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Voor eventuele vragen, opmerkingen en verbeteringen
(anthoniusvandertuijn@gmail.com).
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Kanttekeningen: Van de in de kantlijn geplaatste aantekeningen zijn alleen de meest relevante
overgenomen.
Omblad.
Geannoteerde goederen in sGravesande, Monster ende Wateringe, mitsgaders vanden
convente van Betlehem tot Wateringe voorsz.
Reeckeninge Gerrit Lambrechtsz. van Schilperoort als rentmeester vande geannoteerde goeden van
sGravesande, Santambacht, Monster. Monsterambacht ende Wateringe. mitsgaders vande convente
van Betlehem tot Wateringe voorsz.
Om tgemeen lant.
Folio 1.
Copie.
Alsoe bijden overlijden van Cornelis van der Wolff rentmeester vande geannoteerde goederen int
quartier van sGravesande, Santambacht, Monster, Monsterambacht ende Wateringe, mitsgaders
vande convente aldair tvoorsz. rentmeesterschap jegenwoordelick vacerende is ende stille staet, waer
inne tot vorderinge vande gemene saicken metten eersten dient versien ende geciommitteert te
worden. Soe eest dat de luijden vande Reeckeninge sconincx in Hollant om tgoet rappoort ende
aenbrengen hem gedaen vanden persoon van Gerrit Lambrechtsz. van Schilperoort ende van sijne
naersticheijt, getrouwicheijt ende goede experientie in materie van reeckeninge hebben den selve bij
advijse van jonckheer Adriaen here van Swieten tresorier generael vande geannoteerde goeden over
hollant, onthouden, gecommitteert ende geordonneert, onthouden, commiteren ende ordonneren bj
desen totten officie ende rentmeesterschap vande geannoteerde goeden gelegen int quartier van
sGravesande, Santambacht, Monster, Monsterambacht ende Wateringe, mitsgaders van den
convente aldaer, sulcx ende inder vougen tzelve rentmeesterscahp den voorn. Cornelis van der Wolff
lest bedient heeft gehadt. Gevende den voorn. Gerrit Lambrechtsz. volcomen last, macht, auctoriteijt
ende zonderlinge bevel tzelve offitie te execeren ende bedienen, de penningen van zijnen ontfanck
met alle vlijt ende naersticheijt te innen ende ontfangen, den onwilligen tot betaelinge vandien te
bedwingen, realicken ende metter daet sulcx men gewoonlijck us sijne mats ende tgemene lants
penningen te vorderen ende executeren volgende die rigoreuse (l.ren) executuriael bij sijne mat ten
selve fijne verleent ende noch te verlenen. Quitantie daer van te geven den genen diet behoren sal die
welcke de voorn. vande Reeckening hem willen van weerden te sijne ende hebben de selve over
sulcx geauctoriseert ende auctoriseren bij desen ende voorts alle te doen dat een goet getrou
rentmeester voorn. schuldich es ende behoort te doen tot alsulcke eren, rechten, weddens, vrijheijden,
emolumenten ende sallarijsen als den voorsz. Cornelis van der Wolff daer van genoten heeft ende
sijnen ontfanck gesien zijnde hem daer voren toegeleijt sullen worden. Met expresse lasten daer van
tot allen tijden des bij voorn. vande Reeckening ofte anderen diet behoren sal vermaent sijnde, goede
getrouwe reeckening, bewijs ende reliqua te doen naer behoiren. Omme welcke voorsz. officie wel
ende getrouwelick te execeren ende bedienen den voorn Gerrit Lambrecht gehouden wort den
behoorlicken eedt te doen an handen vande voorn. vande Reeckening ende voor sijne voorsz.
administratie ende bewint te caveren tot contentement vande here van Swieten tresorier generael
voornt. Ontboedende daeromme ende van wegen sijne (………) lasten ende bevelen allen justitcien,
officieren, dienaren ende ondersaten vande selve zijne mat datse den voorn. Gerrit Lambrechtsz. int
execeren ende bedienen vant voorsz. rentmeesterschap, achten, respecteren ende hem daerinne
doen ende bewijsen alle hulpe, assistentie ende adresse hun megelick sijnde. Sulcx sal den voorn.
vande Reeckening gescreven ten wel gevalle gedaen ten burele vande Camere vande Reeckening tot
Delft den 27e Septembris anno 1500 vierentseventich. Toorconde tzegel vande voorn. vande
Reeckening opt spatum van desen gedruckt. In kennisse van mij ondergeteijckent P. Herweijer.
Noch staet upten rugge van desen gescreven; up huijden den 28e Septembris anno 1574 soe heeft
Gerrit Lambrechtsz. int witte van desen gedenoineert den behoorlicken eedt gedaen vant
rentmeesterschap vande geannoteerde goeden in sGravesande, Santambacht, Monster,
Monsterambacht, Wateringe mitte convente aldair gelegen, wel ende getrouwelick te execeren ende
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bedienen nair breder inhouden vande selve witte. Ende dat an handen vande luijden vande
Reeckening sconincx in Hollant etc. uts. Jegenwoordich ondergeteijkent P. Herweijer.
Folio 2.
Overgelevert bij Gerrit Lambrechtsz. zelver aen handen vande gedeputeerden vande Staten ter
auditie van des Gemeen Lants Rekening alhier opt slot van desen geteijckent inden Camer vande
Rekening inden Hage den 15e November 1578.
Reeckeninge Gerrit Lambrechts zoons van Schilperoort die gestelt is inde plaetse van saliger Cornelis
van der Wolff, in sijn leven rentmeester vande geannoteerde goeden int quartier van sGravesande,
Santambacht, Monster, Monsterambacht ende Wateringe, mitsgaders vanden convente aldair, tselve
rentmeesterscap te bedienen tot vorderinge vande gemene saicken die vande Reeckeningeden
selven Gerrit Lambrechtsz. bij advijs van jonckheer Adriaen heer van Swieten tresorier generael
vande geannoteerde goeden over Hollant onthouden, gecommitteert ende geordonneert hebben tot
het officie ende rentmeesterscap voorsz. sulcx ende inder vougen tselffde rentmeesterscap bijden
voorn. Cornelis van der Wolff lest bedient is geweest. Gevende den voorn. Gerrit Lambrechtsz.
volcomen last, macht, auctoriteijt ende sonderlinge bevel te exerceren ende bedienen, die penningen
van sijn ontfanck met alle vlijt ende naersticheijt te innen, den onwilligen tot betalinge te bedwingen,
realicken ende mitten daet sulcx men gewoonlick is sijne mats ende tgemene lants penningen te
vorderen ende executeren. Ende volgende die rigoreuse letteren executotiael bij sijne mat ten selven
fijne verleent ende noch te verlenen, quitantie daer van te geven, den genen diet behoiren sal. Die
welcke die voorsz. vande Reeckening hem willen van waerden te zijn. Ende hebben den selven over
sulcx geauctoriseert ende auctoriseren bij desen ende voorts alle te doen dat een goet getrouwe
rentmeester voornt schuldich is ende behoort te doen tot alsulcken eeren, rechten, weddens,
vrijeijden, emolumenten ende sallarijssen als die voorn. Cornelis van der Wolff daer van genoten
heeft. Ende sijn ontfanck gesien sijnde daer voren toegeleijt sullen worden, midts expresse lasten
daer van tot allen tijden bij die voorn. vande Reeckeninge ende andere diet behoiren sal vermaent
sijnde goede getrouwe bewijs ende reliqua te doene naer behoiren. Om welcke voorsz. officie wel
ende getrouwelicken te bedienen die voorsz. Gerrit Lambrechtsz. upten 28 e Septembris anno 1574
den behoorlicken eedt gedaen heeft in handen van die vande Rekening sconincx in Hollant breder
blijckende bij sijne voorsz. commissie van date den 27 e Septembris anno 1574 onder tzegel van sijne
mat upt tspatium van dien gedruckt. Mitsgaders van tgunt dat nopende zijnen eedt upten rugge van
dien gescreven stont ende overmifts den viant lange tijt inde ambachten voorsz. onthouden heeft ende
die grote sterfte ende vertstroijnge vanden ingesetenen vandien die voorsz. ontfanger tijde deser
reeckening seer weijnich daer van ontfangen heeft. Soe stelt hij hier alle tgunt dat hij tijde voorsz.
inden voorn. ambachte enichsins heeft connen becomen tontfangen ende daer jegens wederom
wtgegeven heeft zedert den 27e Septembris anno 1574 tot den 26 e Septembris anno 1575, beijde de
dagen incluijs. Maeckt enen tijt ende termijn van enen geheelen jare, mitsgaders van seeckere
restanten, verschenen voor datum vandien die bijden voorn. Cornelis van der Wolff in sijn leven niet
ontfangen waren. Gemaeckt in ponden, schellingen, penningen van 40 groot tpont. Gedaen inden
Hage.
Folio 3.
Ontfanck.
Ende eerst van lantpachten van sGravesande ende Santambacht.
Blijckt vande navolgende angetogen partijen bijde eerste rekeninge Cornelis van der Wolff vande
geannoteerde goederen als dese folio 40 verso et ultra.
Joris Cornelisz. wonende inde Swaen tot sGravesande bruijckt vier hont lants inde Hoffthiende,
toecomende Isbrant van Sparwoude, over een jaer lantpacht. Verschenen Lambertij anno 74
Kersmisse, wel betaelt de somme van £ 3-07-00.
Loquesier metten rendant bij wien de pacht van (7) sch. ontfangen es daer van Wolff niet en verantwoort.

Den rendant verclaert de zelver bij Henrick Vranckensz. van Diemen ontfangen te zijn ten tijde de
viant int wesende was. Wort daeromme dese ende alle den navolgende ontfanck genoemen ter
goeder rekening, zoe overmits de partificatie alle vorderen ontfanck cesseert.
Joost Roelen bruijckt van heer Jan Adriaensz. priester inden Hage weijlant ende teelant voor de
somme van £ 11 tsiaers, daer van desen rendant ontfangen ’73, ’74 ende ’75. Compt tsamen de
somme van £ 33.
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Adriaen Woutersz., nu Floris Florisz. tot Naeltwijck bruijckt van Mr. Cornelis de Jonge vier margen
lants gelegen an Santambacht, tsiaers voor £ 26, dus hier over tjaer van ’73 £ 26 en op het jaer ’74 £
4, tsamen de somme van (£ 30 is doorgehaald) £ 30-12-06 (volgens gegevens in de kantlijn).
Thobias Heijndricksz. bruijckt van heer Jan Adriaensz. acht hont lants tsiaers voor £ 3 met een paer
capoenen, maer en is bijden rendant daer van niet ontfangen. Dus hier niet.
Arent Cornelisz. bruijckt van Willem van Berendrecht eertijts secretaris sHooffs van Hollant, een
margen lants tsiaers voor £ 6, maer overmits die voorsz. Arent niet te vinden en is daeromme hier niet.
Die voorsz. Arent Cornelisz. bruijckt van jonckvrou van Naeltwijck een margen vier hont lants om £ 405-00, niet ontfangen. Daeromme hier niet.
Folio 4.
Philps Jaspertsz. tot Monster bruijckt van Jacob de Jonge ses margen lants tsiaers om £ 30,
verschijnende jaerlicx Kersmisse, daer van die voorsz. rendant niet ontfangen en heeft volgende
zeecker ordonnantie vande Camere vande Reeckening van date den 23 e Junij anno 1575 diemen hier
overlevert. Daeromme hier niet.
Bij appoinctement vande luijden vande Rekening omme de pachter van tjaer 73 ongemolesteert te laten als aende eijgenaer
betaelt zijnde.

Cornelis Cornelisz. bruijckt vande jonckvrou van Naeltwijck vier margen vijff hont lants, tsiaers om £
24 ende alsoe desen rendant daer aff niet ontfangen en heeft. Daeromme hier niet.
Jan Cornelisz. Coppert bruijckt van Jacop van Almonde vijff margen lants, tsiaers voor £ 26-05-00
ende twee scapencasen, verschijnende jaerlicx Lambertij binnen twaelff nachten na Corsmisse te
vollen betaelt. Welck lant die voorsz. Jan gehuijrt heeft den tijt van seven jaren, daer van tjaer van ’72
2e 7e jaer geweest is, blijckende bij copie auctentijck vande huijrcedulle gedateert den 14 e Februarij
anno 1571 nae gemeen schrijven, die upte voorgaende reeckeninge van Cornelis van der Wolff
overgelevert is. Daer van desen rendant tijde deser reeckening niet ontfangen en heeft soe die selve
lanthuijr ofte pacht bijden voorn. Almonde burgemeester van Delft selver ontfangen is. Daeromme hier
niet.
Noch bruijckt den selven Jan Cornelisz. Coppert van Jacop van Almonde voorsz. acht hont lants voor
£ 6-08-00 tsiaers daer van Mr. Cornelis Duijst een 9e paert aff compt, verschijnende jaerlicx
Valckenburger marckt, om redenen als voren niet ontfangen. Dus hier niet.
Folio 5.
Joris Cornelisz. inde Swan tot sGravesande buijckt van Isbrant van Sparwoude vier hont lants, tsiaers
om £ 3-05-00, maer alsoe Joris verclaert anders geen lant te gebruijcken dan tperceel lants hier voren
folio (tatio) int eerste artikel gementioneert staet. Daeromme hier niet.
Cornelis Vranckensz. bruijckt seventhien margen lants van Joost van Dam eertijts secretarius, daer
van veerthien maergen gelegen zijn in Santambacht ende drie margen in Naeltwijck, tsiaers voor £ 75
ende achtien sacken tarruwe ende twee achtendeel, maer alsoe dese penningen bijden rendant niet
ontfangen en sijn maer bijden zoon van Joost van Dam. Daeromme hier niet.
Claes Pietersz. bruijckt vande deecken van tHoff inden Hage vier margen twee hont lants,
verschijnende jaerlicx Lambertij, Kersmisse wel betaelt £ 22 tsiaers, dus aff desen rendant ontfangen
heeft over tjaer van ’75 £ 22 ende in minderinge van jaer ’76 £ 8, compt hier tsamen bij desen rendent
ontfangen de somme van £ 30.
Cornelis Jansz. Calis bruijckt van Pieter van Halmale vuijten naem van jonckvrou Heermaels dene
helft ende dander helft behoort in Brabant seventhien hont lants, tsiaers voor £ 11, daer van bij de
heer van Zwieten over den jare van ’72 ontfangen es vuijten naem vanden voorn. vrouwe deen helft
ende dander helft bij Cornelis van der Wolff rendant ende overmidts dat nu des voorsz. Cornelis
Jansz. boel desolaet ende verarmt es, soe en heeft desen rendant daer aff niet ontfangen. Daeromme
hier niet.
Maritgen Dirckxsdr. weduwe wijlen Jacob Pietersz. bruijckt vande huijsvrou van meester Jan van der
Goude elff hont lants, tsiaers voor £ 6-10-00 ende alsoe die voorsz. Maritgen Dirckxdr. niet te vinden
en is, soe en heeft desen rendant daer van niet ontfangen. Daeromme hier niet.
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Die voorsz. Maritgen bruijckt noch van Floris van Dam inden Hage acht hont lants, tsiaers voor £ 8-1000 hier van compt Joost van Dam ende Mr. Jan Essing elck haer porssie als erffgenamen vande
voorsz. Floris van Dam, maer overmidts die voorsz. Maritgen niet te vinden en is, als voren.
Daeromme hier niet.
Folio 6.
Doe Adriaensz. bruijckt van heer Jan Adriaensz. inden Hage negen hont lants, tsiaers voor £ 6-05-00,
maer overmidts Jochem Robbrechtsz. dit ontfangen heeft, daeromme hier niet.
Mathijs Florisz. bruijckt vande selve heer Jan Adriaensz. vijftalff margen lants, tsiaers voor £ 18-04-00
maer alsoe die voorsz. Jochem dit ontfangen heeft, daeromme hier niet.
Jan Pouwelsz., nu Frans Jansz. wonende bijde molen van sGravesande, bruijckt van Jacob van
Almonde 15 margen lants, tsiaers voor £ 86-05-00 ende twee hammen. Daer op den rendant
ontfangen heeft niet meer dan £ 38 overmidts die voorsz. Almonde in sijn goederen gecomen is. Dus
hier die voorsz. £ 38.
Ander ontfanck van vicarie ende cappelrie leggende in Santambacht.
Pieter Huijbrechtsz. tot Naeltwijck in Heijnrick Meijnsschen thient derdalff margen van Claes Cornelisz.
vicarus tot Delft inde Oude kerck voor £ 6 tsiaers, daer aff desen rendant ontfangen heeft over de
jaren ’73, ’74, ’75 ende ’76 tot £ 6 tsiaers, tsamen de somme van £ 24.
Folio 7.
Ander ontfanck van lanthuijren daer van de landen gelegen sijn inden ambachte van sGravesande,
daer aff de eijgenaers vandien hem geassugeert ende bijden viant naer dat Haerlem anden viant
gegaen was, begeven hebben gelijck hier nae volcht.
Jop Heijndricksz. bruijckt van derffgenamen vande vrou van Opmeer volgens tquoijer van
Santambacht drie margen tsiaers om £ 2-05-00, daer van desen rendant niet ontfangen en heeft, dus
hier niet.
Jan Adriaensz. Aecxternest is schuldich dat hij gebruijckt heeft van heer Heijndrick(xz.) Aelbrechtsz.
zeker lant, maer alsoe desen rendant daer off niet ontfangen en heeft overmidts den voorn. heer
Heijndrick de pacht selve ontfangen heeft, daeromme hier niet.
Die voorsz. Jan Adriaensz. bruijckt van Floris van Noort om 100 pont scapecaes, getauxeert op £ 5,
daer van desen rendant oock niet ontfangen heeft, ergo niet.
Jan Dirckxz. als getrout hebbende de weduwe van Jan Claesz. is schuldich dat hij gebruijckt heeft van
Heijndrick van Berckenrode achtien margen lants, tsiaers om £ 72, daer aff desen rendant ontfangen
heeft over de jaren ’73 ende ’74 de somme van £ 144.
Jan Cornelis Coppertsz. bruijckt van heer Heijndrick Aelbrechtsz. twee hont lants om £ 3-10-00 tsiaers
die den paep selve ontfangen heeft, daeromme hier bijden voorsz. rendant niet ontfangen, ergo niet.
Folio 8.
Monsterambacht.
Ander ontfanck van lanthuijeren daer van die landen gelegen zijn in Monsterambacht.
Maerten Claesz. bruijckt van Mr. Arent van der Hooch vijf margen lants, tsiaers voor £ 16 ende een
hamme ende overmidts die voorsz. Mr. Arent in sijn goeden gestelt is, soe en heeft daeromme die
voorsz. rendant daer van niet ontfangen, daeromme hier niet.
Derffgenamen van Gerrit Engelen bruijcken vande weduwe van Mr. Dammis van Drogendijck acht
hont lants tsiaers om £ 8 ende alsoe die erffgenamen niet te vinden en sijn soe en heeft den rendant
daer van niet ontfangen, daeromme hier niet.
IJsbrant Jorisz. bruijckt van Mr. Willem van der Linde vier margen vier ende een halff hont lants voor
een tijt van thien jaren, tsiaers voor £ 37, verschijnende deen helft sinte Andries ende dander helft
Lichtmisse, Vastenavont wel betaelt blijckende bij copie auctentijck vande huijrcedulle daer van tjaer
’72 geweest is tvijffde thiende jaer. Daer off desen rendant tjaer van ’73, wesende tseste thiende jaer
ontfangen heeft, belopende de somme van £ 37.
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Adriaen Jacobsz. bruijckt van Mr. Arent van der Hooch drie margen lants, tsiaers voor £ 18-15-00,
verschijnende jaerlicx Lambertij, Kersmisse wel betaelt ende overmits die voorsz. Mr. Arent in sijn
goeden gestelt is, soe en heeft desen rendant daer van niet ontfangen, daeromme hier niet.
Jan Cornelisz. School heeft gehuijrt van Jan de Heuijter een wooninge met 60 margen lants, den tijt
van 9 jaren. Waer van tjaer ’72 tderde 9 e jaer geweest is, blijckende bij copie auctenlijck vande
huijrcedulle daer van zijnde, die margen tsiaers voor £ 6, beloopt in als £ 360 ende noch vier voeder
stroos, viertal voeder boenen ende vier sGravesantsche kasen. Twelck bij die van Monster getaxeert
is up £ 7-10-00. Daer van 34½ margen gelegen zijn in Monsterambacht, vijff margen in
Haechambacht, achtalff margen in Naeltwijck, negen margen up Holsholredijck ende vier margen in
Maeslant. Verschenen jaerlicx Kersmisse ende Meij ende alsoe die voorsz. rendant daer van niet
ontfangen en heeft overmidts seeckere interdictie ende ordonnantie vande Staten van Hollant ende
oock bij quijtantie van de Heuijter diemen hier overlevert, daeromme hier niet.
Folio 9.
Adriaen Willemsz. upten houck ofte Mient bruijckt van Mr. Cornelis de Jonge drie margen weijlants,
tsiaers om £ 24 ende twee paer capoenen, getaxeert up £ 1-04-00. Hier up ontfangen upte rest van
tjaer van ’72 de somme van £ 12.
Willem Cornelisz. inde Poeldijck bruijckt van jonckheer Schellaert van Oppendorp 14 margen lants,
tsiaers om £ 90, daer van desen rendant niet meer ontfangen en heeft in als de somme van £ 44.
Noch bruijct die voorsz. Willem Cornelisz. vande weduwe van wijlen Mr. Anthonis Herweijer ses
margen lants voor £ 38 ende een paer capoenen die desen rendant niet ontfangen en heeft overmidts
die weduwe thuijs gecomen sijnde de selve ontfangen heeft, daeromme hier niet.
Die voorsz. Adriaen Willemsz. upte Mient bruijckt vande heer van Lochorst vijff margen, tsiaers voor £
34 ende alsoe desen rendant daer van niet ontfangen heeft, daeromme hier niet.
Folio 10.
Niesgen jonge Jaepen bruijckt vande weduwe van wijlen Mr. Dammis van Drogendijck drie margen,
tsiaers voor £ 7. Bij desen rendant ontfangen over de jare ’73, de somme van £ 7.
De weduwe van Isbrant Philpsz. bruijckt van Mr. Dominicus Boot 14½ margen lants, tsiaers voor £ 87
dat is bij den rendant niet ontfangen overmidts die weduwe bijde excellentie, soe die spraecke gaet, in
haer goeden gerestitueert is, daeromme hier niet.
Leendert Cornelisz. Coppert die bruijcken soude van Mr. Arent Sasbout 10 margen om 60 pont, daer
nae desen rendant vernomen hebbende, bevint dat hij tzelffde lant niet en bruijckt, daeromme hier
niet.
Lijsbeth Govertsdr. bruijckt van Mr. Willem van der Linde acht margen, tsiaers voor £ 18 ende
overmidts dat dit een desolaten boel is, soe en heeft desen rendant daeroff niet ontfenagen, dus hier
niet.
Gielis Jorisz. bruijckt van Mr. Arent Sasbout acht hont voor £ 7-10-00 daervan den rendant
verantwoort heeft in zijnen rekening vande geannoteerde goederen in Naeltwijck folio 3, dus hier niet.
Folio 11.
Dirck Cornelisz. nu Adriaen Cornelisz. bruijckt vande vrou van Suijlen 32 margen lants, tsiaers voor £
(210?) ende vijff sacken tarruwe. Daer up desen rendant ontfangen heeft in minderinge van tjaer van
’72 in als de somme van £ 100.
Gerrit Willemsz. nu Pieter Gijsbrechtsz. inden Doortocht bruijckt 32 margen lants van joncheer Kaerle
van Linge voor £ 224. Daer up desen rendant vande jare ’72 ontfangen heeft in minderinge vandien,
de somme van £ 140 sonder meer. Hier die voorsz. somme van £ 140.
Mr. Gielis Pietersz. bruijckt van Cornelis Jansz. Crusert tot Delft een morgen tsiaers voor £ 5, maer en
heeft den rendant daer van niet ontfangen alsoe die voorsz. Mr. Gielis bij sijne eede in handen van
Cornelis van der Wolff gedaen, verclaert heeft tselve lant vande voorn. Crusert gecoft ende betaelt te
hebben, daeromme hier nijet.
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Die voorsz. Mr. Gielis bruijckt van heer Jacob van Egmont wonende tot Renen die helft van 25 margen
lants in erffhuijr, tsiaers voor £ 26. Welcke erffhuijr jaerlicx verschijnt Valckenburger marckt. Daer van
desen rendant ontfangen heeft over die jaren ’73, ’74 ende ’75, compt tsamen over die drie jaren de
somme van £ 78.
Kanttekening: Loquesier, nopens trestant van ’72 belopende £ 5-17-00 ende dat dit erffpacht is twelck desen rendant oick int
adviseren opte quijtschelding behoorde geadverteert te hebben.

Joris Leendertsz. bruijckt van jonckheer Kaerle van Linge in Gelderlant ses margen lants, tsiaers voor
£ 31 ende een scapekaes ofte 5 sch. Verschijnende jaerlicx deen helft Valckenburger marckt ende
dander helft Petrij ad Cathedram, soe dat desen rendant up alle tgunt dat verschenen ende anbetaelt
is, ontfangen heeft in als de somme van £ 98-10-00.
Folio 12.
Gerrit Harpersz. bruijckt van jonckheer Johan van Renes wonende tot Utrecht drie margen lants,
tsiaers voor £ 18 ende een ham ofte 20 sch. daer voor. Ende alsoe dit een desolaten boel is, soe en
heeft desen rendant daer van niet ontfangen, daeromme hier nijet.
Cornelis Pietersz. inde Poeldijck heeft de huijere van een woninge met 20 margen lants van Isbrant
van Sparwoude, tsiaers voor £ 120 acht schravesantsche kasen off 12 sch. voor elcke kaes, daer van
verschenen zijn de jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75. Van welcke jare ’72 noch resteert £ 16 die desen
rendant ontfangen heeft ende noch upt jaer ’73 £ 39, compt tsamen bij desen rendant ontfangen de
somme van £ 55.
Cornelis Baerthoutsz. bruijckt van jonckheer van Oppendorp ses margen lants, tsiaers voor £ 50 daer
van verschenen zijn de jaren ’72, ’73, ’74 ende ’75, dus up desen rendant upt jaer van ’72 in als
ontfangen heeft de somme van £ 30.
Philps Jaspersz. bruijckt van derffgenamen van Floris van Dam 8 margen voor £ 48 daer van Joost
van Dam ende Mr. Jan Essing zeeckere portien in hebben ende alsoe die voorsz. Philps Jaspersz.
verclaert heeft bij sijnen eede gedaen in handen van desen rendant, dat hij tselve lant niet gebruijckt
en heeft, noch dat den rendant dit lant niet en weet te vinden, soe heeft deur dien niet ontfangen,
daeromme hier niet.
Adriaen Arlewijnsz. van der Made die ingehuijrt heeft inden jare ’75 anderhalff margen lants van desen
rendant ter presentie van Adriaen Duijck als commissaris daer toe gecommitteert, den tijt van vijff
jaren, tsiaers voor £ 6 toecomende Jan de Heuijter, dus hier over teerste vijfte jaer pachts, verschenen
Lambertij anno voorsz. die voorsz. somme van £ 6.
Folio 13.
Ander ontfanck van thienden gelegen inden ambachte van Monster.
IJsbrant van Sparwoude die inden jare ’72 verpacht hadde die grote halve Geestthiende inde
ambachte van Monster, daer van de princelicke excellentie de helft toebehoort. Welcke helft van
Sparwoude gecoft bij Daniel Dircksz. van Loosduijnen voor hondert tsestich schilden ofte ponden van
14 st. tstuck, belopende in ponden van 40 grooten £ 112 ende heeft Isbrant Starck deurwaerder
verclaert dat die voorsz. Sparwoude daer up ontfangen heeft £ 56 ende Cornelis van der Wolff
rendant dander £ 56. Ende alsoe den rentmeester vande voorsz. princelijcke ecellentie die
navolgende jaren tienden van des excellentie wegen geheel ende al selver ontfangen heeft, soe en
heeft deur dien desen rendant daer aff niet ontfangen, daeromme hier niet.
De smalthiende en heeft desen rendant om redenen als voren niet ontfangen, daeromme hier niet.

Folio 14.
Ander ontfanck van losrenten ende upstal van landen.
Meester Jacob Boll heeft jaerlicx spreeckende in Monsterambacht up Daniel Dircxz. een losrente van
£ 4-10-00, bijden voorsz. Daniel angebracht, verschijnende (niets ingevuld) jaerlicx ende zijn bijden
voorsz. Daniel betaelt Cornelis van der Wolff twee jaren als ’71 ende ’72 ende desen rendant betaelt
gelijcke twee jaren als ’73 ende ’74, daeromme hier £ 9.
Die weduwe van wijlen Mr. Reijnier Moms heeft jaerlicx spreeckende een losrente van £ 18 tsiaers up
Jan Philpsz. in Monsterambacht, verschijnende jaerlicx den 29 e Octobris ende alsoe bijden eijgenaer
vande voorsz. renten die selve renten ontfangen zijn, daeromme hier niet.
Claes Buijck van Amsterdam heeft jaerlicx spreeckende up Gerrit Vranckensz. in Monsterambacht een
losrente van £ 27-10-00 tsiaers, verschijnende jaerlicx Alreheijligen, daer aff desen rendant ontfangen
heeft over tjaer ’73 ende ’74 de somme van £ 55.
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Joost Cornelisz. betaelt jaerlicx den deecken van tHoff £ 4-10-00, daer van desen rendant ontfangen
heeft over de jaren ’72 ende ’73 tot £ 4-10-00 tsiaers, bedragende tsamen over die voorsz. twee jaren
die somme van £ 9.
Jorisgen Adriaensdr. weduwe wijlen Gillis Pietersz. betaelt heer Claes Dircksz. priester inden Hage,
van upstal tsiaers £ 7 ende alsoe die voorsz. heer Claes Dircksz. altijts tot Delft is geweest, soe heeft
hij die voorsz. upstal selve ontfangen, daeromme hier niet.
Folio 15.
Gerrit Gerritsz. heeft gepacht vande erffgenamen van Jan Heijmansz. Raephorst de coornthiende
ende alsoe die voorsz. thiende bijde erffgenamen selver verhuijrt ende ontfangen zijn, daeromme hier
niet.
Van gelijcke die smalthiende hebben de erffgenamen voorsz. selver ontfangen, daeromme hier niet.
Pouwels Isbrantsz. heeft vande erffgenamen van Gerrit Bruijnen een corenthiende de anno ;72 ende
alsoe den eijgenaer van dien die selve ontfangen heeft, daeromme hier niet.
Daniel Dircksz. die gepacht hadde van Jacob de Jonge als rentmeester vanden heer van Wassenaer
die grote thiende in Escamp de anno ’72 om £ 94-18-00 daer up Cornelis van der Wolff in sijn leven
ontfangen hadt £ 30 ende alsoe desen rendant vande goederen vande heer van Wassenaer geen
ontfanck gehadt en heeft, daeromme hier niet.
Louris Philpsz. die van twee blocken schuldich was £ 32-10-00 ende alsoe desen rendant daer aff
geen ontfanck gehadt en heeft om redenen als voren, daeromme hier niet.
Jan Sijmonsz. ande Heul betaelt Maerten Mathijsz. deurwaerder vuijten Hage jaerlicx aen losrenten £
12, maer alsoe dit een desolaten boel is soe en heeft desen rendant daer up niet ontfangen,
daeromme hier niet.
Folio 16.
Ander ontfanck van vicarie ende cappelrie, leggende in Monsterambacht.
Adriaen Willemsz. upten houck bruijckt van Joris Sijmonsz. van wegen Dirck sijn soon als benidiciant
inde kerck vanden Hage drie margen lants, tsiaers voor £ 24 ende twee jonge hoenderen. Hier up bij
desen rendant ontfangen vande jaren ’72, de somme £ 12.
Wateringe.
Ander ontfanck van lantpachten leggende inde ambachte van Wateringe.
Pieter Cornelisz. int Vuijthoff bruijckt van Voerick Vuijten Enge tot Utrecht thien hont lants, tsiaers om
£ 6. Ende alsoe enen Sijmon Gerritsz. Storm verclaerde dat hij den ontfanck gehadt heeft alsoe hij
dexcelentie toegedaen is, gelijck die voorsz. Storm verclaerde, ergo hier nijet.
Adriaen Maertsz. Couwenhoven bruijckt van Jacob de Heuijter omtrent acht margen lants, bij den
hoop sonder maet, tsiaers voor £ 42, verschijnende jaerlicx Valckenburger marckt. Ende alsoe dit een
desolaten boel is, soe en heeft desen rendant daer van niet ontfangen, daeromme hier niet.
Folio 17.
Die voorsz. Aerien Maertsz. Couwenhoven bruijckt noch van Claes vander Laen vuijt Brabant
veerthien hont lants, tsiaers voor £ 15. Ende alsoe dit een desolaten boel is, soe en heeft desen
rendant daer van niet ontfangen, dus hier niet.
Cornelis Sijmonsz. bruijckt van Jacob de Jonge achtiendalve margen lants, tsiaers voor £ 60-10-00
een paer capoenen off 10 sch. voor tpaer. Niet ontfangen, daeromme hier niet.
Cornelis Willemsz., nu Adriaen Cornelisz. sijn soon bruijckt vande heer van Geijsteren achtien margen
lants, tsiaers voor £ 60. Eerst ontfangen over trest van tjaer van ’72, £ 39-10-00 ende up het jaer van
’73, £ 41-04-00. Compt tsamen de somme van £ 80-14-00, daer aff hier noch resteert te betalen
vande jaere ’73, £ 18-06-00 ende tjaer van ’74 belopende £ 40 quijtgesconden, dus blijft hier bij desen
rendant ontfangen de somme van £ 80-14-00.
Pieter Jansz. bruijckt van Mr. Arnout Sasbout cancelier int lant te Gelder vier margen lants, tsiaers
voor £ 20, verschijnende jaerlicx Valckenburger marckt. Eerst over trest van tjaer ’72 ontfangen £ 10
ende over tjaer van ’73 ende ’74 tsiaers tot £ 20, compt £ 40. Dus hier tsamen de somme van £ 50.
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Dirck Joostensz. bruijckt van Jan de Heuijter ende van joncheer Johan van Branchem vijff margen een
hont ende vijfftich roeden lants, tsiaers voor £ 31-10-00 ende een ham ofte 20 sch. daer voor,
verschijnende jaerlicx Voorschoten ende Valckenburger marckt, Kersmisse wel betaelt. Eerst over
trest de anno ’72 de somme van £ 18-10-00 ende noch 20 sch. voor een ham. Noch over die jaren ’73
ende ’74 met twee hammen £ 65, compt tsamen de somme van £ 84-10-00.
Die voorsz. Dirck Joostensz. bruijckt noch vijff margen anderhalff hont lants van Jan de Heuijter voor £
36 een ham off 12 sch daer voor. Ende alsoe die voorsz. Dirck tlant niet en bruijckt, daeromme hier
niet.
Folio 18.
Die voorsz. Dirck Joostensz. bruijckt vande weduwe wijlen Mr. Arnout Coobels twintich hont lants,
tsiaers voor £ 20. Van desen rendant ontfangen heeft over de jaren ’72, ’73 ende ’74 tot £ 20 tsiaers.
Compt hier tsamen de somme van £ 60.
Jan Sijmonsz. bruijckt van jonckvrou Hadewij Pijnssen ende eertijt van Claes van der Duijn haer soon
ontrent seven margen lants, tsiaers voor £ 56, verschijnende jaerlicx Voorschoten ende Valckenburger
marckt. Niet ontfangen overmits het een desolaten boel is ende die weeskinderen haer goederen niet
en wisen te crijgen. Dus hier niet.
Adriaen Willemsz. anden Mient bruijckt van Johan de Heuijter achtalff margen lants, tsiaers voor £ 60.
Hier up bij desen rendant in als ontfangen de somme van £ 24.
Die voorsz. Aerien Willemsz. bruijckt van Mr. Cornelis off Jacob de Jonge elff hont lants, tsiaers voor £
7-10-00. Ende overmidts die voorsz. Adriaen Willemsz. verclaert dat hij tselve lant niet en bruijckt,
daeromme bij desen rendant niet ontfangen. Dus hier niet.
Idem bruijckt noch up die vicarie, roerende Jacob de jonge zeecker lant, tsiaers om £ 20. Ende alsoe
die voorsz. Aerien Willemsz. verclaert tselve lant niet te gebruijcken als vooren. Daeromme hier niet.
Pieter Dirckxz. bruijckt seventhien margen lants dat hij weder van nieus ingehuijert heeft, in presentie
van Sijmon Gerritsz. Storm als commissaris daer toe gecommitteert den 29 e Maij anno 1573, voor de
somme van £ 110. Daer up hij die helft gereet betaelt heeft in handen van Cornelis vander Wolff. Ende
overmidts die voorsz. rendant hier off niet ontfangen en heeft so die van der Wolff tselve al ontfangen
hadde. Daeromme hier niet.
Folio 19.
Andries Cornelisz. bruijckt van Michiel van Halmale 22 margen lants erffhuijr, tsiaers voor £ 44, vijf
paer capoenen off 12 sch. voor tpaer. Daer van desen rendant niet ontfangen en heeft om redenen
dat die kinderen van Halmale die penningen selver ontfingen, soe sij seijden die landen haer toe te
comen. Daeromme hier niet.
Cornelis Jorisz. up Honsholredijck bruijckt van Mr. Arent van der Hooch 20 hont lants, tsiaers voor £
15 ende een hamme getaxeert up 10 sch., verschijnende Voorschoten ende Valckenburger marckt.
Daer van desen rendant niet ontfangen en heeft overmidts die voorsz. Mr. Arent vander Hooch in
sijnen goeden gestelt zijnde die voorsz. penningen selver ontfangen heeft. Dus hier niet.
Maritgen, Pieter Jansz. weduwe wonende tot Monster bruijckt van Jan de Molijn drie margen lants,
tsiaers voor £ 18. Daer up die voorsz. van der Wolff ontfangen heeft £ 9 ende desen rendant dander £
9 over tjaer van ’72 sonder meer. Dus hier die voorsz. £ 9.
Adriaen Maertsz. Couwenhoven heeft weder van nieus ingehuijrt den 19 e Maij anno ’73 in presentie
van Sijmon Gerritsz. Storm als commissarius daer toe gecommitteert 14 hont lants daer aff mentie
gemaeckt wordt hier voor inden ontfanck folio 17, voor de tijt van een jaer voor £ 12-10-00. Ende
alsoe dat den boel van Aerien Maertsz. desolaet is, soe en heeft desen rendant daeroff niet
ontfangen. Dus hier niet.
Cornelis Jansz. bruijckt van de sint Jans heren tot Haerlem 27 margen voor £ 191. Ende alsoe desen
rendant daer off geen ontfanck en heeft, daeromme hier niet.
Folio 20.
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Ander ontfanck van lanthuijeren daer van de landen gelegen zijn inden ambachte van
Wateringe, daer aff de eijgenaers vandien hem geassugeert ende bijden viant, naer dat Haerlem
anden viant gegaen was begeven hebben gelijck hier nae volcht.
Pieter Jansz. bruijckt van Jan van Schoten tot Haerlem drie margen cappelrielant voor £ 18 tsiaers.
Daer van desen rendant ontfangen heeft over de jaren ’73 ende ’74, de somme van £ 36.
Adriaen Cornelisz. bruijckt van Sasbout Cornelisz. inden Buck ses margen lants voor £ 42. Daer van
desen rendant overmidts dat die huijsvrou vande voorsz. Sasbout de penningen selver ontfangen
heeft, niet ontfangen en heeft, daeromme hier nijet.
Jan Heijndricksz. is schuldich van dat hij gebruijckt heeft van Jan van Schoten ses margen vicarie lant
om £ 34. Daer van desen rendant niet ontfangen, daeromme hier niet.
Adriaen Adriaensz. is schuldich van dat hij gebruijckt heeft vande weduwe van Mr. Arent Coobel vier
margen lants voor £ 26. Welcke voorsz. £ 26 desen rendant ontfangen heeft vande jare pachts de
anno ’73. Dus hier die voorsz. £ 26.
Adriaen Claesz. an Quinshoel is schuldich van dat hij gebruijckt heeft van Dirck van Alckemade 12
margen lants om £ 72. Daer van desen rendant niet ontfangen heeft overmidts die huijsvrou vande
selven Alckemade de voorn. pacht selve ontfangen heeft, daeromme hier niet.
Adriaen Maertsz. Duvesteijn bruijckt van Michiel Jansz. een derdendeel van 22½ margen. Daer van
derdendeel is achtalff margen, daer Gerrit Michielsz. een derdendeel in compt. Ende is inhuijrt voor £
61-09-00, twelck hier gestelt wort voor memorie, alsoe men niet en weet hoe veel kinderen die voorsz.
Michiel achterlaten heeft, daeromme hier voor memorie.
Folio 21.
Die selffde bruijckt noch vande voorsz. Michiel zestalff margen lants, tsiaers voor £ 21. Daer in die
voorsz. Gerrit fugitijff zijnde, oock die portie compt. Ende wort midts redene voorsz. hier gestelt voor
memorie.
Die zelffde is schuldich van dat hij gebruijckt heeft van Mr. Jan de Molijn vier margen vicarielant voor £
20. Daer van desen rendant niet ontfangen, dus hier niet.
Ander ontfanck van custinge.
Andries Cornelisz. geeft Huijch Pietersz. eertijts hoochcoster(?) inde Oude Kerck zeeckere custinge
van copinge van sijn woninge ende is de helft van drie hondert gulden. Daer van desen rendant niet
ontfangen heeft, dus hier niet.
Ander ontfanck van losrenten wt het ambacht van Wateringe, gelijck als hier na volcht.
Neeltgen Amen is schuldich zeeckere losrenten van £ 6 tsiaers die de geïnstitueerde erfgenamen van
Claes Jacobsz. den Ruijter up haer spreeckende hebben, verschijnende jaerlicx Vlaerdinger marckt.
Daer aff desen rendant niet ontfangen heeft, dus hier niet.
Die zelve Neeltgen betaelt jonckvrou van Treslong tot Conincxvelt £ 6 tsiaers, verschijnende
Paesschen. Dan is desen niet fugetijff, dus hier bij desen rendant niet ontfangen, daeromme hier niet.
Adriaen Maertsz. betaelt pater Cornelis een losrente van £ 20 tsiaers. De welcke desen rendant niet
ontfangen en heeft, dus hier niet.
Pieter Cornelisz. upt Vuijthoff es schuldich een losrente van £ 12 tsiaers, toecomende Mr. Arent
Verhooch. Die desen rendant niet ontfangen en heeft, dus hier niet.
Jan Sijmonsz. ande Heul geeft Maerten Mathijsz. deurwaerder een rente van elff gulden tsiaers,
verschijnende, nu Claes Diert heeft 2 renten van £ 12-10-00 tsiaers op die goeden van tconvent van
Wateringen, hier gestelt memorie.
Folio 22.
Adriaen Cornelisz. Keijser betaelt die Karmelijten tot Haerlem tsiaers £ 2-05-00. Niet ontfangen
daeromme hier niet.
Ander ontfanck van corenthiende die verhuijrt sijn inden jare ’72, sulcx als hier nae volcht.
Willem Smit wonende tot Naeltwijck heeft inden jare ’72 gepacht een block corenthiende vande here
van Dorenweert wt Gelderlant voor £ 194. Hier up bij desen rendant ontfangen den 18 e Meij anno ’75
in als sulcx hij gereeckent heeft met Willem Smit voorsz., de somme van £ 57-10-00. Noch in
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minderinge van de voorsz. £ 194 bij quijtsceldinge van die vande Reeckening £ 80-10-00 ende noch £
24 die hij betaelt heeft in handen van Floris van Coolhem. Die somme van £ 162.
Mathijs Pietersz. bailliu van Wateringe heeft gehuijrt het andere block vande voorsz. here voor hondert
tachtich pont. Hier up bij desen rendant ontfangen boven tgunt dat die voorsz. vander Wolff ontfangen
hadde. De somme van £ 50.
Cornelis Aertsz. Vos heeft in pacht den halven Honaert thiende vande heer van Matenes voor den tijt
van vijff jaren, tsiaers om hondert gulden ende een sack blaeuwe erweten. Daer off desen rendant niet
ontfangen en heeft alsoe die voorsz. Cornelis Aertsz. verclaerde betaelt te hebben in handen vande
heer van Matenes ende dat die quitantie verbrant was, daeromme hier niet.
Jan Heijndricksz. ende Cornelis Sijmonsz. bruijcken int ambacht van Wateringe een smalthiende van
Mr. Cornelis Suijs van elff ofte 13 huijsen voor £ 14 ende een vet lam. Ende alsoe Gerrit Jansz. Paep
hier off den ontfanck gehadt heeft als rentmeester van Rijswijck, daeromme bij desen rendant niet
ontfangen, dus hier niet.
Folio 23.
Ander ontfanck van thienden gelegen in Wateringe, verhuijrt den 13 e Julij anno 1575.
Inden eersten den halven Honaert gecomen vande heer van Matenes, gecocht bij Pouwels Roelen
voor £ 24, gevallen inden voorsz. jare ’75 die desen rendant ontfangen heeft. Dus hier die voorsz.
£ 24.
Die ander helft vande groten Honaert gecomen van die vande Ketel, gecocht bij Pouwels Roelen voor
£ 24 die Jochem van Mieroop als rentmeester vande Ketel ontfangen heeft, ergo niet.
Het oostblock vande Stomperdijcxe thiende gecocht bij Leendert Cornelisz. Coppert om £ 22,
verschenen als voren die desen rendant ontfangen heeft, dus hier die voorsz. £ 22.
Het westblock vande Stomperdijcxe thiende gecocht bij Leenert Cornelisz. Coppert voor £ 20,
verschenen als voren, die desen rendant ontfangen heeft, dus hier die voorsz. £ 20.
Ander ontfanck van vicarien ende cappelrien, leggende in Wateringe.
Jan Cornelisz. van Sammersbrugge bruijckt een margen vicarie lant van heer Rombout vuijten Hage,
tsiaers om drie pont. Hier off ontfangen over de jaren ’73 ende ’74 de somme van £ 6.
Folio 24.
Ander ontfanck vanden convente van Bethlehem tot Wateringe ende eerste van lanthuijeren.
Pieter Maertsz., nu Gerrit Jansz. tot Wateringe bruijckt vande convente aldair 25 margen lants, tsiaers
voor de somme van £ 126 daer aff de pater ontfangen heeft over tjaer van ’72 de somme van £ 126
ende over de jaren ’73 ende ’74 heeft desen rendant ontfangen als £ 252 ende upt jaer van ’75 noch £
76. Compt in als alhier ontfangen bij desen rendant de somme van (doorgehaald is £ 328).
Kanttekening: Den rendant hier op gehoort verclaert van desen pachter alleenlick aen gelde ontfangen te hebben de somme van
£ 97, volgen zijnen blaffert ende dat hem in als quijtgescholden is als hier folio 45, £ 242. Daer naer de buijten somme £ 339.
Rest tot ’75 incluijs £ 57.

Jan Cornelisz. Poort, nu Willem Claesz. bruijckt vande selven convent derthien margen ende een halff
lants, tsiaers voor de somme van £ 69, daer aff bij desen rendant ontfangen zijn over de jaren ’72, ’73,
’74 ende ’75 tot £ 69 tsiaers als voren. Compt tsamen over die voorsz. vier jaren pachts, verschenen
Lambertij de somme van (doorgehaald is £ 276).
Kanttekening: Alsoe bij den rendants blaffert blijct en hij oock bekent van desen pachter aen gelde ontfangen te hebben de
somme van £ 104-10-00 ende dat hij hier naer folio 48 in vuijtgeven brengt in drie partijen £ 220, zoe wort de buijten somme
alhier verhoocht tot £ 323-10-00.

Compt bij een pachte sonder betaling ende hem opten pacht van ’76 moet defal…. £ 11-10-00.
Aerent Jaspersz., nu die weeskinderen vande selven Arent, bruijcken tsamen vande selven convente
twaelff margen lants voorde somme van £ 77 tsiaers, daer aff de pater in minderinge van tjaer ’72
ontfangen hadde £ 9 ende voorts bij desen rendant ontfangen over trest van tjaer ’72 £ 63 ende oock
mede over de jaren ’73, ’74 ende ’75 tot £ 72 tsiaers, belopende de somme van £ 279.
Gerrit Harpersz. inde Poeldijck die gebruijckt heeft acht margen lants, toebehorende den convente van
Wateringe, tsiaers voor de somme van £ 74 met twee witte lammen, een ham ende twee
Scravesantsche kasen, waer van noch resteert ande betalinge de anno ’72, ’73 en ’74, breder verhaelt
in sijne requeste. Die Staten van Hollant volgende tadvijs vande commissarissen hebben den
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remonstrant suppliant alhier geremitteert ende quijtgesconden de helft vande pacht over de jare ’73
ende de gehele pacht vande jare ’74, inde voorsz. requeste geroert. Ende alsoe den rendant
overmidts die outheijt, armoede ende verderffenis vande voorsz. Gerrit Harpersz. vande rest vande
voorsz. pacht niet ontfangen heeft, soe wort hier overgeleijt een obligatie vande prior vande convente
van Wateringe voor wien hij heeft moeten betalen Griete Beuckelsdr. weduwe wijlen Joost Fransz.
brouwer, de somme van £ 114, munte als voren, soe dat hij overmidts armoede als voren niet meer en
heeft mogen geven, biddende mijn heren dit te laten volgen in volle betalinge vande voorsz. schult,
daeromme hier niet.
Rest noch tot den jaere ’74 incluijs, behalven de lammen, hammen ende kaesen £ 71.

Folio 25.
Cors Adriaensz. tot Wateringe bruijckt vande selven convente vijff margen lants, tsiaers om £ 37-1000, daer van verlopen ende verschenen zijn Lambertij annis 1573, 74 ende ‘75 die onbetaelt sijn
overmits dat den boel desolaet is ende grote sculden achter gelaten heeft met andere redene
volgende tbescheijt daer off sijnde daer toe dienende, dat niet hier ovelevert. Dus hier niet.
Arent Pancraesz. inde Poeldijck bruijckt van tvoorsz. convent acht margen lants voor de somme van £
37, daer van desen ontfanger niet ontfangen en heeft overmidts hij dese werelt overleden is, bij
sonder alsoe dese saicke hancht in questie ongedecideert voor den Hove van Hollant, overmits
Cornelis Pancraes sijn broeder wil seggen dat die voorsz. pacht betaelt soude wesen in handen vande
ontfanger geweest is, twelck die voorsz. Cornelis Pancraesz. vanteert te bewijsen bij seeckere
certificatie, soe dat deur dien desen rendant daer aff niet ontfangen en heeft. Dus hier niet.
Pieter Jansz. tot Wateringe bruijckt vande selven convente seven margen tsiaers voor £ 31-10-00,
daer van verlopen sijn de jaren ’73, ’74 ende ’75, verschenen Lambertij. Comt tsamen over die drie
jaren pachts, de somme van £ 94-10-00.
Cornelis Sijmonsz. bruijckt vande selve convente vier margen lants om £ 26 tsiaers, daer van verlopen
sijn de jaren ’72, ‘73’, 74 ende ’75, daer van hij niet ontfangen en heeft overmidts hij als borge voort
voorsz. convent van een rente van £ 36 tsiaers toecomende derffgenamen van Cornelis Dircxz.
Bleijswijck heeft moeten betalen ende seeckere redene bijden voorsz. Cornelis Sijmonsz. geallegeert
ende bijsonder dat dese rendant bij enen deurwaerder vande Hove van Hollant vuijt crachte van
seecker requeste ende appoinctement vande selve Hove niet vorder te procederen met sijn begonste
texecuteren bij hem doen doen om te hebben betalinge vandien, breder blijckende bij seecker copie
vande voorsz. requeste ende appoinctement vande voorsz. Hove daermen hier overlevert, daeromme
hier niet.
Aris Cornelisz., nu Dirck Jansz. an Quinshoel bruijckt vande voorsz. convente acht margen lants,
tsiaers om £ 32, daer van die voorsz. rendant ontfangen heeft over de jaren verschenen Lambertij
annis 1572, ’73, ’74 ende ’75 tsiaers als voren, belopende in als de somme van £ 128.
Folio 26.
Jan Cornelisz. alias Doritge int weer bruijckt van tvoorsz. convent vier margen lants, tsiaers voor £ 1614-00 ende bij desen rendant niet ontfangen, daeromme hier niet.
Niesgen Vrijesen bruijckt vande voorsz. convente 4 margen lants, tsiaers om £ 12 daer van Aerien
Maertsz. Duvesteijn over tjaer verschenen Lambertij ’72 volgens zeeckere scepene kennisse
ontfangen heeft de £ 15. Ende desen rendant heeft ontfangen van tjaer van ’73 de somme van £ 15
ende over de gehele jare ’74 ende ’75 telcken £ 15. Compt tsamen in als de somme van £ 45.
Aem Senten bruijckt drie margen lants van tvoorsz. convent, tsiaers om £ 15 ende alsoe die voorsz.
Aem inde jare ’74 deser werelt overleden is ende enen desolaten boel achtergelaten heeft, soe en
heeft daeromme desen rendant daer van niet ontfangen, dus hier niet.
Ander ontfanck beroerende den boomgaert vanden voorsz. convente.
Jan Centen ende Pieter Gerritsz. beijde appelcopers tot Delft sijn schuldich over tgebruijck vande
boomgaert, tsiaers £ 100 ende alsoe den viant tjaer huijrs van ’74, wesende int Westlant, die vruchten
vande selve boomgaert vernielt heeft ende daer naer den voorsz. boomgaert vercocht is den
drossaert van Lovesteijn, soe en heeft deurdien desen rendant daer aff niet ontfangen, daeromme hier
niet.
Folio 27.
Ander ontfanck van zeeckere jaerlicxe erffrenten vande voorsz. convente.
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Inden eersten geeft Maritgen Aerien Korsz. van een jaerlicxe erffrente up haer wooninge de somme
van £ 4 tsiaers, verschijnt (niet ingevuld). Hier up bij desen rendant ontfangen over de jaren ’72 ende
’73 de somme van £ 8.
Sint Aechten susterhuijs binnen Delft betaelt jaerlicx £ 2-10-00, hier van heeft desen rendant niet
ontfangen, daeromme hier niet.
Die clinckers tot Voorburch sijn jaerlicx schuldich van erffrente een pont thien schellingen, daer aff
desen rendant niet ontfangen en heeft, dus hier niet.
Die weduwe van Pieter de wever is schuldich een erffrente van 15 sch, tsiaers, daer aff desen rendant
niet ontfangen heeft overmidts datter niet voorhanden en is, dus hier niet.
Cornelis Aertsz. Vos, nu Willem Claesz. is schuldich een upstal up sijn huijs 12 sch. siaers, daer van
desen rendant overmidts armoede vande eijgen, niet ontfangen en heeft, dus hier niet.
Cors Adriaensz. van een erffpacht staende up sijn huijs 25 sch tsiaers, daer aff desen rendant niet
ontfangen en heeft, dus hier niet.
Jan Roeloffsz., nu Engeltgen Jansdr. weduwe wijlen Cornelis Willem op haer huijs 12 sch. tsiaers, niet
ontfangen, dus hier niet.
Jan Cornelisz. Sloot van upstal up sijn huijs 7 sch., daer van desen rendant niet ontfangen heeft, dus
hier niet.
Jacob Jansz. is schuldich tsiaers van huijer 7 sch, hier niet.
Tonis Gerritsz. alias Brouwer 5 sch. van upstal, nu sijn huijsvrou, staende up haer huijs, daer van
desen rendant niet ontfangen heeft, dus hier niet.
Cornelis Jorisz. alias tVerckgen van upstal up sijn huijs, jaerlicx 5 sch, daer van desen rendant niet
ontfangen en heeft, dus hier niet.
Jacob Cornelisz. alias Trintgen een erffrente staende up sijn huijs 12 sch. tsiaers, daer van desen
rendant niet ontfangen en heeft, dus hier niet.
Folio 28.
Landen van vicarien ende cappelrien leggende inden ambachte van sGravesande daer van niet
ontfangen en is ende worden hier om redene als restant gestelt.
Jan Heijndricxz. tot Naelwijck bruijckt van heer Cornelis van Wijck vicarius tot sGravensande vijff hont
lants, tsaiers voor £ 11.
Noch bruijckt die zelve inde (Heenthient) vier cappelrien, daer van hij de possesseurs niet en kent,
tsiaers voor £ 4.
Jan Claesz. bruijckt van een vicarius tot Leijden vier hont lants, tsaiers voor £ 3.
Die selve noch van een vicarie tot Monster 14½ hont lants, tsiaers voor £ 3-14-00.\
Idem noch van een vicarij tot Monster 2½ hont lants, tsiaers voor 7 sch.
Idem noch een hont van een vicarie tot Monster, tsiaers voor 10 sch.
Adriaen Dircksz. bruijckt 15½ hont lants vande vicarius sGravesande, tsiaers voor £ 12-07-06.
Jacob Cornelisz. bruijckt van heer Pieter tot Delff elff hont lants, tsiaers voor £ 12.
Philps Jaspersz. bruijckt van een vicarius tsGravesande drie margen lants, tsiaers voor £ 12.
Idem noch van heer Pieter tot Delft 2 margen, tsiaers voor £ 10.
Folio 29.
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Noch een vicarius tsGravesande een morgen lants. tsiaers om £ 5.
Thijs Jansz. bruijckt van een vicarie in Assendelffs cappelle inde Hage twaelff margen, tsiaers voor
£ 33.
Noch van heer Pieter Arentsz. tot Rijswijck 8 hont om £ 5-10-00.
Bruijckt noch die selve twee margen vier hont van een vicarie tot Leijden, tsiaers voor £ 6-12-00.

Claes Pietersz. bruijckt twee hont van een cappelrie tot Leijden, tsiaers voor 18 sch. 6 penn.
Idem bruijckt noch van Pieter Claesz. tot Delft 14 hont cappelrielant voor £ 12-05-00.
Mr. Gielis bruijckt 2½ margen lants daer de regulieren tot sGravesande drie hont aff compt en kent
tsiaers voor £ 6.
Arent Lourisz. bruijckt drie margen van een vicarie die hij niet en kent, tsiaers voor £ 7-10-00 ende
twee kasen.
Jan Pouwelsz. bruijckt van vier cappelrijen tot Leijden twee hont lants, tsiaers voor £ 6.
Noch die selffde drie ende een halve margen lants als besitters van een vicarie tot Delft, tsiaers voor
£ 18.
Adriaen Joostensz. bruijckt van heer Pieter tot Rijswijck vier margen min een halff hont provelant, daer
de heer van Assendelft collateur off is. tsiaers voor £ 18.
Folio 30.
Claes Pietersz. bruijckt vande pastoor inde Lier 2 margen om £ 3-15-00.
Aeltgen Heijmansdr. bruijckt van een priester tot Delft om £ 3.
Idem bruijckt vande pastoor van Rotterdam 22 hont om £ 12.
Landen van vicarien ende cappelrien leggende in Monsterambacht daer van niet ontfangen en
is ende worden hier om redene voor restant gestelt.
Mr. Gielis Pietersz. bruijckt van Lijsbet Pietersdr. weduwe van Adam die boochmaker inde Hage de
helft van 23 margen, wesende provelant van sint Joris schutterie inden Hage, tsiaers voor £ 40.
Oude Jacob Claesz. van Monster bruijckt vande selve Lijsbeth vier margen provelant van tvoorsz.
gilde, tsiaers voor £ 24.
Bruijckt noch seventhien hont provelants vande weduwe van Cornelis Koensz. voor haer innocente
soen, tsiaers voor £ 7-10-00.
Gerrit Gerritsz. inde Poeldijck bruijckt drie margen vande kerck van Monster voor £ 6-15-00.
Folio 31.
Jonge Jacob Claesz. tot Monster bruijckt 13 hont provelants vande voorsz. Lijsbeth, toebehorende
tselve lant van tvoorsz. gilde van sint Joris, tsiaers voor £ 12.
Willem Pietersz. Gouwe bruijckt van heer Hartman upten Dijck 2 margen om £ 10, (Pieter Gielisz.
stierman).
Leendert Cornelisz. bruijckt van heer Pieter Cornelisz. een margen lants daer questie om is, tsiaers
om £ 3-10-00.
Adriaen Jansz. bruijckt vande pastoor van Berckel 3 margen om £ 15.
Maerten Sijmonsz. bruijckt vande pastoor van Hillegom 2½ margen provelant, tsiaers voor £ 10.
Cornelis Jansz. Verhouff betaelt het outair van sint Gregorius tot Noortwijck 30 sch.
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Jacob Claesz. bruijckt van Heerman Adriaensz. vijff hont lants, tsiaers om £ 2-05-00.
Pieter Huijgensz. geeft den priester inden Hage £ 3-15-00.
Pieter en Jan Jansz. upte Geest bruijcken van Gerrit de Paep ses margen provelant, tsiaers voor £ 42.
N… Pieter Verharen ende Jasper Thonisz. betalen Hartman jaerlicx elcx 7½ sch.
Gerrit Vrancken bruijckt van Sijmon (R)ije van wegen een priester drie margen tsiaers voor £ 13-1000.
Die selve betaelt heer Cornelis tot sGravesande sonder dat hij weet off hij lant heeft off niet £ 1-15-00.
Folio 32.
Jan Pietersz. Gouwe bruijckt van heer Willem Robol tot Delft vijff margen lants, tsiaers voor £ 7-04-00
vier sacken taruwe met een ham tsiaers, off £ 12-15-00.
Betaelt noch die selffde Jan Pietersz., heer Pieter Cornelisz. sonder dat hij weet off hij lant heeft off
niet £ 2-10-00.
Lenaert Cornelisz. bruijckt van heer Claes Jeroensz. vijff hont lants, tsiaers voor £ 3-15-00.
Noch een margen van heer Pieter Cornelisz. daer questie om es, tsiaers voor £ 3-10-00.

Jan Bastiaensz. bruijckt van Cornelis van Samdert soe hij procedeert 13 margen 58 gaerden
provelant, tsiaers voor £ 38.
Gillis Jansz. bruijckt van Lijsbeth Pietersdr. inden Hage 13 hont provelant vande schutterij inden Hage,
tsiaers om £ 13-10-00.
Adriaen Willemsz. bruijckt van heer Willem Isbrantsz. priester benefusiant anderhalff margen, tsiaers
voor £ 7-10-00.
Jorisgen Ariensdr. wqeduwe wijlen Gillis Pietersz. bruijckt van heer Quijrijn Gangeloffsz. 15 hont,
tsiaers voor £ 10-10-00.
Idem betaelt heer Claes Dirckxz. van upstal £ 7.
Maritgen Schoenmakers bruijckt van heer Pieter Cornelisz. Mat seven hont geestlants, tsiaers 22½ st.
Cornelis Cornelisz. buijrman betaelt heer Cornelis tot sGravensande van upstal 14 st.
Cornelis Cornelisz. Versijde bruijckt van heer Claes Dirckxz. priester erffhuijr 4 hont voor £ 14.
Die selve Cornelis betaelt hem noch van corenthient £ 50.
Folio 33.
Landen van vicarie ende cappelrie leggende in Wateringe daer van niet ontfangen en is
ende worden hier om redene voor restant gestelt.
Adriaen Claesz. bruijct van Mr. Arent Huijgensz. inden Hage zeeckere cappelrielant, tsiaers voor £ 12.
Arent Jaspersz. bruijckt van heer Andries Jacobsz. tot Delft sestalff margen cappelrielant, tsiaers voor
£ 30.
Jan Heijndrickxz. bruijckt ses margen cappelrielant daer fondateur off is de here van Lochorst, tsiaers
voor £ 36.
Noch een cappelrie van achtalff margen daer questie om es tusschen Jan Heijndrickxz. voirsz. ende
Beuckel Beuckelsz. Daer gister off is geweest den ouden Jan Sasboutsz., twelck hier gestelt wordt
voor memorie.
Idem bruijckt ses margen van Jan van Schoten voor £ 34
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Adriaen Maertsz. Couwenhoven bruijckt van Frans Duijst tot Delft drie margen vicarielant, tsiaers voor
£ 10-10-00.
Cornelis Jansz. bruijckt van selven Duijst twee margen cappelrielant, tsiaers voor £ 6.
Cornelis Oliviersz. bruijckt vande cappelle upte Hoorn acht hont, tsiaers voor £ 6.
Philps Claesz. bruijckt van Willem van der Goes vicarielant 1½ margen om £ 6.
Cornelis Oliviersz. bruijckt seven margen vicarielant van heer Heerman Adriaensz. inden Hage, tsiaers
voor £ 30.
Jan Sijmonsz. bruijckt van Mr. Gerrit Sijmonsz. possesseur van een vicarielant, tsiaers voor £ 30 ende
twee kasen.
De selve bruijckt noch van een vrouwe sonder te weten wie die possesseur es, tsiaers voor £ 30.
Folio 34.
Adriaen Willemsz. bruijckt van Jan van Molijn vier margen vicarielant, tsiaers voor £ 20.
Arent Jaspersz. geeft Willem van der Goes van 1½ margen cappelrielant £ 6-15-00.
Cornelis Aertsz. bruijckt vijff margen provelants van heer Joris Willemsz. van Wilsveen, tsiaers voor
£ 13.
Pieter Jansz. bruijckt cappelrielant van Jan van Schoten om £ 18.
Adriaen Willemsz. bruijckt vier margen cappelrielants daer van Mr. Jacob de Jonge ontfanger es
geweest, tsiaers voor £ 20.
Adriaen Cornelisz. Keijser bruijckt van Willem van Houff ses margen vier hont lants, wesende
cappelrielant, de margen om £ 4-10-00, facit £ 30.
Adriaen Adriaensz. bruijckt vier margen cappelrielant, twelck Jacob de Jonge placht te ontfangen, voor
£ 20.
De weduwe van Adam Pietersz. bruijckt 24 margen vicarielant van Willem van Houff, dair van ses
margen onder den Haech leggen ende die reste onder Wateringe, tsiaers om £ 116.
Folio 35.
Vuijtgeeff jegens den voorsz. ontfanck.
Ende eerst van zeeckere ordonnantie betaelt vuijten ontfanck vande goeden gelegen int
quartier van sGravesande, Santambacht, Monsterambacht ende Wateringe metten convente
aldair gelijck hier nae volcht.
Inden eersten betaelt Pieter Spronssen gesworen bode vande Hove van Hollant vuijt saicke dat hij in
alder haest ende vlijticheijt gereijst is wt Dordrecht door last van Mr. Adriaen Duijck rekenmeester met
een besloten missive upten 23e Martij, addresserende an Hans Duijck schans meester tot Leijden,
belangende de zaicke mijn heren kenlick sijnde, waer naer die voorsz. bode die voorsz. reijse gedaen
ende den selven brieff den voorn. schans meester gelevert hebbende, upten 25 e der voorsz. maent
weder om tot Dordrecht gecomen is. Daer voren hem met zeeckere extraordinaris verteerde costen
toegeleijt is de somme van £ 3-12-00, al breder blijckende bij zeeckere ordonnatie van de Camere van
date den 11e Aprillis anno 1575 naer Paesschen met quijtantie vande voorn. Pieter Spronssen daer
onder gestelt diemen hier overlevert, dus hier de voorsz. £ 3-12-00.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft volgens zeeckere ordonnantie van die van Reeckeninge in
Hollant vuijten geannoteerde goederen int quartier van sGravesande, Monster ende Wateringe, etc. in
handen vande rekenmeester Adriaen Duijck, de somme van negenthien ponden seventhien
schellingen munte deser reeckeninge, over gelijcke somme bij hem verschoten ende gedebuseert tot
dienste ende behouve vande gemene saicken, alst breder blijckt bij zeeckere ordonnantie van date
den 6e Maij anno 1575 diemen hier mette quijtantie vande voorn. Adriaen Duijck daer onder gestelt,
overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 19-17-00.
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Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Jacob Coenraetsz. lantmeter die ten verzoucke vande
bailliu van sGravesande Cralingen gemeten heeft zeeckere parcelen van landen gelegen so inde
cleijne noort thiende als inde grote noorthiende onder die jurisdictie van Schravesant voorsz., met
noch een stuck lants gelegen inden ban van Naeltwijck. Welcke landen up caerten gestelt sijn. Daer
voren hem bij mijnen heren vande Reeckening toegeleijt de somme van £ 8-08-00 munte als voren,
blijckende bij cedulle vande voorsz. lantmeter ordonnantie vande Camere van date den 17e
Septembris anno 1575 stilo communi, ondergeteijckent Herweijer ende noch bij quijtantie vande
voorn. lantmeter diemen hier tsamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 8-08-00.
Folio 36.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Jacop Muijs ontfanger generael de somme van £ 30-05-00
munte deser reeckening tot betalinge van zeeckere verlopen renten van Neeltgen Willemsdr.
huijsvrouwe van Sijmon Joosten Spijckoort tot Rotterdam, alst breder blijcke bij zeeckere ordonnantie
vande Staten van Hollant ende Zelant van date den 18e Octobris 1576 diemen hier met quitantie van
Heerman Muijs clerck van sijn broeder Jacob Muijs van date den 6e Decembris anno voorsz., tsamen
overlevert. Dus hier die voorsz. £ 30-05-00.
Die voorsz. rentmeester die betaelt ende gerestitueert heeft in handen van Jacob de Jonge tot behouff
van Niclaes van Bronchorst here vande stadt, de somme van £ 10 munte deser reeckeninge, over
gelijcke somme bij desen rendant ten … Kersmisse ’76 van eenen Floris Florisz. zijn pachter
ontfangen, volgens zeeckere requeste ende ordonnantie vande Staten met quijtantie van Jacop de
Jonge diemen hier tsamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 10.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Cornelis Corstensz. minister op Delffshaven de somme van
£ 60 munte als voren, over een vierendeel jaers tractement als minister op Delffshaven voorsz., alst
breder blijckt bij zeeckere ordonnantie vande Staten van Hollant ende gedeputeerden van Zelant
gegeven tot Delft den 8e Martij 1578, diemen hier overlevert met quijtantie vande voorn. Cornelis. Dus
hier die voorsz. £ 60.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Dirck Claesz. van Naeltwijck de somme van £ 110-04-00
munte deser reeckening over tremboursse van zeeckere penningen bijden procureur generael zijnen
twegen ontfangen van een legaet, hier bij van eenen heer Claes Woutersz. genaemd, volgens de
redene ende middelen gestelt in twee requeste met zeeckere ordonnantie vande Staten van Hollant
upte margine van een vande selve requeste gestelt van date den 18e Aprillis 1578 diemen hier
tesamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 110-04-00.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Adriaen Harmansz. trommelslager der stede van Delft van
dat hij inden jare ’74 voor tonset van Leijden ten tijde dat die Spangiaerts inden Hage lagen, van
wegen sijne excelentie ofte de Staten als tromslager met zeeckere missive gesonden is geweest
inden Hage aen Juliaen de Romero met meer andere redenen ende middelen in selve requeste
gesien hebbende, hebben desen rendant geordonneert den voorn. Adriaen Harmansz. over sijne
voorsz. reijsen te betalen de somme van £ 6 munte deser reeckening, blijckende bij appostille ende
ordonnantie vande voorsz. Staten van date den 20 e Maij 1578 diemen hier overlevert. Dus hier die
voorsz. £ 6.
Folio 37.
Ander vuijtgeven van remissien ende quijtsceldingen bij mijn heeren vande Reeckening
sConincx ende de Staten van Hollant van zeeckere diversche lanthuijeren gedaen, gelegen int
quartier van sGravesande ende Santambacht, mitsgaders van de convente aldair, gelijck hier
nae volcht ende eerst van landen gelegen in Santambacht.
Jan Dirckxz. als getrout hebbende Margriete Beijers dochter weduwe wijlen Jan Claesz. tot
sGravesande hoe dat die voorsz. Margriete gebruijckt onder andere van Heijnrick van Berckenrode 18
margen, tsiaers voor £ 82 munte deser reeckeninge. Daer van sij noch schuldich is de jaren ’73 ende
’74. Die vande Reeckening hebben bij advijs vande voorsz. rendant die hem up alles wel ende
behoorlicken geïnformeert heeft, geremitteert ende quijtgesconden de pachte vande jare 1574. Ende
alsoe desen rendant de vollen pacht vande jare ’73 hier vooren in ontfanck te vollen genomen heeft
folio 7v. ende die voorsz. Jan Dirckxz. inden naem van sijn voorsz. huijsvrou desen rendant gecort
heeft achtien ponden, bij haer den voorsz. Berckenrode betaelt vande voorsz. jare ’73, soe neempt hij
die selve £ 18 hier wederomme in vuijtgeven. Dus hier over tvoorsz. gehele jaer ’74 mitte affslach
vande voorn. £ 18, de somme van £ 90, breder blijckende bij zeeckere acte van remissie gegeven tot
Delft den 29e Martij 1575 stilo communi die inde vuijtgeven vande reeckeninge vande convente van
sGravesande folio 36 overgelevert is. Dus hier die voorsz. somme van £ 90.
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Folio 38.
Pieter Huijbrechtsz. Brugman van Naeltwijck die gebruijckt derdalff margen geestlants provelant
leggende in Santambacht, tsiaers om £ 6, daer van hij ten achteren is de jaren de annis ’73, ’74, ’75,
’76 ende ’77, makende £ 30. Die Staten van Hollant volgende tadvijs vande commissarissen hebben
den suppliant geremitteert ende quijtgesconden de pachte vande jare ’74 ende ’75, belopende tsamen
£ 12 alst breder blijckt bij zeeckere requeste, mitsgaders de remissie ende quijtsceldinge vande
voorsz. Staten gegeven inden Hage den lesten Aprillis 1578 diemen hier met quitantie vande voorn.
Pieter Huijbrechtsz. daer onder gestelt overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 12.
Mr. Gillis Pietersz. van Monster heeft gebruijct van Mr. Jacob van Egmont wonende tot Rhenen de
helft van 25 margen lants in erffhuijer, tsiaers voor £ 26 als hier vooren folio 6v. alwaer vande pachten
des jaers ’73, ’74 ende ’75 verantwoort wort. Ende alsoe hem bij acte vande luijden vande Reeckening
quijtgeschonden is een derdendeel vande jaren ’73 ende ’74. Dus hier de selve weder bij verhael,
belopende £ 17-06-08.
Folio 39.
Ander vuijtgeven van ongelden vande stuver upte margen van landen gelegen in
Monsterambacht.
Die voorsz. rendant die betaelt heeft Cors Gerritsz. als collecteur vande stuver upte margen lants
leggende in Monsterambacht, te weten inden eersten thien margen op Heuijters woninge. Noch vier
margen leggende inde nawoninck laest gebruijckt bijde Heuijter. Noch ses margen leggende bij Gerrit
Willemsz. laest gebruijckt bijde Heuijters. Noch sesthien hont leggende bij Pieter Pietersz. laest
gebruijckt bij de Heuijters. Noch thien hont leggende inde Westmade lest gebruijckt bijde Heuijters.
Noch ses margen van Lindemans leggende inde Oostmade laest gebruijckt bij Isbrant Jorisz. breder
blijckende bij quijtantie vande voorn. Kors Gerritsz. Belopende die voorsz. margentalen in als 30
margen ende 2 hont lants, compt hier over elcke margen een stuver, in als de somme van £ 0-30-04.
Ander vuijtgeven van zeeckere remissie ende quijtsceldinge van landen ende thienden
gelegen in Wateringe, gelijck hier nae volcht.
Willem Pietersz. smit burger ingeseten ende capeteijn vanden dorpe ende heerlicheijt van Naeltwijck
die gehuijrt heeft een thiende geheten die Stompedijcxe die toebehoort jonckheer Daem van
Schellaert van Oppendorp. Welcke huijere geschiet is int jaer ende somer ’72 voor enen seeckere
somme van penningen volgende zeeckere redenen ende allegatien breder in zeeckere acte geroert.
Die vande Reeckeninge des conincx in Hollant inden naem ende van wegen sijne Ma t de saicke
voorsz. overgemerckt ende daer up gehadt tadvijs vande rentmeester vande geannoteerde goeden int
quartier van Naeltwijck, hebben den voorn. Willem Pietersz. suppliant geremitteert ende
quijtgesconden de helft vande thiende bij hem gehuijrt als voren, te weten die gehele thiende
gereeckent tot £ 141 munte deser reeckeninge, offslaende £ 23 daer up betaelt in handen van Floris
van Coolhem vuijten naem ende van wegen den voorsz. Daem Schellaert, belopende over die helft
vande voorsz. £ 141 de somme van £ 8010-00 ende noch die voorsz. £ 23 daer up betaelt als voren,
compt tsamen in als £ 103-10-00 alst blijckt bijde voorsz. acte van date den 28 e Apprillis anno 1575
diemen hier met bekentenisse vande voorn. Willem Pietersz. hier overlevert. Dus hier die voorsz.
somme van £ 103-10-00.
Folio 40.
Dirck Joostensz. die gebruijckt heeft een parceel lants eertijts toebehoort hebbende Jan de Heuijter,
tsiaers voor de somme van £ 31-10-00 waer aff ten achteren is de jaeren ’72, ’73 ende ’74. Noch
bruijckt hij vande weduwe van Coobel 20 hont, tsiaers voor £ 20 daer aff hij oock is resterende de
jaren ’72, ’73 ende ’74. Noch moet hij betalen een rente die eertijts toebehoort heeft tconvent van
sGravesande, tsiaers tot £ 18-15-00 daer hij oock niet aff betaelt en heeft inde voorleden drie jaren
’72, ’73 ende ’74 met breder verhael in sijnen requeste geroert. Die luijden vande Reeckening
sConincx in Hollant gesien ende gevisiteert hebbende die recipsie metten advijse vande boven
genomineerden rentmeesteren bijden voorn. Dirck Joostensz. versocht, hebben den Dirck suppliant in
regart vande middelen hier voren verhaelt, geremitteert ende quijtgesconden een gerecht derde paert
vande pacht vande jare ’72 ende twee derde paerten vande jare ’73 vande twee parthien van landen
hier voren gementioneert, belopende ter somme van £ 51-10-00 munte deser reeckeninge alst breder
blijckt bijde voorsz. requeste quijtsceldinge ende remissie van die voorsz. vande reeckeninge gegeven
ten burele vande Camer vande Reeckening tot Delft den lesten Augustij 1575, onderteijckent P.
Herweijer diemen hier mette bekentenisse vande voorn. Dirck Joostensz. upten rugge van dien gestelt
met noch een attestatie daer an gehecht, tsamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 51-1000.
Folio 41.
Ander vuijtgeven van ongelden van molengelt omgeslagen de anno ’75 upte margen
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achtalve sch.
Die voorsz. rendant die betaelt heeft Gerrit Jansz. als collecteur ende gaerder van oude Wateringe
velt van seeckere molengelt ommegeslagen de anno ’75 upte margen 7 st. 6 penn. Inden eersten
seventhien margen lants van Pieter van Bronchorst, acht margen van Dirck Jansz. van Quinshoel, vier
margen van Niesgen Vriesen, bedragende in als £ 10-17-06 munte deser reeckeninge alst breder
blijckt bij zeeckere quijtantie vande voorn. collecteur diemen hier overlevert. Dus hier die voorsz.
somme van £ 10-17-06.
Folio 42.
Ander vuijtgeven.
Eerst betaelt naervolgende zeeckere ordonnatie van mijn heren de commissarissen vande
Reeckeninge des sconincx residerende tot Delft van date den 16e Aprillis anno 1574 daer bij de selve
commissarissen geordonneert hebben Cornelis van der Wolff als rentmeester vande convente van
Wateringen jaerlicx te betalen Andries Aelbrechtsz. sijn leven lanck geduerende over sijn alimentatie
de somme van achtenveertich ponden munte deser reeckening tsiaers, ingaende meijdach anno ’73,
daer van de eerste drie maenden verschenen waren den eersten augustij daer an volgende. Ende
alsoe die voorsz. Cornelis van der Wolff deser werelt overleden is, soe is Gerrit Lambrechtsz. deser
jegenwoordigen rendant vanden selven convente in sijn stede gesuccedeert alst blijckt bij zeeckere
andere requeste ende ordonnatie vandie vande Reeckening voorsz. van date den 8e Decembris anno
1575, daer bij den selven rendant geordonneert wort den selven Andries de jaerlicxe betalinge te doen
als voren inde eerste ordonnantie voorsz. geordonneert is. Noch is bij mijn heren vande Reeckening
geordonneert bij desen rendant te betalen Davidt Fransz. eertijds conventuale vande voorsz. convente
over sijn alimentatie ende onderhout de somme van £ 72 munte als voren tsiaers, ingaende den
eersten Octobris anno 1575 ende voorts sijn leven lanck geduerende ende niet langer als breder
blijckt bij zeeckere ordonnantie vande Camer vande Reeckening van dato den 20e Octobris 1575 daer
van ende vanden voorgaende ordonnantie voorsz., men copie autentijck hier overlevert.
Betaelt eerst Cornelis Aelbrechtsz. smit broeder vande voorn. Andries Aelbrechtsz. van sijnen twegen
de somme van £ 192 munte deser reeckening over vier jaren alimentatie, verschenen Meij annis 1574,
75, 76 ende 77 als blijckt bij vijff quitantantie vande voorn. Cornelis Aelbrechtsz. diemen hier tsamen
overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 192.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft de binnenvader vande Celliten tot Delft van wegen Davidt
Fransz. eertijts conventuale van Watering de somme van £ 40 munte deser reeckening, als breder
blijckt bij zeeckere certificatie van Anthonis Jansz. binnevader der Celliten binnen Delft, van date den
14e Augustij anno 1578 diemen hier overlevert. Dus hier die voorsz. £ 40.
Noch betaelt den voorn. Davidt Fransz. de somme van £ 30 hem bij mijn heren vande Reeckening
toegevoecht boven die £ 40 hier voren verclaert ende noch over derdalff jaer alimentatie tot £ 72
tsiaers als voren toegevoecht. bedragende tsamen in als mette voorsz. £ 30, de somme van £ 210,
alst breder blijckt bijde voorsz. ordonnantie ende drie quitanti vande voorsz. Anthonis Jansz., diemen
hier tsamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 210.
Folio 43.
Ander vuijtgeven bij ordonnantie.
Betaelt vuijten ontfanck vande convente van Wateringen.
Inden eersten betaelt bij desen rendant Margriete Beuckelsdr. weduwe wijlen Joost Fransz. brouwer
poorteresse van Delft, de somme van £ 34-10-00 munte deser reeckeninge, vuijt saecke van bieren
tot behouff vande convente van Wateringen gelevert, volgende zeeckere acqueste ordonnatie vande
commissarissen vande Reeckening in Hollant, houdende op Cornelis van der Wolff, in sijn leven
ontfanger vande goederen vande selven convente van date den 23 e Aprillis 1574 naer Paesschen,
upte marge vande selve requeste gestelt ende midts den overlijden vande voorn. Cornelis vander
Wolff hebben die vande Reeckening sconincx in Hollant geconsenteert ende geaccordeert Gerrit
Lambrechtsz. jegenwoordich rentmeester vande selven goeden inde plaetse vande voorn. Wolff
gesuccedeert inhouden vande ordonnantie boven geroert te voldoen als breder blijckt bij het accoort
ende consent vande voorn. vande Reeckening van date den 23e Decembris 1575, onderteijckent P.
Herweijer. Twelck hij alsoe gedaen heeft alst blijckt bij quijtantie vande voorn. Margriete Beuckelsdr.
gestelt opte rugge vande voorsz. requeste diemen hier met noch twee andere stucken tsamen
overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 34-10-00.
Die voorsz. rendant die midts den overlijden van Cornelis van der Wolff, in sijn leven rentmeester
vande voorsz. convente betaelt heeft als successeur inde plaetse vande voorn. vander Wolff, Maerten
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Heijndricksz. lakencoper inde Roos tot Delft, de somme van £ 91-07-00 ter cause van ware, bijden
selven Maerten den conventualen van Wateringen theuren wille gelevert, breder blijckende bij
zeeckere requeste vande voorsz. Maerten Heijndrickxz. ordonnantie upten voorsz. van der Wolff van
date den 3e Aprillis anno 1574 stilo communi onder die voorsz. requeste gestelt, mitsgaders bij
zeeckere consent ende accoort vande voorn. vande Reeckening up desen rendant geaccordeert van
date den 18e Januarij anno 1575 stilo communi upte marge vandien gestelt diemen hier mit quitantie
vande voorsz. Maerten Heijndrickxz. overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 91-07-00.
Folio 44.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Andries Hubrechtsz. smit des Hoofs van Hollant inden Hage
de somme van £ 19-02-06 van seeckere iserwerck bij hem volgende seeckere specificatie gelevert
den convente van Wateringen, breder blijckende bij zeeckere requeste ordonnantie vande Camere
vande Reeckening van date upten 15 e Junij anno 1575 onderteijckent P. Herweijer, met zeeckere
quijtantie vande voorn. Andries Hubrechtsz. onder den voorsz. requeste gestelt, met noch een
requeste ende specificatie van ijserwerck bij hem gelevert, daer aen gehecht diemen hier tsamen
overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 19-02-06.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Johan Heijmansz. van Eijndhoven de somme van £ 18
munte deser reeckeninge, over een jaer renten die hij spreeckende heeft upten groten boomgaert
ende andere goeden vande voorsz. convente, verschenen Meij 1573, alst breder blijckt bij zeeckere
requeste ordonnantie vande voorsz. Camer van date den 15 e Novembris 1575, onderteijckent J. de
Bie, diemen hier met quijtantie vande voorn. Johan Heijmansz. tsamen overlevert. Dus hier die voorsz.
somme van £ 18.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Cornelis Jansz. backer inden Hage als actie ende
transpoort hebbende van wijlen Pieter Evertsz. glasemaker, de somme van £ 12 munte deser
reeckening over twee jaren renten, verschenen den 26 e Januarij annis 1573 ende ’74, spreeckende
upte boomgaert ende andere goeden vande convente voorsz. alst breder blijckt bij zeeckere twee
ordonnantien van de Staten slants van Hollant, beijde van date den 16 e Martij 1576, diemen hier met
copie vande principale rentebrief ende transpoort daer up gedaen mette requesten ende quitantie
daer up diemen tsamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 12.
Folio 45.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft Dirck Cornelisz. timmerman van Heusden de somme van £
28 munte deser reeckening ende dat in volle betalinge ter cause van zeeckere arbeijtsloon van
sluijsen ende anders bij hem voor tvoorsz. convent gemaect, breder verhaelt vuijten goederen vande
voorsz. convente alst breder blijckt bijde requeste ordonnatie vande Staten van Hollant van date den
14e Novembris anno 1576 diemen hier met quijtantie vande voorn. Dirck Cornelisz. ende andere
munimenten hier angehecht, tsamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 28.
Ander vuijtgeven van remissie ende quijtscheldinge bij mijn heeren die Staten van Hollant
gedaen van zeeckere landen toebehorende den convente van Wateringen voorsz., gelijck hier
nae volcht.
Dirck Jansz. als wesende die nasaet van Andries Cornelisz. tot Wateringen, hoe dat sijn voorsaet
gebruijckt heeft in sijn leven van tconvent van Wateringen acht margen lants tsiaers voor £ 32, waer
van hij schuldich is eensdeels van tjaer ’72 ende tgehele jaren ’73, ’74 ende ’75 met breder redene in
sijn requeste geroert. Die Staten van Hollant volgende tadvijs vande commissarissen hebben den
remonstrant suppliant alhier geremitteert ende quijtgesconden den gehelen pachte vande jare 1574
ende die helft vande jare ’75, bedragende achtenveertich ponden, munte deser reeckening.
Mitsgaders die betalinge bij hem gedaen anden prior ende Daniel Jansz. conventuael voor goet
genomen, bedragende de somme van £ 23. Ende alsoe desen rendant vollen ontfanck gemaeckt
heeft hier voren folio 25 verso van tjaer ’72, soe neempt hij hier in als in vuijtgeven mette voorsz. £ 23,
de somme van £ 71, breder blijckende bij zeeckere requeste ordonnatie vande Staten slants van
Hollant van date den 17e Julij 1576 met zeeckere bekentenisse van voorn. Dirck Jansz. upte rugge
vandien int leste gestelt met noch zeeckere andere munimenten daer toe dienende hier angehecht
diemen hier tsamen overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 71.
Folio 46.
Gerrit Jansz. naesaet van Pieter Maertsz. tot Wateringen die in sijn leven gebruijckt heeft 25 margen
lants vande convente van Wateringen voorde somme van £ 132 siaers, waer van hij schuldich es de
jaren 1573, ’74 ende ’75, met breder redenen in sijne requeste verhaelt. Daer alder eerst bij die vande
Reeckening eerst ende al voren quijtscheldinge gedaen is den selven Gerrit Jansz. van het derde
paert vande jare ’73 ende de helft vande jare ’74, bedragende tsamen de somme van £ 110 munten
deser reeckening, alst blijckt bij zeeckere quijtscheldinge rustende inden voorsz. Camere. Ende noch
volgende zeeckere andere requeste bij die Staten van Hollant den voorsz. Gerrit Jansz.
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quijtgesconden es vande jare 1575, bedragende hondert tweendertich gelijcke ponden, alst breder
blijckt bijde voorsz. requeste ordonnantie vande voorsz. Staten van date den 18 e Augustij anno 1576
diemen hier met bekentenisse vande voorsz. Gerrit Jansz. tsamen overlevert. Dus hier in als die
voorsz. somme van £ 242.
Folio 47.
Pieter Jansz. tot Wateringen die gebruijckt heeft vande convente van Wateringen seven margen lants,
leggende noort van tvoorsz. clooster, tsiaers voor £ 31-10-00. Noch van Mr. Arent Sasbout vier
margen lants, leggende achter sijn huijs int scheijt van Haechambacht, tsiaers voor £ 20. Noch vande
soon van Oth van Egmont ofte Jan van Schoten tot Haerlem drie margen provelants tsiaers voor £ 18.
Van welcke voorsz. huijere vande voorsz. drie margen geëxpireert was aleer die viant over die platte
landen quam. Soe dat hij suppliant schuldich is als voren enighe pachten vande voorsz. landen als de
annis ’73, ’74 ende ’75 met breder verhael ende redenen inde selve requeste geroert. Die Staten van
Hollant volgende tadvijs vande commissarissen hebben den remonstrant suppliant alhier geremitteert
ende quijtgesconden de helft vande pachten voorsz. over de jaren ’73 ende die gehele pachten vande
jare ’74, belopende tsamen over die voorsz. drie parthien de somme van £ 104-05-00. Ende alsoe
desen rendant nopende het lant van Mr. Arent Sasbout vollen ontfanck gemaeckt heeft, hier voren in
dese reeckening vande geannoteerde goeden van Wateringen folio 17 verso, mitsgaders vande soon
van Oth van Egmont ofte Jan van Schoten, oock hier voren vollen ontfanck gemaeckt is folio 20, soe
worden daeromme hier die voorsz. drie parthie van landen in vuijtgeven genomen, breder blijckende
bij zeeckere requeste remissie ende quijtsceldinge vande voorn. Staten van date den 27 e Septembris
anno ’76 upte marge vandien gestelt, oock bij bekentenisse vande voorsz. Pieter Jansz. onder die
voorn. requeste geschreven, diemen hier overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 104-05-00.
Willem Claesz. als getrout herbbende die weduwe van Jan Cornelisz. Poort tot Wateringen hoe dat hij
suppliant met executie geconstingeert is inden voorleden jaren ’75 van Gerrit Lambrechtsz.
rentmeester vande convente van Wateringen tot de betalinge van zeeckere derthien matrgen lants die
hij vande voorsz. convente in huijere heeft voorde somme van £ 13 vlaems tsiaers. Ende dat voorde
pacht verschenen anno ’72 met breder verhael inde voorsz. requeste geroert. Die Staten van Hollant
volgende tadvijs vande commissarissen hebben den remonstrant suppliant alhier toegelaten de pacht
vande jare ’72 te moghen corten an sijn verlopen pachten die hij noch schuldich is, alst breder blijckt
bij sijne requeste ende consent vande voorsz. Staten upte margine vandien gestelt van date den 16 e
Februarij 1577 diemen hier met bekentenisse vande voorn. Willem Claesz. overlevert. Dus hier die
voorsz. somme van £ 13 vlaems belopende in munte deser reeckening, die somme van £ 78.
Folio 48.
Die voorsz. Willem Claesz. als getrout hebbende de voorn. weduwe van Jan Cornelisz. Poort tot
Wateringe hoe dat hij suppliant in huijere heeft vande convente tot Wateringe derthien margen, so
weijlant als teelant voor de somme van £ 13 vlaems tsiaers, daer van verlopen ende verschenen zijn
de jaren ’73 ende ’74 met meer andere redene, in sijne requeste verhaelt. Die Staten van Hollant
volgende tadvijs vande commissarissen hebben den remonstrant suppliant alhier geremitteert ende
quijtgesconde de gehele pachte vande jare ’74 ende die helft van tjaer ’73, breder blijckende bij sijne
requeste ende remissie ende quijtsceldinge vande voorsz. Staten upte margine vandien gestelt van
date den 16e Februarij 1577 diemen hier met bekentenisse vande voorn. Willem Claesz. upte rugge
vandien gestelt, overlevert. Dus hier in munte deser reeckeninge de somme van £ 117.
Ende alsoe mijn heren die Staten van Hollant wt die voorsz. landen vercocht hebben Pieter Dircksz.
vleijshouder tot Delft zeeckere derdalff margen weijlants leggende voor tconvent genaempt die
Hoffweijde, de welcke te huijre plach te gelden de somme van £ 25 tsiaers ende die voorsz.
rentmeester daer van hier voren in ontfanck folio 24 vollen ontfanck gemaeckt heeft, soe dat hij hem
deur ongebruijck van tvoorsz. lant de anno ’75 den voorn. rentmeester gecort heeft die voorsz. £ 25
alst blijckt bij zeeckere bekentenisse vande voorsz. Willem Claesz. van date den 15 e Julij anno 1577
bijde voorsz. Willem Claesz. als principael ende Gerrit Jansz. als getuijge ondergeteijckent oock upten
rugge vande voorn. requeste gestelt diemen hier overlevert. Dus hier die voorsz. somme van £ 25.
Die erffgenamen van Arent Jaspersz. tot Wateringe die in huijere hebben vande convente ter
Wateringe 12 mergen lants, soe weijlant als teelant, voorde somme van £ 72 munte deser reeckening
daer van sij schuldich sijn de jaren ’73, ’74 ende ’75 met breder verhael inde voorsz. requeste geroert
is. De Staten van Hollant volgende tadvijs vande commissarissen hebben den remonstrant suppliant
alhier geremitteert ende quijtgesconden de pachte vande jare ’74 ende de helft vande jare ’75, inde
selve requeste geroert. Belopende tsamen de somme van £ 108 alst breder blijckt bijde selve
requeste, remissie ende quijtsceldinge vande voorsz. Staten van date den eersten Maij 1577, diemen
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hier tsamen mette bekentenisse van Jan Aertsz. upten rugge vandien gestelt overlevert. Dus hier die
voorsz. somme van £ 108.
Folio 49.
Mathijs Ariensz. als erfgenaem van Niesgen Vriesen tot Wateringe sijn moeder die in haer leven in
huijere gehadt heeft van de voorsz. convente tot Wateringe seecker vier margen hoijlant, gelegen in
Oude Wateringeveltsche polder, den hoop jaerlicx voor £ 15, waervan verlopen ende onbetaelt sijn de
jaren ’73, ’74 ende ’75, met breder redenen ende verhael in sijne requeste geroert. Die Staten van
Hollant volgende tadvijs van de commissarissen hebben den suppliant geremitteert ende
quijtgesconden de pachte vande jare ’74 ende ’75 inde voorsz. requeste verhaelt. Belopende tsamen
de somme van £ 30 munte deser reeckening alst breder blijckt bijde voorsz. requeste, vonnisse ende
quijtsceldinge van de voorsz. Staten opde margine vandien gestelt van date den 7 e Februarij 1578
diemen hier met bekentenisse vande voorn. Mathijs Adriaensz. onder de voorsz. requeste gestelt met
noch twee stucken daer an gehecht tsamen overlevert. Dat hier de voorsz. somme van £ 30.
Folio 50.
Ander vuijtgeven van molengelt, margengelt ende andere ongelden, gelijck hier nae volcht.
Die voorsz. rendant die betaelt heeft den ontfanger vande margen ende molengelden van tconvents
landen van Wateringe vande jare ’75 omgeslagen, de somme van f 6 als blijckt bij quijtantie vande
voorsz. ontfanger van date den 26 e Aprillis anno 1576 naer Paesschen onderteijckent Romenbarch
diemen hier overlevert. Dus hier in munte deser reeckening de somme van £ 6.
Die voorsz. rendant die noch den voorn. ontfanger betaelt heeft vande geconfisqueerde landen
sorterende onder Wateringer sluijs, voorden jare ’75 inden eersten lest gebruijckt bij Harman Maertsz.
5 margen, compt over tmolengelt tot 18 sch. op elcke margen tot 6 sch. van sluijsgelt vande somer tot
upbouwinge vande huijsgens int fort van Maeslander sluijs. Compt tsamen £ 6-04-00. Item bij Jan
Cornelisz. Dorg lest gebruijckt 3½ margen, compt over tmolengelt, sluijsgelt ende stuver upte margen
alsvoren tsamen £ 4-07-06.
Item bij Arent Pancraesz. lest gebruijckt ses margen drie hont, compt over tmolengelt, margengelt
ende stuver als voren tsamen £ 8-02-06. Item Brouchorsten wech 17 margen, compt over tmolengelt
ende die stuver tsamen 28 st. somma 36 margen, compt an gelde tgunt vande jare ’75 omgeslagen. Is
over de margentalen de somme van £ 26-08-00 alst blijckt bij zeeckere verclaringe ende quitantie
vande voorsz. ontfanger van date den 16 e Maij anno 1576, ondergeteijckent als voren diemen hier
overlevert. Dus hier in munte deser reeckeninge de somme van £ 26-08-00.
Die voorsz. rendant die noch betaelt heeft den voorsz. ontfanger vande geconfisqueerden subieckt
den bailliuschappe van Wateringe inden eersten lest gebruijckt bij Dirck Jansz. an Quinshoel 8
margen. Noch lest gebruijckt bij Jan Cornelisz. Dorg 3½ margen. Noch lest gebruijckt bij Niesgen
Vriesen 4 margen. Noch lest gebruijckt bij Arent Pancraesz. 6½ margen. Compt tsamen 22 margen,
belopende an gelde over elcke margen drie groot, de somme van 33 sch ende dat ter cause ende tot
behouffe voor dene helft van schansen upte Sluijs tot twee maenden omgeslagen, beginnende den 1 e
Martij ende eijndende den lesten Aprilis 1576, als blijckt bij zeeckere verclaringe ende quitantie vande
voorsz. ontfanger van date den 27 e Junij anno voorsz., ondergeteijckent als voren diemen hier
overlevert. Dus hier in munte deser reeckening die somme van 33 sch.
Folio 51.
Noch bij den voorsz. rendant betaelt Hubrecht Maertsz. van Wateringe de somme van 42 st. ter cause
van arbeijt vande cade te maicken ende oock van krosen an acht margen toecomende eertijts
tconvent van Wateringe, blijckende bij quijtantie van date den 3 e Novembris 1575 diemen hier
overlevert. Dus hier in minte deser reeckeninge de somme van £ 2-02-00.
Sallaris ende reijsen.
Inden eersten soe compt desen ontfanger over sijn sallaris den (niets ingevuld) penninck van sijnen
gehelen ontfange hier voren die hij met grote moeijten, arbeijt, oncosten ende met veel reijsens
gehadt heeft, bedragende in als hier tot discretie van mijn heren de somme van (niets ingevuld).
Noch over tfaitsoen maicken minuteren grosseren ende doubleren, groot wesende eenenvijftich
bladeren, elcke blat tot twee schellingen, compt tsamen hier in als de somme van £ 6-02-00.
Die voorsz. rentmeester compt noch over sijn reijsen van dat hij van Delft, plaetse sijne residentie
gereijst is inden Hage om dese sijne reeckening te doen, (niet ingevuld) dagen tot (niets ingevuld)
sdaechs, compt in als de somme van (niets ingevuld).
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Hierna volgt nog een cohiertje met de opgave van huren en renten. Dit is door mij niet opgenomen. Na
bestudering blijkt dit een herhaling van zetten te bevatten.

NAAMLIJST

Aalbrechtsz. Andries 42
Heindrik 7
Cornelis 42
Aecxternest Jan Adriaansz. 7
Aartsz. Jan 48
Cornelis 34
Cornelis – Vos 22-27
Adam – die boogmaker 30
Adamsdr. Neeltgen 21
Adriaansdr. Jorisgen 14-32
Maritgen – Korsz. 27
Adriaansz. Adriaan 20-34
Doe 6
Heerman 31-33
Jan 3-6
Jan – Aecxternest 7
Cors 25-27
Mathijs 49
Alewijnsz. Adriaan – van der Made 12
Alckemade Dirk van 20
Almonde Jacob van 4-6
Anthonisz. Jasper 31
Arendsz. Pieter 29
Assendelft de heer van 29
Beiersdr. Margriet 37
Berendrecht Willem van 3
Berckenrode Heindrik van 7-37
Beukelsdr. Grietgen 24-43
Beukelsz. Beukel 33
Bie J. de 44
Bleijswijck Cornelis Dirksz. 25
Boll Mr. Jacob 14
Boot Mr. Dominicus 10
Branchem Johan van 17
Bronchorst Nicolaas van 36
Pieter van 41
Brouwer Anthonis Gerritsz. alias 27
Brugman Pieter Huibrechtsz. 38
Bruinensz. Gerrit 15
Buijck Claes 14
Dam Floris van 5-12
Joost van 5-12
Diemen Heindrik Vrankensz. van 3
Diertsz. Claas 21
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Dirksdr. Maritgen 5
Dirksz. Adriaan 28
Daniel 13-14-15
Jan 7-37
Claas 14-32
Cornelis – Bleijswijck 25
Pieter 18-48
Dorenweert de heer van 22
Dorg Jan Cornelisz. 50
Doritge Jan Cornelisz. alias 26
Drogendijck Mr. Dammis van 8-10
Duijck Adriaan 12-35
Hans 25
Duijn Claas van der 18
Duijst Frans 33
Mr. Cornelis 4
Duvesteijn Adriaan Maartensz. 20-21-26
Egmont Mr. Jacob van 11-38
Oth van Egmont 47
Eijndhoven Johan Heimansz. van 44
Enge Voerik uten 16
Engelsz. Gerrit 8
Essing Mr. Jan 5-12
Evertsz. Pieter 44
Florisz. Floris 3-36
Mathijs 6
Fransz. David 42
Joost 24-43
Gangelofsz. Quirijn 32
Gerritsz. Anthonis – alias Brouwer 27
Gerrit 15-30
Cors 39
Pieter 26
Simon – Storm 16-18-19
Geijsteren de heer van 17
Gillis Mr. 29
Goes Willem van der 33-34
Goude Mr. Jan van der 5
Gouwe Jan Pietersz. 32
Willem Pietersz. 31
Govertsdr. Lijsbeth 10
Gijsbrechtsz. Pieter 11
Halmale Michiel van 19
Pieter van 5
Harmansz. Adriaan 36
Harpersz. Gerrit 12-24
Hartman 31
Heermaels jonkvrouw 5
Heimansdr. Alida 30
Heimansz. Jan – Raephorst 15
Johan – van Eijndhoven 44
Heindriksz. Jan 20-22-28-33
Job 7
Maarten 43
Tobias 3
Herweijer 35
Mr. Anthonis 9
P. 1-40-43-44
Heuijter 39
Jacob de 16
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Jan de 8-12-17-18-40
Hooch Arent van der 19
Houff Willem van 34
Huibrechtsz. Andries 44
Pieter 6
Pieter – Brugman 38
Huigensz. Mr. Arend 33
Pieter 31
Jacobsdr. Niesgen jonge 10
Jacobsz. Adriaan 8
Andries 33
Claas – de Ruijter 21
Jansdr. Engeltgen 27
Jansz. Adriaan 31
Anthonis 42
Daniel 45
Dirk 25-41-45-50
Frans 6
Gerrit 24-41-46-48
Gerrit – Paep 22
Gillis 32
Jacob 27
Cornelis 19-33-44
Cornelis – Calis 5
Cornelis – Crusert 11
Cornelis – Verhouff 31
Mathijs 29
Michiel 20-21
Pieter 17-19-20-25-34-47
Jaspersz. Arend 24-33-34-48
Philips 4-12-28
Jeroensz. Claas 32
Jonge Mr. Jacob de 4-15-18-34-36
Mr. Cornelis de 3-9-18
Joostensz. Adriaan 29
Dirk 17-18-40
Simon – Spijckoort 36
Jorisz. Dirk 16
Gillis 10
Cornelis 19
Cornelis – alias tVerckgen 27
IJsbrant 8-39
Calis Cornelis Jansz. 5
Keijser Adriaan Cornelisz. 22-34
Claasz. Adriaan 20-33
Jacob 31
jonge Jacob 31
oude Jacob 30
Jan 7-28-37
Maarten 8
Philips 33
Willem 24-27-47-48
Cobel de weduwe 40
Mr. Arent 20
Mr. Arnout 18
Coenraadsz. Jacob 35
Koensz. Cornelis 30
Coolhem Floris van 22-39
Coppert Jan Cornelisz. 4-7
Lenert Cornelisz. 10-23
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Cornelis – heer 31-32
– pater 21
Cornelisz. Adriaan 11-17-19-20-31
Adriaan – Keijser 22-34
Andries 21-45
Arend 3
Aris 25
Dirk 11-45
Jacob 28
Jacob – alias Trintgen 27
Jan 3
Jan – Dorg 50
Jan – alias Doritge 26
Jan – Coppert 4-7
Jan – Poort 24-47-48
Jan – van Sammersbrugge 23
Jan – School 8
Jan – Sloot 27
Joost 14
Joris 5
Claas 6
Cornelis 4-32
Cornelis – Versijde 32
Lenert 31-32
Lenert – Coppert 10-23
Pieter 16-21-31-32
Pieter – Mat 32
Willem 9
Korsz. Maritgen Adriaan 27
Corstensz. Cornelis 36
Couwenhoven Adriaan Maartensz. 16-17-33
Crusert Cornelis Jansz. 11
Laen Claas van der 17
Lambrechtsz. Gerrit 42-43-47
Gerrit – van Schilperoort 1-2
Lenertsz. Joris 11
Linde Mr. Willem van der 8-10
Lindeman 39
Linge Karel van 11
Lochorst de heer van 9-33
Lourisz. Arend 29
Lovesteijn drossard van 26
Maartensz. Adriaan 21
Adriaan – Duvesteijn 20-21-26
Adriaan – Couwenhoven 16-17-33
Harman 50
Huibrecht 51
Pieter 24-46
Made Adriaan Alewijnsz. van der 12
Maritgen 19
Mat Pieter Cornelisz. 32
Mathenes de heer van 22-23
Mathijsz. Maarten 15-21
Michielsz. Gerrit 20-21
Mierop Jochum van 23
Molijn Mr. Jan de 19-21-34
Moms Mr. Reinier 14
Muijs Heerman 36
Jacob 36
Naeltwijck jonkvrouw van 3-4
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Noort Floris van 7
Opmeer de vrouw van 7
Oppendorp jonkheer van 12
Schellaart van 9
Oliviersz. Cornelis 33
Paep Gerrit Jansz. 22
Pancrasz. Arend 25-50
Cornelis 25
Philipsz. Jan 14
Louris 15
IJsbrant 10
Pieter – de wever 27
heer – te Delft 28
heer – te Rijswijk 29
Pietersdr. Lijsbeth 30-31-32
Pietersz. Adam 34
Mr. Gillis 11-30-32-38
Huig 21
Jacob 5
Jan – Gouwe 32
Claas 5-29-30
Mathijs 22
Pieter 39
Willem 39
Willem – Gouwe 31
Poort Jan Cornelisz. 24-47-48
Pouwelsz. Jan 6-29
Pijnssen Hadewij 18
Renes Johan van 12
Robbrechtsz. Jochem 6
Robol Willem 32
Roelen Joost 3
Pouwels 23
Roelofsz. Jan 27
Rombout de heer 23
Romenbarch 50
Romero Juliaan de 36
Samdert Cornelis van 32
Sammersbrugge Jan Cornelisz. van 23
Sasbout Mr. Arnout 17
Mr. Arend 10-47
oude Jan 33
Schellaert Daam van 39
Schilperoort Gerrit Lambrechtsz. van 1-2
Schoenmaker Maritgen 32
School Jan Cornelisz. 8
Schoten Jan van 20-33-34-47
Sebastiaansz. Jan 32
Simonsz. Mr. Gerrit 33
Jan 18-21-33
Joris 16
Cornelis 17-22-25
Maarten 31
Sloot Jan Cornelisz. 27
Smit Willem 22
Sparwoude IJsbrant van 3-5-12-13
Spronssen Pieter 35
Spijckoort Simon Joostensz. 36
Starck IJsbrant 13
Storm Simon Gerritsz. 16-18-19
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Suijlen mevrouw van 11
Suijs Mr. Cornelis 22
Swieten de heer van 5
Adriaan van 1-2
Treslong jonkvrouw van 21
Trintgen Jacob Cornelisz. alias 27
Uten Enge Voerik 16
Verharen Pieter 31
Verhooch Mr. Arend 8-21
Verhouff Cornelis Jansz. 31
Verckgen Cornelis Jorisz. alias t 27
Versijde Cornelis Cornelisz. 32
Vincentsz. Adam 26
Jan 26
Vos Cornelis Aartsz. 22-27
Vrankensz. Gerrit 14-31
Heindrik – van Diemen 3
Cornelis 5
Vriesendr. Niesgen 26-41-49-50
Wassenaer heer van 15
Willemsdr. Neeltgen 36
Willemsz. Adriaan 9-16-18-32-34
Gerrit 11-39
Joris 34
Cornelis 27
Wolf Cornelis van der 1-2-3-4-5-11-13-14-15-18-19-22-43
Woutersz. Adriaan 3
Claas 36
Wijck Cornelis van 28
IJsbrantsz. Pouwels 15
Willem 32

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Amsterdam 14
Berkel 31
Brabant 5-17
Delfshaven 36
Delft 1-4-11-14-26-28-29-30-32-33-36-37-40-42-43-48
De Lier 30
Dordrecht 35
Gelderland 11-22
’s-Gravenhage 2-3-5-6-14-15-23-29-30-32-33-34-36-38-44
’s-Gravenzande 7-28-29-31-32-35-37
Haagambacht 8-47
Haarlem 7-20-47
Heusden 45
Hillegom 31
Honselersdijk 8-19
Kethel 23
Leiden 28-29-35
Loosduinen 13
Maasland 8
Monster 8-13-19-28-30-31-35-38
Monsterambacht 8-14-16-30-35-39
Naaldwijk 6-8-10-28-35-36-38-39
Oppendorp 39
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Poeldijk 9-12-24-25-30
Rhenen 11-38
Rotterdam 30-36
Rijswijk 22-29
Utrecht 12-16
Voorburg 27
Wateringen 16-19-21-22-23-24-25-33-34-35-39-45-46-47-48-49-50-51
Wilsveen 34
Zandambacht 6-7-35-37-38

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.

Broekhorster weg 50
Doortocht 11
Eskamp 15
Heul 15
Mient 9-18
Oostmade 39
Oud Wateringveltse polder 49
Quintsheul 20-21-25-41-50
Uithof 16-21
Wateringe veld 41
Westmade 39

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

In de Buck 20
Heindrick Meijnsschen tiende 6
Hoffweijde 48
Honaert tiende 22-23
Maaslander sluis 50
Molen in ’s-Gravenzande 6
Roos te Delft 43
Stomperdijkse tiende 23
Swaen te ’s-Gravenzande 3-5
Wateringer sluis 50

INSTELLINGEN

Altaar van St. Gregorius te Noordwijk 31
Assendelft kapel te ’s-Gravenhage 29
Celliten te Delft 42
Convent van St. Aagten zusterhuis te Delft 27
Bethlehem te Wateringen 21-24-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51
Koningsveld 21
Regulieren te ’s-Gravenzande 29-37-40
Grote halve Geesttiende van Monster 13
Grote Tiende 15
Hoftiende 3
Hof van Holland 3-5-25-35-44
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Jansheren te Haarlem 19
Jarmelieten te Haarlem 22
St. Joris schuttersgilde in ’s-Gravenhage 30-31-32
Kerk van ’s-Gravenhage 16
Monster 30
Korentiende 15
Ontzet van Leiden 36
Oude kerk te Delft 6-21
Rekenkamer 1-2-4-22-35-37-38-39-40-43-44-46
Smaltiende 15
Smaltiende van Monster 13
Staten van Holland 2-8-24-36-37-38-44-45-46-47-48-49

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Appelkoper 26
Bakker 44
Baljuw 22
Bode 35
Boogmaker 30
Brouwer 24-43
Burgemeester 4
Buurman 32
Collecteur 39-41
Conventuaal 45
Deken 5
Deurwaarder 13-15-21
Drossaard 26
Glasmaker 44
Heer van Swieten 1-2-5
Hoogkoster 21
Jonkheer 1-2-9-11-12-17-39
Jonkvrouw 3-4-5-18-21
Kanselier van Gelderland 17
Kapitein 39
Lakenkoper 43
Landmeter 35
Ontvanger 43
Ontvanger-generaal 36
Pastoor 30-31
Pater 21
Predikant 36
Priester 3-14-30-31-32
Rekenmeester 35
Rentmeester 15-22-23-43-47
Schansmeester 35
Schoenmaker 32
Secretaris 3-5
Smid 39-44
Thesaurier generaal 1-2
Timmerman 45
Trommelslager 36
Vleeshouwer 48
Wever 27
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