folio 7 verso. Dus hijer nijet.
Noch vijff huijskens staende aende Langendijck toebehorende Trijn Daemen ende worden bewoont dij
divers personen.
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Vande twee eersten wordt verantwoort bij Mr. Barnard Welij deses rentmeesters voorsaet twelck hijer
gestelt wert bij memorie.
Tderde vande vijff huijskens voorsz. wort bewoont bij Anna Joppen om drie groot ter weecke, hijer
nijet ontfangen, rest £ 3-18-00. Ende overmits haer groote armoede noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Tvierde heeft gehuijrt Jan Thijsz. om drie groot ter weecke, rest £ 3-18-00. De welcke mede overmits
zijn groote armoede nijet ontfangen en zijn. Dus hijer memorie.
Tvijffde heeft gehuijrt Maritgen Harpaertsdr. om drie groot ter weeck, rest £ 3-18-00. Ende om redenen
voorsz. nijet ontfangen. Dus hier memorie.
2e somma £ 26-08-09.
Folio 13.
Beroerende die verhuijrde huijssen ingaende maij anno ’75 eijndende ultima aprilis anno ’76.
Die huijsinge van Pieter van Opmeer met drie huijskens inde Poppesteech zijn gegundt Evert van
Lodesteijn tot discretie vande Camer. Ende alzoo deur den grooten storm thuijs seer gedestrueert
geweest ende tzelffde heeft doen repareren. Ende overzulcx versouckende is ordonnantie. Daeromme
noch nijet ontfangen. Dus hijer daerom memorie.
Gijsbrecht Pietersz. mandemaicker heeft gehuijrt zeker huijsken toebehorende Cornelis Jansz. Crucert
staende in Jan Vaers steech voor £ 12, rest £ 4. Ende overmits zijn armoede en heeft desen rendant
noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Thouck huijs jegens die Oude Kerck is gegundt tot discretie bij de Camere vande Reeckening Pieter
Hubrechtsz., rest den derden penninck die hij daer voor beloven zal. Ende is getaxeert tot £ 28 bij den
voorsz. gedeputeerde, maer is bewoont bij Abraham Evertsz. scoenmaicker. Ende alzoe Geertgen
Gerritsdr. weduwe wijlen Pieter Hermansz. noch rest zeeckere oude custinghen vant voorsz. huijs.
Ende overzulx procedeert tot betalinge ende hijer en boven thuijs gecoft is bij Maerten Dasseguij dat
overzulcx nijet meer in annotatie ende compt als een derde paert de welcke om redenen voorsz. noch
nijet ontfangen zijn. Dus hijer memorie.
Jan Leenertsz. heeft gehuijrt zekere huijsken staende in de Cromstraet toebehorende Jan Franchoijs
om £ 10, rest £ 2.
Alzoe dese Jan Leenaertsz. vertrocken is ende hem desen rendant nijet en heeft weten te bevragen.
Dus hijer memorie.
De husinge van Thielman de bode is gegunt zijn huijsfrou tot discretie vande Camer rest de gehele
huijr welcke noch nijet ontfangen zijn overmits haer armoede ende redenen vooren folio 11 artikel 2
verhaelt. Dus hijer memorie.
Folio 14.
De huijsinge van Isbrant Willemsz. naest de Bijekorff is gegundt bij de Camer van de Rekening Mr.
Gillis voor £ 33, rest £ 22 waervan mentie gemaect wort achter int capittel van de onvercofte huijsen
folio 20 artikel 2. Dus hier memorie.
De huijsinge van Gerrit Pietersz. inde Drie Kroonen is gegundt Quirijn van Borsselen bijden heer van
Swieten ende Camer van de Reeckening tot discretie, rest den derden penninck ende is getaxeert bij
den voorn. gedeputeerde tot £ 48 tsiaers. Die welcke noch nijet ontfangen zijn alzoo hij sustineert
meer aen nootelicke reparatie deur den grooten storm aen thuijs gedaen te hebben als de huijre
bedraicht ende dat oock mede staende de huijre thuijs vercoft is. Dat overzulcx die Staten ofte gemein
zaicke nijet meer en zoude competeren dan een derde paert ende zoude overzulcx daervan
verzoucke ordonnantie. Dus hijer memorie.
De huijsinge van Mr. Cornelis Duijst is gegundt Hendrick Dircxz. van Zanten voort jaer ’75 bij die
vander fijnantien. Ende is getaxeert bij de voorn. gedeputeerde op £ 50, maer alzoo tzelve huijs
staende de huijr vercoft is, waer van den koper comt twee derdendelen. Dus hijer nijet meer ontfangen
als een derdendeel bedraghende £ 16-13-03. Dus hijer £ 16-13-03.
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De huijsinge van Michiel Cornelisz. is gegundt mijn heer den reeckenmeester Calslagen tot discretie
vande Camer van de Reeckening, rest den derden penning ende is getaxeert bij de voorn.
gedeputeerde op £ 90. Maer sustineert de voorn. Calslagen en tzelve vande Camer vande
Reeckening gehuijrt te hebben om £ 54. Ende alzoo Cornelis Adriaensz. vander Meer tvoorsz. huijs
ghecoft heeft ende overzulx hem competeert twee derdendelen vande huijr ende bij de voorn.
Calslagen overgecomen is te betalen £ 75. Comt hier maer den derden penning £ 25. Dus hijer £ 25.
De huijsinge ende brouwerije van Jan Jansz. Sasbout inden Voetbooch is gegundt bij die vander
finantien, heere Otto van Kenenburch om £ 60, rest £ 40 ontfangen bij heer Otto van Egmondt aen
ghelt £ 3-04-00 ende bij hem ghecort vanden hondersten ende vijftichsten penning £ 16-16-00 over
deen helfte vande voorsz. £ 40. Noch ontfangen bij handen van Pieter Jansz. brouwer als de helfte
vande voorsz. huijsinge overgenomen hebbende vande voorsz. heer Otto gelijcke £ 3-04-00
monterende tsamen ter somme toe van £ 6-08-00 ende bij hem mede die reste gecort vanden
hondersten ende vijftichsten penning. Ende staet te bedencken dat de betalinghe vande 100 e, 50e
penning van dese huijsinge gedaen is volghende tregister vanden ontfanger Lodesteijn, wesende van
hoger estimatie ende waerderinge als dese huijre bedragende is ende overzulcx questie es noch
ongedecideert. Bij quitantie ende bekentenisse van Lodesteijn. Dus hier de voorsz. £ 6-08-00.
Folio 15.
De huijsinge van Jan Apersz. is gegundt die wedue vanden ontfanger Valckesteijn tot discretie vande
Camer, rest den derden penning ende hier van verantwoort hier vooren folio 3 artikel 2. Dus hier
memorie.
De husinge van Hendrick Dircxz. int Spijckerboor wort bewoont bij Arent Verhooch tot discretie vande
Camer, rest den derden penning van tgene hij daer voor beloven zal. Hier van verantwoort hijer
vooren folio 9 artikel 1. Dus hijer memorie.
Thuijs van Melchior Gerritsz. ghenaempt het Bethleem wort bewoont bij Adriaen Duijck
reeckenmeester tot dicretie vande Camer, rest den derden penning ende heeft den rendant van desen
verantwoort vooren folio 3 verso artikel 3. Dus hier memorie.
De huijsinge van Dirck Verhooch genaempt die Werelt is gegundt bij de Camer vande Reeckening
ende Brouckhoven tot discretie vande Camer voorsz., rest den derden penning. Ende is getaxeert op
£ 34 bij de voorn. gedeputeerde. Maer is bij acte vande Camer vande Rekening bevonden te hebben
tot £ 42 tsiaers, ingaende meij ’75 ende expirerende meij ’77, belopende ter somme van £ 84. Ende
heeft den rendant ontfangen aen gelt £ 37-13-03 ende die reste gecort vanden hondersten penning
ende van reparatie bij ordonnantie vande Camer vande Rekening ende quictantie. Dus hijer de
voorsz. £ 37-13-03.
Folio 16.
De husinge van Mr. Antonis Blocklant is gegunt Sweeten tot discretie. Ende is naderhant int huijs
gecomen die raedtsheer Loo. Rest die gehele huijr alzoo Blocklant gerestitueert is in (……..) en heeft
desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Een huijs aende Broerhuijslaen is gegundt Dirck Woutersz. pastoor tot Wassenaer bij den heere van
Sweeten tot descretie. Rest den derden penninck ende is getaxeert op £ 18 bij den voorn.
gedeputeerde. Welcke bij desen rendant overmits zijn seer sobre staet ende groote claechten noch
nijet ontfangen zijn. Dus hier memorie.
Het groote nieuwe huijs staende aende Verwersdijck van Jan Franchoijs is gegunt die raetsheer
Nieuwenburch tot discretie vande Camer. Rest den derden penning ende is getaxeert op £ 30 bij den
voorn. gedeputeerde. Ende alzoo dit huijs ghecoft is anno voorsz. bij Gerrit Jansz. verwer ende
overzulcx den zelven twee gedeelten vande voorsz. huijre toecomen. Is bij desen rendant nijet meer
ontfanghen als £ 10 pver tderde deel bij handen van Claes Jansz. procureur sHoefs van Hollant als
tzelve van Nieuwenburch overghenomen hebbende. Dus hier £ 10.
De husinge van Jan Franchois staende naest Bethleem is gegundt den greffier Ernst tot discretie
vande Camer. Rest de gehele huijr hijer van verantwoort hier vooren folio 4 artikel 1. Dus hier
memorie.
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Die huijsen van Mr. Adriaen pensionaris is gegunt Claes van der Laen tot discretie van de Camer
vande Reeckening. Ende alzoo bij desen rendant hier vooren folio 5 artikel 3 verantwoort is. Dus hier
memorie.
Folio 17.
De husinge van Govert IJsbrantsz. is gegunt bij de Camer vander Reeckening zijn huijsfrou tot
discretie. Rest de gehele huijr ende is getaxeert bij de voorn. gedeputeerde tot £ 15 de welcke bij
desen rendant ontfangen zijn. Dus hijer £ 15.
De huijsinge van oude Jan Sasboutsz. is gegundt Mr. Sebastiaen van Loesen om £ 36. Rest £ 36 die
welcke om redenen vooren folio 7 artikel 1 verhaelt, noch nijet ontfangen zijn. Dus hier memorie.
De husinge van Mr. Huijch van Eijnden wort bewoont bij den schoudt van Delff voor £ 71. Rest een
derdepaert vanden derden penning £ 7-06-08 alzoo desen rendant hier van verantwoort heeft folio 7
verso int laeste artikel vanden jare meij ’74 verschenen. Daeromme hier memorie.
Noch vijff cleijne huijskens staende aenden Nieuwenlangendijck toebehorende Trijn Daemen zijn
gehuijrt bij diversche personen.
Die twee eerste huijskens worden bewoont pro deo. Dus hier memorie.
Tderde vande zelve huijskens wort bewoont bij Anna Joppen sweecx om 3 gooten een oort. Rest £ 411-00 waervan desen rendant overmits haer groote armoede noch nijet ontfangen heeft. Dus hier
memorie.
Tvierde wort gegunt den ouden huijrman Jan Thijsz. sweecx om 3 groot. Rest £ 3-18-00 ende mede
noch nijet ontfangen om redenen voorsz. Dus hier memorie.
t5e wort gegunt den ouden huijrman Maritgen Harperts om drie groot ter weeck. Rest £ 3-18-00 nijet
ontfangen om redenen voorsz. Dus hier memorie.
Folio 18.
Beroerende zeeckere arresten.
Den rentmeester Welij heeft doen arresteren bij zekere deurwaerder sHoofs van Hollant onder jouffrou
Splinters die gehele huijshuijr van het huijs van Gerrit Pietersz. brouwer in de Drie Kroonen, staende
aen dOude Delff daer die voorsz. jouffrou Splinters althans in woont. Ende alzoo dese huijsinge bijden
crediteuren vande oude kustinge aengetast rechtelicken daer op geprocedeert wort tot verkopinge
ende huijre. Ende heeft desen rendant nijet ontfangen dus hier memorie.
Heeft noch Welij doen arresteren de goederen vande huijrluijden wonende int huijs van jonge Heijn
Cors staende aende Voldersgraft overmits zijn huijsfrou de welcke tzelve huijs gegunt was tot discretie
vande Camer twelck aleer hij haer bij den viant begheven heeft gehuijrt heeft eenen Vranck Joosten
landtman bij kennisse van Maertijn de bode voor £ 24. Van welcke bij desen rendant ontfangen zijn
aen ghelde £ 12-16-00. Ende £ 3-04-00 gecort vanden hondersten penning ende noch £ 8 over den
vijftichsten penning gecort bij quitantie. Dus hier de voorsz. £ 12-16-00.
3e somme £ 123-10-06.
Beroerende die huijsen alsnoch onvercoft staende binnen Delff mette restanten meij ’76
verschenen.
De huijsinge van Jan Franchoijs staende aende zuijtzijde vande Oude Kerck daer althans inwoont een
bosmaicker gehuijrt voor £ 32, rest £ 22. Daer van bij desen rendant ontfangen is £ 10-08-00 ende die
reste hem gecort vanden 100e ende 50e penning de anno ’75 bij quitantie. Dus hier de voorsz. £ 1008-00.
Ende is dese bosmaicker tzelve huijs verhuijrt vanden eersten maij anno ’76 totten lesten aprilis ’77
om £ 34 mits betalende den derden penning gereet. Ende heeft desen rendant ter goeder rekening
ontfangen £ 28 bij ordonnantie vande Staten omme daermede te betalen een oude desolate vrouwe
als een lijffrente hebbende op de goeden van Jan Franchoijs. Dus hier £ 28.
Folio 19.
Dzelve noch een huijs ende erve staende aldernaest den Gulden Os ende wort bewoont bij een smit
pro deo. Dus hier memorie.
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De zelve noch een huijs ende erve staende aende Geerwech daer inne woont Jan Cornelisz. alias
blauwe schoudt, rest £ 10. Ende noch nijet ontfangen overmits zijn groote armoede. Dus hier
memorie.
Dzelve noch een huijs ende erve staende aende Verwersdijck ghenaempt den Asput ende wort
bewoont bij Pieter Jansz. om £ 10, rest £ 5-13-06 ende noch nijet ontfangen overmits de man doot is
ende nijet te verhalen. Dus hijer memorie.
Ende is tzelve huijs gehuijrt bij Cornelis Jansz. dienaer vanden procureur generael ingaende meij
anno ’76 ende eijndende den lesten aprilis anno ’77 om £ 10. Mits betalende den derden penning
gereet ende hijer van nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dezelve noch een huijs ende erve staende daer ontrent in een wort bewoent bij eenen Leentgen
Jacobsdr. tsiairs om £ 8, rest £ 5-06-06. Die welcke omme haer groote armoede alsnoch nijet
ontfangen zijn. Dus hier memorie.
Dzelve noch een huijs ende erve staende in Trijn tGilpensteech daer in woont Floris Woutersz. tsiairs
om £ 14, rest £ 7. Ende noch nijet ontfangen alzoe hij geruijmpt es. Ende dese rendant hem nijet weet
te bevragen. Dus hier memorie.
Folio 20.
Dzelve noch vijff camerkens staende aende Verwersdijck, worden bewoont pro deo. Dus hier
memorie.
Dzelve noch een huijs buijten de binnepoort aen een thuijn ende staet nu ter tijt leedich ende
ongedeckt. Dus hier memorie.
Dzelve noch een huijs ende erve staende aen dOude Delff daer de greffier inne woont tot discretie
vande Camer vande Reeckening. Hier van verantwoort vooren folio 4 artikel 2. Dus hijer memorie.
Dzelve noch een huijs ende erve staende aen dOude Delfft daer Nicolaes vander Laen innewoont,
wort bewoont bij den zelven Verlaen tot discretie vande Camer. Ende heeft desen rendant verantwoort
folio 5 artikel 3. Dus hijer nijet.
Hendrick Simonsz. van der Strijps huijs naest die cijperije is gegundt bij de Camer vande Reeckening,
Catharina Duijst om £ 8, rest £ 5-13-06. Alzoe Catharijna Duijst sustineert meer aen nootelicke
reparatie verleijt te hebben als de huijre bedraicht en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus
hijer memorie.
Die huijsinge van IJsbrant Willemsz. staende aen de Voorstraet naest de Bijekorff wort bewoent bij
Neeltgen Jorisdr. voor £ 33, rest £ 22. Ende heeft desen rendant ontfangen aen gelt £ 21-09-06 ter
goeder reeckeninge van dese rest ende over den derden penning gereet de anno ’76 alzoo te korten
staet den hondersten ende vijftichsten penning de anno ’75. Comt hier £ 21-09-06.
Ende is tzelve huijs ingehuijrt bij den ouden huijrman vanden eersten maij anno ’76 eijndende den
lesten aprilis ’77 om £ 42 mits betalende den derden penning gereet. Van desen heeft den rendant int
voorgaende artikel verantwoort daeromme hier memorie.
Folio 21.
De huijsing ende brouwerije genaempt de Werelt van Dirck van der Hooch wort bij den
reeckenmeester Brouckhoven bewoont tot discretie vande Camer vande Rekening. Ende heeft den
rendant hijer van vooren verantwoort folio 15 verso artikel 3. Dus hijer nijet.
Het vierde paert vande huijsinge van Govert IJsbrantsz. staende aende Broerhuijslaen wort bewoont
bij den onder schout van Delff tot discretie vande Camer vande Reeckening. Ende alzoo tvoorsz.
vierde paert bijden crediteurs bij decrete der stede van Delff vercoft is en heeft desen rendant hijer van
nijet ontfangen. Dis hijer memorie.
De helft vande huijsinge van Tielman de bode achter de Nieuwe Kerck wort bewoont bij zijn huijsfrou
tot discretie van de Camer. Ende is overmits haer armoede ende oorzaecke vanden Heijligen Geest
vooren breder verhaelt, noch nijet ontfangen memorie.
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De huijsinge van jonge Jan Sasboutsz. genaempt de Voetbooch is gegundt mijn heere den
reeckenmeester Duijck bij die vande fijnantien voor £ 120 de anno ’76. Ende overmits de pacificatie
ende noch nijet verschenen zijnde heeft den rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
De huijsinge van jonge Heijn Corsz. staende aende Voldergraft is bewoont bij zijn huijsfrou tot
discretie vande Camer vande Reeckening. Ende is nu in pantschap genomen. Daeromme hijer nijet.
De husinge van Willem van Foreest daer anthans twapen van Dansick wthangt wort bewoont bij
Gemets tot discretie. Alle welcke huijre volgende hoirluijder verclaringe zij betalen in handen van Mr.
Cornelis Coninck tot betalinge van zijn schulden als voiren. Dus hier memorie.
Folio 22.
De huijsinge van Hendrick Vranckesz. van Diemen is gegunt den burgemeesters van Delff. Dus hijer
voor memorie.
Een vijffde paert vande husinge van Michiel Jansz. genaempt tVliegende Hart waer in gewoont heeft
Hendrick Aemsz. ende naederhant de secretaris de Groot rest de huijre vant voorsz. 5 e paert de annis
’75, ’76. Ende alzoo de stadt van Delff daer tegens procedeert om haer groote achterheden ende
schulden. Ende heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
De husinge van Mr. Antonis Blocklande wort bewoont bij Pelgrom van Loo raedt ordinaris vanden
Hove van Hollant tot discretie vande Camer. Ende alzoo Blocklande gerestitueert is in integrum en
heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
De huijsinge van Gerrit Pietersz. brouwer in de Drie Croonen daer jouffrou Splinters inwoont. Ende is
haer tzelve huijs bij den rentmeester Welij gegunt mits daer voor betalende als zij mette finantien ofte
die Camer vande Reeckening zal konnen veraccorderen. Ende alzoo de crediteurs van Gerrit
Pietersz. dese huijsinge ende zijn andere goederen hebben doen vercopen heeft desen rendant noch
nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Die huijsinge van Hendrick Jansz. Persijn staende opt hoeckgen vande Pepersteech is bewoont bij
Arent Verhooch laickenkoper van meij anno ’73 totten lesten aprilis ’74 om 15 ponden grooten vlaems,
rest £ 79. Verclaert Arent Verhooch dese huijre nijet meer te wesen als £ 12 grooten vlaems ende
daer inne bevoirwart te zijn dat alle reparatie bij hem aen tzelve huijs gedaen mitsgaders alle
honderste ende vijftichste penning cortinge zal wesen. Ende dat hij oock mede den zoon van Persijn
al eer hij hem wt het lant hadde begeven zeeckere somme aengetelt heeft bij quijtantie daer van hij
zoude versoucken ordonnantie omme betalinge te mogen strecken, mitsgaders te versoucken omme
met die Staten te rekenen. Soe heeft hij rendant bij provisie ontfangen £ 18. Dus hier £ 18.
Folio 23.
Ende tzelve huijs is bewoont bij den voorsz. Arent Verhooch van maij ’74 totten lesten Aprilis ’75 om £
12 grooten vlaems zulcx hij verclaert heeft, rest £ 54. Ende alzoo Arent Verhooch als vooren versouckt
te rekenen met de Staten ende sustineert meer betaelt te hebben als schuldich te wesen. Ende heeft
desen rendant nijet meer ontfangen. Dus hijer memorie.
De zelve heeft tvoorsz. huijs van Hendrick Jansz. Persijn bewoont van maij ’75 totten lesten aprilis ’76
om twaelff ponden grooten vlaems als vooren rest £ 72. Ende om redenen voorsz. en heeft desen
rendant nijet meer ontfanghen. Dus hijer memorie.
Ende is dit huijs verhuijrt bij de Camer vande Reeckening Mr. Bernardus Welij procureur generael om
£ 66 ingaende maij ’76. Ende heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Een huijsken staende inde Koeckelaen toebehorende eenen blinde is bewoont bij Anna Jansdr. om £
7, rest £ 4-13-03. Ende zijn van desen rendant ontfangen. Dus hier £ 4-13-03.
Ende is tzelve huijs gegundt bij die vander financiën, Willem Willemsz. meester vanden scharpen
swaerde, blijckende bij acte vande Staten hier overgelevert. Dus hier nijet.
Jan Jansz. Sasboutsz. husinge staende naest de brouwerije vande Voetbooch is verhuijrt Jacob
Willemsz. schoemaker voor £ 24 ingaende prima maij ’76 eijndende ultima aprilis anno ’77 ende nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
4e somma £ 82-10-09.
Folio 24.
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Ander ontfanck van lantpachten.
Inden eersten Nootdorp.
Mr. Johan van Hooghelande tot Utrecht.
Vincent Cornelisz. bruijckt 2 margen ende 4 hondt lants tsiairs voor £ 11, rest vanden jaren ’72, ’73,
’74 ende ’75, £ 44. Ende alzoe desen huijrman gestorven is ende die erffgenamen nijet heeft weten te
bevraghen. Ende heeft desen rendant noch nijet ontfanghen. Dus hier memorie.
Kanttekening: Conform de rekening vande rentmeester Welij deses rendants voorsaet ende wort alhier genomen ter goeder
rekening alsoe al tgene des voor de pacificatie van Gent nijet ontfangen es geweest, achter volgende deselve pacificatie bij den
eijgenaer ontfangen moet worden. Blijct insgelijcx bij des rendants blaffart, hijer op gesien.

Pieter van Opmeer ende Fijtgen Jan Houtthuijndr.
Cornelis Harmensz. bruijct 7 margen 3 hont lants tsiairs voor £ 48 ende een kinneken boters tot
rantsoen, rest vande vier jaren voorsz. £ 192. Ende alzoo den bruijcker vertrocken is en heeft desen
rendant aen gheen betalinge konnen geraicken. Dus hijer memorie.
Mr. Johan van Hogelande tot Utrecht.
Vincent Cornelisz. op Nieuweveen bruijckt 16 hont lants legghende in den ban van Nootdorp tsiairs
voor £ 12, rest van de vier jaren voorsz. £ 48 ende noch nijet ontfangen om redenen voorsz. Dus hier
memorie.
Willem Vranckensz.
Hendrick Vranckensz. zijn broeder bruijckt £ 13½ hont lants tsiairs om £ 12, rest vande vier jaren
voorsz. £ 48. Alzoo desen huijrman bij de viandt gelopen is ende overzulcx alle zijne goeden
geannoteert en heeft desen rendant hier van nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Folio 25.
Overschie.
Joncker Johan van Matenes.
Maritgen Prooten bruijckt ontrent 2 hont tsiairs om £ 1, rest vande vier jaeren voorsz. £ 4. Ende
overmits haer doot noch nijet ontfangen. Dus hier niet.
Jonckheer Johan de Heuijter.
Neeltgen Thonisdr. bruijckt 12½ marghen tsiaers om £ 40 met een ham, rest vande jaren ’72 ende ’73,
£ 69 twee hammen. Ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75 bedragende ter somme van £ 80
2 hammen. Alzoo dese Neeltgen overleden is ende den boel genoechsaem desolaet leijt en heeft
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier nijet.
Joncker Johan van Matenes.
Adriaen Hubrechtsz. bruijckt 1½ margen des tsiairs voor £ 3, rest vande jaeren ’72 ende ’73, £ 7-0400. ende de pachten vande jaren ’74 ende ’75 gelijcke £ 7-04-00. Alzoo man ende wijff doot zijn ende
gheen erffgenamen desen rendant heeft weten te bevraghen. Dus hijer memorie.
Mr. Nicolaes vander Laen in Brabant.
Adriaen Pietersz. bruijckt 13 margen ende gheeft tsiairs van huijr voor den hoop £ 34, rest vande jaren
£ 72 ende ’73, £ 48 ende die gehele pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alzoo desen boel desolaet is
ende de voorn. Arien gaet wercken om een dachhuijr en heeft desen rendant noch nijet ontfangen.
Daeromme hier niet.
Joncker Phillips van Spangien.
Adriaen Pietersz. voorsz. bruijckt 5 margen tsiairs voor £ 20, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £
80 nijet nijet ontfangen om redenen voorsz. Dus hijer nijet.
Folio 26.
Pieter Jacobsz. tot Delff.
Leenert Maertensz. wedue bruijckt 12 margen tsiairs om £ 32 met een ham, rest vande jaren ’72 ende
’73, £ 42 en 2 hammen ende die volle pachten van de jaren ’74 ende ’75. Alzoo dese weedu verthoont
quitantie van Pieter Jacobsz. de annis ’72 ende ’73 ende overmits de wateren de annis ’74, ’75
quijtscheldinge versouckende is en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Johan de Heuijter.
Pieter Danielsz. bruijckt 18 margen tsiairs om £ 60 met een ham, rest van de jaren ’72 ende ’73, £ 84
ende die volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alzoo de voorn. Pieter Danielsz. sustineerde de
jaren ’72 ende ’73 betaelt te hebben Johan de Hoeijter ende overzulcx versouckt de betalinge
gevalideert te worden. Ende alzoo de verdere jaren tlant onder water gelegen heeft versouckende is
quijtscheldinge, heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen ses ponden. Dus hier £ 6.
Jan Jansz. Sasboudt.
Adriaen Gerritsz. bruijckt 8 margen tsiairs voor £ 36, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 68 ende de volle
pachte vande jaren ’74 ende ’75. Ontfangen ter goeder reeckening van Pieter Toll naesaet van
Adriaen Gerritsz. £ 13-06-00.
Joncker Phillips van Spaengien.
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Job Simonsz. wedue bruijckt 5 margen tsiairs om £ 38, rest vant jaer ’74, £ 38. Ende heeft desen
rendant ter goeder reeckening ontfanghen £ 18. Dus hijer £ 18.
Johan de Hoeijter van wegen Johanna van der Laen.
Pieter Cornelisz. Post bruijckt 4 margen 4 hont tsiairs om £ 22-15-00, rest vande jaren ’72, ’73, ’74
ende ’75, £ 96. Ende heeft desen rendant ter goeder rekening ontfangen £ 22. Dus hier de £ 22.
Folio 27.
Hendrick Simonsz. tot Delff.
Pieter Cornelisz. Berckels wedue bruijckt 5 margen tsiairs voor £ 20 met een achtendeeltgen boters,
rest vande jaren ’72 ende ’73, 25 ende volle pachten vande jaren ’74 ende ’75 ontfangen bij desen
rendant ter goeder reeckening £ 12. Dus hier £ 12.
Joncker Philips van Spangien.
Dzelve bruijct 3½ margen tsiairs om £ 21 met een paer capoenen, rest de volle pachten vande jaren
’72, ’73, ’74 ende ’75. Daervan bij desen rendant nijet ontfangen en is. Dus hier memorie.
Joncker Jan de Hueijter.
Dirck Maertensz. ende Cornelis Pietersz. Jonge bruijckt seven hont tsiaers om £ 6. Dan en heeft alsnu
gheen huijr ghemaickt, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 9 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende
’75 ende alsnoch nijet ontfangen bij desen rendant, want nijet jegenstaende alle diligentie en heeft den
bruijckers nijet weten te bevragen. Dus hijer memorie.
Joncker Philips van Spangien.
Dzelve bruijckt 2½ margen tsiairs voor £ 21 met twee capoenen, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 33
en 4 capoenen ende die volle pachten vande jaren ’74 ende ’75 ende alnoch omme redenen voorsz.
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Johan de Hoeijter.
Maerten Cornelisz. Berckel bruijckt 1½ margen tsiairs om £ 6, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 9 ende
de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende alzoo desen boel desolaet leijt en heeft desen
rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Joncker Pouwels van Assendelff tot Breda.
Pieter Oziersz. bruijckt 12 margen tsiairs voor £ 56, rest vande jaeren ’72 ende ’73, £ 76 ende de volle
pachten vande jaeren ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder rekening ontfangen £ 18.
Dus hijer £ 18.
Folio 28.
Mr. Cornelis de Jonge.
Cornelis Pietersz. Jonge bruijckt 4 margen tsiairs om £ 19-04-00 ende is hem tzelve lant verhuijrt bij
Pieter van der Goes ende dese rentmeester Welij om redenen voor £ 11 voor tjaer ’75, rest anno ’74,
£ 19-04-00 ende vant jaer ’75, £ 11. Ende heeft desen rendant ontfangen £ 11 verschenen anno ’75.
Dus hijer de voorsz. £ 11.
Mr. Jacob Verduijn.
Cornelis Jacobsz. Doelman bruijckt 3 margen tsiairs voor £ 34, rest van de jaren ’72 ende ’73, £ 29
ende die volle pachten vanden jaeren ’74 en ’75. Alzoo den huijrman sustineert dese huijre nijet meer
ofte hoger te wesen als £ 24 tsiairs ende oock mede quijtscheldinge is versouckende, heeft desen
rendant ter goeder reeckening ontfangen 17. Dus hier £ 17.
Joncker Philips van Spangien.
Cornelis Jacobsz. Hoorenwech bruijckt 4½ margen tsiairs om £ 13 een paer capoenen, rest de volle
pachten de annis ’72, ’73, ’74 ende ’75. Alzoo Cornelis Jacobsz. overleden is ende den boel desolaet
is een arme wedue achterlatende. Ende heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer nijet.
Joncker Jan de Hoeijter ende Claes van der Laen.
Jan Jansz. Brouck bruijckt 5 margen een hont 25 gaerden tsiairs voor £ 42 daer 2 marghen oflegghen
inden Hogenban, rest vanden jare ’75, £ 25-04-00. Ende alzoo den huijrman desen rendant gecort
heeft bij quijtscheldinge vande Staten £ 10-10-00. En heeft van desen nijet ontfangen als £ 14-14-00
als blijckt bij ordonnantie ende quitantie. Dus hijer £ 14-14-00.
Folio 29.
Catharijna van IJssendorn.
Cornelis Vranckensz. bruijckt 3 margen tsiairs om £ 16, rest vande jaren ’72 ende ’73, 24 gulden ende
de volle pacht de annis ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder rekening ontfanghen £ 12.
Dus hijer £ 12.
Hendrick Simonsz. tot Delff.
Ploen Cornelisz. bruijckt 2 margen tsiairs voor £ 15, rest vande jaren ’74 ende ’75, £ 30. Ende heeft
desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 3-15-00. Dus hier £ 3-15-00.
Mr. Arnout Sasbout.
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Pouwels Aertsz. bruijckt 11 margen 2 hont 81 roeden tsiairs voor £ 44-04-00, rest annis ’72 ende ’73,
£ 54 ende de volle pachten de annis ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening
ontfangen £ 3-10-00. Dus hijer £ 3-10-00.
Frans Adriaensz. tot Dordrecht.
Leenert Adriaen Egbrechtsz. bruijct 7 hont tsiairs voor £ 8-10-00, rest de annis ’74 ende ’75, £ 42.
Ende zijn bij desen rendant ontfangen aen gelde £ 11. Ende van die reste bedragende £ 6 is haer bij
den Staten quijtgeschouwen bij ordonnantie ende quitantie hier overgelevert. Dus hier de £ 11.
Jacob de Hoeijter.
Michiel Gerritsz. bruijckt 14 margen tsiairs voor £ 78, dan is bij de zelve ingehuijrt van Pieter van der
Goes als commissaris ende den rentmeester Welij den tijt van vijff jaren waer van teerste jaer
innegegaen is Petri ad Cathedram anno ’74. Te betalen deene helft Martini ende dander helft
Kersmisse om £ 65 rest de annis ’72 ende ’73, £ 97. Ende de volle pachten vande jaeren ’74 ende ’75.
Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 38. Dus hijer £ 38.
Folio 30.
Joncker Philips van Spangien.
Adriaen Claesz. bruijct 17 margen waer off die seven margen leggen in Bokelsdijck, tsiaers voor £ 100
ende een paer capoenen met een kennitgen boters. Heeft huijr gemaeckt voor een tijt van vijff jaren
ende dat voor derthien margen ingaende Petri ad Cathedram anno ’74 stijlo corij. Te betalen dene heft
Martini ende dander helft Corsmisse, tsiaers om £ 40. Rest vande jaeren ’72 ende ’73 £ 92 ende de
volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Bij desen rendant noch nijet ontfangen alzoo den bruijcker in
Walcheren vertrocken is. Dus hijer memorie.
D’zelve.
Willem Adriaensz. bruijckt 23 margen tsiaers voor £ 100. Heeft huijr gemaeckt vande 17 margen alzoo
die andere margentalen leggen in een ander jurisdictie. Ende dat voor tjaer ’74 de margen voor £ 410-00, te betalen dene helft Martini ende dander helft Kersmisse, tsiaers tsamen £ 76-10-00. Rest de
annis ’72 ende ’73, £ 146 ende de volle pachts de annis ’74 ende ’75. Van alle welcke pachten desen
rendant ter goeder reeckening ontfangen heeft £ 66. Dus hijer £ 66.
Dirck Corstensz. van Alckmade.
Jan Pietersz. van Dijck bruijckt 2 margen tsiairs voor £ 7-10-00, rest vande jaeren ’72 ende ’73, ’74
ende ’75, £ 30. Maer alzoo den huijrman overleden is ende zijn wedue in Seelant vertrocken en heeft
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer niet.
D’zelve.
Dirck Harmansz. bruijckt 6 margen 4 hont tsiairs voor £ 21 met een ham, rest de annis ’72 ende ’73, £
38 en 2 hammen, offslaende £ 13 van dese somme ende de volle pachten annis ’74 ende ’75. Ende
heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 6. Dus hijer £ 6.
Folio 31.
Heer Andries capellaen tot Delff.
D’zelve Dirck Harmansz. bruijckt 2 margen tsiairs om £ 6 ende een mengelen rooms, rest vande jaren
’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 24 en 4 mengelen rooms. Op welcke pachten ende over teerste termijn vande
quijtscheldinge desen rendant ontfangen heeft £ 6. Dus hier £ 6.
Prima somma £ 278-05-00.
Maeslant.
Jan van Renes.
Pieter Vranckensz., nu Philps Lenertsz. zijn naesaet bruijct 1 margen tsiairs om £ 6, rest de annis ’74
ende ’75, £ 12. Vande welcke den huijrman quijtscheldinge versouckende is. Ende heeft oversulcx
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier niet.
Jouffrou Geertruijt Pijns.
Jan Dircxz. ende Engel Engelsz. bruijcken 4 margen 3 hont 84 roeden 4 voet 1½ duijm tsiairs voor £
17 ende een goede ham ofte 15 st. daer voor. Ende wort nu allen gebruijckt bij de wedue van Engel
Engelsz., rest de annis ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 71. De welcke bij desen rendant noch nijet ontfangen
zijn alzoo beijde de huijrluijden doot zijn ende daer en boven die wedue van Engel Engelsz. verthoont
heeft quitantie de annis ’72, ’73 verzouckende omme die zelve gevalideert te mogen worden,
mitsgaders vande andere jaren quijtscheldinge. Dus hijer nijet.
Folio 32.
Het volgende item is doorgehaald en niet afgemaakt.
Dzelve.
Ghijs Hubrechtsz. bruijckt een alzulcken parcheel lants als zijn huijsfrou placht te gebruijcken met
Engel Engelsz.
Jouffrou van Drooghendijck.
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Elizabeth, Jacob Mathijsz. wedue bruijckt 7½ margen tsiairs voor £ 44 ende ingehuijrt bij Jan Jacobsz.
haren zoon van Pieter vander Goes als commissaris ende desen rentmeester den tijt van drie jaren,
ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 tsiairs om £ 29, rest de annis ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 175. Die
welcke noch nijet ontfangen zijn alzoo de wedue in Walcheren vertrocken is. Dus hier memorie.
D’zelve Ghijs Hubrechtsz. bruijckt een alzulcken parceel lants als zijn huijsfrou plach te gebruijcken
met engel Engelsz. ende Jan Dircxz., gelegen in Spijckerhouck voor £ 9 met een goede ham ofte een
pont daer voor, rest vande jaren voorsz. £ 36 en 4 hammen. Die welcke om redenen voorsz. noch nijet
ontfangen zijn. Dus hier memorie.
Hendrick Goudt.
Anchem Gerritsz. ende Pieter Sphrichgen bruijcken zekere weergens genaempt tNoort Nijeuwelant,
tsiairs om £ 60 rest van de vier jaren voorsz. £ 240 ende alzoe den boel van Pieter Spronsen desolaet
is ende Anchem sustineert anno ’72 betaelt te hebben Mr. Cornelis van Alphen als rentmeester van
Hendrick Goudt ende anno ’73 betaelt te hebben in handen vanden greffier Ernst ende voorts dat
tzelve lant wtgedolven is ende eensdeels ledich gelegen heeft doert maicken vande fortresse op
Maeslant. Dus hijer memorie.
Sluijs ende Foppenpolder.
Gerrit Roeloffsz. tot Leijden.
Leenert Jansz. Patijn bruijckt 1½ margen tsiairs voor £ 9 rest vande vier jaren voorsz. £ 36. Ende
overmits man ende wijff beijde overleden zijn die molen ende huijs verbrandt zijn ende heeft desen
rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 33.
Jan van Renes.
Ploen Adriaensz. bruijckt zeven hont tsiairs om £ 8, rest van de jaeren ’74, £ 8 die welcke noch nijet bij
desen rendant ontfangen zijn alzoo den bruijcker gedepaupereert is, tlandt onder water ende die
molen verbrant is. Dus hier memorie.
Jouffrou Geertruijt Pijns.
Cock Gerritsz. mette kinderen van Pieter Florisz. bruijckt 5½ margen tsiairs om £ 36 ende een ham
ofte een pont daervoor, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 148. Alzoo de huijrluijden deser
werelt overleden zijn ende den boel van Cock Gerritsz. geheel desolaet is, huijsen ende molens
verbrant zijn. En heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Jan van Renes.
D’zelve bruijckt 1½ margen tsiairs voor £ 8, rest vande vier jaren voorsz. £ 32 ende mede nijet
ontfangen om redenen voorsz. Dus hier memorie.
Die Cathusers van Geertruijdenberch.
Ploen Adriaensz. bruijckt 5½ margen lants deurgaens leggende tsiairs voor £ 26. Dan is hem tzelve
lant bij Pieter van der Goes ende den rentmeester Welij om redenen gegunt voor de jare ’75 voor £
10, rest vande jare ’72 ende ’73, £ 41 ende vant jaer ’74, £ 6. Van alle welcke desen rendant noch
nijet ontfangen heeft, maer is ondersproken dat hij vande pachten ter goeder reeckening zal betalen
de nieuwe molens ende andere ongelden. Dus hier memorie.
Jouffrou Geertruijt Pijns.
Cock Gerritsz. bruijckt 2½ margen tsiairs voor £ 16-16-08, rest de annis ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 6706-08. Ende en heeft desen rendant noch nijet ontfanghen omme redenen voorsz. alzoo hij doot is
ende den boel desolaet leijt. Dus hier memorie.
D’zelve.
Willem Adriaensz. Vervliet bruijct 18 margen tsiairs om £ 60, dan was hem tzelve lant gegunt voor den
jare ’75 bij Pieter van der Goes ende den rentmeester Welij voor £ 42, rest de annis ’72 ende ’73, £ 70
ende de volle pacht vant jaer ’74 ende opt jaer ’75 £ 12. Ende heeft desen rendant ter goeder
reeckening ontfangen £ 12. Dus hijer £ 12.
Folio 34.
Commenduijrs polder.
Adriaen van Mathenes wten naeme van zijn suster, huijsfrou van Arent van Bonenburch.
Adriaen Steffensz. bruijckt negen margen den hoop tsiairs voor £ 41, rest vande jaren ’72, ’73, ’74
ende ’75, £ 164. Ende alzoo dit een desolaten boel is en heeft desen rendant vande jaren ’72, ’73, ’74,
’75 nijet ontfangen, maer anno ’76 is dit lant ter prentie van Adriaen Arlewijnsz. van der Made ende
Hendrick Aemsz. van der Burch als commissarissen opten 24 e junij gehuijrt tlopende jaer ’76 bij Cors
ende Goris Hugensz. gebroeders van Leckerkerck tegens vier ponden de margen onder conditie dat
de rentmeester de ongelden sal betalen ende bannewercken sal moeten doen maicken. Comt over de
negen margen £ 36. Alle welck bij desen rendant ontfangen zijn. Dus hier £ 36.
Pieter Simonsz. tot Amsterdam.
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Cornelis Dircxz. van wegen Geertgen Thijmansdr. bruijckt 5½ margen lants den hoop tsiairs voor £ 24,
rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 96. Ende alzoo den huijrman sustineert betaelt te hebben
annis ’72, ’73 ende die vordere jaren onder water gelegen hebben ende versouckt zijn betalinge
gevalideert te mogen worden ende quijtscheldinge vande jaren ’74, ’75. Ende heeft desen rendant
alsnoch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Die wedue ende erffgenamen van Michiel Jansz. cum socijs.
Frans Jansz. bruijckt 3½ margen lants tsiairs om £ 17. Dan derffgenamen voorsz. sustineren dese
landen nijet behooren geannoteert te zijn, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 68. Alzoo de
derffgenamen van Michiel Jansz. sustineren dese landen qualicken geannoteert ende de selve zekere
weeskinderen toe te behoiren. Ende heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 35.
De zelve.
Heijman Jacobsz. ende Neelman Dircxz. bruijct 12 margen tsiairs om £ 58, rest vande jaren ’72, ’73,
’74 ende ’75, £ 82, die welcke om redenen voorsz. nijet ontfangen zijn. Dus hier memorie.
Dijckpolder.
Mr. Gerrit van der Laen, nu Claes van der Laen.
Jan Claesz. opte Houff bruijckt 15½ margen tsiairs voor £ 80. Dan is dit lant ingehuijrt den tijt van drie
jaren van Pieter van der Goes ende desen rentmeester ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 bij
Claes Simonsz. zijnen vader tsiairs voor £ 66, rest de annis ’72 ende ’73, £ 140 ende de volle pachte
vande jaeren ’74 ende ’75. Alzoo Jan Claesz. ende zijn huijsfrou beijde overleden zijn ende den boel
bij beneficie inventaris aengetast wort en heeft desen rendant vande jaren ’72, ’73, ’74, ’75 nijet
ontfangen. Maer de anno ’76 ter goeder reeckening ontfangen van Claes Simonsz. zijn vader £ 28.
Dus hier £ 28, £ 27.
Gerrit Roeloffsz. ende Dirck Jacobsz. de gorter.
Frans Adriaensz. bruijct 6½ margen tsiairs voor £ 48, rest de annis ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 192. Alzoe
de huijrluijden doot zijn ende den boel desolaet leijt en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus
hier memorie.
Jan Hoeijter.
Antonis Florisz. bruijckt 20 hont om 22 ponden tsiairs met een ham, rest opt jaer ’73, £ 12 en 2
hammen ende de volle pacht de annis ’74 ende ’75. Alzoo desen huijrman sustineert in handen
vanden Hoeijter de rest de anno ’73 betaelt te hebben ende die verdere jaren tlant wter huijre leedich
gelegen te hebben. Ende heeft desen rendant noch nijet ontanghen. Dus hier memorie.
Folio 36.
Joncker Johan van Renes.
Annitgen Vranckendr. wedue van Huijch Voppensz. bruijckt 4½ hont tsiairs om £ 5, rest de annis ’72,
’73, ’74 ende ’75, £ 20. Heeft gebleken bij certificatie betaelt te hebben annis ’72, ’73 ende bij den
Staten gevalideert ende anno ’74 is geremitteert ende anno ’75 is bij desen rendant ontfangen,
bedragende £ 5. Ende wort van dese quijtscheldinge gedoceert folio 41, beghinnende Annitgen
Vrancken, nu derffgenamen. Dus hier de voorsz. £ 5.
Pieter van Opmeer.
Cornelis Adriaensz. naesaet van Pieter Pietersz. bruijckt 7 margen tsiairs voor £ 49 ende een
kinneken boters, rest van de jaeren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 81-04-00 een vat boters. Alzoe de jaeren
’72, ’73 bij den eijghenaer dese pachter zelffver ontfangen zijn ende die andere jaren onder water
ende bij den viant geoccupeert zijn geweest. En heeft desen rendant vant vierde paert van desen in
annotatie wesende nijet ontfangen. Dus hier niet.
Johan de Hoeijter.
Jan Claesz. opte Houff bruijckt 7 margen lants tsiairs om £ 50, rest vande jaren ’73, ’74 ende ’75, £ 50.
Ende van desen noch nijet ontfangen bij desen rendant om redenen int 5 e voorgaende artikel verhaelt.
Dus hier nijet.
Joncker Pieter van Bronckhorst.
Pieter Sprunssen bruijckt 16 margen 1 hont ende 14 roeden tsiairs voor £ 111-01-06 met noch vier
paer cappoenen ofte 15 st. voor elck paer. Ende is dit lant ingehuijrt van Pieter van der Goes ende
desen rentmeester voor den tijt van drie jaren, ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 bij Jan
Leenertsz. om £ 67. Rest van de jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 450-06-00. Ende alzoo dit een
desolaten boel is ende opte presentie gedisputeert wort en heeft dese rendant noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Folio 37.
Joncker Jan de Hoeijter.
Jan Cornelisz. wonende tot Monster bruijckt 4 maregen tsiairs voor £ 28, rest vande vier jaren voorsz.
£ 112. Ende alzoo desen huijrman sustineert betaelt te hebben de pachten de annis ’72, ’73 gevallen
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in handen vanden Hoeijter ende de jaren ’74, ’75 tlant wter huijr onder water gelegen te hebben. En
heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier nijet.
Mr. Cornelis de Jonge.
Cornelis Jan Hermansz. ende Vranck Reijersz. bruijct 16 margen lants den hoop tsiairs voor £ 118-1500 ende twee paer capoenen ofte een pont daer voor. Ende is dit lant bij Pieter van der Goes als
commissaris ende desen rentmeester Vranck Reijersz. verhuijrt voor tjaer ’76 om £ 56, rest vande jare
’72 ende ’73, £ 197-10-00 ende de volle pachte vanden jare ’74 ende ’75. Maer alzoo Cornelis Jan
Hermansz. overleden is ende den boel bij beneficie inventaris aengetatst wort en heeft desen rendant
noch nijet ontfangen vande jaren ’72, ’73, ’74, ’75. Ende Vranck Reijersz. verclaert zijn portie de annis
’72 ende ’73 betaelt te hebben. Ende heeft desen rendant overzulcx van Vranck Reijersz. portie ende
van vordere jaren ter goeder reeckening ontfangen £ 36-18-06. Dus hijer £ 36-18-06.
Heuijters geslacht.
De zelve Cornelis Jan Hermansz. bruijckt 8 hont tsiaers voor £ 8, rest van de jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 32. De welcke bij desen rendant om redenen voorsz. noch nijet ontfangen zijn. Dus hier nijet.
Folio 38.
Jan de Hoeijter.
Jacob Pietersz. bruijckt 10 margen lants tsiairs den hoop voor £ 90 met huijs, schuijr, barch, geboomte
daer op staende ende boomgaert, tsiairs om £ 90, rest de annis ’72 ende ’73, £ 148 ende de volle
pacht vant jaer ’74 ende vant jaer ’75, £ 77. Ende alzoo Jacob Pietersz. verthoont 2 quitantien de
annis ’72 ende ’73, betaelt te hebben. Versouckende overzulcx deselffde gevalideert te mogen
worden ende vande vordere jaren quijtscheldinghe is versouckende, heeft desen rendant ter goeder
reeckening ontfangen £ 6. Dus hijer £ 6.
Jan Sasboudt.
Cornelis Jansz. wten naem van Geertgen Thijmansdr. bruijckt 3 margen tsiairs voor £ 18, rest vande
jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 72. Ende alzoo Cornelis Jansz. verthoont de anno ’72 quitantie betaelt te
hebben in handen van Jan Sasboutsz. ende daer en boven Aechgen Jans zijn dochter sustineert
tvoorsz. landt haer bij cavelinge aengecomen te zijn met een opstal van 18 gulden tsiairs, daer
ontfanger van is Mr. Arent Vranckesz. van der Meer. En heeft desen rendant noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Gerrit Roeloffsz. tot Delff.
Frans Adriaensz. aen de Oostgaech bruijckt 3 margen tsiairs voor £ 24 ende een ham, rest vande vier
jaren voorsz. £ 96 en 4 hammen. Daer van overmits zijn doot nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Pieter van Bronckhorst.
Jan Vranckesz. aen de Oostgaech ende Jan Claesz. opte Houff bruijckt 8 marghen tsiairs voor £ 64,
rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 108 ende de volle pachten de annis ’74 ende ’75. Alzoo desen Jan
Claesz. boel alst vooren bij beneficie inventaris geregiert wort ende overzulx dese landen veel
ongelden vande verlopen jaren ten achteren zijn, zoo zal Jan Vranckesz. bij provisie de ongelden
betalen ter goeder reeckening. Ende is overzulx bij desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 39.
Adriaen Bartelsz. in Brabant.
Jan Vranckesz. voorsz. bruijckt alleen 3 margen provelant tsiairs voor £ 17, rest van de jaren ’72, ’73,
’74 ende ’75, £ 68. Alle welcke pachten bij desen rendant noch nijet ontfangen zijn alzoo Jan Vranck
verthoont quitantie de annis ’72 ende ’73 ende versouckende de zelve gevalideert te mogen worden
ende vande vordere jaren desgelijcx quijtschelinge versouckende is. Dus hier memorie.
De Carthuijsers van Geertruijdenberch.
Cornelis Jan Hermansz. bruijckt 3 margen 3 hont tsiairs voor £ 24, rest vande vier jaren voorsz. £ 96
die welcke noch nijet ontfangen zijn om redenen hier vooren folio 37 verhaelt. Dus hijer memorie.
Idem bruijckt van Lindano 4 margen tsiairs voor £ 20, rest vande vier jaren voorsz. £ 80. Ad idem uts.
Dus hier memorie.
Carthusers van Geertenberch.
Floris Gerritsz. bruijckt 10 hont lants de margen voor £ 7 tsiairs, rest vande vier jaren voorsz. £ 28.
Dese huijrman is overleden ende van dese wort verantwoort folio 48 artikel 3, beghinnende Floris
Gerritsz. Dus hier memorie.
De zelve.
Jan Jansz., Joris Lourisz. ende die wedue van Jacob Adriaensz. bruijckt tsiairs 5½ margen om £ 40,
rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 62 ende de volle pacht vande jaren ’74 ende vant jaer ’75 nijet alzoo
dese huijrluijden verthonen quitantie de anno ’72 ende versouckende zijn de zelve gevalideert te
mogen worden, mitsgaders quijtscheldinge van vordere jaren. Heeft dese rendant bij provisie ende ter
goeder reeckeninge ontfangen £ 15. Dus hijer £ 15.
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Folio 40.
Cralinger polder.
Cornelis van Halmale.
Leenert Ghijsbrechtsz., Simon Jansz. ende Pieter Pouwelsz. bruijckt 2 derdendelen van seven
margen lants den hoop sonder maet, tsiairs voor £ 32-14-00, rest opte jaren ’72 ende ’73, £ 44-08-00
ende de volle pacht vanden jare ’74 ende ’75. Ende alzoo Leenert Ghijsbrechtsz. verthoont heeft 2
quitantien de annis ’72, ’73 ende vant jaer ’74 quijtscheldinge versouckende is, heeft dese rendant
ontfangen bij puisie tjaer pachts ’75 verschenen. Twelck de voorn. Leenert Ghijsbrechtsz. ende Jan
Jansz. van Adriaen Arlewijnsz. van der Made ende Hendrick Aemsz. van der Burch gebruijckt hebben
den 7e augusti anno ’76 den tijt van 7 jaren, tsiairs voor £ 25, anno ’75 teerste jaer. Dus hijer £ 25.
Hendrick van Rienevelt.
Leenert Ghijsbrechtsz. voorsz. bruijckt alleen ses margen 2 hont tsiairs voor £ 41 ende is tzelve lant bij
den zelven ingehuijrt van Adriaen van der Maede ende desen rentmeester den tijt van drie jaren,
ingaende teerste jaer ’76, tsiairs voor £ 28, rest van de jaren ’72 ende ’73, £ 58 ende vant jaer ’74
ende ’75 de volle pachten. Alzoo Leenart Ghijsbrechtsz. sustineert annis ’72, ’73 betaelt te hebben
daervan dat hij Welij rentmeester quitantie verthoont heeft ende vande vordere jaren quijtscheldinge
versouckende is, heeft desen rendant ter goeder reeckeninge ontfangen £ 18. Dus hijer £ 18.
Niclaes van der Laen.
Dirck Antonisz. Coninck ende Willem Doensz. bruijcken 12 margen den hoop zonder maet, tsiairs voor
£ 54, rest vanden jaere ’73, 42. Ende vande jaren ’74 ende ’75 de gehele pachte. Alzoo Dirck
Antonisz. vande reste de anno ’73 ende vant jaer ’74 quijtscheldinge verzouckende is ende zedert die
landen ledich onder water gelegen hebben. En heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer
memorie.
Mr. Arnout Sasbout.
Doen Cornelisz. in Burgersdijck bruijckt 4½ margen tsiairs voor £ 26, rest vande jaren ’72 ende ’73, £
34 ende vande jaeren ’74 ende ’75 de volle pachten ontfangen bij desen rendant £ 8 als reste de anno
’72. Noch ontfanghen £ 39 als een gerechte helfte de annis ’73, ’74, ’75, monterende tsamen ter
somme van £ 47. Ende de ander helft de annis ’73, ’74, ’75 is den huijrman quijtgeschonden bijden
Staten, blijckende bij oronnantie ende quitantie hijer overgelevert. Dus hier £ 47.
Folio 41.
Joncker Pieter van Bronckhorst.
Annitgen Vrancken wedue wijlen Huijch Voppensz., nu haer erffgenamen bruijcken 6½ margen tsiairs
voor £ 54, hoewel nochtans de huijrcedulle nijet meer en houdt dan £ 39, rest de annis ’72 ende ’73, £
68-17-00 ende die volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alsoo blijckt bij quitantie geannexeert
aende quijtscheldinge de jaeren ’72 ende ’73 betaelt te zijn. Blijct noch bij de selffde ordonnantie
vande Staten geremitteert te zijn die helft vant jaer ’74 ende vande 4½ hont vooren folio 36 verhaelt,
de gehele pacht vant jaer ’74. Ende anno ’75 heeftet lant onder water ongebruijckt gelegen zulcx dat
bij desen rendant ontfangen is de helft vande pacht de anno ’74 bedraghende £ 19-10-00. Dus hier £
19-10-00.
Gerrit Roeloffsz.
Simon Jansz. bruijckt 4 margen tsiairs voor £ 34, noch een vet lam, een paer capoenen ende een
ham, rest vande jaeren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 134, 4 lammeren 4 capoenen. Ende alzoo dese Simon
Jansz. overleden is ende den rendant gheen erffgenamen heeft konnen bevragen. Daeromme noch
nijet ontfangen. Dus hijer nijet.
Joncker Pieter van Bronckhorst.
Elias Vranckensz. bruijckt 4 marghen 1 hont den hoop tsiairs voor £ 25, rest over de vier jaren voorsz.
£ 100. Dese boel is desolaet volghende die verclaringe van Latenburch als curateur geordonneert.
Ende heeft den rendant vanden zelffden Latenburch ontfangen £ 20. Dus hier £ 20-18-00.
Dzelve.
Pieter Jacobsz. in Burgersdijck bruijckt 9 morgen 3 hont ende 25 roeden, de margen voor £ 7 ende
over den hoop 2 coppel capoenen ofte 15 st. voor tcoppel, facit tsiairs £ 67-10-09. Ende is ingehuijrt
bij eenen Thonis Jansz. van Pieter van der Goes als commissaris ende dese rentmeester den tijt van
drie jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1576, tsiairs voor £ 37. Rest van de vier jaren voorsz. £
270-03-04. Alzoo den huijrman overleden is ende den boel desolaet leijt en heeft dese rendant noch
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 42.
Niclaes van der Laen.
D’zelve bruijckt noch een margen tsiairs voor £ 6-10-00, rest vande vier jaren voorsz. £ 26. Nijet
ontfangen om redenen voorsz. Dus hijer memorie.
Heer Victor Hendericxz. Bogge tot Delft.
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D’zelve bruijckt noch 5 margen tsiairs voor £ 30-14-00 een ham een coppel capoenen, rest vande vier
jaren voorsz. £ 122-16-00, 4 paer capoenen 4 hammen. Ende van gelijcke om redenen voorsz. nijet
ontfangen. Dus hijer memorie.
Johan van Renes.
Boon Dircxz. bruijckt 2 margen 1½ hont tsiairs voor £ 16 een ham ofte 30 st. daer voor, rest vande
jaren ’74 ende ’75, £ 35. Hijer van getogen £ 0-13-06 welck Boen Dircxz. desen rendant gecort heeft
ter cause van 9 st. omgeslagen op de margen anno ’75, daer van den eijgenaer dragen moet 6 st.
Blijft ontfangen £ 34-06-06 alle welcke £ 34-06-06 bij desen rendant ontfangen zijn. Ende den 19 e
martij anno ’76 is dit lant bij den commissaris Adriaen Arlewijnsz. van der Made ende Hendrick
Adamsz. van der Burch verhuijrt Walich Pietersz. molenaer den tijt van vijf jaren, tsiairs tot 17½ gulden
anno ’76 teerste jaer. Welcke £ 17½ verschenen anno ’76 bij desen rendant mede ontfangen zijn.
Ende comt tsamen mette voorsz. £ 34-06-06 ter somme van £ 51-16-06. Dus hijer £ 51-16-06.
Pieter van Opmeer.
D’zelve Boon Dircxz. bruijckt noch 11 margen lants tsiairs om £ 88 waervan alleen een vierde paert in
annotatie is, ende een kinneken boters een goede ham ende een paer capoenen, rest vande 4 jaren
voorsz. £ 352 een vat boters 4 paer capoenen ende vier hammen. Alzoo Boon Dircxz. verclaert de
jaren 72, 73 betaelt te hebben ende vande jaren ’74 ende ’75 quijtscheldinge versouckende is en heeft
dese rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 43.
Mr. Cornelis Jonge.
Vranck Dircxz. bruijckt 7 margen tsiairs voor £ 52 ende is tzelve lant van Pieter van der Goes ende
Welij rentmeester ingehuijrt den tijt van drie jaren, ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 bij Vranck
voorsz. tsiairs om £ 29-08-00. Rest van de jaren ’72 ende ’73, £ 83 en 2 paer capoenen ende over de
jaren ’74 ende ’75 de volle pacht. Ende heeft dese rendant op dit ende het ondergeschreven articel ter
goeder reeckening ontfangen £ 30. Dus hijer £ 30.
D’zelve bruijckt vanden zelven 4½ marghen tsiairs voor £ 33 ende is ingehuijrt den tijt van drie jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 van Pieter van der Goes als commissaris ende Welij
rentmeester bij den voorsz. Vranck tsiairs voor £ 18. Rest vanden jare ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 182.
Van dese ontfanck is verantwoort bij dese rendant int voorgaende artikel. Ende alzoo Vranck Dircxz.
vande reste quijtscheldinge versouckende is en heeft dese rendant nijet meer ontfangen. Dus hijer
memorie.
Cornelis van Halmale.
Cornelis Dircxz. wonende in de Liere bruijckt een derdendeel van 7 margen tsiairs om £ 18, rest
vanden jaren ’72 ende ’73, £ 30 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alzoo Cornelis
Dircxz. overleden is ende zijne wedue vertrocken is en heeft dese rendant noch nijet ontfangen. Dus
hier memorie.
De Carthuijsers van Geertruijdenberch.
Adriaen Steffensz. bruijckt ontrent 4½ margen tsiairs voor £ 31, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75,
£ 124. Alzoo Adriaen Steffensz. overleden is ende den boel genoech desolaet is, vanden welcke Mr.
Jan van Santwaert curateur geordonneert is ende opte preferentie gedisputeert wort en heeft dese
rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 44.
De selve Carthuijsers.
Boon Dircxz. bruijckt 3½ margen tsiairs om £ 25, rest de anno ’73, £ 25. Alzoo Boon Dircxz. verclaert
anno ’73 betaelt te hebben in handen van Pieter van Opmeer bij quitantie welcke hij versouckt
gevalideert te mogen worden. En heeft dese rendant tzelve alsnoch nijet ontfangen, maer de pacht de
anno ’74 heeft desen rendant ontfangen ende tjaer ’75 heeft Boon Dircxz. betaelt volgende zijn
verclaringhe heer Otho van Egmont als tzelve beleent hebbende. Dus hijer alleen de pacht de anno
’74 belopende £ 25.
Kanttekening: Blijct bij tregister vande verpandingen folio 339 dese partij bij Willem Arentsz. coorncooper in pantschap
genoemen te zijn.

Pieter van Opmeer.
D’zelve Boon Dircxz. bruijckt in erffpacht 2 margen tsiairs om £ 4-10-00, rest vande jaren ’72, ’73, ’74
ende ’75, £ 18. Van dese is in annotatie een vierde paert ende alsoo Boon Dircxz. verclaert de jaeren
’72, ’73 betaelt te hebben ende vande vordere jaeren quijtscheldinghe versouckende is, heeft desen
rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
De Carthuijsers van Geertruijdenberch.
Cornelis Jan Hermansz. bruijckt 7½ hont tsiairs voor £ 7-10-00 rest vande vier jaren voorsz. £ 30.
Ende en heeft van desen den rendant noch nijet ontfangen om redenen vooren folio 37 verhaelt. Dus
hijer memorie.
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Kanttekening: Dese 7½ hont zijn begrepen inde 3 margen 3½ hont hier voren folio 39 gementioneert. Nota dat dese 7½ hont bij
heer Otto van Egmont belient es volgende tregister van verpandingen folio 182 verso.

D’zelve.
Louris Jansz. ende nu derffgenamen bruijckt 7½ hont tsiairs voor £ 8, rest vande jaren ’72 ende ’73, £
13 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alzoo Louris Jansz. ende zijn huijsfrou beijde
overleden zijn ende nijemant hem erffgenaem fundeerde en heeft desen rendant de annis ’72, ’73, ’74
ende ’75 nijet ontfangen. Ende den 1 e augusti anno ’76 heeft Pieter Jansz. Slooff dit lant ingehuijrt van
commissarisen voorsz. tot 6 gulden tsiairs anno ’76 teerste jaer. Ende heeft desen rendant ter goeder
reeckening vant jaer ’76 ontfanghen £ 5. Dus hijer £ 5.
Folio 45.
D’zelve.
De weduwe van Joris Jorisz. bruijckt 3½ margen tsiairs voor £ 21, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 84. Alzoo derffgenamen van dese wedue sustineren anno ’72 betaelt te zijn in handen van
Pieter van Opmeer als doen ter tijt rentmeester wesende ende die quitantie vandien gegeven te
hebben Pieter van der Goes als rentmeester vande geannoteerde goeden nu reeckenmeester des
conincx ende den selven erffgenamen bij ordonnantie van den Staten quijtgeschouden zijn tjaer ’74
ende de helft vant jaer ’75. Heeft desen rendant ontfangen tjaer pachts van ’73 ende de helft vande
pacht van ’75 monterende ter somme van £ 33 ende die reste bij ordonnantie vande Staten ende
quitantie hijer overgelevert, quijtgeschouwen. Dus hijer £ 33.
D’zelve.
Willem Hugesz. als getrout hebbende Maritgen, Floris Vranckensz. wedue bruijckt 7½ hont tsiairs voor
£ 8, rest over de 4 jaren voorsz. £ 32. Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 11
ende vande vordere somme wort versocht quijtscheldinge. Dus hier £ 11.
Catharina van IJssendoren.
Joris Jorisz. wedue bruijckt 10 margen tsiairs voor £ 48, rest vande jaren ’72, ’73, ’74, ’75, £ 192. Ende
alzoo derffgenamen bij quitantie verthonen betaelt te hebben de voorn. Catharijna van IJssendoren
annis ’72, ’73 ende vande vordere jaren quijtscheldinge versouckende zijn, heeft desen rendant bij
provisie ende ter goeden reeckening ontfangen £ 18. Dus hier £ 18.
Folio 46.
Govert IJsbrantsz.
Pieter Willemsz. wonende inde Liere bruijckt 2 margen tsiairs voor £ 14 ende een paer capoenen, rest
vande jaren ’72 ende ’73, £ 18 twee paer capoenen ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75.
Ende alzoo de huijsfrou van Govert IJsbrantsz. present es, comt in annotatie de helft. Ende want
Pieter Willemsz. in een seer sobere staet sittende quijtscheldinge verzouckt en heeft desen rendant
noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Jasper Gillisz. heeft in huijre genomen vande rentmeester in presentie vandenm commissaris Simon
Storm Gerritsz. zeecketre boomgaert ghenaemt Semijntgens boomgaert groot ontrent 1½ margen min
een hondt leggende inden ambachte van Maeslant, toebehoort hebbende joncker Hendrick van
Rienevelt wonende tot Utrecht. Ende dat voor den tijt van vijff jaren, daer aff teerste jaer wesen zal
anno 1573, tsiairs om negen ponden grooten vlaems vrijs gelts van als. Rest anno ’75, £ 15 alle
welcke £ 15 bij desen rendant ontfangen zijn. Dus hier £ 15.
Duijffpolder.
Johan van Mathenes.
Jan Gerritsz., nu Adriaen Cornelisz. buijrman naesaet vande voorsz. Jan Gerritsz. bruijct 4 margen
lants den hoop tsiairs om £ 41, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 20 ende die volle pachten vande jaren
’74 ende ’75. Ende alzoo dese Jan Gerritsz. in een seer soberen staet sonder neringe is sittende
quijtscheldinge verzouckende is. En heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 47.
Pieter Jacobsz. brouwer tot Delff.
Adriaen Allertsz. bruijckt 4 margen lants tsiairs voor £ 15, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 60.
Ende alzoo Adriaen Allertsz. overleden is ende die erfgenamen verthonen quitantie de annis ’72, ’73
betaelt te hebben in handen van Pieter Jacobsz. ende sustineren de jaren ’74, ’75 wter huijre onder
water gelegen te hebben. Alzoo dat desen rendant noch nijet ontfangen heeft. Dus hier memorie.
Jouffrou van Offem.
Gerrit Maertensz. bruijckt 4 margen lants tsiairs voor £ 18 met een ham, rest vande jaren ’72 ende ’73,
£ 25 ende de volle pachten vanden jaren ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder
reeckening ontfanghen £ 6. Dus hier £ 6.
Govert IJsbrantsz.
Hubrecht Cornelisz. tSchipluijden bruijckt 14 hont lants voor £ 11-06-00, rest vande jaren ’74 ende ’75,
£ 22-10-00. Ende alzoo de huijsfrou van Govert IJsbrantsz. present is, compt in annotatie de helft.
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Maer alzoo tlant annis ’74, ’75 wter huijr onder water gelegen heeft en heeft desen rendant nijt
ontfangen. Dus hier memorie.
Oudercamp.
Jouffrouwe Geertruijt Pijns.
Cornelis Cornelisz. Tou bruijckt 4 margen 5 hont den hoop tsiairs voor £ 45 ende een paer capoenen,
rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 52 en 2 paer capoenen ende de volle pachten vande jaren ’74 ende
’75. Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 11-11-00. Dus hier £ 11-11-00.
Carthuijsers van Geertruijdenberch.
Annitgen Florisdr. wedue wijlen Joris Jorisz. bruijckt 3 margen lants tsiairs voor £ 18, rest vande jaren
’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 72. Alzoo derffgenamen van Annitgen Floris sustineren dit parceel lants
tzelfde te wesen tgunt vooren folio 45 vernatwoort is en heeft desen rendant hier van nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Kantekening: Loquesier hijer van metten rentmeester alsoe de huijen discrepeert vant lant hijer voren folio 45 gestelt, dat oock
bijden blaffart van dit convent bevonden wort twee partijen, deen van 3 (margen) ende dander van 3½ margen bij dese weduwe
gebruijct te zijn

Folio 48.
D’zelve.
Cornelis Jan Gerritsz. bruijckt 10 margen lants tsiairs voor £ 60 ende is tzelve lant den ouden huijrman
gegunt bij Welij ende Pieter van der Goes voor tjaer ’75 om redenen van £ 10, rest annis ’72 ende ’73,
£ 83 ende de pachte vanden jare ’74. Up alle welcke pachten desen rendant ter goeder reeckening
ontfanghen heeft £ 19-02-00. Dus hier £ 19-02-00.
D’zelve.
Floris Gerritsz., nu Pieter IJsbrantsz. Bos zijn naesaet bruijckt ses margen lants tsiairs om £ 42, rest
vant jaer ’73, ’73, ’74 ende ’75, £ 168. Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £
20. Dus hijer £ 20.
Dirck van Alckemade.
Leenert Philipsz. ende Cors Gerritsz. in der plaetse van Dirck Pietersz. tot Naeltwijck bruijckt tsamen 6
margen 4 hont lants den hoop tsiairs voor £ 40 met noch twee paer capoenen, rest vande vier jaren
voorsz. £ 160 en 8 capoenen. Alzoo dese huijrluijden sustineren van Dirck van Alckemade geen
landen te gebruijcken en heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Binnen ende Buijtenpolder.
Jan Jansz. Sasboudt.
Simon Steffensz., nu Maritgen Hendricxdr. wedue van Simon Pietersz. bruijckt 2 margen tsiairs voor £
4-10-00, rest vande vier jaren voorsz. £ 18. Ende alzoo dese weduwe overleden is en heeft desen
rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Frans Pietersz. tot Delff.
Jan Leenertsz. bruijckt 6 margen tsiairs voor £ 35, rest vande vier jaren voorsz. £ 140. Ende alzoo de
kinderen van Frans Pietersz. in integrum gerestitueert zijn ende oock mede den huijrman in
Walcheren vertrocken is en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 49.
Jan van Bodeghem.
Cornelis Jansz. Song gebruijckt 2 margen inde Buijtenpolder tsiaers voor £ 9, rest vande vier jaren
voorsz. £ 36. Alzoo Cornelis Jansz. Song overleden es en heeft desen rendant noch nijet ontfangen.
Dus hijer memorie.
Joncker Jan van Renes.
Maritgen Vrancken wedue van Michiel Jaspersz. bruijckt een margen tsiaers voor £ 5-10-00, rest anno
’74, £ 5-10-00. Ende alzoo dese wedue Overmaes anno ’74 gewoont heeft en heeft desen rendant
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Heer Jan van Zuijlen canonick in den Dom tot Utrecht.
Jacob Dircxz. bruijct 5 marghen 3 hont den hoop tsiaers voor £ 16, rest vanden jaren ’72 ende ’73, £
18 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende overmits den soberen staet vanden voorn.
Jacob Dircxz. en heeft dese rendant ter goeder reeckening nijet meer ontfangen dan £ 6. Dus hier £ 6.
Pieter Jacobsz. brouwer tot Delff.
Cors Pietersz. schuijtvoerder bruijckt 8 margen tsiairs voor £ 42-10-00, rest van de jaren ’72, ’73, ’74
ende ’75, £ 70. Ende alzoo Cors Pietersz. verclaert annis ’72, ’73 betaelt te hebben Pieter Jacobsz.
brouwer ende vande jaren ’74, ’75 quijtscheldinge versouckende is en heeft desen rendant nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Joncker Johan van Renes.
Hubrecht Simonsz. ende die wedue van Hubrecht Jacobsz. bruijcken 14 margen tsiairs voor £ 100
twee hammen ende over de seven jaren huijrs tot rantsoen een halff vat meijnsche boter, rest vande
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jaren ’72 ende ’73, £ 151-08-00 ende de volle pachten de annis ’74 ende ’75. Ende overmits zijn
armoede en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Folio 50.
Pieter Jacobsz. brouwer.
Cock Gerritsz. bruijckt 6½ margen den hoop tsiairs voor £ 29-05-00, rest vande jaren ’72, ’73, ’74
ende ’75, £ 117. Ende alzoo dese Cock Gerritsz. ende zijn huijsfrou beijde overleden zijn ende thuijs
verbrant ende den boel desolaet en heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Heer Jan van Zuijlen.
Maritgen, Jan Gerritsz. wedue bruijckt 7 margen drie hont lants den hoop des tsiairs voor de somme
van £ 45, rest van de jaren ’72 ende ’73, £ 78 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende
overmits haer armoede en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Joncker Pieter van Bronckhorst.
Pieter IJsbrantsz. inde Zuijtbuijrt als naesaet van Leenert Jacobsz. Goetijt bruijckt 3 margen lants
tsiairs om £ 18, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 29 ende de volle pacht van de jaren ’74 ende ’75.
Maer alzoo Pieter IJsbrantsz. overleden is heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dirck Corstensz. van Alckemade.
Jan Leenertsz. in Maeslant bruijckt 6 margen 2 hont lants de hoop tsiairs om £ 9 ende noch alle jaren
een halff vat boters een goede ham ende vier jonge hoenderen, rest vanden jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 36 en 2 vaten boters 4 hammen ende 16 hoederen. Alzoo dese woning afgebrant is ende Jan
Leenertsz. in Walcheren vertrocken is en heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 51.
Govert IJsbrantsz.
Lijsbet, Jacob Mathijsz. wedue bruijckt 2 margen lants tsiairs voor £ 8, rest vande vier jaren voorsz. £
32. Ende mede noch nijet ontfangen alzoo Lijsbeth voorsz. mede in Walcheren vertrocken is. Dus hier
memorie.
Groenvelt.
Willem Vranckensz. van Diemen.
Hendrick Jansz. van der Burch bruijckt de drie deelen min een zeste paert vande Zuijtwint des jaers
voor £ 4-15-00, rest vande vier jaren voorsz. £ 18-10-00. Ende alsnoch nijet ontfangen overmits zijn
groote armoede. Dus hier memorie.
Claes Engebrechtsz. polder.
Die wedue ende erffgenamen van Michiel Jansz. cum socijs.
Adriaen Jorisz. bruijckt 10½ marghen lant tsiaers voor £ 7 de margen tsiairs £ 83, rest vande vier jaren
voorsz. £ 313. Ende alzoo derffgenamen van Michiel Jansz. sustineren dese landen als oock die
voorgaende landen op hare naeme geannoteert qualicken geannoteert te zijn. En heeft desen rendant
nijet ontfangen. Dus hier nijet.
Souteveen onder water.
Willem de Milde.
Jan Pouwelsz. in Papsou bruijckt 22 hont tsiairs voor £ 16, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 24 ende
de volle pacht vanden jare ’74 ende ’75. Ende alsnoch bij desen rendant nijet ontfangen overmits zijn
groote armoede. Dus hier memorie.
D’zelve.
Adriaen Cornelisz. wonende tot Schipluijden int dorp gebruijckt drie margen lants voor £ 13, rest
vande jaren ’72 ende ’73, £ 17 ende de volle pacht vanden jaren ’74 ende ’75. Ende mede noch nijet
ontfangen om redenen voorsz. Dus hijer memorie.
Folio 52.
Dorppolder.
Jouffrou van Offem tot Leijden.
Cornelis Lourisz. bruijckt 4 marghen lants tsiairs voor £ 18-08-00 ende een ham, rest vande jaren ’72,
’73, ’74 ende ’75. Alzoo Cornelis Lourisz. overleden is en heeft desen rendant noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Antonis Muijs.
Hollant Hillebrantsz. bruijckt £ 27 ende een vet lam ende noch over de negen jaren een halff vat
boters, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 108 en 4 vette lammen. Alzoo Hollant overleden ende
den boel geheel desolaet is heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Joncker Pieter van Bronckhorst als voocht vande kinderen van Niclaes van Bronckhorst.
Huijch Cornelisz. bruijckt 4½ margen lants den hoop tsiaers voor £ 22-10-00 ende is dit lant bij Pieter
van der Goes als commissaris en Welij rentmeester verhuijrt Maerten Dircxz. wonende in Maeslandt
den tijt van drie jaeren waer of teerste jaer ingaen zal Petri ad Cathedram anno ’76 tsiairs om £ 16,
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rest vande vier jaren voorsz. £ 90. Ende alzoo desen boel mede desolaet is en heeft desen rendant
nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Niclaes vander Laen.
Jacob Cornelisz. tSchipluij bruijct 10 margen lants, den hoop tsiairs voor £ 60 ende een goede ham
ofte een pont daer voor. Ende is dit lant gehuijrt bij Leenert Adriaensz. Hoochschoe van Pieter van der
Goes reeckenmeester des conincx in Hollant als commissaris ende Welij rentmeester, voor tjaer ’76
om £ 55, rest vande vier jaren voorsz. £ 244. Alzoo desen boel mede desolaet leijt ende den huijrman
overleden is heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Ende van gelijcke vande pacht anno ’76 nijet ontfangen overmits de pacificatie. Dus hier memorie.
Folio 53.
Melchior Gerritsz. ende Reijer Aemsz.
Maritgen IJsbrantsdr. wedue wijlen Hendrick Jansz. bruijckt de drie deelen van Reijer Aemsz. ende
van Melchior Gerritsz. tvierde paert van 11 hont lants opte Zuijtwint den hoop tsiairs om £ 19, rest
vande vier jaren voorsz. £ 76. De welcke overmits haer armoede noch nijet ontfangen zijn. Dus hier
memorie.
Carthuijsers van Geertruijdenberch.
Jan Dircxz. bruijckt drie marghen tsiairs voor £ 21, rest vande jaren ’73, ’74 ende ’75, £ 93. Alzoo Jan
Dircxz. vertrocken is ende desen rendant hem nijet en weet te bevragen, daeromme hier memorie.
De ghemene erffgenamen van Mr. Joost Aemsz.
Jacob Cornelisz. int Hart bruijckt (geen getal ingevuld) margen lants tsiairs om (niets ingevuld). Alzoo
desen rendant hier van nijet heeft konnen bevragen dus hijer nijet.
Kanttekening: De rendant verclaert dit een desolaten boel geweest te zijn.

Carthuijsers van Geertruijdenberch.
Pieter Doensz. naesaet van Gerrit Cornelisz. bruijckt 18 marghen tsiairs om £ 126 ende een ham ofte
15 st. daer voor, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 183-12-00 ende de volle pachten vande jaren ’74
ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 92-00-03. Dus hier £ 92-0003.
Folio 54.
Willem Jacobsz. de Milde.
Jan Vriesz. bruijckt 5½ margen lants tsiairs voor £ 36 met een ham, waervan gelegen is alhier in
Dorppolder 3½ margen ende in Duijffpolder 2 margen, rest anno ’73, £ 24 ende volle pachten vande
jaren ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant op reeckening ontfangen £ 18. Dus hijer £ 18.
Spalant.
Johan van Mathenes.
Claes Crijnsz. wonende inde Ketel bruijckt ontrent 8 margen lants zoo haver, hoij ofte weijlant ende
geeft tsiairs van huijre £ 42 ende een kinneken boters, rest over de jaren ’72 ende ’73, £ 68 ende de
volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder rekeninghe ontfangen £
26. Dus hijer £ 26.
Mr. Arnout Sasbout.
Claes Jorisz. inde Ketel bruijckt 26 marghen lants met huijs ende geboompte daer up staende ende
betalende tsiairs van huijr £ 150, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 600 en 4 hammen. Alzoo
Claes Jorisz. vande soldaten omgebracht is, sijn woninge affgebrant ende desolaet leijt en heeft
desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
D’zelve.
Antonis Gerritsz. bruijckt 5½ margen lants tsiairs om £ 22, rest vande jaren voorsz. £ 88. Alzoo
Antonis Gerritsz. overleden is ende zijn boel desolaet is heeft desen rendant noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Johan van Mathenes.
Joris Cornelisz. inde Ketel bruijckt 10 margen lants tsiairs om £ 58 ende een ham met twee capoenen,
rest opte jaren ’72 ende ’73, £ 86 ende een ham 4 capoenen ende de volle pachten vande jaren ’74
ende ’75. Alzoo Joris Cornelisz. overleden is ende heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer
memorie.
Folio 55.
Ketel onder water.
Mr. Arnoult Sasbout.
Floris Jorisz., nu zijn nacomelinghen bruijckt 3½ margen lants goet weijlant ende eensdeels teelant
jaerlicx om £ 26 ende twee capoenen, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 104. Alzoo desen boel
desolaet is, de landen onder water, de molens afgebrant en heeft desen rendant noch nijet ontfange.
Dus hier memorie.
Johan van Matenes.
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Ariaentgen Cornelisdr. wedue van Wijnart Pietersz. bruijckt 6 margen lants tsiairs om £ 30, rest vande
vier jaren voorsz. £ 120. Noch nijet ontfangen om redenen voorsz. Dus hier memorie.
Jouffrou van Offem tot Leijden.
Arent Jansz. Decker bruijckt een halff marghen tsiairs om £ 1-13-00, rest vande vier jaren voorsz. £ 612-00. Desolaet als vooren ende heeft den rendant overzulx noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Johan van Mathenes.
Cornelis Gerritsz. bruijckt 6 margen lants tsiairs om £ 30, rest vande vier jaren voorsz. £ 120. Desolaet
als vooren. Dus hier memorie.
D’zelve.
Jan Florisz. bruijckt ontrent schans 5 margen lants tsiairs voor £ 28-10-00, rest vande jaren ’72 ende
’73, £ 49-10-00 de volle pachten vanden jare ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder
reeckening ontfangen op dit artikel ende opt artikel van Henrick van Rijnevelt folio 57 verso, £ 30-0400. Dus hier £ 30-04-00.
Folio 56.
Pieter Jacobsz. tot Delff.
Adriaentgen Adriaens bruijckt 2½ margen lants tsiairs om £ 15 ende een ham, rest vande jaren ’72,
’73, ’74 ende ’75, £ 60. Alzoo dit lant onder water leijt ende Adriaentgen vertrocken is en heeft desen
rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Joncker Jan van Delff.
Dirck Gerritsz. bruijckt 6 margen 1½ hondt tsiairs voor £ 33 ende een ham ofte een pont daer voor,
rest vande vier jaren voorsz. £ 136. Alzoo Dirck Gerritsz. overleden ende voorts die landen onder
water gelegen hebben en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
De zelve.
Jan Jorisz. Post bruijckt ontrent 12 margen lants tsiairs om £ 75 ende een ham ofte een pont daer
voor, rest vande 4 jaren voorsz. £ 304. Alzoo Jan Jorisz. overleden is ende die landen annis ’74 ende
’75 onder water gelegen hebben heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Joncker Jan de Hoeijter.
Jan Jacobsz. waterlander bruijckt 3½ margen lants des tsiairs voor £ 35, rest vande jaren ’72 ende
’73, £ 61-10-00 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alzoo Jan Jacobsz. gevlucht is omme
zijn schulden ende dese rendant nijet en heeft weeten te bevragen. Dus hier memorie.
Folio 57.
Mr. Cornelis de Jonghe.
Gerrit Hendericxz. ende Jan Jacobsz. bruijcken 6 margen lants tsiairs om £ 72 ende vier capoenen
ofte daer voor £ 1-10-00, rest vande jaeren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 290. Alzoo Gerrit Hendericxz.
ende Jan Jacobsz. beijde waterlanders gevlucht zijn van schulden en heeft den rendant de annis ’72,
’73, ’74 nijet ontfangen maer anno ’75 is tzelve lant gebruijckt bij Matheus Oziersz. voor £ 54. Zulcx hij
verclaert vande Camer vande Reeckening gehuijrt te hebben. Alle welcke £ 54 bij desen rendant
ontfangen zijn. Dus hier £ 54.
Dirck van Alckemade in den Haech.
Adriaen Pietersz. tot Overschije bruijckt 5½ margen lants tsiairs om £ 30 ende 2 capoenen, rest vande
jaren ’72 ende ’73, £ 34-14-00 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alzoo desen boel
desolaet leijt ende Adriaen Pietersz. om dachhuijr gaet wercken heeft desen rendant nijet ontfanghen.
Dus hier memorie.
Joncker Henderick van Rienevelt.
Jan Florisz. bruijckt ontrent 1½ margen lants tsiairs om £ 11-05-00, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 45. Ende alzoo alle de betaelinge welcke Jan Florisz. heeft moghen doen gestelt is op de
pachten van Johan van Mathenes folio 56 artikel 1. Dus hijer noch nijet.
Antonis Willemsz. Muijs te Schiedam.
Adriaen Adriaensz. bruijct 8 margen lants tsiairs voor £ 40 ende noch alle jaers een kinnetgen boters,
rest vande vier jaren voorsz. £ 160 een vat boters. Alzoo Adriaen Adriaensz. sustineert ende blijckt bij
quitantie betaelt te hebben de annis ’72, ’73 alle welcke hij versouckt gevalideert te moghen worden,
mitsgaders versouckt quijtscheldingeh vande jaren ’74, ’75 overmits die landen onder water leggen
ende die molen verbrant is. En heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 58.
Dirck Corstensz. van Alckemade.
Antonis Cornelisz. aende Vijffsluijsen bruijckt 1½ margen lants tsiairs om £ 9, rest vande vier jaren
voorsz. £ 36. Alzoo desen boel desolaet is en heeft desen rendant vande jaren ’72, ’73, ’74 nijet
ontfanghen ende anno ’75 heeft onder water gelegen. Dus hier memorie.
D’zelve.
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Tconvent van St. Ursulen binnen der stede van Schiedam bruijckt 3 marghen lants tsiairs om £ 18
ende alle jaers een kinnetgen boters, rest vande vier jaren verschenen £ 72 een vat boters. Alzoo
Willem Jan Aertsz. rentmeester vant convent voorsz. verclaert in vijf ofte ses jaren dit lant nijet
gebruijckt te hebben. Dus hier memorie.
Kanttekening: Zij verdacht Willem Jan Aertsz. hijer van te doen verantwoorden.

Heer Andries tot Delff.
Adriaen Jansz. Post bruijckt 2 margen lants tsiairs om £ 6, rest vande vier jaren voorsz. £ 24. Alzoo
desen boel desolaet is, den molen verbrant en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Georgius Nepotis.
Adriaen Cornelisz. op tSchije bruijckt 3 margen lants tsiairs voor £ 9-13-06, rest vande vier jaren
voorsz. £ 36-14-00. Alzoo van dit articel bij desen rendant verantwoort wort int 3 e navolgende articel.
Dus hier memorie.
Folio 59.
D’zelve.
Hendrick Simonsz. bruijckt ontrent 4 margen lants tsiairs om £ 20, rest vande vier jaren voorsz. £ 80.
Van dese wort mede verantwoort int 3 e navolgende artikel. Dus hier memorie.
D’zelve.
Michiel Cornelisz. bruijckt 8 margen tsiairs om £ 40, rest vande vier jaren voorsz. £ 160. Van gelijcke
wort hier van int navolghende artikel verantwoort. Dus hier memorie.
D’zelve.
Claes Cornelisz. bruijckt 5 margen tsiairs om £ 16-02-06. Dit parceel lants mette drie precedente
parcelen mitsgaders noch twee andere parchelen gelegen in Hodempijl opten naem van Georgius
Nepotis geteijckent waer aff vant eene parcheel bruijcker is Gerrit Jansz. tSchipluijde ende van
dandere parcheel Wigger Simonsz. zijn provelanden gefundeert op Ste. Brijten oultaer inde Oude
Kerck tot Delft ende behoren geteeckent te wesen op eenen Daniel Padtbrue van Haerlem blijckende
bij de brieven van collatie in date den 13 e junij anno 1571. Ende zijn de voorsz. parchelen van landen
vande voorsz. David Padtbrue gehuijrt bij Antonis Bom waert int Hart tot Delff voor £ 69 blijckende bij
de huijrcedulle van date den 2 e januarij anno ’72. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 64-10-00.
Ende alzoo de voorn. Antonis Bom vertoont heeft quitantie de annis ’72, ’73, ’74, ’75 vande voorn.
pantbrieve ende bij rade ende consent van zijne excellentie betaelt te hebben. En heeft desen rendant
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Kanttekening: Bij gebreecke van behoorlijcke blijck. Tzedert overgelevert acte vande raet neffens zijne excellentie dat desen
incommen voorden jare ’74 Mr. Jan Jacobsz. Sanger eertijts tot Haerlem geaccordeert is tot behouff van zijnen zoon. Zij bedacht
dat dese cappelrie staet tot collatie vande grave van Hollant omme naden overlijden van David Jansz. des voorsz. Mr. Jans zoon
tmeeste prouffijt hier mede (….) te worden.

Claes van Beveren wonende binnen Schiedam heeft alhier leggen in de Ketel 3 marghen eijghen lants
die in den hondersten penning getaxeert waren op £ 6 tsiairs £ 18, rest vande vier jaren voorsz. £ 72.
Ende alzoo dese landen annis ’72, ’73 bij hem ende zijne huijsfrou gebruijckt zijn ende ’74, ’75 onder
water gelegen hebben, heeft desen rendant noch nijet ontfanghen. Dus hier memorie.
Folio 60.
Hogeveen onder water.
Johan de Hoeijter.
Cornelis Claesz. Cijs bruijckt 2 margen lants tsiairs om £ 16, rest vande vier jaren voorsz. £ 64. De
welcke noch nijet ontfangen zijn overmits de groote armoede. Dus hier memorie.
De zelve.
Jacob Jacobsz. de Wilde bruijckt 4½ margen lants den hoop om £ 31 tsiairs, rest vande jaren ’72 ende
’73, £ 6 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende alzoo Jacob overleden is ende gheen
verhael bevonden is heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Hodempijl.
De pastoir opt Wout.
Jacob Cornelisz. wonende in Hodempijl bruijckt 3 margen 4 hont lants tsiairs voor £ 25, rest vande
jaren ’72, ’73, ’74, ’75, £ 100. Alsoo Mr. Pieter Bel pastoor opt Wout in integrim gerestitueert is en
heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Idem huijrt vanden zelven een hont tsiairs om 18 st., rest vande vier jaren voorsz. £ 3-12-00. Ende om
redenen voorsz. ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 61.
Heer Joris Nepotis.
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Jacob Gerritsz. nu Gerrit Jansz. bruijckt 7 margen lants tsiaers £ 4-14-03 de marghe. Comt over den
hoop £ 32-19-07, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 91-18-04. Ende alsoo desen rendant hier
van gerespondeert heeft vooren folio 59 verso artijkel 3. Dus hier memorie.
Die pastoor op tWout.
Jan Jansz. naesaet van Cornelis Allertsz. bruijckt 14 hont lant tsiairs £ 16-05-00 ende gheeft noch den
selven van lanthuijr 9 st. ende van opstal staende op zijn woninghe 7 st. Compt tsiairs £ 17-02-06, rest
vande vier jaren voorsz. £ 68-06-00. Ende omme redenen voorsz. int 3e voorghaende artikel verhaelt
en heeft desen rendant hijer van ontfangen nijt. Dus hier memorie.
Joncker Jan van Renes.
Cors Anthonisz. bruijckt 3 marghen 3½ hont lants tsiairs voor £ 27, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 106. Ende alzoo Cors Thonisz. sustineert betaelt te hebben de jaren ’72, ’73 sulx hij vermet te
doceren ende vande jaren ’74, ’75 overmits de wateren, quijtschelinge versouckende is. En heeft
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Die pastoor opt Wout.
Adriaen Wiggersz. bruijckt 14 hont tsiairs voor £ 17, rest vande vier jaren voorsz. £ 68. Ende nijet
ontfangen om redenen int capittel van Hodempijl artekel 1 folio 60 verso verhaelt. Dus hier memorie.
Mr. Cornelis Duijst.
Job Jansz. bruijckt 11 margen 3 hont lants met een quaet huijs daer op staende getaxeert op £ 6 de
marge tsiairs, compt tsamen £ 69. Ende is ingehuijrt bij Jan Adriaensz. soutcooper tot Delff van Pieter
van der Goes als commissaris ende Welij rentmeester den tijt van drie jaren tsiairs voor £ 52 ingaende
Petri ad Cathedram anno ’75, rest vande jaren ’72, ’73, ’74, £ 252 ende vant jaer ’75, £ 51. Alzoo Job
Jansz. overleden is ende zijne wedue sustineert Mr. Cornelis Duijst betaelt te hebben de jaren ’72, ’73
ende de quitantie van dijen Welij als rentmeester gelevert te hebben ende tjaer ’74 noijt heeft mogen
gebruijcken overmits den viant ende vant jaer ’75 quijtscheldinge versouckende is en heeft desen
rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Maer heeft den rendant van Jan Ariensz. soutman ter goeder rekening vant jaer ’76 ontfangen £ 40.
Dus hier £ 40.
Folio 62.
Jan van Renes.
Gillis Gerritsz. bruijckt 6 marghen 3 hont lants tsiairs voor £ 45 ende eene ham. Ende is ingehuijrt bij
den ouden huijrman van Pieter van der Goes als commissaris ende Welij rentmeester den tijt van drie
jaeren, inghaende Petri ad Cathedram anno ’76 tsiairs voor £ 30, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 84
ende vant jaer ’74 de volle pacht. Alzoo Gillis Gerritsz. quijtscheldinghe verzouckende is, heeft den
rendant bij provisie ontfangen £ 6. Dus hijer £ 6.
Hendrick Gout cum socijs.
Heijman Jansz. bruijckt 44 margen 2 hont lants ende 27 roeden tsiairs voor £ 310-12-09. Ende alzoo
Henderick Gout van dit lant nijet meer en competeert dan 26½ margen to £ 7 de marge, compt tot de
ghemene saicke voor de portie vande voorsz. Henderick Goudt £ 185-10-00. Welcke landen beswaert
zijn met een jaerlixe rente van £ 68 tsiairs die Pieter de Februe als man ende voocht van vrou Anna
Senoij daer op sprekende heeft, rest vant jaer ’73, £ 136 ende de volle pacht vanden jaren ’74 ende
’75. Alzoo Heijman Jansz. quijtscheldinge versouckende is, heeft desen rendant bij provisie ontfangen
£ 72. Dus hier £ 72.
Georgius Nepotis.
Wigger Simonsz. bruijct 7 margen lants de marge voor £ 4-14-03, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 81-19-00. Alzoo den rendant van desen verantwoort heeft folio 59 int 3 e artikel. Dus hier
memorie.
Folio 63.
Govert IJsbrantsz.
Jacob Corstensz. wonende opt Wout bruijckt een margen lant tsiairs voor £ 7-04-00 ende drie pinten
rooms, rest vande jaren ’73, ’74 ende ’75, £ 21-12-00 en 9 pinten rooms. Ende alzoo Jacob
Corstensz. quijtscheldinge versouckende is heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Dirck van Alckemade.
Jan Jansz. Cors ende Heijman Jansz. bruijcken tsamen 5 margen lants tsiairs voor £ 42 ende twee
hammen met twee capoenen tsiairs, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 63 en 4 hammen met vier
capoenen ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende gemerckt Jan Jansz. Cors ende
Heijman Jansz. alle betalinge die zijluijden eenichsints hebben moghen doen op ander articulen van
annotatie hebben laten aenteijckenen, heeft desen rendant hijer op alsnoch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
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Vrijenban.
Jouffrou Lucia de Hoeijter.
Cors Jansz. opten Oversclach bruijckt 16 margen 3 hont lants tsiairs den hoop voor £ 96 ende een
goede ham, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 162 en 2 hammen ende de volle pacht vanden jaren ’74
ende ’75. Ende alzoo Cors Jansz. sustineert betaelt te hebben in handen van Johan de Hoeijter de
pacht anno ’72 gevallen, mitsgaders de helft de anno ’73, zulcx hij voor commissaris vermet te
verthonen ende vande vordere reste versouckt quijtscheldinge en heeft desen rendant noch nijet
ontfanghen. Dus alhijer memorie.
Folio 64.
Melchior Gerritsz.
Cornelis Hugesz. ende Claes Centesz. bruijcken tsamen 2 margen lants den hoop voor £ 28. Alzoo
Dirckgen Cornelisdr. wedue Jasper Gerritsz. tot Delff sustineert dese landen prove landen te wesen
ende qualicken geannoteert opten naem van Melchior Gerritsz. waer off questie ongedecideert
hangende is voor den Hove van Hollandt, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 62. Ende om
redenen in den text en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Mr. Arnoult Sasbout.
Hubrecht Adriaensz. buijten de Haechpoort bruijckt 10 margen lants den hoop voor £ 140, rest op tjaer
’72, £ 74 ende opt jaer ’73 nijet ende noch de volle pacht vanden jare ’74. Ende heeft desen rendant
ontfangen £ 74 als reste de anno ’72 van dit parceel. Item noch ontfanghen £ 120 over twee
derdendeelen van het ondergeschreven parceel van vijf margen verschenen anno ’74, alsoo tleste
derdendeel bij ordonnantie vande Camere quijtgeschonden is. Noch ontfangen £ 72 over een jaer
pachts van dit ende het ondergeschreven parceel van 5 margen verschenen anno ’75, zulcx de zelve
vande Camere vande Reeckening dat gehuijrt heeft. Comt te samen in als £ 286 ende die reste bij
quijtscheldinghe ordonnantie ende quijtantie hier overgelevert. Dus hier £ 286.
Idem gebruijckt 5 margen lants de margen voor £ 14 compt £ 70. Comt de anno ’74, £ 70. Daer van int
voorgaende artikel gerespondeert is. Dus hier memorie.
De wedue vande voorsz. Hubrecht heeft dese parchelen lants gehuijrt vande reeckenmeesters
Adriaen Duijck, de Bije ende Pieter van der Goes voor den tijt van twee jaren. Ende zal voor teerste
jaer betaelen £ 72, voor tlaeste jaer £ 108. Ende dat om redenen haer daer toe moverende, waer aff
teerste jaer ingegaen is Petri ad Cathedram anno ’75, rest van de jaren ’75 volle pacht. Ende heeft
vanden jare ’74 alsboven quijtscheldinge genoten. Alzoe desen rendant mede vant jaer ’75 gevallen
int tweede voorgaende artikel verantwoort heeft. Dus hier memorie.
Folio 65.
Johan de Hoeijter.
Cornelis Hillebrantsz. wonende aenden Nieuwenlangendijck bruijckt 4 margen lants tsiairs om £ 30.
Ende gebruijckt noch vier gelijcke margen provelants van broer Dirck Michielsz. leggende met
malcanderen ghemeender veur ende gemeender aerden mede voor gelijcke £ 30. Compt over den
hoop £ 60 tsiairs. Heeft huijr gemaeckt voor den tijt van vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
’74 stijlo corie, den hoop tsiairs om £ 50, te betalen deene helft Martini ende Kersmisse dander helft,
rest van de jaren ’74 ende ’75, £ 70. Alzoe bevonden wort dese jaerlixe pacht den hoop nijet meer te
zijn tsiairs als £ 48 ende want hem geremitteert is tgehele jaer ’74 mitsgaders de helft vant jaer ’75 en
heeft desen rendant nijet meer ontfangen als d’een helft de anno ’75 bedragende £ 24 blijckende bij
quijtscheldinge, ordonnantie van de Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 24.
De Carthuijsers van Loven.
Dirck Lourisz. olijslager binnen Delft bruijckt 3½ margen tsiairs voor £ 20, rest vant jaer ’74, £ 5 ende
de volle pacht vanden jare ’75. Alzoe Dirck Lourisz. van de reste de anno ’74 quijtscheldinge
versouckt ende anno ’75 onder water gelegen heeft en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus
hier memorie.
Anthonis Muijs.
Cornelis Pouwelsz. Fijnenburger in Vockestaert bruijckt 5 margen tsiairs om £ 23, rest vande jaren ’72,
’73, ’74 ende ’75, £ 92. Alzoe Cornelis Pouwelsz. overleden is ende zijn boel desolaet is en heeft
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Folio 66.
Arent Sasbout cancellier ende jouffrou Geertruijt Pijns.
De weduwe van Willem Adriaensz. opt Schije bruijckt 22 margen tsiairs om £ 46 en 2 hammen tot 30
st. vier capoenen ofte 20 st., rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 160-10-00 ende die volle pachten vande
jaren ’74 ende ’75. Ende heeft den rendant ontfangen £ 2 als rest de anno ’72 ende vande jare ’73
ontfangen £ 79-15-00. Alzoo de rest vant jaer ’73 mitsgaders die gehele pacht vant jaer ’74 de
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weduwe quijtgeschonden wort ende tjaer ’75 onder water ende wter huijr gelegen heeft, blijckende bij
ordonnantie vande Staten ende quijtantie hier overgelevert. Dus hijer in als ontfangen £ 81-15-00.
Compt £ 81-15-00.
Frans Adriaensz. tot Dordrecht.
Daniel Claesz. olijslager tot Delft bruijct 4 margen tsiairs om £ 16, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 64. Alzoo dese landen gehuijrt zijn bij eenen Jan Claesz. molenaer dewelcke sustineert de jaren
’72 ende ’73 betaelt te hebben daer van hij verhoopt te doen blijcken voor de Staten, mitsgaders
vande vordere jaren quijtscheldinghe versouckende is, heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus
hijer memorie.
Heer Marcus koster vande Nieuwe kerck.
Claes Gerritsz. op Ackersdijck bruijckt ontrent 9 margen lants vande jaren ’72 ende ’73, £ 54
afslaende een achtendeeltgen boters ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Claes Gerritsz.
sustineert tjaer ’72 betaelt te hebben heer Marcus priester bij quitantie ende want hij overzulcx
versouckende is die selffde gevalideert te mogen worden ende vande vordere jaren mede
versouckende is quijtscheldinge, heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 67.
Frans Pietersz. brouwer inde Drie Haringen int Noorteijnde tot Delft heeft leggen alhier in als 8 margen
anderhalff hont lants waer van Thielman Cornelisz. brouwer gehuijrt heeft 6½ margen 1½ hont, de
marge voor £ 4 vrijs gelts van als nijt wtgesondert. Teerste jaer van sijne pacht ’72 tsiairs te voiren bij
den eijgen selfs gebruijckt ende Cornelis Maertensz. Cleppertgen heeft die reste als anderhalff
margen gehuijrt de marge voor £ 5 van gelijcke van als vrijs gelts. In dese voorsz. 7½ margen heeft
Maerten Fransz. tants ter tijt wonende binnen Embden, gemeen een weijnich lants, rest van de jaeren
’72 ende ’73, £ 42 ende de volle pachten vanden jare ’74 ende ’75. Alzoo veele questie om dese
landen geresen zijn ende die huijrluijden met vrede nijet en hebben mogen gebruijcken ende van
desen zijn versouckende quijtscheldinge, heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Nicolaes van der Laen.
Cornelis Jacobsz. wonende inde Noortketel bruijckt 6 margen lants den hoop voor £ 25 ende een
goede ham ofte 20 st. daer voor, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, 104. Alsoo desen boel
desolaet is heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Antonis Muijs.
Dirck Jansz. wonende inde Noortketel bruijckt 9 margen 3 hont lants tsiairs voor £ 34-10-00 ende een
achtendeeltgen boters, rest vande vier jaren voorsz. £ 88 een half vat boters. Ende alzoo Dirck Jansz.
in Walcheren vertrocken is en heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
D’zelve.
Mr. Willem Muijs ende Allert Muijs bruijckt 33 margen 3 hont lants den hoop tsiairs voor £ 139. Allert
Muijs sustineert dese landen hem toetebehoren ende hangt questie diesaengaende voor die vande
finantien, rest vande vier voorsz. jaren £ 552. Ende alsoe dese questie noch ongedecideert is, heeft
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 68.
D’zelve.
Cornelis Vranckensz. bruijckt 9 margen lants tsiaers om £ 72, rest vande vier jaren voorsz. £ 288.
Alsoe Cornelis Vranckensz. overleden is ende den boel genoech desolaet is, heeft desen rendant
noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Een erffpacht van 27 goude koervorster gulden tot 28 st. tstuck die placht te ontfangen eenen
Bartholomeus Hanegraeff cosijn vanden bisschop van Haerlem als possesseur van sekere vicarije
gefundeert op Ste. Cathrijnen oultaer binnen de prochie kercke van Noortwijck ter oorsaecke van
tusschen 13 ofte 14 margen lants inden Vrijenban gelegen, streckende vande Schije off totte
Delffgause wech toe aen eene camp ende noch vier margen gelegen inden ambochte van Pinaecker
als geaddeert tot de hijpotheke eertijts gestelt totte versekertheijt vande voorsz. erffpacht,
verschijnende Voorschoten ende Valckenburger marcten, maer wort betaelt den eersten sonnendach
inde vasten ofte 15 dagen daer nae onbegrepen. De voorsz. partije van landen toecomende bij tijtel
van erffpacht Mr. Nicolaes Camerling. Ende zijn verschenen twee jaren alsboven annis ’72 ende ’73.
Welcke pachten de voorsz. Camerling toegelaten bij de Rade ende Finantie in surcheantie te houden
achtervolgende sekere acte in date den 27 e februarij anno 1573 ende insgelijx zijn oock onbetaelt wt
zaicke voorsz. de jaren ’74 ende ’75. Ende overmits de surcheantie en heeft desen rendant noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 69.
Woudtharnasch.
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Arent van Groenevelt wonende tot Utrecht.
Jan Pietersz. Groenevelt wonende opt Wout bruijckt 16 margen lant tsiairs voor £ 103, rest vande
jaren ’72 ende ’73, £ 171-18-00 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende heeft desen
rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 72-13-00. Dus hier £ 72-13-00.
Die wedue van Adam Verduijn.
Jan Jansz. Cors opt Wout bruijckt 14 margen voor £ 100 ende twee coppel capoenen getaxeert op 23
st. compt £ 101-04-00, rest opt jaer ’73, £ 81-17-00 ende de volle pachten vanden jare ’74 ende ’75.
Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen £ 73-10-00. Dus hier £ 73-10-00.
Willem Vranckensz. tot Delff.
Item bruijckt ses margen tsiairs voor £ 60 ende is bij de selve ingehuijrt den tijt van twee jaren om £ 36
van Pieter van der Goes ende Welij rentmeester ingaende Petri ad Cathedram anno ’76, rest vande
jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75. Ende alzoo Jan Jansz. alle betalinge die hij heeft mogen doen laten
stellen heeft op zijn andere pachten van annotatie en heeft den rendant hier van noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie,
Hendrick Vranckesz.
Leenert Willemsz. ende Adriaen Jacobsz. Bruijsser wonende opte Hooren bruijcken tsiairs 10 margen
35 roeden tsiairs voor £ 105 waervan de vijff margen toebehoren Adriaen Fijck ende dandere vijff
margen zijn ingehuijrt bijden selven Adriaen Fijck voor tjaer ’76 voor £ 27-10-00 van Pieter van der
Goes als commissaris ende Welij rentmeester, rest vande jaren ’72, ’73 ende ’74 de volle pacht. Ende
alzoe dese huijrluijden sustineren annis ’72 ende ’73 betaelt te hebben ende overzulx versoucken die
selve gevalideert te mogen worden. Ende vande jaren ’74, ’75 van gelijcke versouckende zijn
quijtscheldinge. Ende om sekere andere questie van dese landen heeft desen rendant noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 70.
Govert IJsbrantsz. brouwer tot Delft.
Jan Cornelisz. inde Lier bruijckt 11 hont lants tsiairs voor £ 24, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75,
£ 96. Ende alzoo Jan Cornelisz. sustineert betaelt te hebben Govert IJsbrantsz. aleer dat hij vluchte
de annis ’72, ’73 ende vande vordere jaren quijtscheldinge versouckende is, heeft desen rendant noch
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
D’zelve.
Pieter Pouwelsz. wonende inde Lier bruijckt 9 hont lants tsiairs voor £ 18 ende een paer capoenen,
rest vande vier jaren voorsz. £ 72 en 4 capoenen. Ende omme gelijcke redenen voorsz. noch nijet bij
desen rendant ontfanghen. Dus hier memorie.
Pinaicker onder water.
Melchior Gerritsz.
Pieter Dircxz. Erm bruijckt 8 margen 3 hont ende 30 roeden lants tsiairs voor de somme van £ 50, rest
opte jaren ’72 ende ’73, £ 71-10-00 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende alzoo
desen Pieter Dircxz. Erm geheel verarmt is ende om een dachhuijr gaet wercken heeft den rendant
noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Carthuijsers binnen Loven.
Corstiaen Dircxz. bruijckt 8 hont lants den hoop tsiairs voor £ 6, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75,
£ 24. Ende alzoo Corstiaen Dircxz. vertrocken is ende den rendant hem nijet en heeft konnen
bevragen. Dus hier memorie.
Pieter van Opmeer.
Cornelis Claesz. bruijckt 7 margen 74 gaerden lants den hoop voor £ 42-15-00 tsiairs, rest vande vier
jaren voorsz. £ 171. Hier van is een vierde paert in annotatie, maer alzo Cornelis Claesz. overleden is
heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 71.
Johan de Hoeijter.
Cornelis Michielsz. bruijckt drie margen lants den hoop tsiairs voor £ 12, rest vande vier jaren voorsz.
£ 48. Ende alzoo Cornelis Michielsz. overleden is ende zijn wedue in Walcheren vertrocken is, heeft
desen rendant noch niet ontfangen. Dus hier memorie.
Johan de Hoeijter.
Jan Maertensz. tot Clapwijck bruijct 3 margen lants tsiairs om £ 6 de marghe ende tot rantsoen over
de 7 jaren een kinneken boters, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 30 ende de volle pachten vande jaren
’74 ende ’75. Maer alzoe Jan Maertensz. overleden is ende zijne wedue haer onthoudende is met ses
kinderen binnen Delff ende overmits haer armoede, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Mr. Arent Sasbout.
Adriaen Maertensz. bruijckt ses margen lants tsiairs voor £ 30, rest vant jaer ’72, £ 6 ende de volle
pachten vande jaeren ’73, ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ontfangen ses pont als reste de
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anno ’72. Ende alzoo hij vande jaren ’73 ende ’74 is versouckende quijtscheldinghe heeft desen
rendant alleenlck ontfangen de voorsz. £ 6. Dus hier £ 6.
Melchior Gerritsz.
Thonis Jorisz. bruijct 5 margen lants tsiairs voor £ 42 ende een ham ofte 24 st. daer voor. Dit is vrij
lant van schot, beden, subventien, haverpacht ende allen anderen ongelden zonder marghen ende
molenghelt. Rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 121-08-00 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende
’75. Ende heeft desen rendant ter goeder rekeninge ontfangen £ 13. Dus hier £ 13.
Dzelve.
Arris Arrisz. ende Thonis Jorisz. bruijcken stamen 9½ margen lants tsiairs voor £ 28 ende een hamme
getaxeert op 12 st. Den eijgenaer betaelt selffs thavergelt, hier affgetogen voor thavergelt ende
erffhuijr £ 6. Blijft suvers £ 72-07-00, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 117-18-00 ende de volle pachten
vande jaren ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant op rekening ontfangen £ 12-01-00. Dus hier £ 1201-00.
Folio 72.
Johan de Hoeijter.
Adriaen Adriaensz. gorter bruijckt 4 margen lants tsiairs voor £ 20, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 80. Maer alzoo Adriaen Adriaensz. vertrocken is ende desen rendant hem nijet en heeft weten
te bevragen, dus hier memorie.
Isbrant van Straten.
Johan de Hoeijter heeft gebruijckt 3 margen weijlants tsiairs om £ 10. Ende alzoo den rendant dese
landen nijet en heeft weten te bevragen, dus hier memorie.
Johan de Hoeijter.
Ghijs Adriaensz. wonende binnen Delff bruijckt 2 margen weijlants tsiairs voor £ 9, rest vanden jare
’74, £ 9 ende vande jaren ’74 ende ’75, £ 18. Ende alzoo Ghijsbrecht Adriaensz. verclaert tjaer ’72
betaelt te hebben in handen vanden Hoeijter ende tjaer ’73 betaelt te hebben Mr. Bernardus Welij als
rentmeester vande geannoteerde goederen ende vanden jare ’74 quijtscheldinge verzouckende is,
heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Mr. Cornelis de Jonge inden Haech.
Annitgen, Michiel Maertensz. wedue bruijckt 2½ margen lants, des jaers voor de somme van £ 15, rest
van de jaren ’73, ’74 ende ’75, £ 45. Ende alzoe d’erfgenamen ten achteren zijn sekere verschoten
penningen van molengelt van sekere landen toebehorende Mr. Willem Grijp, dat overzulx tselve
behoort gecompenseert te worden, twelcke ziluden versouckende zijn mitsgaders quijtscheldinge
vande rest. Dus hier memorie.
Johan de Hoeijter.
Hendrick Claesz. bruijckt 2 marghen lants tsiairs voor £ 14, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 27 ende
de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende alzoo Hendrick Claesz. deser werelt overleden is,
gheen goederen achterlatende en heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 73. (Er staat 83).
Mr. Willem vander Meer.
Maerten Cornelisz. bruijckt 4 margen 4 hont 75 gaerden met een huijs, schuijr, barch ende geboompte
daer op staende tsiairs om £ 38-12-01, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 71-04-02 ende de volle
pachten vande jaren ’74 ende ’75. Maer alzoo Maerten Cornelisz. in Walcheren vertrocken is, heeft
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Mr. Jan van Loven priester.
Derffgenamen van Anna Jan Arentsz. bruijcken 2 margen lants tsiairs om £ 6, rest vande jaren ’72,
’73, ’74 ende ’75, £ 24. Alzoe Mr. Jan in integrum gerestitueert ende de erfgenamen van Anna Jan
Arentsz. in Walcheren vertrocken zijn, heeft den rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Mr. Willem Grijp eertijts raedt.
Adam Adriaensz.die nu geweken is tot Wassenaer bruijckt elff margen 34 hont lants gelegen in de
jurisdictie van Pinacker opt westeijnde van een gebuijrte ofte hoocht van Catwijck, tsiairs voor £ 120,
rest vande vier jaren voorsz. £ 480. Alzoo Adam Adriaensz. bijden viant vertrocken is ende tot noch
toe latiterende is, heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
THoff van Delfft.
Willem Vranckensz. van Diemen bruijckt in eijgendom ses margen lants getaxeert den hoop op £ 54.
lestmael gebruijckt bij Pieter Reijersz. brouwer, rest vande vier jaren voorsz. £ 216. Ende alzoo Pieter
Reijersz. presenteert bij eede te verclaren dit lant anno ’72 noch ’73 nijet gebruijckt te hebben ende
tzelve anno ’74 bij den viant geoccupeert is ende anno ’75 in pantschap genomen te hebben. Dus hier
memorie.
Folio 74 ontbreekt.
Folio 75.
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Cornelis Jansz. Crucert cum socijs.
Maritgen, Dirck Jansz. wedue bruijckt 3½ margen lants den hoop voor £ 42 tsiairs ende nu de helft
van dit lant ingehuijrt bij Aeffgen Cornelisdr. den tijt van drie jaeren van Pieter van der Goes als
commissaris ende Welij rentmeester, waer aff teerste jaer ingaen zal Petri ad Cathedram anno ’76 om
£ 12 ende die andere helft compt toe die wedue van Henderick Aem Joosten, rest vande jaren voorsz.
£ 168. Alzoe Maritgen voorsz. presenteert bij eede te verclaren betaelt te hebben de jaren ’72 ende
’73 ende tjaer ’74 bij den viant geoccupeert te zijn ende anno ’75 desert gelegen te hebben. En heeft
desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Jonge Jan Sasboutsz.
Jan Jansz. Cors opt Wout bruijckt 10 margen lants den hoop tsiairs voor £ 96 ende een ham. Dit lant
is ingehuijrt den tijt van twee jaren bij Jan Jansz. Cors voorsz. van Pieter van der Goes ende Welij
rentmeester tsiairs voor £ 60, rest vanden jare ’73, £ ’77-18 ende een ham ende de volle pachten
vanden jaren ’74 ende ’75. Hijer op ontfangen £ 40. Dus hier £ 40.
Pieter van Opmeer.
Claes Adriaensz. int Dubbelde Cruijs bruijckt 11 margen lants den hoop voor £ 87-10-00 ende tvierde
paert van dit lant is ingehuijrt bij Evert van Lijdensteijn vande Camer vande Reeckening ingaende
Petri ad Cathedram ’76 tsiairs voor £ 15, rest vande jaren ’72, ’73, ’74, ’75, £ 550. Alzoo Claes
Adriaensz. presenteert bij eede te verclaren ende bij quijtantie te doceren betaelt te hebben de jaren
’72, ’73 ende de jaren ’74 ende ’75 nijet gebruijckt te hebben maer bij den viant ende wateren
geoccupeert geweest te zijn. En heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 76.
Mr. Willem Grijp.
Cors Hendericxz. opte Hoorn bruijckt 13 margen een hont lants om £ 79, welck lant Abraham van
Almonde burgemeester der stede van Delff bij de Camer vande Reeckening verhuijrt is, die marge
voor £ 4 voor den jare ’76. Mits dat hij daer aen sal mogen korten de ongelden vervallen opte zelve
landen anno “75, rest vande vier jaren voorsz. £ 316. Alzoo den boel van Cors Hendericxz. desolaet is
en heeft desen rendant nijet ontfangen maer is tzelve lant anno ’76 gebruijckt bij joncheer Abraham
van Almonde burgemeester tot Delff tegens 4 gulden de margen belopende £ 52. Onder conditie te
mogen corten alle ongelden gevallen anno ’75 welcke bij hem betaelt zullen worden. Ende hier van
getogen £ 12-03-09 over tmolengelt de anno ’75 tegens 19 st. op de margen, belopende tsamen £ 1511-00 bij quijtantie hijer overgelevert. Blijft suvers ende bij desen rendant ontfangen £ 37-01-06. Dus
hier £ 37-01-06.
Heer Andries Jacobsz.
Hillebrant Joostesz. bruijckt zekere landen tsiairs voor £ 14-10-00, rest vande vier jaren voorsz. £ 58.
Alzoo Hillebrant Joosten overleden is ende oock mede de vrienden van heer Andries sustineren
tselffde te wesen patrimoniael daer heer Andries voorsz. alleen van competeert een seste paert. Ende
ghemerckt hij met goede paspoort van sijne excellentie vertrocken is, tzelffde qualicke geannotteert te
zijn. Dus hijer memorie.
Dese landen zijn gelegen in de Noortpolder van Papsou.
Mr. Willem Muijs.
Cornelis Voppesz. inde Vockestaert bruijckt 2 margen 4½ hont lants den hoop voor 12 pont tsiairs,
rest vande vier jaren voorsz. £ 48. Ende alzoo Cornelis Voppesz. overleden is heeft desen rendant
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 77.
De houdtfester van tHuijs te Teijlingen.
Claes Pietersz. Verheul te Delffgaeu bruijckt ses margen lants den hoop zonder maet des jaers voor £
54, rest de anno ’73, £ 35-02-00 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende alzoo Claes
Pietersz. sustineert anno ’73 vande viandt heeft moeten vluchten ende annis ’74, ’75 tselve lant onder
water gelegen te hebben ende overzulcx quijtscheldinge versouckende is, heeft desen rendant nijt
ontfangen. Dus hier memorie.
Jan de Hoeijter.
Hillebrant Joostesz. bruijckt 9 margen 4 hont lants den hoop voor £ 120 tsiairs, rest vande jare ’72, £
115 ende de volle pachten vande jaren ’73, ’74 ende ’75, £ 360. Ende alzoo Hillebrant overleden is
ende zijne wedue in sobere staet sidt, huijs, schuijr, barch verbrant zijn, heeft desen rendant noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Melchior Gerritsz.
Dzelve bruijckt 7 margen 2 hont lants des jaers voor £ 72, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75.
Ende om redenen voorsz. nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Claes Haddemansz.
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Dirck Quirijnsz. waterlander binnen Delft bruijckt 3 margen lants tsiaers voor £ 37-10-00, rest van de
vier jaren voorsz. £ 150. Alsoe Dirck Quirijnsz. van schulden geruijmpt is en heeft desen rendant noch
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Jan de Hoeijter cum socijs.
Cornelis Arrisz. tot Delffgau bruijckt 15 margen lants den hoop voor £ 96, rest vanden jaren ’72 ende
’73, £ 105 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Alzoe Cornelis Arrisz. alle zijn koeijen
ende mobile ghenomen zijn anno ’73 ende huijs, schuijr, barg ofgebrant zijn ende vande pachten
overzulcx quijtgescheldinghe verzouckende is. Dus hier memorie.
Folio 78.
Dzelve bruijckt vanden zelven 8 margen lants den hoop tsiairs voor £ 70, rest van de jaren ’72, ’73, ’74
ende ’75, £ 80. Ende noch nijet ontfangen om redenen voorsz. Dus hier memorie.
Jacob de Hoeijter.
Gerrit Jansz. Coolman nu zijn erfgenamen bruijcken 9 hont warmoeslant den hoop voor £ 63 tsiairs,
rest vanden jare ’74, £ 21 ende de volle pacht vanden jare ’75. Ende heeft desen rendant hier op
ontfangen £ 31-10-00. Dus hier £ 31-10-00.
Johan de Hoeijter.
Huijch Cornelisz. opt scheijt in de plaets van Jacob Cornelisz. opten Oevelgaeu bruijckt 4 margen
lants des jaers voor de somme van £ 34, rest vande jare ’72, £ 11-04-00 ende de volle pachten
vanden jaren ’73, ’74 ende ’75. Alsoo Huijch Cornelisz. om een dachhuijr gaet wercken ende in zeer
soberen staet is sittende, heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dzelve bruijckt noch vanden selven met Cornelis Claesz. 4½ margen lants den hoop om £ 52, rest
vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 213. Ende noch nijet ontfangen om redenen voorsz. Dus hier
memorie.
Cornelis Jansz. Crucert cum socijs.
Hendrick Cornelisz. Deckers wedue tot Delffgau bruijckt 6 margen 5 hont 25 roeden lants den hoop
tsiairs voor £ 60, rest vanden jare ’72, £ 36 ende de volle pachten vande jaren ’73, ’74 ende ’75. Hier
op ontfangen vande erfgenamen £ 12. Dus hier £ 12.
Folio 79.
Hendrick Meerhout.
Die weduwe van Hendrick Cornelisz. Decker voorsz. bruijckt noch in erfpacht de helft van 3½ margen
lants tsiairs om 7½ ponden hollants, te betalen alle jaers Voorschoten marct voor Valckenburger marct
wel betaelt ofte de erffpacht es te nijete. Ende heeft desen rendant ontfangen tjaer pachts verschenen
anno ’76 bedragende £ 5-12-06. Dus hier £ 5-12-06.
Opt Schije.
Cornelis van Halmale.
Betgen van Crimpen heeft gebruijckt tegens Welij rentmeester ende Simon Storm Gerritsz. als
commissaris zekere 5 margen 3 hont lants tsiairs de marge voor £ 11. Comt £ 58-13-03. In welcke lant
Anna Jorisdr. de Bije een vierde paert competeert ende Haesgen Doendr. een gelijcke vierde paert.
Heeft huijr gemaeckt voor tjaer ’74 de marge om twaelff pont te weten den hoop sonder maet voor ’63.
Te betalen deen helft Martinij ende dander helft Kersmisse ’74. Dit lant is bij Pieter van der Goes ende
Adriaen Duijck verhuijrt Quirijn van Borsselen den tijt van twee jaren ingaende Petri ad Cathedram
anno ’75 tsiairs om £ 50, rest vande jaren ’72, £ 36-12-00 vant jaer ’73, ’74 ende tjaer ’74, £ 64. Alzoe
dese landen laet wt de water ghecomen zijn ende weijnich vruchten daervan genoten hebben ende
overzulcx quijtscheldinge versouckende zijn, heeft desen rendant nijet ontfangen. Dis hier memorie.
D’zelve.
Maritgen Simons heeft ingehuijrt van Welij rentmeester ende mijn heer de commissaris voorsz. 1½
margen een hont lants toebehoort hebbende den voorsz. Halmale ende dat voor tjaer ’73 voor de
somme van £ 19 vrijs gelts. In welcke lande Anna Jorisdr. de Bije een vierde paert competeert ende
Haesgen Doendr. een gelijcke vierde paert. Heeft huijr ghemaickt voor tjaer ’74 den hoop om £ 20, te
betalen deen helft Martinij ende dander helft Kersmisse ’74, rest de anno ’74, £ 20. Ende alzo tlant
anno ’74 onder water gelegen heeft ende de wedue quijtscheldinghe versouckende is, heeft desen
rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 80.
Jacob Verduijn.
Pieter Gerritsz. heeft huijr gemaickt jegens Welij rentmeester ende commissaris van een boomgaert
leggende buijten de Rotterdamsche poort opt Schije groot ontrent drie hont voor tjaer ’73 tsiairs om £
20. Ende alzoe desen boomgaert in julio anno ’73 omgehouwen is, heeft desen rendant noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Poortlant.
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Corstiaen Voppen.
Annitgen, Adriaen Maertensz. olijslagers wedue bruijckt 12 margen lants tsiairs voor £ 95. Ende is
tzelve lant ingehuijrt den tijt van drie jaren waer aff teerste jaer ingaen zal Petri ad Cathedram anno
’76 bij Adriaen Pietersz. Berckel tsiairs om £ 84, rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 380. Alzoo
alle die goeden bij den ghemene crediteurs van Annitgen voorsz. aengeslagen zijn ende opte
preferentie gedisponeert wort, heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Claes van der Laen.
D’zelve bruijckt een derde paert van 12 margen lants tsiairs voor £ 47, rest de jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 190. Ende om redenen voorsz. nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Frans Adriaensz. wedue tot Dordrecht.
Die wedue van Pouwels Dircxz. aende Nieuwe Langendijck bruijckt seven margen poortlants tsiairs
voor £ 54. Ende heeft dit lant ingehuijrt de voorsz. wedue den tijt van drie jaren aen een geduijrende
van Pieter van der Goes als commissaris ende Welij rentmeester waeraf teerste jaer ingegaen is Petri
ad Cathedram anno ’75 vrij ghelt van allen oncosten tsiairs om £ 48, rest de anno ’74, £ 18 ende
vande jare ’75, £ 24. Ende alzoe dese wedue sustineert op tjaer ’74 meer betaelt te hebben als recht
is overmits de wateren ende overzulx quijtscheldinge versouckende is, heeft desen rendant nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 81.
Noortpolder van Delffgau.
De wedue van Dammas van Drogendijck.
Maritgen Hendrik Jan Ghijsz. bruijckt 3 marghen 2 hont 16 roeden lants tsiairs om £ 30. Ende zijn de
zelve landen ingehuijrt van Welij rentmeester ende Pieter van der Goes als commissaris bij Hillebrant
Jansz. den tijt van drie jaren, ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 tsiairs om £ 31, rest vant jaer ’72,
£ 23-18-00 ende de volle pachten vande jaren ’73, ’74 ende ’75. Alzoo Maritgen van haer kinderen
onderhouden wort ende huijs, schuijr, barch verbrant zijn, heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus
hier memorie.
Hendrick Simonsz. 5 margen 2 hont de welcke voorden jare ’74 gebruijckt zijn bij Cornelis Andriesz.
goutsmit om £ 64.
Hubrecht Willemsz. heeft dit lant ingehuijrt bij rentmeester Welij ende Pieter van der Goes den tijt van
drie jaren ingaende Petri ad Cathedram 1575. Ende zal voort eerste jaer betalen over den hoop £ 50
ende de twee naevolgende jaren £ 60 ende vanden jare ’75, £ 20. Ende alzoe Cornelis Andriesz.
overmits de wateren anno ’74 van dese reste quijtscheldinghe versouckende is en heeft desen
rendant nijet ontfangen maer heeft ontfangen 20 gulden als rest de anno ’75 mitsgaders 15 gulden opt
jaer ’76 bij handen van Pieter van der Goes reeckenmeester als de huijre overgenomen hebbende.
Ende de reste vant jaer ’76 is bij ordonnantie hem quijtgeschonden blijckende bij ordonnantie vande
Staten ende quitantie overgelevert. Dus alhier £ 35.
Die erffgenamen van Nicolaes van der Laen.
Dirck Gerritsz. opt Schije inde cooltuijnen bruijct 3 margen lants tsiairs om £ 33, rest vande jaren ’73,
’74 ende ’75, £ 99. Alzoe Dirck Gerritsz. om een dachhuijr gaet wercken ende overmits de wateren
quijtscheldinge versouckende is, heeft dese rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 82.
Jacob Verduijn.
Dirck Jansz. opt Schije bruijckt 8 hont coolthuijns wt Schouten boomgaert getaxeert op £ 59. Ende
heeft dit lant ingehuijrt bij Pieter van der Goes tsiairs om £ 54, rest op tjaer ’73, £ 36 op tjaer ’74 , £ 18
ende de volle pachten vanden jaren ’75 ende ’76. Ende heeft desen rendant hier op in als ontfangen £
70-10-00. Dus hier £ 70-10-00.
Johan de Hoeijter.
Maritgen Simonsdr wedue van Cornelis Jansz. met Adriaen Louwe bruijckt 7 margen lants tsiairs voor
£ 80. Dir lant is ingehuijrt bij de pachtenaers voorsz. den tijt van drie jaren tsiairs voor £ 70 bij Pieter
Goes als commissaris ende Welij rentmeester ingaende Petri ad Cathedram anno ’76, rest vande
jaren ’73 voor de portie van Adriaen Louwen £ 19 ende voor de portie van Maritgen Simonsdr. £ 1614-00 ende de volle pacht vande jaren ’74 ende ’75. Ende alzoo dese huijrluijden quijtscheldinge
versouckende zijn, heeft den rendant op reeckening ontfangen van Maritge Simons, Adriaen Louwen
£ 5-13-03, belopende tsamen £ 14-19-03. Dus hier £ 14-19-03.
Jacob Verduijn.
Neeltge Pietersdr. wedue wijlen Leenert Jansz. bruijckt thuijs ende erff met het water van Schouten
boomgaert ende boogaert ende gheeft tsiairs van huijr £ 24. Dit huijs is affgebrant ende vant erff een
cooltuijn gemaeckt bij Dirck Jansz. Bij de welcke tzelve ingehuijrt is den tijt van drie jaren ingaende
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Petri ad Cathedram anno ’74 stilo corie voor £ 16 tsiairs, te betalen deen helft Martini ende dander
helft Kersmisse ’74 beijde naestkomende trest vande jaren ’72 ende ’73, £ 42. Ende alzoo Neeltgen
Pieters verbrandt ende geheel verarmt is, heeft desen rendant vande jaren ’72, ’73 nijet ontfangen
overmits de soldaten ende wateren versouckende is heeft van gelijcke noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Folio 83.
De weeskinderen van Corstiaen Willemsz.
Corstiaen Willemsz. bruijckt 4 margen lants tsiairs voor £ 60. Ende is ingehuijrt bij Adriaen Pietersz.
Berckel den tijt van drie jaren ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 van Pieter van der Goes als
commissaris ende Welij rentmeester tsiairs om £ 40, rest van de jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75. Alzoo de
weeskinderen van Corstiaen voornt in integrum gerestitueert zijn heeft desen rendant nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Dzelve.
Betgen van Crimpen huijrt 4 marghen lants tsiairs voor £ 40. Ende is ingehuijrt van Pieter van der
Goes als commissaris ende Welij rentmeester bij Adriaen Pietersz. voorsz. den tijt van drie jaren
ingaende Petri ad Cathedram anno ’76, tsiairs om £ 40, rest vanden jare ’72, £ 10 ende vande jare ’73
ende ’74, £ 80. Ende is tzelve lant voorden jare ’75 Jacob Moerkercke verhuijrt, waerop mede nijet
ontfangen is. Ende overmits redenen voorsz. heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
In de Carthuijsers polder.
Die wedue van Frans Adriaensz.
Barthout Willemsz. bruijckt 4 margen weijlants om £ 57 tsiairs rest alzoe Baerthout Willemsz. allegeert
betalinghe de annis ’72 ende ’73 de welcke hij versouckt gevalideert te werden ende want anno ’74 bij
Frans Matheusz. brouwer tot Delft tvoorsz. lant in pantschappe genomen is, heeft desen rendant noch
nijet ontfanghen. Dus hier memorie.
Folio 84.
Job Simonsz. waghenaer ende Maritgen Simonsdr. huijren van Cornelis Pietersz. Beaumont 3½
margen lants gelegen opt Schije over de Luijcht, tsiairs voor £ 40. Van welcke voorsz. lant Cornelis
Pietersz. gehuijrt heeft van Mr. Dirck van Meerkerck als rentmeester van joncker Gerrit van der A als
getrout hebbende jouffrouwe Peternelle van der Laen wonende in den lande van Luijck, 2 margen 3
hont 25 gaerden tsiairs voor £ 24-11-00. Noch heeft hij vanden zelve Meerkerck gehuijrt 5 hont 25
gaerden toekomende Rienevelt tot Utrecht, tsiairs voor £ 8-09-00. Welcke huijr de voorn. Beaumont
verclaert tlaeste jaer huijrs te wesen tjaer van ’74, rest de voorsz. vier jaren hierop ontfangen van
Cornelis Pietersz. Beaumont £ 28-01-00 als £ 3-10-00 de anno ’74 van wegen Rienevelt ende 24
gulden 11 st. van wegen Gerrit van der A, gevallen anno ’73 ende die reste is hem quijtgeschonden
blijckende bij twee ordonnantiën vande Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 28-01-00.
Heer Pieter Cammaecker.
Isbrant Gerritsz. bruijckt 14 hont provelant genaempt die Galch, comt tsiairs voor £ 33. Dit lant is
ingehuijrt van Pieter van der Goes als commissaris ende Welij rentmeester bij Crijn Jansz.
schuijtvoerder tot Rotterdam den tijt van drie jaren tsiairs voor £ 22. Waer van teerste jaer ingaen zal
Petri ad Cathedram anno ’76, rest vande jaren ’72 ende ’73, £ 54 ende de volle pachten vande jaren
’74 ende ’75. Ende alzoe bij den Staten gevalideert is de quitantie de anno ’72 ende die helft vant jaer
’74, mitsgaders de gehele pacht vant jaer ’75 quijtgeschonden zijn, mits betalende tjaer pachts de
anno ’73 ende de helft vande pacht anno ’74 gevallen, bedragende tsamen £ 49-10-00 ende hier van
getogen £ 12 bij Welij ontfangen op tjaer ’73, blijft zuvers ontfangen £ 37-10-00 blijckende bij
ordonnantie vande Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 37-10-00.
Derffgenamen van Claes Alewijnsz.
Pieter Jacobsz. brouwer bruijckt 14 hont lants tsiairs voor £ 26. Dit lant is ingehuijrt van Pieter van der
Goes als commissaris ende Welij rentmeester bij heer Otho van Egmont den tijt van drie jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno ’76, tsiairs om £ 16. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 104.
Ende alzoo Pieter Jacobsz. brouwer mede fugitijff is ende alle zijne goeden geannoteert zijn, heeft
den rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 85.
Ande oostzijde vande Papsousche wech.
De kinderen van Jan van Dulff.
Pieter Jacobsz. wonende in Papsou bruijckt 3½ margen tsiairs om £ 30 ende een ham, rest vande vier
jaren voorsz. £ 120 en 2 hammen. Ende alzoe Pieter Jacobsz. sustineert de jaren ’72 ende ’73 betaelt
te hebben ende overzulcx versouckt de selve gevalideert te mogen worden ende tjaer ’74, ’75 onder
water gelegen heeft ende quijtscheldinge versouckende is, heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus
hier memorie.
Sinte Mairtens Recht.
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Juffrouw Lucia de Hoeijter.
Pieter Jansz. wonende in Papsou bruijct ses marghen weijlants tsiairs voor £ 36 ende een ham, rest
vande jaren ’72, £ 6 ende vanden jare ’73, ’74 ende ’75, £ 108 en 4 hammen. Ende alzoe Pieter
Jansz. mede bij den viant vertrocken is, heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Joncker Jacob de Hoeijter.
Rochus Cornelisz. wedue wonende in Papsou bruijckt 17 margen min een hont lants, de marge tot £
7½. Compt over den hoop £ 126-05-00 ende een ham. Rest vande jaren ’72, £ 11-10-00 ende de volle
pacht vanden jaeren ’73, ’74 ende ’75. Ende alzoe die wedue van schulden geruijmpt is, heeft desen
rendant nijet ontfangen de annis ’72, ’73, ’74 ende ’75. Maer anno ’76 den 23 e augustij een camp
groot ontrent 4 marghen wt het water comende is gehuijrt bij Sebastiaen Gabrielsz. in Roorijs, dat
lopende jaer ’76 voor £ 8 den hoop onder conditie dat den rentmeester de ongelden betalen moet. Alle
welcke £ 8 bij desen rendant ontfangen zijn. Dus hijer £ 8
Folio 86.
Dzelve bruijckt noch vande selven 1 margen 5 hont lants, de marge tot £ 4-10-00, compt £ 13-15-00.
Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 55. Ende om redenen voorsz. noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Johan van Renes.
Claes Jorisz. wonende in Papsou bruijckt 6 margen 5 hont 73 roeden 10 voet lants. Ende alzoe den
rendant Claes Jorisz. nijet en weet te bevragen noch de landen van ghelijcke, heeft mede nijet
ontfanghen. Dus hier memorie.
Bieslant.
Hendrick Simonsz. tot Delft.
Joris Claesz. wonende tot Delffgau bruijckt 8 margen lants, daer van de 6 margen toebehoren
Hendrick Simonsz. tot Delft ende dander 2 margen hem eige competerende. De ses margen ingehuijrt
om £ 32 tsiairs getaxeert d’voorsz. 2 margen op £ 10-13-00, compt £ 42-13-00 tsiaers. Rest opte jaren
’72, ’73, £ 68-06-00 ende de volle pachten vande jaren ’74 ende ’75. Ende alzoo Joris Claesz.
verclaert de lande alhijer hoger geëstimeert te zijn als de huijre bedraecht ende overzulx tselffde bij
den commissarissen souden rechten, mitsgaders quijtscheldinge versouckende is ende daer nae in
Walcheren vertrocken is, heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Jan Jansz. Sasboudt.
Hillebrant Joostensz. wedue bruijckt 2 margen lants den hoop om £ 14-15-00. Rest vande jaren ’72,
’73, ’74 ende ’75, £ 44-10-00. Alzoe dese wedue sonder neeringe is ende haer woninge, schuijr, barch
verbrant zijn, heeft den rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 87.
Jan Jansz. Sasbout.
Bruijckt noch die voorsz. wedue 2 margen den hoop om £ 14-15-00 ende rest uts. Ende mede om
redenen voorsz. nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dzelve.
Pieter Ariensz. wonende tot Delffgau bruijckt 8 margen den hoop tsiairs voor £ 54-15-00. Rest ’72, ’73,
’74, ’75, £ 219. Ende alzoe Pieter Adriaensz. huijs, barch verbrant zijn ende zijn mobila ghenomen
ende overzulx quijtschelinge versouckende is en heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Dzelve.
Claes Pietersz. Verheul bruijckt 2 margen den hoop om £ 14-15-00 tsiairs. Rest de jaren ’72, ’73, ’74,
’75. Ende alzoe van gelijcke dese woninge ende molens verbrant zijn ende de viant tlant geoccupeert
heeft ende overzulx quijtscheldinge versouckende is, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
De kinderen van Christiaen Foppen.
Simon Aertsz. bruijckt een margen tsiairs om £ 7-10-00. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 30.
Alzoe Simon Aertsz. overleden ende gheen verhael en is ende overmits de weeskinderen van
Christiaen Foppen in integrum gerestitueert zijn, heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Folio 88.
Ruven.
Jan Franchois.
Maritgen Wijten wedue wijlen Wijt Stevensz. wonende tot Delffgauw bruijckt 12 margen lants de
marge voor £ 7, compt £ 84. Rest vande jaren ’73, ’74 ende ’75, £ 252. Ende alzoe desen boel
desolaet is ende opte preferentie gedisputeert wort heeft desen rendant noch nijet ontfange. Dus hier
memorie.
Jonckheer Cornelis van Halmale.
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Jacob Pietersz. wonende op Ruijven bruijckt met Jacob Cornelisz. tsiairs 8 margen 3 hont lants den
hoop voor £ 44 ende een ham tsiairs. Rest vande voorsz. drie jaren £ 172 en 4 hammen. Ende alzoe
Jacob Pietersz. overleden is ende zijn wedue in Sirczee vertrocken is, noch nijet ontfangen. Dus hijer
memorie.
Absrecht.
Joffrouw Lucia de Hoeijter.
Jan Dammisz. in Absrecht bruijckt 8 margen lants ende gheeft tsiairs van huijr £ 72. Ende is ingehuijrt
bij Pieter Jansz. wonende in de Molsteech tot Delft van Pieter van der Goes als commissaris ende
Welij rentmeester, den tijt van drie jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1576 tsiairs voor £ 48.
Rest vant jaer ’72, £ 62 ende de volle pacht vande jaren ’73, ’74 ende ’75. Alzoe Jan Dammisz.
overleden is ende gheen goeden achtergelaten heeft en is bij desen rendant nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Jacob Pijnsz.
Huijch Pietersz. bruijckt 7 margen tsiairs voor £ 58-10-00. Rest vande jaeren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £
224. Alzoo Huijch Pietersz. sustineert de jaren ’72, ’73 betaelt te hebben ende ’74, ’75 onder water
gelegen hebben, versouckt overzulx de betalinge gevalideert te mogen worden, mitsgaders
quijtscheldinge te vercrijgen. Heeft desen rendant nijet ontfangen. Maer is vanden 29 e septembris
anno ’76 ende voorts dat lopende jaer gebruijckt bij Jacob Cornelisz. van Nieuwerkerck voor £ 4-1000. Des moet de rentmeester de ongelden betalen ende zijn bij desen rendant ontfangen. Dus hier £
4-10-00.
Folio 89.
Mr. Cornelis de Jonghe.
Claes Philipsz., nu Leenert Hendrixz. naesaet bruijckt 3 margen een hont ende gheeft tsiairs van huijr
£ 11-10-00. Rest vande vier jaren voorsz. £ 46. Ende alzoe Leenert Hendricxz. vertrocken is ende
desen rendant hem nijet heeft weten te bevragen, heeft overzulx nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Joffrouw Lucia de Hoeijter.
Gerrit Hugensz. bruijckt 8 margen 2 hont ende 25 gaerden lants ende gheeft tsiairs van huijr £ 70. Dit
lant ingehuijrt voor den tijt van drie jaren ingaende Petri ad Cathedram ’75. Ende sal betalen voor
t’eerste jaer £ 5 voor de marge ende de twee naevolgende jaren £ 6 voor de marge. Rest vant jaer
’72, £ 12-10-00 ende de volle pachten vande jaren ’73, ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter
goeder reeckening ontfangen £ 31-09-00. Dus hier £ 31-09-00.
Joncker Jan van Bransion.
Adriaen Dircxz. bruijckt met Baertgen, Adriaen Dircxz. wedue drie delen van 9 margen lants tsiairs om
£ 52 en 15 st. voor een ham. Rest vanden jare ’73, £ 40-05-00 een ham ende de volle pachte vanden
jaren ’74 ende ’75. Alzoe Adriaen Dircxz. deser werelt overleden is, Baertgen in Walcheren vertrocken
is, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 90.
Jouffrouw Lucia de Heuijter.
Pieter Jansz. in Papsou bruijckt 2 margen 3 hont 75 gaerden lants leggende alhier in Absrecht ende
gheeft tsiairs van huijr £ 15. Rest vande jare ’72, £ 5 ende de volle pachten vande jaren ’73, ’74 ende
’75. Ende alzoo Pieter Jansz. bij den viandt verlopen is, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Jan Sasbout burgemeester der stede van Delft.
Vranck Leenertsz. bruijckt 10 margen lants 1 hont 25 gaerden tsiaers om £ 70 met een ham. Rest
vanden jare ’72, £ 30-10-00 ende de volle pachten vanden jaren ’73, ’74 ende ’75. Alzoe Vranck
Lenertsz. bij quitantie docuit ende bij eede presenteert te certificeren betaelt te hebben de rest vant
jaer ’72 ende de volle pacht de anno ’73 ende de jaren ’74, ’75 onder water geleghen heeft, is bij
desen rendant nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dirck Corstensz. van Alckemade.
Pieter Pietersz. Sasbout bruijckt 5 margen lants tsiairs voor £ 48 ende noch alle jaers voor de
provangen £ 2 ende tot rantsoen over de 7 jaren £ 12. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 200.
Alzoe Gerrit Fransz. als rentmeester vanden boel overhoort bij tregister van Pieter Sasbout betaelt te
hebben tjaer ’72 ende vande verdere jaren quijtscheldinge verzouckende is, heeft desen rendant noch
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Amboocht van Dorp.
Joncker Jan van Bransion.
Pieter Thonisz. bruijckt 5 margen weijlants voor £ 16 tsiairs. Rest vande vier jaren voorsz. £ 64. Ende
alzoe Pieter Thonisz. overleden is ende gheen goederen heeft konnen bevragen, noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 91.
Mr. Cornelis Duijst cum socijs.
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Cornelis Pouwels bruijckt 9 margen weijlants voor £ 85-10-00. Rest vande vier jaren voorsz. £ 51.
Ende alzoe Cornelis Pouwelsz. tjaer ’72 ende de helft vant jaer ’73 sustineert betaelt te hebben ende
daer van als vande jaren ’74, ’75 die welcke onder water gelegen hebben, quijtscheldinge versouckt.
Ende heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Alzoo Sebastiaen Houttuijn vande 9 margen hem zelfs toe te commen 1½ margen, Fijtgen, Hendrick
Jannen wedue van Aelbrecht Adriaensz. gelijcke 1½ margen ende Mr. Cornelis Duijst van Voorhoudt
1½ margen. Welcke 1½ margen jaerlicx van huijr gelden tsiaers tot £ 14-15-00 ende die vordere reste
ofte helft competeert die abdije van Reijnsburch.
Joncker Phillips van Spaengen.
Jan Antonisz. van Dijck bruijckt 24 margen daer van ontrent ses margen teelant is ende de vorder rest
weijlant, met huijs, schuijr, barch ende geboomte daerop staende tsiairs voor £ 180. Dit lant is bij den
commissaris Pieter van der Goes ende Welij rentmeester gegunt om redenen Leenert Gerritsz. ende
Vranck Joostensz. voor tjaer ’75 om £ 20. Ende is tzelve landt ingehuijrt bij Leenert Gerritsz. den tijt
van vijf jaren inghaende Petri ad Cathedram anno ’76 tsiairs om £ 90. Rest vande jaren ’72, ’73 ende
’74, £ 540. Ende alzoo Jan Antonisz. overleden ende van zijn goederen op de preferentie
gedispenteert wort, heeft desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dirck Corstensz. van Alckemade.
Maerten Jorisz. wonende inde Lier bruijckt 10 hont lants tsiairs voor £ 13-13-00. Rest vande jaren ’72,
’73, ’74 ende ’75, £ 54. Die welcke overmits zijn absentie noch nijet ontfangen zijn. Dus hier memorie.
Folio 92.
De zelve Alckemade.
Joris Gerritsz. tot Schipluijden bruijckt 8 margen weijlants tsiairs om £ 36 ende alle jaers een ham
twee capoenen, twee swarte hoenderen, een hooch caes, een kan suijren rooms, rest vande vier
jaren voorsz. £ 144 en 4 hammen, 8 capoenen, 8 hoederen, 4 caesen, 4 cannen rooms. Alzoo Joris
Gerritsz. sustineert anno ’72 deuchdelicke betaelt te hebben ende vande vordere jaren quijtscheldinge
versouckende is, heeft den rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dzelve.
Leenert Pietersz. Goutappel bruijckt 8 margen lants tsiairs voor £ 36, rest vande vier jaren voorsz. £
144. Ende alzoo Goudtappel allegeert betalinghe vande jaren ’72, ’73, daervan hij den Staten zal doen
blijcken ende vande vordere jaren die onder water gelegen hebben quijtscheldinge versouckende is.
Noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Duijffpolder.
Jacob Boll.
Jan Claesz. Vercroft wonende in den ambachte van Dorp gebruijckt 16 hont tsiaers voor £ 13. Dit is
ingehuijrt van Pieter van der Goes ende Welij rentmeester den tijt van drie jaren bij Cornelis Dircxz.
ingaende Petri ad Cathedram anno ’75 tsiairs voor £ 11, rest de annis ’73, ’74 ende ’75, £ 39. Alsoo
Jan Claesz. overleden is ende zijne erfgenamen nijet heeft mogen bevragen, noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Folio 93.
Vrouwen recht.
Pieter Jacobsz. Varich.
Engel Thijsz. bruijckt 5 margen tsiairs om £ 50. Welcke landen Wouter Jacobsz. Varich gegunt zijn bij
Pieter van der Goes als commissaris ende Welij rentmeester voorden jare ’75 voor d’ongelden. Ende
zijn dese vijf margen belast met een jaerlicxe rente van £ 36 tsiairs die d’erfgenamen van Maritgen,
Jacob Gerritsz. wedue daer op sprekende hebben. Rest van tjaer ’73, £ 48 ende de volle pacht vant
jaer ’74. Ende alzoo Engel Thijsz. bij den viant vertrocken is heeft den rendant noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Souteveensche polder onder water.
Joncker Jan de Hoeijter.
Pieter Antonisz. bruijckt 5 margen lants den hoop voor £ 18 tsiairs. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende
’75, £ 72. Ende alzoe Pieter Thonisz. boel desolaet is heeft den rendant als vooren nijet ontfangen.
Dus hijer memorie.
De houdtfester van tHuijs te Teijlinghen.
Leenert Pietersz. Goudtappel wonende tSchipluijden bruijckt 8 margen lants den hoop tsiairs voor £
36, mitsgaders betalende jaerlicx vant verval £ 2, comt tsiairs £ 38. Alzoo dit parceel met het parceel
folio 92 articel 3 een perceel lant is. Dus hier nijet.
Dirck van Alckemade.
Joris Gerritsz. bruijckt 8 margen tsiairs om £ 38. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 152. Alzoo
dit articel met het 2e articel folio 92 een is, dus hier nijet.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Folio 94.
Antonis Jacobsz. Muijs.
Alewijn Jacobsz. bruijckt de helft van 7½ margen lants den hoop tsiairs voor £ 13 ende twee jonge
ganssen. Rest vande vier jaren voorsz. de volle pacht. Alzoo Alewijn in Walcheren vertrocken is, heeft
desen rendant noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Govert IJsbrantsz.
Adriaen Willemsz. wonende opte Souteveen gebruijckt 7 margen 2 hont om £ 29 tsiairs. Rest van de
vier jaren voorsz. £ 116. Ende alzoo Adriaen van gelijcke in Walcheren vertrocken is, daeromme noch
nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Antonis Muijs.
Adriaen Claesz. wonende in Vockestaert bruijckt 6 margen lants, d’een helft alhier gelegen ende
dander helft int Hoff van Delff den hoop tsiairs om £ 22. Rest vande vier jaren voorsz. £ 88. Alzoo
Adriaen Claesz. ende zijn huijsvrou met alle kinderen overleden zijn ende den boel desolaet is, noch
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Antonis Muijs.
Cornelis Voppensz. in de Vockestaert bruijckt 5 margen lants tsiairs om £ 15 met een ham ende vier
jonghe hoenderen tsiairs ofte een pont daer voor. Rest vande vier jaren voorsz. £ 64. Alzoe Cornelis
Voppensz. overleden is ende den boel desolaet leijt noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dzelve.
Enghel Gerritsz. inde Kethel gebruijckt vande selve eene margen tsiairs om £ 4. Rest vande vier jaren
voorsz. £ 16. Alsoe Enghel Gerritsz. overleden is ende den boel desolaet is, noch nijet ontfangen. Dus
hier memorie.
Folio 95.
Dzelve.
Henderick Jacobsz. Boet gebruijckt 14 hont lants tsiairs voor £ 7 ende een jonck hoenken. Rest vande
vier jaren voorsz. £ 28 en 4 hoenderen. Ad idem uts. Dus hier memorie.
Dzelve.
Cornelis Pouwelsz. Fijnenburger in Vockestaert gebruijckt 15½ hont lants tsiairs om £ 7-10-00. Rest
vande vier jaren voorsz. £ 30. Ad idem uts. desolaet. Dus hier memorie.
Cornelis van Sonnevelt tot Leijden.
Jan Claesz. bruijckt 2 margen lants den hoop voor £ 8. Rest vande vier jaren voorsz. £ 32. Desolaet
uts. Dus hier memorie.
Amboocht van de Souteveen.
Mr. Cornelis de Jonghe.
Cors Jacobsz. wonende opte Souteveen bruijckt 3 margen lants den hoop tsiairs voor £ 9-12-00. Rest
vanden jare ’74 ende ’75, £ 19-04-00. Alzoo Cors Jacobsz. overleden is ende zijn wedue vande jaren
’74, ’75 onder water gelegen hebbende quijtscheldinghe versouckende is. Noch nijet ontfangen. Dus
hier memorie.
Adriaen Adriaensz. bruijckt van heer Otho van (Renenburch) wten naem ende tot behouff van Mr.
Cornelis de Jonghe in den Haech 3 marghen 4½ hont tsiaers den hoop voor £ 14 ende een paer
capoenen ofte 15 st. daer voor, comt £ 14-15-00. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 59. Ende
alzoe Adriaen Adriaensz. overleden is een arme wedue met kinderen achterlatende, noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 96.
Melchior Gerritsz. met zijn consorten tot Delft.
Dzelve bruijckt 3 margen lants tsiairs den hoop voor£ 10. Rest vande vier jaren voorsz. £ 40. Ad idem
uts. Dus hier memorie.
Mr. Cornelis Duijst.
Isbrant Jorisz. bruijckt 1½ margen 85 gaerden lants den hoop tsiairs voor £ 5-10-00. Rest vande vier
jaren voorsz. £ 22. Alzoo IJsbrant, wijf, kinderen overleden zijn ende den boel desolaet is, noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Johan de Hoeijter ende Clemetia Jandr. als ghemachticht van joncker Jasper van Halmale.
Dirck Hendrixz. wonende opte Souteveen bruijckt 3 margen een hont lants den hoop voor £ 12-10-00.
Rest vande vier jaren voorsz. £ 50. Alzoe Dirck Hendrixz. overleden is achterlatende een schamele
wedue met kinderen. Dus hier memorie.
Die Carthusers tot Loven.
Maerten Jansz. bruijckt 3 margen 4½ hont lants den hoop voor £ 16 tsiairs. Rest vande vier jaren
voorsz. £ 54. Alzoe Maerten Jansz. overleden is, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 97.
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Frans Adriaensz. tot Dordrecht ende Annitgen Joostendr. tot Delft.
Dirck Hendricxz. wonende opte Souteveen bruijckt dese naegeschreven percelen van landen. Te
weeten van Frans Adriaensz. 12 margen ende van Annitge Joostendr. 4 margen 1½ hont ende 44
gaerden lants ende huijrt de landen van Frans Adriaensz. zijn portie voorsz. voor £ 46 tsiairs met noch
een varckens ham ofte 14 st. Ende de huijr van Annitgen is tsiairs £ 15-17-00 met een ham ofte
gelijcke 14 st. daer voor, compt den hoop tsiairs in als £ 62-15-00. Ende om redenen voorsz. int 3 e
voorgaende articel verhaelt nijet ontfangen. Dus memorie.
Machtelt Jacobs wesende een dochter van Annetgen Joosten verclaert bij eede dese vier margen 1½
hont 44 gaerden haer bij cavelinge te deel gevallen te zijn ende haer behoort te hebben langer dan
twee jaren. Actum in presentie van Dirck Hendricxz. ende Hubrecht Willemsz. opten 16 e julij anno ’75.
Rest vande vier jaren voorsz. £ 184.
Dirck Vranckensz. in Vrieslant.
Cornelis Pietersz. opte Souteveen bruijckt een gerecht vierde paert van 13½ margen lants den hoop
voor £ 12 tsiairs. Rest vande vier jaren voorsz. £ 48. Ende overmits zijn armoede noch nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Heer Andries Jacobsz. van Bleijswijck met zijn evenknijen.
D’zelve bruijckt drie vierendeel vande helft van 27 margen lants, de marge voor £ 4 tsiairs ende tot
rantsoen gegeven over de 7 jaren een halff vat boters getaxeert op £ 14. Beloopt een jaer £ 2, compt
in als £ 42-10-03. Rest vande 4 jaren voorsz. £ 170-01-00. Ende om redenen voorsz. mede nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 98.
Die cappelmeesters vande Souteveen.
Alewijn Jacobsz. bruijckt zeeckere stucken van landt sonder begroot te wesen, bij raminge ontrent 10
hondt lants den hoop voor £ 12 tsiairs. Rest vande vier jaren voorsz. £ 48. Ende overmits zijn armoede
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Heer Adam vant Wout.
Claes Heijmansz. gebruijckt 5 margen 3 hont lants, de marge voor £ 4 tsiairs. Rest vande vier jaren
voorsz. £ 60. Alzoe Claes Heijmansz. vertrocken is ende hem nijet heeft mogen bevragen, dus
memorie.
Johan de Hoeijter ende Clementia Jansdr. als gemachticht van joncker Jasper van Halmale.
D’zelve bruijckt 2 margen 4 hont lants getaxeert de marge op £ 3-10-00 alsoot wterhuijr was, comt £ 906-03. Rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 37-06-04. Ende om redenen voorsz. nijet ontfangen.
Dus hier memorie.
Heer Adam Jansz. opt Wout.
Adriaen Willemsz. wonende opte Souteveen bruijckt 17 hont lants den hoop voor £ 6 tsiairs. Rest
vande vier jaren voorsz. £ 24. Alzoe desen in Walcheren vertrocken is, noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Meeus Cornelisz. wonende in Vockestaert bruijckt 6 marghen lants 1½ hont den hoop om £ 11 tsiairs.
Rest vande vier jaren voorsz. £ 44. Ende alzoo Meeus Cornelisz. met wijf ende kinderen overleden is
ende gheen erffgenamen heeft mogen bevragen, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 99.
Johan de Hoeijter met zijn consorten.
D’zelve bruijckt een vierde paert van (29) margen ende 3 hont tsiairs voor £ 23. Ende is nu wter huijr
ende staet opt quoijer vanden hondersten penning een ham ofte 20 st. meer, maer die voorsz.
huijrman en begeert ofte en heeft in drie jaeren gheen ham ofte 20 st. gegeven. Rest vande vier jaren
voorsz. £ 92. Omme redenen voorsz. nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Corstiaen Voppen tot Delft.
Jan Jorisz. opte Souteveen gebruijckt 3 margen lants tsiairs om £ 15. Rest voor een derde paert van
de vier jaren voorsz. £ 20 ende overmits zijn armoede nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Heer Jan Ghijsbrechtsz. priester tot Delff.
Simon Lourisz. wonende in Vockestaert bruijckt 4 margen tsiairs om £ 12. Rest vande vier jaren
voorsz. £ 48. Ende overmits zijn armoede nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Geerlant Mathijsz. wonende tSchiedam.
Adriaen Willemsz. Holij opte Zouteveen bruijckt 6 margen lants om £ 27. Rest vande vier jaren voorsz.
£ 108. Ende alzoe Adriaen Willemsz. in Walcheren vertrocken is, noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
D’zelve.
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Rutgert Pietersz. gebruijckt 2 margen 1½ hont lants tsiairs om £ 8-15-00. Rest van de vier jaren
voorsz. £ 35. Ende overmits zijn armoede uts. nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 100.
Die landen van Jan Franchoijs van Bodeghem leggende tusschen de vlieten zijn verhuijrt voor
den jare ’73 als hijer nae volcht ende overmits de wateren over de jaren ’74 ende ’75 onverhuijrt
gebleven zijn.
In den eersten d’eerste camp vande groote voor aff groot 2½ margen is lestmael gebruijckt bij Huijch
Aertsz. Roos voor £ 7-05-00, rest £ 7-05-00. Maer overmits hij allergeert op zekere conditie tlandt
gehuijrt te hebben ende veel wilde corten ende tzelffden den Staten soude aendienen, noch nijet
ontfangen. Dus hier memorie.
Daer aen noch twee margen laestmael gebruijckt bij Jan Cornelisz. schout in Maeslant om £ 5, rest £
5. Ende overmits zijn doot ende desolaetheijt van den boel noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
D’zelve heeft gebruijckt 2½ marghen om £ 7-05-00, rest £ 7-05-00. Ende om redenen alsboven hier
memorie.
Huijch Adriaensz. bruijckt 2 margen daer aen volghende om £ 5-05-00, rest £ 5-05-00. Ende om
redenen dat hij veel wilde corten als vooren atikel 1, nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Leenert Pietersz. Goutappel bruijckt trietvelt groot 8 hont voor £ 7, rest £ 7. Niet ontfangen om
redenen alsboven. Dus memorie.
Nu voortgaende van Claes Jammers woninge af, een ander weer.
Ghijsgen, Claes Jansz. wedue heeft gehuijrt 1½ margen om £ 4, rest £ 4. Niet ontfangen alboven. Dus
memorie.
Leenert Pietersz. Goutappel gebruijckt 13 hont voor £ 4-05-00, rest £ 4-05-00. Nijet ontfangen als
boven. Dus memorie.
Folio 101.
Jan Cornelisz. schoudt in Maeslant heeft gehuijrt een marge eertijts 7 hont om £ 2-10-00, rest £ 2-1000. Overmits zijn doot ende redenen alsboven nijet ontfangen. Dus memorie.
Leenert Pietersz. Goutappel heeft gebruijckt 8 hont lant voor £ 3-10-00, rest £ 3-10-00. Noch nijet
ontfangen om redenen als boven. Dus memorie.
Frans IJsbrantsz. heeft gebruijckt 2½ margen lants beghinnende van Claes Jammers woninge aff voor
£ 5, rest £ 5. Niet ontfangen om redenen alsboven. Dus memorie.
Lenert Dircxz. tot Vlaerdinghe heeft gebruijckt 7 hont om £ 3, rest £ 3. Nijet ontfangen uts. Dus
memorie.
Huijch Adriaensz. Roos heeft gebruijckt 8 hont daer teijnden aen voor £ 2, rest £ 2. Nijet ontfangen
uts. Dus memorie.
Lenert Pietersz. Goutappel heeft gebruijckt 2½ margen lants daer aen voor £ 4, rest £ 4. Nijet
ontfangen uts. Dus memorie.
Wederomme van nijeus tusschen beijde de cleijne vlieten.
Leendert Pietersz. Goudtappel heeft gehuijrt 7 hont vande vaert off voor £ 4-10-00, rest £ 4-10-00.
Nijet ontfangen uts. Dus memorie.
Den Oengeren thuijn groot eene margen heeft Dirck Hendricxz. noch 4 ofte 5 jaren in huijr ende nijet
ontfangen alsboven. Dus memorie.
Folio 102.
Jan Cornelisz. Kievidt schoudt in Maeslant heeft gehuijrt 5 hont daer aen om £ 3, rest £ 3. Nijet
ontfangen deur zijn doot desolaet is ende om redenen als boven. Dus memorie.
Idem van 2 margen daer aen om £ 5, rest £ 5 ut supra. Dus hijer memorie.
Cornelis Simonsz. aende Oostgaech bruijckt 2 margen lants van Johan de Hoeijter voor de somme
van £ 5, rest £ 5. Alsoe Cornelis Simonsz. overleden is, noch nijet ontfangen. Dus memorie.
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6e somma £ 1.782-14-03.
Sekere parchelen van landen bij den rentmeester Welij geannoteert wte quoijeren vanden
hondersten 12e penning sonder te weten wat de huijrluijden van dijen betaelt hebben ende
noch schuldich zijn ofte oock den selve gebruijckt worden dan nijet, behalven daer anders
geannoteert staet.
Inden eersten Nootdorp.
Lambrecht Michielsz.
Vincent Cornelisz. bruijckt 8 hondt tsiairs voor £ 8. Alsoe den rendant nijet heeft konnen bevragen van
dit parceel gelijck oock vande naegeschreven parcelen. Dus memorie.
D’zelve.
Adriaen Hubrechtsz. bruijckt 2 margen tsiairs voor £ 13-10-00. Hier van nijet gecomen alsboven. Dus
memorie.
Overschije.
Lambrecht Michielsz.
Gerrit Claesz. bruijckt 6½ hont den hoop voor £ 4-12-00. Als boven. Dus memorie.
Folio 103.
D’zelve.
Jacob Cornelisz. bruijckt 1½ margen tsiairs voor 6-10-00 en 2 steuijtcasen getaxeert op 4 st. Nijet
ontfangen om redenen alsboven. Dus memorie.
D’zelve.
Michiel Harmensz. bruijckt 13 margen 2 hont den hoop tsiairs voor £ 53 ende noch tsiairs 1½ stoop
rooms getaxeert op 15 st. Nijet ontfangen alsboven. Dus memorie.
D’zelve.
Jan Cornelisz. Post bruijckt 3 margen tsiairs voor £ 18 met een paer capoenen ende met een ham
getaxeert op 25 st. Nijet ontfangen alsboven. Dus memorie.
D’zelve.
Anna Cornelisdr. bruijckt 2 margen tsiairs om £ 5 ende een mengelen rooms tsiairs getaxeert op 5 st.
Nijet ontfangen alsboven. Dus memorie.
D’zelve.
Neeltge Jansdr. bruijckt 4½ margen tsiairs om £ 23 ende een kinnetge boters getaxeert op £ 7-10-00.
Nijet ontfangen als boven. Dus memorie.
Vrijenban.
Lambrecht Michielsz. heeft gebruijckt in eijgendom 10 margen 3 hont lants gelegen buijten de
Haechpoort getaxeert op £ 90, lestmael gebruijckt bij Willem Gerritsz. Proot om £ 90. Ende is dit lant
van Pieter vander Goes als commissaris ende Welij rentmeester verhuijrt den tijt van drie jaren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1576 voor £ 82 bij Neeltgen Joostendr. wedue wijlen Jan Aertsz.
Verhooch. Rest van tjaer ’75, £ 52. Alzoo Willem Gerritsz. Proot van de reste de anno ’75
quijtscheldinge versouckende is overmits de wateren, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 104.
Govert IJsbrantsz.
Claes Maertensz. bruijckt 6 marghen lants tsiairs voor £ 50. Alzoo den rendant dese nijet heeft weten
te bevragen, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Oudecamp.
Lambrecht Michielsz.
Cors Corsz. bruijckt 4 margen lants tsiairs voor £ 25 ende een goet paer capoenen getaxeert op 15 st.
Nijet ontfangen om redenen alsboven. Dus memorie.
Sinte Mertensrecht.
Pieter Jansz. wonende in Papsou heeft leggen in Ste. Maertens recht 22 margen 3 hont weijlants,
streckende 2 margen breet van lant aff totte Papsousche wech toe als eijgen, de margen getaxeert op
£ 6.
Idem heeft noch leggen in de voorsz. ambochte 5 margen lants, streckende vande Papsousche wech
smalants totte Schije, hem eijghen toebehorende, getaxeert de marge op £ 7. Ende alzoe Pieter
Jansz. gevlucht is bij den viant, nijet ontfangen. Dus memorie.
Idem heeft noch drie margen eijgen lant in den voorsz. ambochte, streckende vande Papsousche
wech oostwairts tot Vranck Leenertsz. lant toe. Getaxeert de marge op £ 7. Uts. Dus memorie.
Pinaecker.
Frans Pietersz.
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Leenert Gerritsz. bruijckt 10 hont weijlants tsiairs voor £ 20. Alzoe den rendant desen nijet weet te
bevraghen, noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 105.
Lambrecht Michielsz.
Hubrecht Adriaensz. bruijckt 2 margen tsiairs voor £ 12 ende een goet paer capoenen omme redenen
voorsz. nijet ontfangen. Dus memorie.
Cralinger polder.
Vrederick van Wten Enghe.
Dirck Antonisz. Coninck bruijckt een derde paert van 15½ marghen tsiairs voor £ 38. Alzoo Vrederick
van Wtenenghe in integrum gerestitueert is, dus memorie.
Die wedue van Frans Adriaensz. tot Dordrecht 11 marghen. Ende alzoo den rendant dese nijet heeft
weten te bevragen, dus hier memorie.
Lambrecht.
Vranck Dircxz. bruijckt 2 margen lants tsiairs om £ 16 ende een goet paer capoenen. Nijet ontfangen
omme redenen alsboven. Dus memorie.
Hendrick Dammisz. bruijckt een halff margen voor £ 3-12-00 tsiairs. Nijet ontfangen om redenen
alsboven. Dus memorie.’
Bieslandt.
Vrederick van Wtenenge.
Dirck Gerritsz. bruijckt 8 marghen tsiairs den hoop voor £ 43. Alsoo Vrederick van Wtenenge in
integrum gerestitueert is, dus memorie.
Cornelis Vranckensz. waert in Maeslant is schuldich Vrederick van Wtenenge ter cause van zeecker
oudt proces, de somme van £ 600 uts. Dus memorie.
Folio 106.
D’zelve.
Hubrecht Simonsz. bruijckt 2 margen tsiairs £ 10-10-00 uts. Dus memorie.
Sluijs ende Voppenpolder.
Vrederick van Wtenenge.
Pieter Florisz. bruijckt 6 margen tsiairs voor £ 29. Als boven, dus memorie.
D’zelve.
Cors Gerritsz. bruijckt 2 margen 1½ hont tsiairs voor £ 7 ende een goede ham wegende 12 pond ofte
15 st. daer voor. Als boven. Dus memorie.
Dijckpolder.
Die wedue van Mr. Hippolijtus in zijn leven president tot Utrecht.
Frans Pietersz. bruijckt 8 margen. Is in Walcheren getogen zonder te weten hoe veel. Alzoe desen
rendant desen nijet weet te bevrage. Dus memorie.
Binnen ende Buijtenpolder.
Vrederick van Wtenenghe.
Adriaen Cornelisz. bruijckt 3 margen des jaers om £ 15-15-00. Alzoe Vrederick van Wtenenge in
integrum gerestitueert is, dus memorie.
D’zelve.
Claes Simonsz. bruijckt 14 margen lants tsiairs voor £ 70 ende een varckens ham, met husinge,
barch, geboomte daer op staende, uts. Dus memorie.
D’zelve.
Maritgen, Jan Gerritsz. bruijckt 5½ margen tsiairs voor £ 33, uts. Dus memorie.
Folio 107.
Amboocht van Dorp.
Joncker Cornelis van Dorp.
Dirck Jansz. placht te gebruijcken 10 margen lants zonder te weten hoe veel. Ende is tzelve lant voor
tjaer ’76 van Pieter van der Goes als commissaris ende Welij rentmeester ingehuijrt bij Adriaen
Egbertsz. van Leckerkerck ende Jan Pietersz. voor de somme van £ 52-10-00. Alsoe Dirck Jansz.
sustineert anno ’75 tlant nijet gehuijrt te hebben, maer ledich gelegen te hebben, zulcx hij gesustineert
heeft voor de hoge heemraden van Delfftlant, daer dese rendant gecondemneert is dongelden te
betalen de anno ’75. Ende dit lant als vooren anno ’76 gehuijrt is bij Adriaen Egbertsz. voor £ 52-1000. Ende heeft den rendant op rekening ontfangen £ 24. Dus hier £ 24.
D’zelve.
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Jacob Cornelisz. int Hart bruijckt 3 margen lants tsiairs om £ 21. Welcke landen vande voorsz.
commissaris van der Goes ende Welij rentmeester bij Claes Jan Bruijnen ingehuijrt zijn voor drie jaren
voor de somme van £ 15 tsiairs, inghaende meij ’76. Ende noch nijet ontfangen. Dus memorie.
Dzelve noch 8 margen gebruijckt bij Gerrit Dammisz. Casteleijn. Ende tselve bij den commissaris ende
den rentmeester Welij verhuijrt bij den zelven huijrman, tsiairs voor £ 48 den tijt van drie jaren
ingaende Petri ad Cathedram ’76. Noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Dzelve.
Noch gebruijckt 3 margen bij Claes Jacobsz. Vercrocht. Ende is ingehuijrt vande voorsz. commissaris
ende rentmeester Welij bij Wigger Jacobsz. Vercroft den tijt van drie jaren, tsiairs om £ 20 ingaende
Petri ad Cathedram anno ’76. Ende nijet ontfangen. Dus memorie.
Het clooster van Zijl binnen Haerlem.
Wigger Jacobsz. voorsz. bruijckt 9 margen ende heeft vanden voorsz. commissaris ende rentmeester
Welij Wigger dzelve landen ingehuijrt den tijt van seven jaren, de marge om £ 3-10-00, comt jaerlicx £
31-10-00 ingaende Petri ad Cathedram anno ’76. Ende nijet ontfangen. Dus memorie.
Folio 108.
De boomgaert van thuijs te Dorp es voor tjaer ’75 bij Pieter van der Goes als commissaris ende Welij
rentmeester verhuijrt geweest Jasper Gillisz. om £ 72, rest £ 12. Ende noch nijet ontfangen alzoe hem
die vruchten eensdeels benomen zijn ende quijtscheldinghe verzouckende is. Dus memorie.
De thienden van joffrou van Dorp zijn ghecoft voor den ougst ’75 bij Gerrit Dammisz. voor £ 10. Ende
verclaert desen betaelt te hebben in handen van Welij als rentmeester. Dus memorie.
Absrecht.
De wedue van Frans Adriaensz. tot Dordrecht.
Pieter Jansz. tot Delft bruijckt 2 margen ende tzelve bij hem van den commissaris voorsz. ende den
rentmeester Welij ingehuijrt den tijt van drie jaren ingaende Petri ad Cathedram anno ’76 tsiairs voor £
12 ende nijet ontfangen. Dus memorie.
7e somma £ 24.
Ander ontfanck van coorentienden.
Beroerende de thienden in Maeslandt.
De heere van Oosterwijx thienden in Suijt-Maeslant zijn gecoft voor den ougst ’72 bij Jacob Jansz.
voor de somme van £ ’76, rest £ 65. Ende alzoe hij allegeert betalinge de welcke hij aen den Staten
versoucke gevalideert te werden. En heeft desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Ende voor den ougst ’73 heeft die zelve gecocht Cornelis Claesz. Lucht voor £ 86, rest £ 86. Ende
nijet ontfangen om redenen die viant die geoccupeert heeft. Dus hier memorie.
Die coorenthienden van joncker Philips van Spangen zijn gehuijrt bij Jan Cornelisz. in die Oostbuijrt,
nu Arent Doesz. ende Cornelis Pouwelsz. voor £ 330, rest op tjaer ’72, £ 205 ende die volle huijren
’73, ’74 ende ’75. Ende heeft desen rendant ter goeder reeckening ontfangen hondert £ 91-13-00. Dus
hier £ 191-13-00.
Folio 109.
Die corenthienden gelegen in de zelve jurisdictie toebehorende Pieter van Opmeer voor de twee
derdedelen ende derfgenamen van Mr. Cornelis Baerthoutsz. in zijn leven greffier vande Leenen. het
derde paert.
Inden eersten het noortblock heeft gecoft Maerten IJsbrants voorden ougst ’72, £ 48 rest dvoorsz. £
48. Daer van nijet meer als een vierde paert in annotatie en compt ende nijet ontfangen overmits hij
betalinge allegeert. Dus hier memorie.
D’zelve thienden heeft gecoft Ploen Ariensz. voor den oudst ’71 voor £ 54, rest £ 54. Die welcke mede
noch nijet ontfangen zijn alzoe die bij den vianden geoccupeert zijn. Dus hier memorie.
Item het zuijtblock vande zelve thienden is gecocht den jare ’72 bij Claes Maertensz. voor £ 94, rest £
64, waer van hij allegeert betalinge. Ende overzulx nijet ontfangen. Dus memorie.
Jan Jansz. heeft de voorsz. thienden voor den ougst ’73 gecoft om £ 108, rest £ 108. Ende alzoe hij
daer van nijet genoten heeft maer bij den viandt geoccupeert zijn, sustineert daeromme nijet te
betalen. Dus hier memorie.
Die coornthienden van Henderick Goudt.
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Ende heeft die kerck korenthienden zijn ghecoft voor den ougst ’72 bij Engebrecht Gerritsz. om £ 100,
rest £ 100. Ende alzoe Engebrecht sustineert betaelt te hebben Mr. Cornelis van Alphen als van
desen administratie hebbende. Noch nijet ontfangen, dus memorie.
Jacob Jansz. heeft tzelve block voor den ougst ’73 gecoft om £ 128, rest £ 128. Ende overmits hij
sustineert daer van nijet ghenoten te hebben maer bij den vianden geoccupeert te zijn. Daeromme
nijet ontfangen. Dus memorie.
Item die Lockwerff thienden is gecoft voor de ougst ’73 bij Pieter Claesz. om £ 34, rest £ 34. Ende om
redenen als boven noch nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Folio 110.
Item die smalthienden heeft gecoft Coppert Sijersz. voor de tijt van drie jaren, tsiairs voo 38 st, rest £
1-18-00. Ende nijet ontfangen omredenen voorsz. Dus memorie.
Beroerende de thienden in de Lier ende opt Wout.
In den eersten het Oostblock opten Busch eertijts toebehoort hebbende de heere van Baertwijck is
gecoft voor den ougst ’73 bij Jan Hubrechtsz. inde Lier om £ 75, rest £ 75. Sustineert Jan Hubrechtsz.
dat alzoe hij daer van nijet ghenoten heeft maer bij de vianden gheoccupeert ende ghenomen zijn.
Daeromme nijet te betalen. Dus memorie.
Item de Middelbusch thienden toebehorende de selve Baertwijck is gehuijrt voor den ougst ’72 bij Jan
Thijsz. voor £ 80. Alsnoch nijet ontfangen alzoe hij betalinge allegeert. Dus memorie.
Pieter Pietersz. cuper heeft tselve block gehuijrt voor den ougst ’73 om £ 81, rest £ 81. Alsnoch nijet
ontfangen om redenen int 2e voorgaende artikel verhaelt. Dus memorie.
Item tWestblock thienden heeft gehuijrt Leenert Philipsz. voor den ougst ’73 om £ 135, rest £ 135.
Ende om redenen voorsz. nijet ontfangen. Dus memorie.
Item de smalthienden heeft gehuijrt Jan Jansz. waert inde Lier voor den ougst ’73 voor £ 7-10-00.
Ende om redenen voorsz. nijet ontfangen. Dus memorie.
Item de Groenveltse thienden ende eerst het Westblock toebehoort hebbende Pieter Pijnsz. is gecoft
voor den ougst ’73 bij Jan Hubrechtsz. om £ 54, rest £ 54. Ende noch nijet ontfangen om redenen
voorsz. Dus memorie.
Item het Noortblock toebehorende dezelve Pijnsz. is ingehuijrt bij Pieter Willemsz. in de Oostbuijrt de
anno ’72 voor £ 120, rest £ 100. Ende alsoe hij sustineert betalinge noch nijet ontfangen. Dus
memorie.
Folio 111.
De thienden eertijts toebehoort hebbende joffrou Verduijn.
Ende eerst de Poeldijxe thienden zijn ghecoft voor den ougst ’73 om £ 46 bij Cornelis Jansz. tJonge.
Ende alzoe hij sustineert betalinge ende verclaert den rentmeester Welij daer van gedoceert te
hebben. Nijet ontfangen. Dus memorie.
Cornelis Jorisz. opte Souteveen heeft de voorsz. thienden ghecoft voor de ougst ’73 om £ 30, rest £
30. Ende alsnoch nijet ontfangen om redenen voorsz. Dus memorie.
Item de kennipthienden
Item de Broersthienden is gecocht voorden ougst ’72 bij Thonis Vredericxz. opte Hoorn om £ 35, rest
£ 10. Ende alzoe hij sustineert betalinghe nijet ontfangen. Dus memorie.
Item die houffthienden toebehorende de amptman van Antwerpen.
In den eersten het Zuijtblock zijn ghecoft bij Pieter Jacobsz. ende Jan Jansz. waert voor den ougst ’72
om £ 300, rest £ 90. Alsoe Pieter Jacobsz. overleden is ende de voochden vande weeskinderen
mitsgaders Jan Jansz. sustineren die reste betaelt te hebben, noch nijet ontfangen. Dus memorie.
Item het Noortbloch toebehorende den zelven amptman heeft gecoft voor den ougst ’73 Aem Doesz,
voor £ 136, rest £ 130 ende nijet ontfangen overmits d’occupatie ende viandt. Dus hier memorie.
Pieter Pietersz. cuper heeft gecoft het Zuijtblock voorden ougst ’73 om £ 12, rest £ 12 ende nijet
ontfangen om redenen voorsz. Dus memorie.
Folio 112.
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De Groeneveltsche thienden toebehoort hebbende Cornelis van Halmale drosser tot Diest, waer van
nijet ontfangen omme redenen als voren. Dus hier memorie.
Beroerende de thienden in Hodenpijl toebehorende die heere van Oosterwijck.
In den eerste het block over de Voddendijck heeft gecoft voor den ougst ’73 Gillis Gerritsz. om £ 100,
rest £ 100. Ende alzoe dese thienden bij den viant gheoccupeert zijn sustineert nijt gehouden te
betalen. Dus memorie.
Item het block beneden de Voddendijck heeft gehuijrt Pieter Cornelisz. opte Hoorn voor den ougst ’73
om £ 90, rest £ 90. Ende nijet ontfangen over de occupatie vande viant. Dus memorie.
Item het block over die Ghaech heeft gecoft voor den ougst ’73 Willem Jansz. Patijn voor £ 70, rest £
70. Nijet ontfangen alzoe hij bij den viandt geweken is. Dus memorie.
Item het Hoijblock hebben gecocht voor de ougst ’72 Pieter Jacobsz. ende Claes Hermansz. voor £
44, rest £ 23. Ende nijet ontfangen alzoe zij betalinge allegeren. Dus memorie.
Het zelve block heeft gecocht voor den ougst ’73 Jan Adriaensz. waert tot Schiplude om £ 42, rest £
42. Ende nijet ontfangen deur de occupatie vande viant. Dus memorie.
8e somma £ 191-13-00.
Folio 113.
Ander ontfanck van renten verschenen annis ’72, ’73, ’74, ’75 ende ’76.
Simon Steffensz. in Maeslant gheeft jaerlicx Melchior Gerritsz. tot Delff een losrente van £ 30 tsiairs,
rest vande jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, £ 70. Waer van nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Adriaen Fransz. in de Zuijtbuijrt gheeft de Carthusers van Geertruijdenberch een jaerlicxe losrente van
£ 20, rest vande vier jaren voorsz. £ 120 de welcke nijet ontfangen zijn. Dus hier memorie.
Frans Adriaensz. reijckt wt tsiairs een losrente in handen van Pieter van Bronckhorst £ 2-05-00, rest
vande vier jaren voorsz. £ 9. Nijet ontfangen uts. Dus hier memorie.
Louris Fransz. gheeft jaerlix in handen van Melchior Gerritsz. een losrente van £ 18, rest van de vier
jaren voorsz. £ 72. Nijet ontfangen uts. Dus hier memorie.
Hubrecht Simonsz. in Suijt-Maeslant gheeft de Carthusers van Loven een jaerlixe rente van drie pont,
rest vande vier jaren voorsz. £ 12. Nijet ontfangen uts. Dus hier memorie.
Willem Aertsz. Vervlijet gheeft Mr. Jan van Hoghelande tot Utrecht een rente van £ 12, rest vande vier
jaren voorsz. £ 48. Nijet ontfangen uts. Dus hier memorie.
Jan Leenertsz. in Suijt-Maeslandt geeft Johan van Bodeghem tsiairs een losrente van £ 9, rest over de
vier jaren £ 36. Nijet ontfangen uts. Dus hier memorie.
Folio 114.
Pieter Vranckensz. in Suijt-Maeslant gheeft Johan van Renes een euwige rente van £ 40 tsiairs, rest
vande vier jaren voorsz. £ 159-17-06. Alsoe Pieter overleden is ende derffgenamen vertoont hebben
bij inventaris dese rente nijet meer te wesen als 10 gulden 2 st. tsiairs ende de jaren ’72, ’73 betaelt te
hebben, heeft desen rendant ontfangen volghende den selven inventaris 10 gulden 2 st. over een jaer
renten verschenen anno ’73 ende vande vordere jaren wort quijtscheldinge verzocht. Dus hier £ 1002-00.
D’zelve van een margen lants tsiairs om £ 6. Hier van ontfangen ende wort van desen verantwoort
onder tcapittel van Maeslant 1e artikel folio 31 verso. Dus hier memorie.
Idem gheeft noch Melchior Gerritsz. tot Delff £ 6, rest over de vier jaren voorsz. £ 24. Niet ontfangen.
Dus hier memorie.
Allert Adriaensz. gheeft jonckheer Pieter van Bronckhorst een jaerlicxe losrente van £ 12-10-00, rest
vande vier jaren voorsz. £ 50. Ende welcke nijet ontfangen zijn. Dus hier memorie.
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Pieter Jansz. timmerman gheeft d’abdisse van Marienborn inden lande van Cleve een jaerlicxe
losrente van £ 9-10-00, rest vande vier jaren voorsz. £ 28. Nijet ontfangen alzoo Pieter Jansz. bijden
viandt gelopen is. Dus hier memorie.
Jan Dirxz. tot Naeldwijck gheeft jaerlicx de Carthusers van Geertenberch een jaerlicxe rente ofte
opstal van drie £, rest van de vier jaren voorsz. £ 12. Ende alzoo Jan Dircxz. ontkent dese renten.
Nijet ontfangen. Dus hier memorie.
Engeltgen Hugendr. wedue wijlen Dirck Gerritsz. brouwer in de Griexe A tot Delft moet jaerlix betalen
Melchior Gerritsz. een rente van £ 312-10-00 tsiairs, verschijnende alle jaers den 26 e october, rest op
tjaer ’75, £ 205. Ende alzoo Engeltgen Hugendr. hijer van ghecort heeft vanden 100 e ende 50 penning
de anno ’75 ter somme van £ 43-13-00 bij quitantie hier overgelevert. Comt bij desen rendant
ontfangen £ 161-07-00. Dus hier £ 161-07-00.
Folio 115.
Jacob Adriaensz. brouwer int Truweel moet betalen Jan Damen tollenaer een custinge van £ 400. Van
welcke custinge Cornelis Andriesz. int Haentgen tot Delft verclaert hem te competeren jaerlicx £ 225.
Ende heeft desen rendant bij twee ordonnanties vande Staten ontfangen op den voorsz. Jacob
geassigneert 2 jaren custinghen verschenen meij annis ’76 ende ’77, bedragende £ 350. Dus hier £
350.
Vranck Vranckensz. brouwer tot Delff, nu Gerrit Vranckensz. zijn soon met zijn consorten gheeft Jan
Apersz. tot Delft een rente siairs staende op vijff margen lants gelegen in Nootdorp £ 24,
verschijnende prima januarij, rest op tjaer ’75, £ 24. Ende alzoo Gerrit Vranckensz. cum suis dese
rente beleent ende in pantschappe genomen heeft. Dus hier memorie.
Pieter van der Goes reeckenmeester des coninx in Hollant reijckt wt eenen Mr. Claes Diert advocaet
sHoofs van Hollant absent een losrente van 50 carolus gulden tsiairs, verschijnende alle jaers prima
decembris, rest anno ’74, £ 50. Dan zeijt in pantschap ghenomen te hebben. Dus hier memorie.
David Jansz. brouwer int Zuijteijnde moet jaerlicx wtreijcken ende betalen Govert Isbrantsz. een
jaerlixe rente van £ 48 grooten vlaems, verschijnende alle jaers meijdach. Welcke rente een vande
zoonen Govert IJsbrantsz. fugitijff competeert thien ponden grooten vlaems tsiairs. Ende alzoe David
Jansz. vande Staten een merckelicke somme van penningen compt, verclaert tzelve metten Staten
geliquideert ende afgerekent te hebben. Dus hier memorie.
9e somma £ 571-09-00.
Folio 116.
Ander ontfang van kustingen van huijsen.
Adriaen Adriaensz. Snoeck wonende aende Voldersgraft inde Paeuwe moet jaerlix wtreijcken
Hendrick Meerhout een custinge van £ 20 grooten vlaems tsiairs, verschijnende alle jaers meijdach.
Hier op Thonis Bom waert int Hart een jaerlixe rente van £ 30 van 40 grooten ende eenen Pieter
Ghijssensz. althans wonenen binnen Lonnen in Engelant een jaerlixe rente als erfgenaem van
Swaentge Jansdr. ende Geese Roelantsdr. jaerlicx van £ 9-07-06, rest anno £ 30. Ende alzoe Adriaen
Adriaensz. van desen £ 29 gekort heeft vanden 100 e ende 50e penning de anno ’75, £ 8-04-00 bij
quitantie hier overgelevert. Comt zuvers ontfangen £ 20-16-00, hier op verhoocht noch £ 21 op
rekeninge meij ’76 verschenen. Comt tsamen ontfangen £ 40-16-00. Dus hier £ 40-16-00.
Jan Aelbrechtsz. laeckencoper wonende aende Voldergraft inden Olijfant moet jaerlix wtreicken
Hendrick Meerhout een kustinge van 11 ponden grooten vlaems tsiairs, staende op het voorsz. huijs,
verschijnende jaerlix meijdach. Ende alzoe dese penningen ontfangen worden wt crachte van een
oude custingbrieff. Dus hier memorie.
Idem rijckt wt een custinge van ene huijs staende inde Papesteech daer de Paeu wthangt eertijt mede
toebehoort hebbende Henderick Meerhout jaerlicx £ 50, verschijnende jaerlix meijdach, competerende
de kinderen van eenen kouckebacker ter cause van oude custinghe opte zelve husinge tsiairs £ 100.
Welcke custinge noch lopen zal drie ofte vier jaren. Dus hier memorie.
Adriaen Cornelisz. brouwersknecht wonende in een vande 13 huijskens tot Delff, eertijts toebehoort
hebbende Jacob de Hoeijter, moet jaerlicx wtreicken een kustinge van £ 28, verschijnende alle jaers
meijdach, rest anno ’76, £ 28. Ende is bij desen rendant ontfangen. Dus hier £ 28.
Folio 117.
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Pouwels Cornelisz. wonende aende Verwersdijck in den Gulden Osch moet jaerlicx betalen in handen
van Commer Philipsz. wonende ontrent de voorsz. Pouwels een kustinge van vier ponden grooten
vlaems tsiairs. Welcke kustinge de voorn. Commer wederom gehouden is te betalen in handen van
Jan Franchoijs, want Commer en gheen penningen en competeren dan eens ontrent 40 ponden, te
ontfangen opte laeste daghen twelck noch wel lijden moet 18 jaren ofte 21 jaren, waer van twee jaren
kustingen verschenen zijn annis ’72 ende ’73 ende noch tjaer ’74. Al tot vier ponden vlaems tsiairs.
Ende nae tjaer ’74 nijet meer dan drie ponden vlaems tsiairs. Comt op tjaer ’75, £ 18. Alle welcke £ 18
de anno ’75 mitsgaders £ 2 op rekening vant jaer ’76 bij desen rendant ontfangen zijn, belopende
tsamen £ 20. Dus hier £ 20.
10e somma £ 88-16-00.
Ander ontfanck beroerende de thijns int ambocht van Dorp de anno ’76.
Dese thijns compt die amboochts vrou van Dorp verschijnende jaerlix Maertijnsdach. Waer aff die
quoijeren nijette becommen zijn.
Mr. Arent Verhooch heeft verthijnst 14 hont 40 roeden lants. Compt £ 0-01-03.
De helft van 13½ margen legghende opte Souteveen opten naem van Annitgen Joostendr. ende
Margareta Hugendr. tsamen 3 margen 2 hont 25 roeden £ 0-03-06.
Sebastiaen Houttuijn heeft geëxhibeert een brief daer nede zekere 13 margen van Claes Louff gevrijt
werden. Dus hier memorie.
Sebastiaen Houttuijn heeft vertijnst 1½ margen voor Commertgen Aelbrechtsdr. cum socijs. Noch 1½
margen voor hem zelven. Compt £ 0-01-06.
Maritgen Joostendr. wedue wijlen Antonis Pheuijen 13½ hont lants. Comt £ 0-01-03.
Folio 118.
Die abdije van Egmont gheeft van thijns £ 0-02-01.
Augustijn van Teelingen betaelt in den naem van zijn zusteren over 3 margen 2 hont 20 roeden,
leggende in de Souteveen £ 0-01-06.
De rentmeester vant Oude Gasthuijs binnen Delft verthijnst 18 margen 3 hont lants. Comt £ 0-09-03.
Vande monicken van Warmen verthijnst 17 marghen. Comt £ 0-08-06.
Trijntge Duijst verthijnst 2½ margen. Comt £ 0-01-03.
Jacob Meesz. wt den naem van derffgenamen van Adriaen Vranckesz. verthijnst 5½ margen. Compt £
0-02-09.
De selve noch 2 margen, 1 st.
Claes Jan Bruijnsz. 1½ margen, 9 penn.
De selve noch 2½ margen £ 0-02-03.
Adriaen Arlewijnsz. van der Made verthijnst 4 margen. Compt 2 st.
D’zelve noch 5 margen £ 0-02-06.
De selve noch 6 margen gecomen van Claes Vranckensz. 3 st.
Trijntgen Cornelisdr. baghijn verthijnst 7 margen 1½ hont, £ 0-03-07.
Adriaen Jacob Bruijnsz. 4 margen 2 hont, £ 0-02-03.
De heijlige geest tot Delft 26 margen, 18 st.
Maerten Jorisz. betaelt 31 margen 1½ hont voort convent ter Lee, £ 0-10-07.
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De zelve voor zelve 4 margen, 4 st.
Idem van Dirck Corstensz. 5 margen, £ 0-02-06.
Idem vanden Heijligen Geest inde Lier 1 margen, 6 penn.
Idem 7 hont van Frans Theusz., 6 penn.
St. Aechten convent bij Cornelis Franchoijs 10 margen 4 hont £ 0-05-03.
Idem voor Coninxvelt 10 margen, 5 st.
De wedue vanden Fijnenburger 2 margen, 1 st.
Trijntgen inden Clock 4½ margen, £ 0-02-03.
Folio 119.
Adriaen Hendricxz. 2 margen 1½ hont £ 0-01-01.
Idem noch 2 margen 1½ hont toecomende de Oude Kerck £ 0-01-01.
Jacob Borgersz. als rentmeester vande Memorie van de Oude Kerck 5 margen £ 0-02-06.
Adriaen Jacobsz. Papsou 2½ margen £ 0-02-03.
11e somma £ 5-06-10.
Ander ontfanck van thienden gelegen inde Liere ende opt Wout bij Dirck de Bije Jorisz.
rekenmeester ende Hendrick Aemsz. van der Burch commissaris ende desen rentmeester
verhuijrt voor den ougst anno 1576 ten huijse van Jan Jansz. waert inde Lier
den 9e julij anno ’76.
Die houffthiende leggende in de Liere ghecomen vanden amptman van Antwerpen, twee blocken als
tZuijtblock ende Noortblock.
tZuijtblock heeft ghecoft Simon Jansz. voor £ 130. Ende heeft desen rendant op rekening ontfangen £
120. Dus hier £ 120.
Noch vant pontgelt £ 6-10-00 ende £ 1-10-00 van wagenhuijr. Comt tsamen £ 8. Dus hier £ 8.
tNoortblock heeft ghecoft Vranck Oliviersz. aende Maesdijck voor £ 100 ende zijn de £ 100 bij desen
rendant ontfangen. Dus hier £ 100.
Noch ontfangen £ 5 vant pontgelt ende £ 1-10-00 van wagenhuijr. Comt tsamen £ 6-10-00. Dus £ 610-00.
Kennip thienden nijet.
Folio 120.
Thijenden ghecomen vande heer van Baertwijck leggende in de Liere aen drie blocken opten Busch.
Als tOostblock, Middelblock ende Westblock.
tOostblock heeft ghecoft Jan Hubrechtsz. in de Liere voor £ 80. Ende heeft desen rendant ontfangen
op rekening £ 40. Dus hier £ 40.
Noch ontfangen van pontgelt £ 2 ende £ 1-10-00 van wagenhuijr, tsamen £ 3-10-00. Dus £ 3-10-00.
tMiddelblock heeft gecoft Pieter Willemsz. in de Lier voor £ 45. Ende heeft desen rendant op rekening
ontfangen £ 32-10-00. Dus hier £ 32-10-00.
Noch van pontgelt £ 2-05-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. comt tsamen £ 3-15-00. Dus £ 3-15-00.
tWestblock heeft ghecoft Cors Willemsz. inde Liere voor £ 150. De welcke desen rendant ontfangen
heeft. Dus hijer £ 150.
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Noch ontfangen van pontgelft £ 7-10-00 ende £ 1-10-00 vande wagenhuijr. Comt tsamen £ 9. Dus hier
£ 9.
Smaelthienden zijn nae date van desen ghecoft bij Pieter Robbrechtsz. backer voor £ 30 dach op meij
’77 sonder rantsoen te betalen. Ende rest te ontfangen, dus hier memorie.
Kennipthienden nijet gesaeijt. Dus hier memorie.
Thienden ghecommen van Pieter Pijnsz. leggende opt Wout ghenaempt dieGroeneveltsche
thienden aen twee blocken alst west ende noortblock.
tWestblock heeft ghecoft Adriaen Adriaensz. Huijman voor £ 93. Die welcke desen rendant ontfangen
heeft. Dus hier £ 93.
Noch ontfangen vant pontgelt £ 4-13-00 ende £ 1-10-00 van wagenhuijr. Comt tsamen £ 6-03-00. Dus
hijer £ 6-03-00.
tNoortblock heeft gehuijrt jonge Jan Jansz. Cors opt Wout voor £ 87. Ende heeft desen rendant
ontfangen op rekening £ 43-10-00. Dus hier £ 43-10-00.
Folio 121.
Ontfangen vant pontgelt £ 4-07-00 ende £ 1-10-00 van wagenhuijr, comt tsamen £ 5-17-00. Dus hier £
5-17-00.
Kennip thijenden nihel. Dus hier memorie.
Thienden ghecomen vande weduwe van Adam Verduijn leggende opt Woudt ghenaempt
Broeders thienden ende die Poeldijcxe thijenden.
De Broeders thienden heeft ghecoft Frans Dircxz. tot Delft voor £ 13-15-00. Ende nijet ontfangen, dus
hier memorie.
Ontfangen 13 st. vant pontgelt ende £ 1-10-00 van wagenhuijr. Comt £ 2-03-00, dus hier £ 2-03-00.
De Poeldijcxxse thienden heeft gecoft jonge Jan Jansz. Cors opt Woudt voor £ 45. Ende heeft desen
rendant op rekening ontfangen £ 22-10-00. Dus hier £ 22-10-00.
Ontfangen vant pontgelt £ 2-05-00 ende £ 1-10-00 van wagenhuijr. Comt £ 3-15-00, dus hier £ 3-1500.
Groeneveltsche thiende Halmaer.
Heeft ghecoft Cors Pietersz. voor £ 11 ende heeft desen rendant ontfangen £ 5-10-00, dus hier £ 510-00.
Ende gheeft voor dese reijs gheen waghenhuijr, maer ontfangen vant pontgelt 11 st. Dus hier 11 st.
12e somma £ 656-04-00.
Beroerende thijende vanden ougst anno ’76 bij Adriaen Arlewijnsz. van der Made commissaris
ende desen rendant verhuijrt gelegen in Maeslant, Hodempijl ende thuijs te Dorp. Gedaen ten
huijse van Cornelis Vranckensz. bode in Maeslandt.
Thienden ghecomen vande heer van Oosterwijk leggende in Suijt-Maeslant.
Ende zijn ghecoft bij Gillis Gerritsz. voor £ 2-10-00. Ende zijn de £ 2-10-00 bij desen rendant
ontfangen. Dus hier £ 2-10-00.
Ende ontfangen van rantsoen tegens 2 st. opt pont. Comt 5 st., dus hier 5 st.
Die coorenthienden van joncker Philips van Spaengien legghende in Maeslant aen drie
blocken, als tWestblock, tMiddelblock, tOostblock, mitsgaders Lockwerff thienden ende
smaltijenden.
Folio 122.
tWestblock heeft ghecoft Goossen Jansz. voor £ 97. Ende zijn bij desen rendant ontfangen. Dus hier £
97.
Ontfangen van rantsoen £ 9-13-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Comt £ 11-04-00, dus hier £ 1104-00.
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tMiddelblock heeft ghecoft Maerten Dircxz. voor £ 15. Ende heeft desen rendant op rekening
ontfangen £ 7-10-00, dus hier £ 7-10-00.
Ontfangen van rantsoen £ 1-10-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Comt £ 3, dus hier £ 3.
tOostblock heeft ghecoft Gerrit Dircxz. inde Oostbuijrt voor £ 87-10-00. De welcke bij desen rendant
ontfangen zijn. Dus hier £ 87-10-00.
Ontfangen van rantsoen £ 8-14-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Comt tsamen £ 10-04-00, dus hier
£ 10-04-00.
Die Lockwerf thienden van Spaengen zijn ghecoft bij Mr. Jan van Santvort voor £ 15. Ontfangen op
rekening bij desen rendant £ 7-10-00. Dus hier £ 7-10-00.
Noch ontfangen vant pontgelt £ 1-10-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Comt £ 3, dus hier £ 3.
De smalthienden als van verckens, schapen ende ganssen zijn ghecoft bij Willem Eliasz. voor £ 5.
Ontfangen op rekening £ 2-03-00, dus hier £ 2-03-00.
Noch ontfangen vant pontgelt sonder wagenhuijr 10 st. Dus hier 10 st.
Die thienden vant rontsaet ende wintergherst zijn opgehouden. Dus hier memorie.
De corenthienden van Henderick Goudt.
De kerck kooren thijenden nijet gesaijt. Dus hier memorie.
Lockwerff thienden nijet gesaijt. Dus hier memorie.
Folio 123.
De smalthienden heeft gecoft Jasper Gerritsz. voor 4 st. ende ontfangen. Dus hier 4 st.
Die coorenthienden van Pieter Opmeer voor 2 derdendelen ende derffgenamen van Mr.
Cornelis Baerthoutsz. het leste derdendeel leggende in Maeslant aen twee blocken als
tNoortblock ende Suijtblock.
tNoortblock heeft ghecoft Willem Jorisz. in de Zuijtbuijrt voor £ 12. Comt in annotatie een vierde paert
van 2 derdendelen van wegen Pieter Opmeer, bedragende £ 2. Ende zijn bij desen rendant
ontfangen, mitsgaders het derdendeel van Mr. Cornelis Baerthoutsz. bedragende £ 4. Comt tsamen £
6. Dus hier £ 6.
Noch ontfangen vant pontgelt £ 1-04-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Comt tsamen £ 2-14-00, dus
hier £ 2-14-00.
tZuijtblock heeft gecoft Adriaen Fransz. in de Zuijtbuijrt voor £ 16. Ende noch nijet ontfangen. Dus hier
memorie.
Ontfangen vant pontgelt £ 1-12-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Comt tsamen £ 3-12-00. Dus hier
£ 3-02-00.
13e somma £ 243-05-00.
Beroerende thienden vanden ougst de anno ’76 toecomende de heer van Oosterwijck gelegen
in Hodempijl aen vier blocken, als tblock onder de Voddijck, tblock beneden de Voddijck,
tblock onder de Gaech, tHoeijblock mitsgaders de Lockwerf thienden.
Tblock over den Voddijck heeft gecoft Gillis Gerritsz. voor £ 37. Ende heeft desen rendant op rekening
ontfangen £ 27-15-00. Dus hier £ 27-15-00.
Noch ontfangen vant pontgelt £ 3-14-00 ende van wagenhuijr omt £ 5-04-00, dus hier £ 5-04-00.
Folio 124.
Tblock beneden de Voddijck heeft ghecoft Gillis Gerritsz. voor £ 24-10-00. Ende ontfangen bij desen
rendant op rekening £ 12. Dus hier £ 12.
Vant pontgelt £ 2-08-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Comt tsamen £ 3-18-00. Dus hier £ 3-18-00.
Tblock over de Gaech nijet gesaijt. Dus hier memorie.
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tHoijblock heeft gecoft Adriaen Henricxz. schout van Hodempijl voor £ 34. Ende ontfangen ter goeder
reeckening £ 5-19-09. Dus hier £ 5-19-09.
Noch ontfangen vant pontgelt £ 3-08-00 ende van wagenhuijr compt tsamen £ 4-18-00, dus hier £ 418-00.
Lockwerf thienden nijet gezaijt. Dus hier memorie.
De thienden van jonckfrou van Dorp de anno ’76 heeft ghecoft Gerrit Dammasz. voor £ 16. Ende nijet
ontfangen, dus hier memorie.
Ontfangen vant pontgelt £ 1-12-00 ende van wagenhuijr £ 1-10-00. Compt tsamen £ 3-02-00, dus hier
£ 3-02-00.
14e somma £ 62-16-09.
Folio 125.
Ander ontfanck in den blaffaert mijn bij Bernardus Welij rentmeester overgelevert nijet
begrepen.
Ontfangen wt handen van jonckfrou Henrica Vlijet eertijts religiose tot Coninxvelt die haer zelven als
borghe gestelt hadde voor Laurens vander Beeck gecondemneerde wt zaicke van zekere goederen bij
hem opgedolven, toecomende Aert van Isselsteijn ende jonckfrouw Maria van Vlijet van Amersfoirt, de
somme van twee hondert vijftich ponden. Dus hier £ 250.
Noch ontfangen van Laurens Verbeeck wt zaicke van resterende penningen die den voorn. Verbeeck
gehouden is op te brengen wt saicke van zeeckere goederen bij hem opgegraven, toecomende Aert
van Isselsteijn ende jonckfrouw Maria Vlijet van Amersfoirt, de somme van hondert vijftich ponden,
breder blijckende bij ordonnantie hem gelevert in date 1576 den 4 e meij. Dus hier £ 150.
15e somma £ 400.
Ander ontfanck van landen bij desen rendant geannoteert.
Lier.
Simon Jansz. bruijckt van Lambrecht Michielsz. tot Delft 3 margen gelt pacht lants, ghenaempt de
Groninck. tsiairs voor £ 33 ende een paer maertsche cappoenen getaxeert op 12 st. Ende alzoe
Simon Jansz. verclaert betaelt te hebben anno ’72, ’73 bij quitantie ende vande vordere jaren
quijtscheldinge versouckende is, heeft desen rendant ter goeder rekening ontfangen £ 9. Dus hier £ 9.
Noch bruijckt Simon Jansz. van Lambrecht Michielsz. voorsz. twee margen haver pachts lant tsiairs
om £ 13. Ende verclaert als vooren de annis ’72, ’73 betaelt te hebben ende versouckt vande vordere
jaren quijtscheldinghe. Dus hier memorie.
Den 7e augustij anno 1576 heeft Simon Jansz. de twee voorsz. parchelen lants ingehuijrt van Adriaen
Arlewijnsz. van der Made ende Hendrick Adamsz. van der Burch als commissaris present desen
rendant den tijt van seven jaren tsiairs, den hoop om £ 27 ingaende Petri anno ’76. Dus hier memorie.
Folio 126.
Jan Jansz. waert in de Lier bruijckt 2 margen lants van Gelandt Thijsz. tot Schiedam, tsiairs voor £ 7.
Ende alzoe Jan Jansz. verclaert dit lant bij Cornelis zijnen broeder gebruijckt te zijn de annis ’72, ’73,
’74, ’75, nu overleden ende wiens boel desolaet is, sulx dat desen rendant noch nijet ontfangen heeft.
Daeromme hier memorie.
Ende is dit voorsz. lant den 7e augusti anno ’76 bij den commissarissen voorsz. present desen rendant
verhuijrt Jan Jansz. voorsz. den tijt van seven jaren gedurende, tsiairs voor £ 6 ingaende anno ’76.
Dus hier memorie.
Cornelis Jacobsz. bruijckt van Lambrecht Michielsz. tot Delft 2 margen 1 hont tarwe pachts landt
tsiairs voor thien achtendelen tarwe ende een goede ham getaxeert op 18 st. Ende de thien
achtendeel tarwe getaxeert op £ 13-06-06. Nu Grietge Willemsdr. zijne weduwe. Ende alzoe Grietgen
verclaert annis ’72, ’73 betaelt te hebben in handen van Lambrecht Michielsz. huijsfrou alzoo die noch
anno ’73 zelver binnen der stede van Delff was, ende dese landen noch nijet geannoteert waren ende
de annis ’74, ’75 quijtscheldinghe versouckende is, heeft desen rendant op rekening ontfangen £ 6.
Dus hier £ 6.
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Jan Jansz. cooman in de Lier bruijckt 8 margen pachtlants van Michiel Cornelisz. brouwer tot Delff,
des jaers voor £ 66. Nu Adriaen Joachimsz. Decker als getroudt hebbende een dochter van Jan
voorsz., die welcke verclaert annis ’72, ’73 ende de helft van ’74 betaelt te hebben in handen van
Michiel Cornelisz. voorsz. met ghelt, vet varcken ende een vette koe. Ende want hij vande verdere
jaren quijtscheldinge versouckt, heeft desen rendant ter goede reeckening ontfangen £ 12-15-00. Dus
hier £ 12-15-00.
Folio 127.
Den 9e augusti anno ’76 heeft Adriaen Joachimsz. dit lant voorsz. bij de commissarissen voorsz. ende
desen rendant innegehuijrt den tijt van seven jaren tsiairs tot £ 50. Daer van anno ’76 teerste jaer van
geweest is. Dus hier memorie.
Aeltgen, Simon Willemsz. wedue in de Lier bruijckt van Frans Adriaensz. wedue tot Dordrecht een
camp teellant groot 7½ hondt ende noch 2½ margen tsiairs voor £ 25. Alsoe dese wedue overleden is
ende derfgenamen verclaren anno ’72 betaelt te hebben, zulx zij met certificatie verhopen te doceren
ende vande vordere jaren quijtscheldinghe versouckende zijn, heeft desen rendant op reeckening
ontfangen £ 25.
Willem Simonsz. eertijts gewoont hebbende tot Overschije heeft dit lant ingehuijrt den tijt van ses
jaren, tsiairs voor £ 20 den hoop, ingaende anno ’76. Present den commissarissen voorsz. Dus hier
memorie.
Den 7e augusti anno 1576 hebben Cornelis Jansz. ende Jan Jansz. waert dit lant ingehuijrt vanden
commissarissen voorsz., present desen rendant den tijt van zeven jaren, tsairs voor £ 27 den hoop.
Ende alzoe ziluden anno ’75 dit lant aengetast hebben deur bevel ende schrijvens van Michiel
Cornelisz., sullen daeromme betaelen tjaer ’75 als wesende teerste jaer huijrs. Ende heeft desen
rendant ter goeder rekening ontfangen £ 13-10-00. Dus hier £ 13-10-00.
16e somma £ 66-05-00.
Folio 128.
Ander ontfanck van rantsoengelt vande verhuijrde landen bij dese rendant ontfangen, gerekent
tegens 1 st. op tpont van 1 tot 3 jare beijde incluijs ende vande verder jaren tot 2 st. opt pont.
Ontfangen van Vranck Lenaertsz. opt Schije over tpontgelt van twee parchelen lants monterende ter
somme toe van £ 36 tsiaers den tijt van twee jaren gheduijrende, de somme van £ 1-16-00. Dus hier £
1-16-00.
Ontfangen van Joris Cornelisz. in Maeslant £ 0-13-06. Dus hier £ 0-13-06.
Ontfangen van Maritgen Vranckendr. £ 0-02-06 over een margen gecomen van Johan van Renes van
een jaer huijrs de anno ’76. Dus hier £ 0-02-06.
Ontfangen van Walich Pietersz. over de huijre van £ 17-10-00, tsiairs van Johan van Renes 5 jaren
huijrs £ 1-15-00. Dus hier £ 1-15-00.
Ontfangen van Job Simonsz. wonende tot Overschije over trantsoen van 5 margen tot een jaer huijrs
de anno ’76 tegens £ 25, ter somme van £ 1-05-00. Dus hier £ 1-05-00.
Ontfangen van Claes Dammasz. ende Hubrecht Simonsz. over 14 margen huijrs tot een jaer, de
margen voor £ 4 ter somme toe van £ 2-14-00. Dus hier £ 2-14-00.
Ontfangen van Adriaen Cornelisz. buijrman over 4 margen huijrs tegens tjaer ’76 om £ 10, ter somme
van 10 st. Dus hier 10 st.
Ontfangen van Maritgen Gerrits van Delfshaven over 7 hont lants tot £ 6-10-00 tsiairs, tot 7 jaren ter
somme van 13 st. Dus hier 13 st.
Ontfangen van Willem Adriaensz. Vervlijet £ 1-16-00 over tpontgelt van 18 margen lants van jouffrou
Geertruijt Pijns. Dus hier £ 1-16-00.
Folio 129.
Ontfangen van Cors Pietersz. over 8½ margen lants toebehorende Pieter Jacobsz. tot Delft over tjaer
’76 de margen tegens £ 1. Comt £ 0-08-06, dus hier £ 0-08-06.
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Ontfangen van Joris Hugesz. ende Cors Hugesz. £ 1-06-00 overr trantsoen van 9 margen de anno ’76
als £ 4 de margen van Arent van Boonenburch gecomen. Dus hier £ 1-16-00.
Ontfangen van Maerten Dircxz. £ 0-05-06 over trantsoen van 7½ hont lants tsiairs tot £ 5-10-00 den tijt
van 3 jaren anno ’76 teerste jaer. Dus hier £ 0-05-06.
Ontfangen van Jacob Dircxz. 6 st. van 5 margen 3 hont lants den tijt van 2 jaren anno ’76 teerste jaer
den hoop tot £ 6. Comt 6 st.
Ontfangen van Aeltgen Michielsdr. wedue wijlen Ploen Cornelisz. 8 st. over twee marghen ghecomen
van Hendrick Simonsz. tot Delft, legghende in Ouderschije. Dus hier 8 st.
Ontfangen van Pieter Jansz. Slooff 6 st. van 7½ hont lants tot £ 6 tsiairs toebehorende de Carthusers
van Ste Geertruijdenberch. Dus hier 6 st.
Noch zijnder sommige verhuringe geschiet bij den commissarissen in absentie van desen rendant
monterende ontrent ter somme van £ (16?)-07-00. Die welcke nochtans tot sijn kennisse gecomen
sijnde noch nijet ontfangen zijn, maer volgende heuren beloften metten eersten pacht betaelt
soudenm worden ende want de pacificatie sulx voorkommen heeft. Ende heeft desen rendant noch
nijet ontfangen. Dus hier memorie.
17e somma £ 14-15-00
Totalis somma van alle den ontfanck deser rekening £ 4.708-08-04.
Folio 130 is vacant.
Folio 131.
Wtgheven.
Eerst vande penningen bij desen rendant betaelt deur ordonnantie van mijn heeren de Staten,
Finantien, Camer vande Reeckening ende anders als hier nae volcht.
Betaelt Johan Marquant als man ende voocht van joffrouwe Helena Tweschellinck de somme van £
296-13-00 bij ordonnantie van de Staten ende Finantien in date den 13 e aprilis hier overgelevert. Dus
hier de selve £ 296-13-00.
Mr. Joost van Menijn advocaet fiscael tslants van Hollant de somme van £ 250 over een jaer weddens
ofte gagie ordinaris, verschenen den 14e martij anno ’76 bij ordonnatie van de Staten in date den 4 e
meij ’76 ende quitatie hier tsamen over ghelevert. Dus hier £ 250.
Laurens Verbeeck nomine uxoris de somme van £ 150 over verschenen alimentatie als conventuale
van Conincxvelt buijten Delft den 12e februarij anno ’76. Als blijckt bij requeste, ordonnantie ende
quijtantie hiet tsamen overgelevert. Comt de voorsz. £ 150.
Cornelis Corstensz. dienaer des godes woorts op Delffshaven de somme van £ 240 over 12 maenden
alimentatie, deerste verschenen den 1 e martij anno 1576 bij ordonnantie vande Staten ende quitantie
hier van tsamen overgelevert. Dus hier £ 240.
Pieter Gerritsz. bode van Berch ambocht de somme van £ 75 bij ordonnantie vande Staten, requeste,
quitantie, hier tsamen overgelevert. Dus hier £ 75.
Jacob Muijs ontfanger generael de somme van hondert vijftich ponden omme te betalen Pieter
Pietersz. Bom ter cause van een ordonnantie vande Finantien, sprekenden op Reijnier Volkertsz.
capiteijn bij ordonnantie vande Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 150.
Folio 132.
Neeltgen Thonisdr. cramenierster binnen der stede van Schiedam de somme van £ 18 die zij ten
achteren is aen Lambert Percijn wt den Haghe, eertijt ruijter onder capiteijn Dorp blijckende bij
requeste, ordonnatie vande Staten ende quijtantie hier overgelevert. Dus hier £ 18.
Heer Rutgert heer van Asperen, Carnes etc. gecommitteerde vande Staten neffens zijne excelentie,
de somme van £ 67-10-00 over zijne vacatie als gecommitteerde vande voorsz. Staten voor de maent
april anno ’76 ende noch wt saicke voorsz. over sijne vacatie voorde meij maent £ 69-15-00 tot 45 st.
daichs gerekent. Noch over vacatie van junius £ 67-10-00, over de maent julius £ 69-15-00 ende
augustus gelijcke £ 69-15-00, september £ 67-10-00, october £ 69-15-00 daeraen volgende.
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Blijckende bij ordonnantie vande Staten ende 7 quitanties hier overgelevert, monterende te samen ter
somme van £ 481-10-00. Dus hier £ 481-10-00.
Adriaen Dircxz. van den Hoevel gecommitteerde vande Staten neffens zijne excelentie de somme van
£ 106-15-00 over zijne vacatie als gecommitteerde vande voorsz. Staten voor de maenden van
martius ende april anno ’76, gerekent tegens 35 st. daichs blijckende bij ordonnantie ende quitantie
hier overgelevert. Dus hier £ 106-15-00.
Capiteijn Jacques Taffin de somme van £ 175 dat wt ghelijcke somme procederende van sekere
kustinge ende brouwerije ghenaempt de Vogelgrijp toebehoort hebbende Jan Damen fugitive, bij
Jacob Adriaensz. brouwer ghecoft meij anno ’76 verschenen ende dat ter goeder reeckening van
tgunt men den zelven capiteijn ende sijne compagnije soude moghen schuldich wesen. Ende wt
gelijcke saicke den selffden noch betaelt £ 175 vande kustinge voorsz. die verschijnen zullen meij
anno ’77, belopende te samen ter somme van £ 350 blijckende bij 2 ordonnantien vande Staten ende
quijtantie hier overgelevert. Dus hier £ 350.
Folio 133.
Capiteijn Henrij Fievet de somme van £ 600 in volre betalinghe van £ 743 waer vooren met hem bij die
vande Finantien opten lesten julij ’75 binnen Dordrecht geaccordeert is geweest. Oock alle tgunt hij
verschoten heeft in Engelant gelicht hebbende eene compagnije voetknechten die hij in dese lande
van Hollandt gesonden heeft onder tgebiet van capiteijn Olivier blijckende bij ordonnantie vande
Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 600.
Catherina Willemsdr. een oude impotente vrouwe wedue wijlen Daniel Goossensz. de somme van £
28 over een jaer lijffrente sprekende op de goeden van Jan Franchoijs, verschenen den eersten dach
meij anno 1576 bij ordonnantie vande Staten ende quijtantie hier overgelevert. Dus hier £ 28.
Cornelis van Bodeghem deurwaerder vanden Hove van Hollant de somme van £ 40-05-00 over
zekere salaris ende kosten ten behoeve van Mr. Cornelis Duijst gedaen volghende de taxatie bij den
Hove gedaen ende blijckende bij ordonnantie vande Staten, requeste, declaratie ende quitantie, hier
overgelevert. Dus hier £ 40-05-00.
Joncker Abraham van Almonde burgemeester der stede van Delff die somme van £ 97-04-06 ter
cause van zijne vacatie ende verschoten penningen, bij hem deur last vande Staten tot dienste van
tgemeen lant gedaen zedert den 16 e octobris anno ’75 tot den 17e augusti anno ’76. Blijckende bij
ordonnatie vande Staten, declaratie ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 97-04-06.
Folio 134.
Mr. Euwout Robbrechtsz. brouwer tot Delff £ 17-03-00 daer van hij als borghe van mijn heer thuijs te
Dorp heeft moeten betalen aen Gerrit Claesz. Venhusen van zekere deel wijn, ter somme van 11
gulden 8 st. Ende de reste den voorn. Mr. Euwout resterende vande voorsz. heer ter cause van bieren
volghende dordonnantie vande Staten, requeste ende quitantie. Dus hier £ 17-03-00.
Mr. Pouwels Vos van der Hogemorsche in handen van Pieter Vergoes reeckenmeester de somme van
£ 36 ter cause van tverlijes van een merrijpaert bij hem totte ghemeene saicke aen capiteijn Gerard
van der Laen gelevert, bij ordonnantie vander Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 36.
Adriaen Hendrixz. drossaert opt huijs van Lonnesteijn de somme van £ 250 in minderinge ende
affslach van tgundt hem soude mogen komen vande ghemene landen, bij ordonnantie vande Staten
ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 250.
Sebastiaen Willemsz. deurwaerder vande Co e. Mats. Reeckencamer in Hollant de somme van £ 24
over 2 jaren renten van £ 12 tsiaers, sprekende opte goeden van Lambrecht Michielsz. fugitive
verschenen Jacobi annis ’75 ende ’76. Bij ordonnantie vande Staten ende quitantie hier overgelevert.
Dus hier £ 24.
Jacob Muijs ontfanger generael des lants van Hollant de somme van £ 27 omme verstrect te worden
tot betalinge van sekere rente toecomende d’arme fratres binnen Delft. Bij ordonnantie vande Staten
ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 27.
Joffrouwe Magdalena van Hogelande wedue wilen Mr. Adriaen van der Goes de somme van £ 76 over
een ghelijcke jaer renten verschenen den eersten octobris ende aprilis ’73. Bij ordonnantie vande
Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 126.
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Folio 135.
Willempgen Cornelisdr. wedue wijlen Jan Jacobsz. Culck wonende tot Delft de somme van £ 20 over
een jaer lijffrenten die sij sprekende heeft op de goeden van Jan Franchoijs van Bodeghem ende
verschenen den 27e martij anno 1576. Bij ordonnantie vande Staten, requesten, contracten ende
quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 20.
Nicolaes Mandekens commissaris vande proviande de somme van £ 39-04-00 omme te verstrecken
tot betalinghe van Engeltgen Hugendr. ter cause van 20 tonnen moeselaers ende ledighe tonnen. Bij
ordonnantie vande Staten ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 39-04-00.
Engeltgen Huijgendr. brouster tot Delff in de Griexe A, £ 94-09-00 over betalinge van 35 tonnen
moselairs 3 tonnen ijsragels ende 33 ledige tonnen. Bij ordonnantie van de Staten ende quitantie. Dus
hier £ 94-09-00.
Catharina Goudt dochter van wijlen Henrick Goudt wonende binnen Delff de somme van £ 40 op
rekening van meerder somme van haer jaerlicxe alimentatie wtde goeden van Henrick Goudt haer
zaliger vader, verschenen Kersmisse ’75. Bij ordonnantie vande Staten, requeste ende quitantie. Dus
hier £ 40.
Cornelis Joostensz. waert in den Dobbelden Rijnck tot Delft de somme van £ 84 voor sekere coste bij
Hans van Mansvelt dienaer van Geelkercke tsijnen huijs gedaen, verteert ende verreijst heeft. Bij
declaratie, ordonnantie van de Staten ende quitantie hiertoe dienende overgelevert. Dus hier £ 84.
Maerten Ruijchaver de somme van £ 48 als ghecoft hebbende de husinge van Michiel Cornelisz. daer
Claes Mandekens commissaris ende factoir vande prijsen inwoonde anno ’75, ghenaempt den
Eenhoorn staende binnen Delft ende bij den commissaris tot des ghemene lants saicke geoccupeert
is. Ende overzulx vande twee delen overgecomen is. Hem als coper volgende dordonnantie
toecomende bij ordonnantie vande Staten, attestatie ende quitantie hier overgelevert. Dus hier £ 48.
Folio 136.
Nanninck Paets de somme van £ 434-04-00 over de volle restitutie vande penningen die bij hem
opten 18e junij anno ’74 gelicht sijn geweest. Bij ordonnantie vande Staten ende quitantie hier toe
dienende overgelevert. Dus hier £ 434-04-00.
Pierre le Feure als man ende voocht van vrou Anna van Chanau £ 20 op goede reeckening van sijne
ordonnantie vande Staten in date den 1 e junij ’76 inhoudende £ 58-09-00 over een jaerlicxe losrente
op de goederen van Henrick Goudt. Ende alsoo desen rendant geen middelen meer hadde omme
dese ten volle te betalen wt de goeden van Hendrick Goudt heeft den rendant dese betalinge
geteijckent op zijn principale ordonnantie voorsz. ende bij provisie van hem quitantie ghenomen. Dus
hier bij quitantie de voorsz. £ 20.
Mr. Jacob van der Duijn £ 30 bij appoinctement vanden Hove van Hollant in date den eersten octobris
anno 1578. De welcke bij desen rendant nae de pacificatie ontfangen zijn, blijckende bij acte ende
quitantie. Dus hier £ 30.
Prima somme £ 4.173-07-06.
Folio 137.
Ander wtgheven van alderhande extraordinaris zaicken.
Eerst alzoe Jacob Borgersz. volghende zijn commissie in date den 27 e martij ’76 versocht heeft van
Mr. Bernardus Welij copie vanden blaffart ende de selve Mr. Bernardus Welij onwillich bevonden
worde int overleveren vanden blaffart, gedeporteert zijnde van zijn officie. Ende gemerct desen
rendant met zeer veele ordonnantien dagelicx beswaert ende belast worden, heeft desen rendant
eerst ende alvooren tegens den voorn. Welij geprotesteert voor Caron notaris ende getugen ende
Welij geïnsinueert daer vooren betaelt 12 st. Ende alsoo Welij onwillich ende in gebreke gebleven is
heeft den rendant een requeste overgegeven aen mijn heeren den Staten om hem te bedwingen den
blaffart over te leveren volgende dappostille in date den 10 e aprilis anno ’76. Daer voor betaelt 8 st.
Noch gegeven Geerloff Bonser deurwaerder vande Staten 4 st. om de voorn. Welij te insinueren
vande apostille ende requeste als blijckt bij requeste hier overgelevert. Sulcx dat desen rendant nae
veel moeijten den 4e maij anno ’76 ontfangen heeft den blaffairt, belopende tsamen £ 1-04-00. Dus
hier £ 1-04-00.
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Betaelt Adriaen Joostensz. clerck van Mr. Bernardus Welij desen rendants voorsaet in officie voort
grosseren vanden blaffart ende restanten tottet voorsz. rentmeesterschap dienende, groot hondert 8
bladen, ter somme van £ 8-02-00 bij quitantie. Dus hier £ 8-02-00, £ 5-08-00.
Kanttekening: Habeat van elk blat een stuijver naer ouder gewoonte, belopende vande 108 bladeren £ 5-08-00. Daer naer
gecorrigeert.

Betaelt voort schrijven van billetten dienende opte vercopinge vande thienden gelegen in de Liere
ende opt Wout, geschijet den 9e julij anno 1576 ende den bode vande selve billetten te doen plecken
in Maeslant, in de Lier, Naeltwijck, Schipluijden ende hier binnen Delft £ 1-12-00. Van de rolle ende
contrerolle vande selve vercopinge te grosseren ende copieren £ 1-12-00. De commissarissen Dirck
de Bije Jorisz. reeckenmeester ende Hendrick Aemsz. vander Burch elx £ 2 over heurluijder vacatie.
Bedraghende tsamen alst blijckt bij de voorwaerden vande vercopinge bij den voorsz. commissarissen
onderteickent ter somme van £ 8-06-00. Dus hier £ 8-06-00.
Folio 138.
Noch verkoft de 25e julij anno ’76 in presentie van Adriaen Arlewijnsz. van der Made als commissaris
de thijenden in Maeslant, Hodempijl, vant ambocht van Dorp, ten huijse van Cornelis Vranckensz. in
Maeslant ende verteert bij den commissaris rentmeester, schouten ende gerechten van Maeslant,
Hodempijl ende vant amboocht van Dorp, mitsgaders daer inne gerekent de 4 st. den huijrman ende
zijn borghen belooft voor hoirluijder maeltijden volgende die voorwaerden, die somme van £ 23-15-00.
Noch 13 billetten te schriven, mitsgaders die rolle ende controlle, die bode vanden zelve billetten te
plecken ende te doen publiceren in de voorsz. plaetsen, mitsgaders Vlaerdinge, Schiedam,
Overschije, Ketel, Delfshaven, Naeltwijck, Lier ende Delft £ 4-16-00. De wagenhuijr vande
commissarissen 16 st. Belopende tzamen alst blijckt bij de voorwaerde, vercoopcedulle ende rolle bij
den voorn. commissaris onderteickent £ 29-07-00. Dus hier £ 29-07-00.
Betaelt Vranck Reijersz. als amboochtsbewairder ende molenmeester van Dijckpolder in Maeslandt de
anno ’75, £ 18-10-06 over 26 margen lants als £ 0-14-03 ommegeslagen op elcke margen anno
voorsz., te weten 16 margen 1 hont gecomen van joncker Pieter van Bronckhorst, gebruijckt bij zaliger
Pieter Spronsz., vier margen van Johan de Hoeijter lest gebruijckt bij Jan Cornelisz. tot Monster. Noch
6 margen ghecomen van Johan de Hoeijter, lest gebruijckt bij Jan Claesz. Verhouff. Als blijckt bij
voorgaende acte van condemnatie vande hooghe heemraden van Delfflandt ende quitantie. Dus hier
£ 18-10-06.
Vincent Vranckensz. van Dijck molenmeester van Holijerhoecksche polder in Spalant, de somme van
£ 13 over 26 margen landts ror 10 st. op elcker marghen ommegeslagen anno ’74, gecomen van Mr.
Arent Sasboudt cancelier, lest gebruijckt bij Claes Jorisz. wiens boel desolaet is, alst blijckt bij
quitantie. Dus hier £ 13.
Folio 139.
Den voorn. Vincent Vranckensz. inde qualite voorsz. £ 2-15-00 als 10 st. op de marge, van 5 margen
lants gecomen van Mr. Arent Sasbout voorsz. lest gebruijckt bij Antonis Gerritsz. wiens boel desolaet
is gevallen anno ’74. Dus hier £ 2-15-00.
Claes Adriaensz. Vader als molenmeester vande Kerckpoldere leggende in Absrecht £ 2-17½-00 over
tmolenghelt de anno ’75, van 2 margen 3 hont lants gecoemen van Lucia de Hoeijter, lest gebruijckt
bij Pieter Jansz. fugitive als 15 st. op de marge, bij quitantie. Dus hier £ 2-17-06.
Jan Doesen in de Ketel de somme van £ 2-16-00 van 6 margen 1½ hont lants, ghecomen van
jonckheer Jan van Diest als £ 0-04-06 op de margen van sluijsgelt ende 4 st. vande margen van
provisiegelt over 4 maenden als martius, aprilis, maius, junius anno ’76 gevallen, bij quitantie. Dus hier
£ 2-16-00.
Adriaen Allertsz. molenmeester vande Nieuwelantsche polder £ 1-15-00 over 3½ margen lants, eertijts
gebruijckt bij Jan Jacobsz. waterlander fugitive ende gecomen van Johan de Hoeijter tegen 10 st. op
de marge. Noch gelijcke £ 1-15-00 over 3½ margen lants ghecomen van Mr. Arent Sasbout, lest
gebruijckt bij Gerrit Jansz. Bruijn alleen de anno ’74, bij 2 quitantien. Dus hier £ 3-10-00.
Cornelis Heijmansz. amboochts bewairder ende molenmeester van Aelkeet £ 4-11-00 van 6½ margen
lants als 8 st. van molengelt ende 6 st. van margengelt de anno ’75, gecomen van Pieter Jacobsz.
brouwer tot Delft ende lest gebruijckt bij Cock Gerritsz. wiens boel desolaet is, bij quitantie. Dus hier £
4-11-00.
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Tijman Cornelisz. als amboochts bewairder vande Commenduijrs polder £ 3-03-00 over 9 margen
lants gecomen van Adriaen van Mathenes, lest gebruijckt bij Adriaen Steffensz. wiens boel desolaet
is, 7 st. op de margen, ommegeslagen voort jaer ’75, bij quitantie. Dus hier £ 3-03-00.
Folio 140.
Louris Fransz. molenmeester van Sluijspolder £ 5 van 4 margen ghecomen van jonckfrou Geertruijt
Pijns, lest gebruijckt bij Cock Gerritsz. wiens boel desolaet is, als £ 1-05-00 op de marge de anno ’75,
bij quitantie. Dus hier £ 5.
Dirck Jansz. Metael als collecteur vande Commanduijrs polder £ 9 over 9 margen lants van joncker
Adriaen van Mathenes leggende in Commenduijrs polder, lest gebruijckt bij Adriaen Steffensz. als 18
st. van molengelt ende 2 st. van margengelt, de anno ’76 bij quitantie. Dus hier £ 9.
Simon Hendricxz. molenmeester vande Commenduijrs polder £ 5-17-00 over 9 margen lants gecomen
van Adriaen van Mathenes lest gebruijckt bij Adriaen Steffensz. als 13 sr. op de margen de anno ’75,
bij quitantie. Dus hier £ 5-17-00.
Hendrick Cornelisz. ambochts bewaerder vande Commenduijrs polder £ 2-14-00 over 9 margen lants
gecomen van Adriaen van Mathenes als 6 st. op de margen de anno ’76 bij Joris Thijsz. cum socijs
van Leckerkerck gebruijckt onder conditie dat den rentmeester die ongelden betalen soude, bij
quitantie. Dus hier £ 2-14-00.
Jan Doesen in de Ketel als collecteur vande pioniersgelden vande Maeslantse sluijs 16 st. over 2
maenden pioniersgelt van meij ende junij anno ’76, verschenen van 8 margen lants gecomende van
Pieter Jacobsz. tot Delft lest gebruijckt bij Adriaen Ariensz. Goris, bij quitantie. Dus hier 16 st.
Jan Aertsz. als molenmeester vande Souteveensche polder de anno ’74 de somme van £ 9 als 10 st.
op de margen, eerst van 12 margen ghecomen van Frans Adriaensz. tot Dordrecht lest gebruijckt bij
Dirck Hendricxz. betaelt ses margen, alzoe die ander helft betaelt is bij Jan Willemsz. graeffmaicker.
Van noch 5 margen 2 hont lest gebruijckt bij Meeus Cornelisz. in Vockestaert gecomen van Johan de
Hoeijter. Noch 3 margen gecomen van Melchior Gerritsz. lest gebruijckt bij Adriaen Adriaensz. Noch
de helft van 3 margen gecomen van Antonis Muijs. Noch de helft van 5 margen lest gebruijckt bij
Adriaen Claesz., bij quitantie. Dus hier £ 9-03-06.
Folio 141.
Mr. Jan de Santvort £ 1-06-03 als ontfanger vant sluijsgelt vant Hof van Delft tot 9 grooten op de
marge omgeslagen in april ’76 als 3½ margen toecomende Jan Verdulf, lest gebruijckt bij Pieter
Jacobsz. in Papsou ende over 14 hont toecomende Cornelis Jansz. Crucert, lest gebruijckt bij
Hendrick Cornelisz. Deckers weduwe tot Delffgau, bij quitantie. Dus hier £ 1-06-03.
Pouwels Dircxz. amboochts bewairder van Sluijs ende Voppenpolder de anno ’74, £ 1-04-00.
4 Margen lants gecomen van jonckvrou Geertruijt Pijns lest gebruijckt bij Cock Gerritsz. als 6 st. op de
marge, bij quitantie. Dus hier £ 1-04-00.
Idem Pouwels Dircxz. als molenmeester ende ambochts bewaarder van Lickebairs polder de anno
’74, £ 4-04-06 over 6½ margen lants gecomen van Pieter Jacobsz. tot Delft, lest gebruijckt bij Cock
Gerritsz. als 6 st. op de margen van margengelt ende 7 st. van molengelt de anno ’74, bij quitantie.
Dus hier £ 4-04-06.
Claes Kievit £ 1 over tmaicken vande platinghe van 2 margen lants gelegen tusschen beijde de korte
heulen in Zuijt-Maeslant gecomen van Johan de Hoeijter, bij quitantie. Dus hier £ 1.
Dirck Jansz. Metael 13 st. over schansgelt van Maeslantsche sluijs daervan 6½ margen lants
gecomen van Pieter Jacobsz. tot Delft als 2 st. op de margen ommegeslagen anno ’76, lest gebruijckt
bij Cock Gerritsz., bij quitantie. Dus hier 13 st.
Folio 142.
Leenert Maertsz. ambochts bewaerder van Vlaerdinger ambocht £ 0-08-03 vant maecken van een
windaes op die h…e tegens £ 0-01-06 op de marghe over 5½ margen lants gecomen van Mr. Arent
Sasbout lest gebruijckt bij Thonis Gerritsz. Noch £ 1-16-00 van weghen de selve Sasbout van 24
margen lest gebruijckt bij Claes Jorisz. in de Ketel, beijde desolate boelen omgeslagen anno ’76.
Comt tsamen £ 2-04-03, bij quitantie. Dus hier £ 2-04-03.
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Cornelis Adriaensz. brouwer tot Delft als molenmeester vande Papsousche polder de anno ’76, £ 418-00 ter goeder rekening van 7 margen lants van molengelt gecomen van Jacob Pijnsz. lest
gebruijckt bij Huijch Pietersz., bij quitantie. Dus hier £ 4-18-00.
Den zelffden Cornelis Ariensz. £ 8 ter goeder rekening over 17 margen min een hont lants gecomen
van joncker Jacob de Hoeijter lest gebruijckt bij Rochus Cornelisz. wedue de anno ’76, bij quitantie.
Dus hier £ 8.
Den selven Cornelis Ariensz. in de qualite voorsz. £ 9-08-00 ter goeder reeckening van 22 margen
lants gecomen van Mr. Arent Sasbout ende Geertruijt Pijns lest gebruijckt bij de wedue van Willem
Adriaensz. opt Schije, mede de anno ’76, bij quitantie. Dus hier £ 9-08-00.
Hendrick Cornelisz. in Maeslant amboochts bewairder vande Poelpolder 7 st. over 7 hont lants
gecomen van Johan van Renes vant margengelt als 6 st. op de marge. Item noch 2 st. tot de fortresse
op Maeslantse sluijs, op de marge. Item noch 12 st. over 2 margen lants gecomen van Jan de Hoeijter
ende is vlietlant. Alles vant jaer ’76 monterende tsamen tot £ 1-05-00, bij quitantie. Dus hier £ 0-21-05.
Mr. Carel Lambrechtsz. als ontfanger vande nieuwe Nieuwlantse molen ende Westabspolder £ 28-0206 over de 2 eerste termijnen vande selve molen als £ 4-10-00 op de margen van 6 margen 1½ hont
lants gecomen van joncker Jan van Dilft lest gebruijckt bij Dirck Gerritsz. ende anno ’76 omgeslagen,
bij quitantie. Dus hier 28-02-06.
Folio 143.
Maerten Jorisz. molenmeester van Dorppolder £ 7-10-00 over 10 margen lants gecomen van joncker
van Dorp de anno ’75 als 15 st. op de marge lest gebruijckt bij Dirck Jansz. tot Schipluijden. Ende
alzoo hij verclaerde voor die hoge heemraden van Delfflandt met desen rendant van de molenmeester
omme betalinge vant molengelt aldaer geropen sijnde tlant wter huijr ende desert gelegen te hebben
anno ’75, hebben heemraden de voorn. Dirck Jansz. geabsolveert ende desen rendant in betalinge
gecondempneert, blijckende bij acte ende quitantie. Dus hier £ 7-10-00.
Maerten Jorisz. in handen van Jan Maertijnsz. sijn soon als molenmeester van Dorppolder de anno
’75, £ 7-10-00 over 10 margen lants gecomen van Jan de Hoeijter lest gebruijckt bij de wedue van
Jacob Cornelisz. in Hart mede bij condemnatie van hoge heemraden van Delfflandt, belopende 15 st.
op de margen bij acte vande hoge heemraden ende quitantie. Dus hier £ 7-10-00.
Goris Hugesz. cum socijs £ 5-15-00 over tmaecken vant banwerck van 9 margen lants leggende in
Commenduijrs polder gecomen van Arent van Bonenburch gevallen anno ’76, bij quitantie. Alzoe
tzelve lant onverhuijrt is alst blijckt int 1e cappittel vande Commenduijrs polder. Dus hier £ 5-15-00.
Cornelis Jansz. van Dorp als gaerder vant molengelt ende schansgelt vanden Commenduijrs polder
de anno ’76, £ 2-05-00 als 3 st. vant schansgelt ende 2 st. vant molengelt. Nae wtgeset tot reparatie
over 9 margen lants toebehorende Adriaen van Mathenes leggende in Commenduijrs polder anno ’76
gebruijckt bij Goris Hugesz. cum socijs, bij quitantie. Dus hier £ 2-05-00.
Jan Coensz. van tijnsgelt £ 0-06-09 over 3 jaren tijnsgelt als een oortgen tsiaers op de margen vande
jaren ’73, ’74, ’75 over 9 margen lants ghecomen van Arent van Bonenburch, leggende in
Commenduijrs polder als 3 penn. tsiairs op de margen, bij quitantie. Dus hier £ 0-06-09.
Dirck Simonsz. Latenburch als gaerder vant margengelt van Scipluijden voorden jare ’74, mitsgaders
vant molengelt van Dorppolder vant zelve jaer. Eerst £ 1-11-06 over drie margen lants lest gebruijckt
bij Jacob Cornelisz. int Hart tot £ 0-10-06 de marge toebehorende jonckheer Cornelis van Dorp. Noch
£ 1-19-09 over tmolengelt vande selve 3 margen tot £ 0-13-03 op de marghen, daer innebegrepen die
4 st. vant maicken vande caede, belopende tsamen £ 3-15-03, bij acte van condemnatie van de
hooge heemraden ende quitantie. Dus hier £ 3-15-03.
Folio 144.
Den voorn. Latenburch noch £ 11-17-06 als gaerder vant margengelt van Schipluijden vant jaer ’74,
mitsgaders vant molengelt van Dorppolder vant zelve jaer tot £ 0-05-05 over tmargengelt van 10
margen lants tot £ 0-10-06 vande margen, daer van den eijgendom competeert Nicolaes van der
Laen, mitsgaders noch £ 6-12-06 over tmolenghelt vande zelve thien margen tot £ 0-13-03 de marge.
Daer inne begrepen de 4 st. vant maicken vande kaeden. Mede bij selffde acte van condemnatie
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vande hoghe heemraden, mitsgaders noch 4 st. van oncosten, bij quitantie. Dus hier tsamen £ 12-0106.
Noch den voorn. Latenburch £ 2-11-00 als gaerder vant margengelt vande Souteveensche polder vant
jaer ’74 ende ’75 over drie margen lants gecomen van Melchior Gerritsz. tot Delft als de anno ’74, 10
st. van de margen ende vant jaer ’75, 3 st. vant margengelt ende 4 st. vant molengelt, lest gebruijckt
bij Adriaen Adriaensz. Jonge smidt, bij quitantie. Dus hier £ 2-11-00.
Abraham Dircxz. van Vlaerdinghe als gaerder van Babarspolder £ 5-05-00 over 3½ margen lants
gecomen van Mr. Arent Sasbout, lest gebruijckt bij Claes Jorisz. in de Ketel wiens boel desolaet is
gevallen anno ’75 als £ 1-10-00 op de margen. Dus hier £ 5-05-00.
Folio 145.
Jan Doensz. vande Ketel £ 1-05-00 over tpioniersgelt vande maenden julius, augustus, september tot
4 st. op de marge van 6 margen 1½ hont gecomen van joncker Jan van Diest leggende inde Ketel,
lest gebruijckt bij Dirck Gerritsz. Noch 16 st. over 4 margen pioniersgelt ghecomen van Antonis Muijs
tot Schiedam, lest gebruijckt bij Adriaen Adriaensz. alias Goris leggende in de Ketel ende is een
gerechte helft van 8 margen. Alzoe die ander helft van wegen die huijsvrou van Antonis Muijs betaelt
wort, belopende tsamen £ 2-01-00, bij quitantie. Dus hier £ 2-01-00.
Pieter Clementsz. procureur tot Delft ende Delfflant van sekere diensten, rechtelicke costen ende
verschoten penningen gevallen voor de hooghe heemraden van Delfflant ende gerecht der stede van
Delft £ 4-06-00, volghende zijn declaratie ende quitantie. Dus hier £ 4-06-00.
Dirck Hendericxz. int Spoor schepen tot Delft ende Jan Jorisz. van der Burch goutsmit over hoirluder
vacatie ende taxatie van sekere huijsen binnen Delft bij diverse personen tot discretie vande Finantien
ende Camer vande Reeckening. Soe woort volghende de commissie bij commissaris Mr. Pouwels Vos
den gerechte der stede van Delft gethoont in date den 5 e augusti anno ’77, elx £ 1-10-00 maeckende
tsamen £ 3, bij quitantie. Dus hier £ 3.
Mr. Jan van Haerlem advocaet voor den Hove van Hollandt van zekere diensten in zaicke vande
geannoteerde goederen van Jan Apersz. tot Delft contra jonckvrouwe Anna Sasbouts wedue wijlen
Cornelis de Jonge impetrante van rau, actie ende in saicke van Mr. Jacob van der Duijn here van
Sprang als vader ende voocht van zijn weeskinderen £ 2-08-00, bij declaratie ende quitantie. Dus hier
£ 2-08-00.
Folio 146.
Cornelis Molenijser procureur voor den Hove van Hollant van sekere dienste desen ontfang
aengaende, volgende zijn declaratie ende quitantie £ 4-01-00. Dus hier £ 4-01-00.
Starck deurwaerder vanden Hove van Hollant acht st. ende 2 copien van 2 mandementen daer bij Mr.
Jacob van der Duijn als vader ende voocht van sijne weeskinderen desen rendant citeert voor den
Hove van Hollant ende van wegen Mr. Cornelis de Jonge, versoeckende alle beijde te hebben
restitutie van desen rendants ontfanck zedert de pacificatie ontfangen. Dus hier 8 st.
Gereijst ten versoucke van Adriaen Arlewijnsz. van der Made ende Hendrick Adamsz. van der Burch
als commissarissen ter verhuring vande landen als vande quijtscheldinge geordonneert tot
Ouderschije, Schiedam, Ketel, Vlaerdingen, Maeslant, Schipluijden, Lier ende tWout omme inspectie
oculaer ende kennisse te nemen van den landen die alsnu begonden boven water te comen, alzoe
daer veel woest ende desert waren leggende. Omme die zelfde ten meesten oorbaer te moghen
verhuijren. Comt verteert ende van wagenhuijr ende andere oncosten gedaen tot verscheijden tijden £
6-10-00, bij ordonnatie. Dus hier £ 6-10-00.
12e somma £ 259-13-10.
Ander wtgheven van salaris ende facen van reeckenen.
Alzoe desen rendant grooten moeijten ende arbeijt gedaen heeft in dese sijne administratie, hoe wel
die quantiteijt vande somme bij hem ontfangen sober zijn, maer bij faulte schult ofte negligentie van
hem rendant nijet bij gecomen is datter nijet meerder penningen in alzulcken ontfanck ontfangen zijn,
dan deur groote verstroijinge ende oock mede veele deser werelt overleden zijn, welcker boelen
desolaet en ongebout leggende als oock overmits de cortheijt van sijne administratie alzoe blijckt den
blaffart van zijne ontfanck ontfangen te hebben nae vele moeijten den 4 e meij anno ’76, waer nae de
pasificatie (god zij loff) daer aen gevolcht heeft. Es oock mede kennelicke dat de commisarissen ter
quijtscheldinge gecommitteert den pachtenaren termijnen van betalinghe gegeven hebben welcke de
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pacificatie voorcommen heeft. Heeft oock mede desen rendant diversche processen voor den Hove
van Hollant als voorden dijckgrave ende heemraden van Delflant gesustineert, als oock menighe
comparitie moeten doen. Noch veel moeijten ende costen gedaen omme te innen ende ontfangen de
resterende penningen vande geannotteerde huijsen binnen Delft bij zekre personen tot discretie van
de Staten ende Camere vande Reeckeninge, bewoont alsoe die personen wt Delft vertrocken waren
aleer die huijsen getaxeert worden. Noch heeft desen rendant geannotteert deur zijn i..estigatie over £
200 tsiaers, waer van bij hem ter goeder reeckening ontfangen is ontrent £ 70, als blijcken mach folio
125 (….) ulterius. Versouckende daeromme de rendant dat uwer E. ghelieve op als goet regard te
nemen ende hem toe te vougen alzulcken salaris als in redenen gefundeert is, hem van harten dies
aengaende tot uwer discetie recommenderende ende totter selver discetie referende.
Kanttekening: Habeat naer sommatie bijde gedeputeerden ter auditie van des gemeen lants rekening hier op genoemen eens de
somme van £ 220.

Folio 147.
Betaelt voort minuteren, grosseren ende doubleren van dese rekening groot 147 bladeren, tbadt 2 st.
Alsoo daer veel moeijten in gelegen is compt £ 14-14-00.
Noch voor zijn vacatien van tot Delff plaetse zijner residentie gecoemen te zijn alhier inden Hage
omme dese rekening over te leveren ende te verwachten naer tslot van desen £ 18.
3e somma £ 252-14-00.
Totalis somma van alle den vuijtgeeff deser rekening £ 4.685-15-04.
Folio 148.
Vereffent compt meer ontfanck dan vuijtgeeff ende desen rendat hier schuldich blijft £ 22-13-00.
Welcke somme van twee ende twintich ponden derthien schellingen van 40 grooten tpont desen
rendant betaelt heeft aen handen van Cornelis van Coolwijck ontfanger van alle des gemeen lants
restanten, blijckende bij zijne recepisse in date 11 e decembris ’81 diemen hier overlevert. Dus hier
(….).
Aldus gehoort ende geprepareert inden Camer vande Rekeningen inden Hage bijden luijden der
zelver Camere in novembri ’78 aldaer opt hooren van de gemeen lants rekening gebesoingneert
hebben ende alsnu gesloten bijden jegenwoordige gedeputeerden ter auditie voorsz. als van wegen
den stadt Dordrecht Balthasar Fransz., van Delff joncheer Abraham van Almonde, van Goude Jacob
Clementsz., van Rotterdam Reijnier Jansz. Spronck ende van Alcmaer Jan Claesz. Quintijn.
Mitsgaders Philips Doublet meester vande Rekeningen in Hollandt. Opden 21 e octobris 1500 een
ende tachtich.
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Claas 141
Claasz. Adriaan 30-94-140
Daniel 66
Gerrit 102
Gerrit – Venhusen 134
Heindrik 72
Jan 35-36-38-66-95
Jan – Quintijn 148
Jan – Verhouf 138
Jan – Vercroft 92
Joris 86
Claas – Damloper 11
Cornelis 70-78
Cornelis – Cijs 60
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Pieter 109
Simon 5
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Pieter 145
Cleppertgen Cornelis Maartensz. 67
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Coninck Dirk Anthonisz. 40-105
Mr. Cornelis 7-21
Coolman Gerrit Jansz. 78
Coolwijck Cornelis van 148
Cornelisdr. Aafgen 75
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Dirkgen 64
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Willempken 135
Cornelisz. Adriaan 46-51-58-106-116-128
Anthonis 58
Doen 40
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Heindrik 140-142
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Jan – alias blauwe schout 19
Jan – Kievidt 102
Jan – Post 103
Joris 54-128
Claas 59
Commer 2
Cornelis – Tou 47
Maarten 6-73
Maarten – Berckel 27
Meeus 98-140
Michiel 2-9-14-59-126-127-135
Pieter 112
Pieter – Berckel 27

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Pieter – Post 26
Pleun 29-129
Pouwels 117
Rochus 142
Tielman 67-139
Vincent 24-102
Cors Jan Jansz. 63-69-75
jonge Jan Jansz. 120-121
Corsz. Dirk 118
Dirk – van Alckmade 30-50-58-90-91-92
jonge Heindrik 18-21
Jacob 63
Cornelis 131
Cors 104
Crimpen Betgen van 79-83
Crusert Cornelis Jansz. 13-75-78-141
Crijnendr. Maritgen 7
Crijnensz. Claas 54
Culck Jan Jacobsz. 135
Laen Mr. Gerrit van der 35-135
Johanna van der 26
Nicolaas van der 5-12-15-20-25-28-35-40-42-52-67-80-81-144
Petronella van der 84
Lambrechtsz. Mr. Carel 142
Latenburch curator 41
Dirk Simonsz. 143-144
Leckerkerck Adriaan Egbertsz. van 107
Lenertsz. Jan 13-36-48-50-113
Philips 31
Vrank 90-104-128
Lindano 39
Lodesteijn ontvanger 14
Evert van 8-13
Loesen Mr. Sebastiaan van 17
Loo raadsheer 16
Pelgrom van 22
Lourisz. Adriaan 82
Dirk 65
Joris 39
Cornelis 52
Simon 99
Loven Mr. Jan van 73
Lucht Cornelis Claasz. 108
Lijdesteijn Evert van 75
Lijsbeth 51
Maarten – de bode 18
Maartensz. Adriaan 71-80
Dirk 27
Gerrit 47
Jan 71-143
Claas 104
Cornelis – Cleppertgen 67
Lenert 26-142
Michiel 72
Made Adriaan Alewijnsz. van der 34-40-42-118-121-125-138-146
Mandekens Nicolaas 135
Mansvelt Hans van 135
Marcus – priester 66
Maritgen 45-50-75-93-106
Marquant Johan 131
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Mathenes Adriaan van 34-139-140-143
Johan van 25-46-54-55-57
Matheusz. Frans 83-118
Mathijsz. Engel 93
Geland 99-126
Jacob 32-51
Jan 17-110
Joris – van Lekkerkerk 140
Meer Mr. Arend Vrankensz. van der 38
Cornelis Adriaansz. van der 14
Mr. Willem van der 73
Meerhout Heindrik 79-116
Meerkerck Mr. Dirk van 84
Meesz. Jacob 118
Menijn Mr. Joost van 131
Metael Dirk Jansz. 140-141
Michielsdr. Alida 129
Michielsz. Dirk 65
Cornelis 71
Lambrecht 102-103-104-105-125-126-134
Milde Willem de 51
Willem Jacobsz. de 54
Moerkercke Jacob 83
Molenijser Cornelis 146
Muijs Allert 67
Anthonis 52-65-67-140-145
Anthonis Jacobsz. 94
Anthonis Willemsz. 57
Jacob 131-134
Mr. Willem 67
Nepotis Georgius 58-59-61-62
Nieuwenburch raadsheer 16
Offem jonkvrouw van 47-55
Olivier – kapitein 133
Oliviersz. Vrank 119
Oosterwijk de heer van 108-112-121-123
Opmeer Pieter van 1-8-13-24-36-42-44-45-70-75-109-123
Osiersz. Matheus 57
Pieter 27
Paets Nanninck 136
Paeu Jan 6
Padtbrue Daniel 59
Papsou Adriaan Jacobsz. 119
Patijn Lenert Jansz. 32
Willem Jansz. 112
Percijn Lambrecht 132
Persijn Heindrik Jansz. 22-23
Pheuijen Anthonis 117
Philipsz. Claas 89
Commer 117
Lenert 48-110
Pietersdr. Maritgen 3
Neeltgen 82
Pietersz. Adriaan 25-57-83
Adriaan – Berckel 80-83
Anthonis 2
Dirk 48
Frans 3-48-67-106
Gerrit 2-8-14-18-22
Gijsbrecht 13
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Huig 88-142
Jacob 38-88
Jan 107
Jan – van Dijck 30
Claas – Verheul 77-87
Cornelis 97
Cornelis – Beaumont 84
Cornelis – Jonge 27-28
Cors 121-129
Lenert – Goutappel 92-93-100-101
Pieter 36-110-111
Pieter – Sasbout 7-90
Rutger 99
Simon 48
Vrank 104
Walich 42-128
Wuhnant 55
Post Adriaan Jansz. 58
Jan Jorisz. 56
Jan Cornelisz. 103
Pieter Cornelisz. 26
Pouwelsz. Jan 51
Cornelis 91-108
Cornelis – Fijnenburger 65-95
Pieter 40-70
Proot Willem Gerritsz. 103
Prooten Maritgen 25
Pijnsdr. Geertruida 31-33-66-128-140-141-142
Pijnsz. Jacob 88-142
Pieter 110-120
Quintijn Jan Claasz. 148
Quirijnsz. Dirk 77
Rechtere de omblad
Reiersz. Pieter 73
Vrank 37-138
Reneburch Otto van 95
Renes Jan van 31-33-36-42-49-61-62-86-114-128-142
Robbrechtsz. Mr. Ewout 134
Pieter 120
Roelandsdr. Geesgen 116
Roelofsz. Gerrit 32-35-38-41
Roos Huig Aartsz. 100
Huig Arendsz. 101
Ruijchaver Maarten 135
Rutger – heer van Asperen, Carnes 132
Rijnevelt 84
Heindrik van 40-46-55-57
Sanger Mr. Jan Jacobsz. 59
Sasbout Anna 145
Mr. Arend 66-71-138-139-142-144
Mr. Arnout 29-40-54-55-64
Jan Jansz. 7-14-23-26-48-86-87
Pieter Pietersz. 7-90
Sasboutsz. Jan 38-90
jonge Jan 7-21-75
oude Jan 7-17
Santvort Mr. Jan de 122-141
Schoonverstant Jan 8
Senoij Anna 62
Siersz. Coppert 110
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Simonsdr. Maritgen 78-82-84
Simonsz. Dirk – Latenburch 143-144
Heindrik 8-27-29-59-81-86-129
Heindrik – van der Strijp 2-20
Huibrecht 49-106-113-128
Job 26-84-128
Claas 35-106
Cornelis 102
Pieter 34
Wigger 59-62
Willem 127
Slooff Pieter Jansz. 44-129
Sluijs Jan Jansz. 2-8
Snoeck Adriaan Adriaansz. 116
Song Cornelis Jansz. 49
Sonnevelt Cornelis van 95
Spangen Philips van 25-26-27-28-30-91-108-121
Splinter juffrouw 18-22
Spronck Reinier Jansz. 148
Spronsen Pieter 32-36-138
Starck – deurwaarder 146
Stevensz. Adriaan 34-139-140
Simon 48-113
Wijt 88
Storm Simon Gerritsz. 46-79
Straten IJsbrant van 72
Strijp Heindrik Simonsz. van der 2-20
Swieten de heer van 4-11-14-16
Taffin Jacques 132
Teelingen Augustijn van 118
Tielman – de bode 6-11-13-21
Tiemansdr. Geertgen 34-38
Tol Pieter 26
Tou Cornelis Cornelisz. 47
Trijntgen – in de Clock 118
Tweeschellinck Helena 131
Utrecht Mr. Jacob van 2
Vader Claas Adriaansz. 139
Valckesteijn ontvanger 3-9-15
Varich Pieter Jacobsz. 93
Wouter Jacobsz. 93
Venhusen Gerrit Claasz. 134
Verbeeck Laurens 125-131
Verduijn juffrouw 111
Adam 69-121
Mr. Jacob 28-80-83
Verdulf Jan 141
Verheul Claas Pietersz. 77-87
Verhooch Arend 9-15-22-23-117
Dirk 3-15
Jan Aartsz. 103
Verhouf Jan Claasz. 138
Vercroft Jan Claasz. 92
Claas Jacobsz. 107
Wigger Jacobsz. 107
Vervliet Willem Adriaensz. 33-113-128
Vincentsz. Claas 64
Vlijet Hendrika 124
Maria 125
Volkertsz. Reinier 131

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Voppensz. Huig 36-41
Christiaan 87-99
Cornelis 76-94
Vos Mr. Pouwels 2-145
Vos van den Hogemorsche Mr. Pouwels 134
Vrankendr. Annitgen 36-41
Maritgen 49
Vrankensz. Adriaan 118
Mr. Arend – van der Meer 38
Dirk 97
Elias 41
Floris 45
Gerrit 115
Heindrik 24-69
Heindrik – van Diemen 22
Jan 38-39
Claas 118
Cornelis 29-68-105-121-138
Philips 31
Pieter 114
Vincent – van Dijck 138-139
Vrank 115
Willem 24-69
Willem – van Diemen 51-73
Vrederiksz. Anthonis 111
Vriesz. Jan 54
Welij – rentmeester 22-24-28-29-33-40-43-48-52-61-62-69-75-79-80-81-82-83-84-88-91-92-93-102103-107-108
Mr. Bernardus omblad-1-2-4-8-12-18-23-72-125-137
Wiggersz. Adriaan 61
Wilde Jacob Jacobsz. de 60
Willemsdr. Grietgen 126
Catharina 133
Willemsz. Adriaan 94-98
Adriaan – Holij 99
Anthonis – Muijs 57
Barthout 83
Gijsbrecht 6
Huibrecht 81-97
Jacob 23
Jan 140
Corstiaan 83-120
Lenert 69
Pieter 46-110-120
Sebastiaan 134
Simon 127
Willem 23
IJsbrant 14-20
Wten Enghe Vrederik van 105-106
Woutersz. Dirk 16
Floris 19
Wijtendr. Maritgen 88
IJsbrantsdr. Maritgen 53
IJsbrantsz. Frans 101
Govert 6-10-17-21-46-47-51-63-70-94-104-115
Maarten 109
Pieter 50
Pieter – Bos 48
IJsselsteijn Aart van 125
IJssendoorn Catharina van 29-45
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Zanten Heindrik Dirksz. van 14
Zuijlen Jan van 49-50

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Absrecht 88-90-108-139
Akkersdijk 66
Alkmaar 148
Amersfoort 125
Amsterdam 34
Bergambacht 131
Berkel omblad
Biesland 86
Brabant 25-39
Breda 27
Delfgauw 77-78-81-86-87-88-141
Delfland 107-138-143-146
Delfshaven 128-131-138-145
Dordrecht 29-66-80-97-105-108-127-133-140-148
Dorp 90-92-107-117-121-124-138
Emden 67
Engeland 116-133
Friesland 97
Gouda 148
’s-Gravenhage 1-7-10-57-72-95-132
Groeneveld 51
Haarlem 59-68
Hodenpijl 59-60-61-112-121-123-124-138
Hof van Delft 73-94-141
Hogenban 28
Hogeveen 60
Den Hoorn 69-76-111-112
Kethel 54-55-59-94-138-139-140-142-144-145-146
Kethel-noord 67
Land van Kleef 114
Leiden 32-55-95
Lekkerkerk 34-107
De Lier 43-46-70-91-110-119-120-126-127-137-138-146
Londen 116
Luik 84
St. Maartens recht 85-104
Maasland 31-46-50-52-100-101-102-105-108-113-121-123-128-137-138-142-146
Maassluis 32-142
Monster 37-138
Naaldwijk 48-114-137-138
Nieuwerkerk 88
Nieuweveen 24
Nootdorp 24-102-115
Overmaas 49
Overschie 10-25-57-102-127-128-129-138-146
Papsou 51-76-86-90-104-141-142
Poortland 80
Pijnacker 68-70-73-104
Roderijs 85
Rotterdam 84-148
Ruiven 88
Schie 57-66-68-79-80-81-82-84-104-128-142
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Schiedam 57-59-99-126-132-138-145-146
Schipluiden 47-51-52-59-92-93-112-137-143-144-146
Spaland 54-138
Utrecht 24-46-69-84-106-113
Vlaardingen 101-138-144-146
Vlaardinger-ambacht 142
Vrouwenrecht 93
Vrijenban 63-68-103
Walcheren 30-32-48-50-51-67-71-73-86-89-94-98-99-106
Wassenaar 16-73
’t Wout 60-61-63-69-75-98-110-119-120-121-137-146
Woutharnasch 69
Zeeland 30
Zierikzee 88
Zouteveen 51-93-94-95-96-97-98-99-111-117-118-140-144
Zuidbuurt 50
Zuid-Maasland 108-113-114-121-141

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.

Aalkeet 139
Aspad 11-19
Babberspolder 144
Beukelsdijk 30
Biesland 105
Binnenpolder 48-106
Broerhuislaan 10-16-21
Buitenpolder 48-49-106
Burgersdijk 40-41
Busch 110-120
Commandeurspolder 34-139-140-143
Delfgauwseweg 68
Dorppolder 52-54-143-144
Duifpolder 46-54-92
Dijkpolder 35-106-138
Foppenpolder 32
Gaag 112-123-124
Gasthuislaan 4
Geerweg 5-11-19
Haantgen 115
Holierhoekse polder 138
Jan Vaerssteeg 13
Carthuisers polder 83
Katwijk 73
Kerkpolder 139
Claas Engebrechtsz. polder 51
Klapwijk 71
Koeckelaan 23
Koornmarkt 7
Kralinger polder 40-105
Cromstraat 13
Langendijk 12
Likkebaarts polder 141
Maasdijk 119
Middelbusch 110
Molsteeg 88
Nieuwelandse polder 139
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Nieuwe Langendijk 17-65-80
Nooreinde 67
Noord Nieuweland 32
Noordpolder 76-81
Overgauw 78
Oostgaag 38-102
Oostbuurt 108-110-122
Oude Delft 18-20
Oudekamp 47-104
Overslag 63
Papensteeg 116
Papsouse weg 85-104
Pepersteeg 22
Poelpolder 142
Poppensteeg 1-2-8-13
Sluispolder 106-140-141
Spijckerhoek 32
Trijn Gilpensteeg 19
Verwersdijk 16-19-20-117
Voddendijk 112-123
Vokkestaart 65-76-94-95-98-99-140
Voldersgracht 18-21-116
Voorstraat 20
Voppenpolder 106-141
Vijfsluizen 58
Zuidbuurt 113-123
Zuideinde 115
Zijtwind 51-53

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Baers 7
Bethleem 3-15-16
Bijekorf 14-20
Dobbelde Rijnck 135
Drie Haringen 67
Drie Kroonen 2-8-14-18-22
Dubbelde Cruijs 75
Eenhoorn 135
Griexe A 114-135
Groninck 125
Gulden Osch 4-19-117
Haagpoort 5-64-103
Hant 3
Hardebollen 10
Hart 53-59-107-116-143
Houff 35-36-38
Huis Dorp 108-134
Lonnesteijn 134
Teijlingen 77-93
Clock 3-118
Kop 6
Luijcht 84
Maaslandse sluis 140-141
Nieuwlandse molen 142
Oengeren tuin 101
Olijfant 116
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Paeuw 116
Rotterdamse poort 80
Schenckan 2
Schouten boomgaard 82
Semijntgens boomgaard 46
Spoor 2-145
Spijckerboor 3-15
Truweel 115
Vliegende Hart 22
Voetbooch 14-21-23
Vogelgrijp 132
Wapen van Dansick 21
Werelt 3-15-21
Wesrabspolderse molen 142

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 118
Leeuwenhorst 118
Marienborn 114
Rijnsburg 91
Warmen 118
St. Brittijn altaar in de Oude Kerk te Delft 59
Convent St. Aagten te Delft 118
Koningsveld 118-125-131
St. Ursulen te Schiedam 58
Dom te Utrecht 49
Heilige Geest van Delft 11-21-118
de Lier 118
Hof van Holland 2-4-11-16-18-22-64-115-133-136-145-146
St. Catharina altaar te Noordwijk 68
Kapel van Zouteveen 98
Kapittel van Maasland 114
Kathuizers van Geertruidenberg 33-39-43-44-47-53-113-114-129
Leuven 70-96-113
Klooster Zijl te Haarlem 107
Nieuwe kerk 10-21-66
Oude Gasthuis te Delft 118
Oude Kerk 4-9-13-18-119
Pacificatie van Gent 24-52-129-136-146
Rekenkamer 1-2-3-4-5
Staten van Holland omblad-3-4-5

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Advocaat 115-145
Advocaat fiscaal 2-9-131
Ambachts bewaarder 138-139-140-141-142
Ambachtsvrouw 117
Amptman van Antwerpen 111-119
Apotheker 10
Bakker 120
Begijn 7-118
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Bode 6-11-13-18-21-121-131
Bosmaker 18
Brouwer 2-8-14-18-22-47-49-50-67-70-73-83-84-114-115-132-134-139-142
Brouwersknecht 116
Brouwster 135
Collecteur 140
Curator 41
Dekker 55-78-70-126-141
Deurwaarder 133-134-137-146
Dienaar 19-135
Dominee 131
Drossaart 134
Drossart te Diest 112
Gorter 35-72
Goudsmid 81-145
Grafmaker 140
Griffier 4-11-16-32-109
Heer van Asperen, Carnes 132
Sprang 145
Houtvester 77-93
Jonkheer 25-26-27-28-30-36-41-46-49-50-52-56-57-61-84-85-88-89-90-91-93-96-98-108-114-121133-138-139-140-142-143-145
Jonkvrouw 47-63-66-84-85-88-89-90-108-111-124-125-128-131-134-140-141-145
Kanselier 66-138
Kanunnik 49
Kapitein 132-133-134
Klerk 137
Koopman 126
Korenkoper 44
Koster 66
Kramenierster 132
Kuiper 10-11-110-111
Lakenkoper 22-116
Landman 18
Mandenmaker 13
Molenaar 42-66
Molenmeester 138-139-140-141-142-143
Notaris 137
Olieslager 65-66-80
Ontvanger 3-9-14-15-148
Ontvanger-generaal 131-134
Pastoor van Overschie 10
Wassenaar 16
’t Wout 60
Pensionaris 5-12-16
President 106
Priester 66-73-99
Procureur 16-145-146
Procureur generaal omblad-2-23
Raad 73
Raadsheer 2-16-22
Rekenmeester 3-14-15-21-115-119-137
Religieuse 125
Rentmeester 9-12-18-22-28-29-32-33-43-45-52-57-61-62-69-72-75-79-80-81-82-83-84-88-90-91-9293-103-107-108-119-125
Rentmeester van Noord-Holland 4
Ruiter 132
Schoenmaker 13-23
Schuitvoerder 49-84
Secretaris 22
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Snijder 4
Timmerman 114
Tollenaar 115
Verwer 16
Waard 59-105-110-111-112-116-119-126-127-135
Wagenaar 84
Waterlander 56-57-77-139
Zoutkoper 61
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