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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.
Rekeningen vanden ontfangen vanden geannoteerde goederen binnen ende buijten der stede vander
Goude als van Joos van Schawijck, Pieter Cornelisz. Houtma, Johan Dier.
Om tgemeen landt.
Folio 1.
Overgelevert bij jonckvrouwe Hillegont van Wijngaerden opden 13e Aprilis anno 1576 stilo corij
geassisteert bij Pieter van Coevorden
Reeckeninge gedaen ende overgelevert bij Pieter van Coevorden als man ende voecht van Hillegont
van Wijngaerden naegelaeten weduwe van Joos van Schawijck, in zijn leeven geordonneert
rentmeester over de geannotteerde goederen, renthen, landtpachten ende erffpachten over het
quartijer vander Goude, als Moordrecht, Gouderack, Brouck ende Thuijl, Willens, Blommendael,
landen van Steijn, Sluijpwijck, Reeuwijck ende den convente vanden Magdaleenen binnen der Goude,
volghende sijne commissie, beginnende den 18 e novembris anno 1573 totten 28e februarij anno ’74
incluijs. Ende hoe wel de rentmeester alle pachten ende renthen voorsz., midtsgaders de restanten de
annis ’71, ’72 ende ’73 ende vorder noch niet ontfangen en heeft. Stelt nochtans dese rentmeester
alde pachten vanden voorsz. jaeren de zelffden allen anderen die gemaent sijn ende nochtans niet
betaelt en sijn in ontfanghe, maer sijn veelen noch vanden voorleeden rentmeester zeedert sijne
opsegginghe ontfangen ende betaelt es. Gemaeckt in ponden, schellingen, penningen van 40 grooten
vlaems tpondt.
Alsulcke schulden ende anders als bijden burghemeesteren vander Goude aengebrocht sijn. Ende sij
luijden aen eenijghe persoonen wonende in steeden, dorpen ofte plaetsen die ghemeene saicke niet
toegedaen schuldich sijn, achtervolgende de publicatije daer van ghedaen den 21e Julij anno 1571.
Inden eersten Ghijsbert Jan Maertensz. burghemeester es schuldich eenen Jan Ambrosius van
tSerthogenbossch de somma van £ 80 van 40 grooten tpondt ende dit noch niet betaelt. Ergo compt
hier nijet.
Aert Jacopsz. int Wijfstraet es schuldich den zelffden Jan Ambrosius die somme van £ 55 ende noch
niet betaelt. Ergo nijet.
Folio 2.
Item es noch schuldich eenen kempenaer genaempt Wouter, van twee kempensche witte laeckenen,
de somme van £ 72 ende noch onbetaelt. Ergo compt £ 72.
Item es noch schuldich Gheen Simonsz. poirter tot Amsterdam die somme van £ 60 noch onbetaelt.
Compt £ 60.
Jan Geenensz. es schuldich dvoorn. Gheen Simonsz. van Amsterdam de somme van £ 50 noch
onbetaelt. Compt £ 50.
Hier tegens compt dvoorsz. Jan Gheenensz. als voocht vande weeskinderen van Arien Coel tot
Dordrecht vuijt handen vande voorsz. Gheen Sijmonsz. een jaerlicxe rente van £ 18.
Herman Dircxz. waert int Hardthuijs es schuldich een man persoon wonende tot Amsterdam volgende
sijne obligatije daer van verleeden die somme van £ 60 ende noch niet betaelt. Compt £ 10.
Thijman Ghijsbrechtsz. vlasman es schuldich Mr. Willem Cock advocaet inden Haeghe geaffuqeerde
ter cause van lantpacht. Die somme van niet. (doorgehaald is £ 33).
Ghijsbert Cornelisz. Houdtman es schuldich eenen joncheer Jan van Passenroeijde wonende inden
Haeghe geaffuqeerde, een jaerlicxe lantrenthe van £ 24, verscheenen Meij ’72 ende heeft verclaert bij
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eede hier op geleevert te hebben den selffden geaffuqeerden aen turff, die somme van £ 12-10-00.
Ende heeft noch offgetrocken de somme van 27 sch. voor den 12 e penning. Ende de reste van anno
’72 voorts in mijnen handen betaelt als £ 10-03-00. Ergo compt hier in reeckeningh £ 10-03-00.
Meester Willem Hendricksz. Verhorst chirurgijn es schuldich eenen Michiel Crunijer wonende tot
Amsterdam, die somme van twee hondert ponden vuijt saecke van een custingbrijeff, twelck betaelt
wert met £ 12 tsiaers waer van Lichtmisse ’72, ’73 ende ’74 te betalen is. Ergo compt hier te betaelen
den voorsz. meester Willem die somme van £ 36.
Folio 3.
Gijelis Jansz. boode als ontfanger vande Karthuijssers tot Vuijttrecht moet jaerlicxs henlieden
vuijtreijcken ter cause van een hoffsteede gelt, twelck hij voor henlieden in manende es, de somme
van £ 23-09-06 ende is noch onbetaelt. Ergo £ 23-09-06.
Cornelis Aertsz. Wourtsman alias Schimmelpenninck es schuldich een man persoon woonende tot
Amsterdam inden Reael £ 7-10-00 ende is noch onbetaelt. Ergo £ 7-10-00.
Jacob Jacobsz. ijsserman es schuldich Matheus van Doorn wonende tot Antwerpen ter causse van
ijsserwerck, de somme van £ 61-10-00 ende is noch onbetaelt. Ergo £ 61-10-00.
Item es schuldich eenen Pieter Smidt mede woonende tot Antwerpen, die somme van £ 36 ende is
noch onbetaelt. Ergo £ 36.
Item es noch schuldich eenen Barent Barentsz. tot Amsterdam die somme van £ 21 ende onbetaelt.
Ergo £ 21.
Item es noch schuldich eenen Anna Evertsdr. tot Amsterdam die somma van £ 10 ende onbetaelt.
Ergo £ 10.
Cornelis Ariaensz. Veen ende Harman Pietersz. Sinck sijn te samen schuldich in Vlaenderen, maer
seggen dat sijluijden niet en weten hoe veel.
Marritgen Dircxsdr. inden Eenhoorn es schuldich een Jan Barentsz. wonende tot Amsterdam, die
somme van £ 59 ende onbetaelt. Ergo £ 59.
Dirrick Clementsz. van Necq es schuldich eenen Clement wonende tot tsHertogenbosch £ 31-13-00
ende noch onbetaelt. Ergo £ 31-13-00.
Folio 4.
Jan Lambertsz. es schuldich Jan van (Santten) tot Amsterdam die somme van £ 30 ende noch
onbetaelt £ 30.
Tconvent vande Reguliers binnen der Goude moet jaerlicxs vuijtreijcken tconvent van Zoust leggende
buijten Amersfoort die somme van £ 262-06-00. Daer van rest te betaelen twee jaeren scilicdt annis
’72 ende ’73. Ende al noch onbetaelt.
Barent Dirricksz. wonende opten Corten Thijedenwech es schuldich een man wonende tot Vuijtrecht
ter cause van huijshuijr tsiaers £ 7-10-00.
Daer van hem rest te betaelen annis ’72 ende ’73 ende noch onbetaelt. Compt tsamen te betaelen £
15.
Jan Gerrit Stempelsz. heeft zeeckere administratije ende ontfangen vande domheeren tot Vuijtrecht,
bedragende ter somme van (niets ingevuld).
Item heeft tzelffve domheeren noch verleeden voor meester Jan van Noordtwijck zijnen neeff,
volgende zijnder onderteijckeninghe een jaerlicxe rente van £ 33 ende is noch onbetaelt. Ergo £ 33.
Govert Ottensz. van Slingelandt heeft gecocht vande erffgenamen van eenen Mr. Balthen van
Blijenburch doctoer wonende tot Vuijttrecht een stucke lants leggende inde jurisdictie van
Waddincxveen. Daer aen noch resteert te betaelen de somme van £ 200. Daervan meije lestleeden
verscheenen sijn mits hebbende waerborch ende noch onbetaelt £ 100.
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Jan Theeuzoen sloetemaecker es schuldich Grijetgen inde Vijer Heemskinderen tot Amsterdam. Ende
en weet niet hoe veel.
Folio 5.
Maeten Jansz. Moel is schuldich tot Antwerpen aen diversche persoonen ende noch onbetaelt, de
somme van £ 17-19-7½.
Item es noch schuldich meester Huijbrecht Paer ende Jan Willemsz. beijde wonende tot Vuijttrecht,
tsamen £ 67-06-00 ende onbetaelt. Ergo £ 67-06-00.
Item es noch schuldich aen eenen Maerten Colensz. wonende tot Bruijssel die somme van £ 4-18-00
ende noch onbetaelt. Ergo £ 4-18-00.
Item es noch schuldich eenen Pieter Beijert wonende tot Ghendt die somme van £ 8-17-00 ende
onbetaelt. Ergo £ 8-17-00.
Totten voorn. Maerten Jansz. Moel es gevlucht bij eenen Willem Huijgen tot Cappelle een rock, een
boeijen, een bedde, een glaesbaert met wat rommelinghs.
Aernt Hendricksz. inde Cartouw es schuldich eenen Louff Tonisz. tot Amsterdam die somme van £
219 ende seijt dat mijn heere van Zwijeten hem die offgedaen heeft.
Jan Maertsz. es schuldich Louff Tonisz. tot Amsterdam de somme van £ 78 ende onbetaelt. Ergo £
78.
Aeltgen tinnegieters es schuldich Vreederlick Cornelisz. tot Amsterdam die somme van £ 30 ende
onbetaelt. Ergo £ 30.
Sobborch reijckt jaerlijcks vuijt eenen Marritgen zes ponden, verschijnende jaerlicxs Ste. (?) daer van
alsoe sij noch in levende lijffve is, verscheenen sijn twee jaeren scilicit annis ’72 ende ’73.
Item reijct noch vuijt £ 6 tsiaers Marritgen sub, verschijnende St. Jansmisse, rest ’72 ende ’73.
Trijntken Claesdr. laeckencoepster es schuldich Fransken wonende tot tsHertogenbosch ende noch
onbetaelt de somme van £ 60. Ergo noch tontfangen £ 60.
Folio 6.
Aelbert Dircksz. lijndraeijer inde Moelewerff es schuldich eenen Dirck Odolffsz. tot Amsterdam ende
onbetaelt £ 16.
Jacob Willemsz. aent Veerstal es schuldich Aeltgen Witten tot Vuijttrecht van azijn ende onbetaelt £
12-07-00.
Jan Jansz. Diert es schuldich Fransien tot sHertogenbosch ende onbetaelt £ 74.
Daem Jansz. inden Hoorn moet jaerlicxs vuijtreijcken Mr. Aert Collaert tot Vuijttrecht van een lijfrenthe
de somme van £ 5 ende is wel drije jaeren schuldich.
Willem Heijmansz. cuijper met sijn broeders ende susters is schuldich insgelijcks jaerlijcxs een
lijfrenthe den voorn. Collaert, de somme van £ 5, die reste dus om £ 8.
Toentgen Aertsdr. es schuldich vant gunt sij vanden voorn. meester Aert Collaerts weegen ontfangen
heeft de somme van £ 2-02-00, twelck sij desen rentmeester Schawijck betaelt heeft. Ergo in ontfangh
£ 2-02-00.
Meester Gerbrant Adriaensz. de Licht es schuldich eenen Willem Aertsz. van Amsterdam als reste van
meerder £ 2-16-00. Twelck betaelt wordt met £ 24 tsiaers, daer van noch rest annis ’72 ende ’73
meije.
Item es schuldich jaerlicxs eenen meester Claes Jansz. van Amsterdam van een rente spreeckende
op tzelffve huijs daer de voorn. custing off roert, die somme van £ 1-05-00 ende onbetaelt.
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Item es noch schuldich jaerlicxs dvoorn. meester Claes van tzelffde huijs van weegen Catherina
Hendricksdr. een rente van £ 1-05-00.
Dese voorsz. debiteuren heeft hijer van quijtscheldinge van dexcellentije, blijckende bij de copie
auctentijck hier beneffens zijnde.
Folio 7.
Matheus Nouten van Sonnevelt es schuldich de zelfde Mr. Claes tsiaers een rente van £ 1-05-00 ende
is noch onbetaelt. Ergo tsiaers £ 1-05-00.
Jacop Jacopsz. opte Goude es schuldich Cornelis de brandewijnman van Amsterdam die somme van
£ 18 die noch resten dus hier £ 18.
Dirick Jansz. coomen int Wijfstraet es schuldich Jan Heijndricksz. tot Amsterdam ende onbetaelt £ 417-00.
Item es noch schuldich tot Antwerpen aen diversche persoonen ende onbetaelt die somme van £ 400.
Meester Aert Aertsz. met noch vier andere persoonen zijn tsaemen schuldich Joost Willemsz. tot
Amsterdam ter cause van een aenpaert van een huijs, die somme van £ 70.
Twelck betaelt wordt met £ 10 tsiaers, daervan verscheenen es een termijn gevallen Jacobi lestleden
den scilicet anno ’73.
Simon Pietersz. van Alphen es schuldich eenen Pieter Jacopsz. tot Amsterdam die somme van £ 87
die noch rest, dus hier £ 87.
Dirrick Jansz. Loncq es schuldich aen diversche persoonen woonende tot Antwerpen ende onbetaelt
£ 302-04-00.
Item es schuldich binnen Gendt aen diversche persoonen ende onbetaelt de somme van £ 123-03-01.
Item es schuldich binnen Brugghe aen twee persoonen genaempt Maerten de Rijcke ende Robbrecht
Hedo ende onbetaelt de somme van £ 33-11-00.
Arven Jansz. cooperslaeger es schuldich Lijefven Sijmonsz. tot Amsterdam een hondert pont coopers
ende onbetaelt, beloopende tsamen £ 3-13-00.
Die kinderen van Willem Willemsz. opte Gouwe zijn schuldich tot Amsterdam aen diversche
persoonen ende noch onbetaelt, de somme van £ 114.
Folio 8.
Hendrick Wittesz. es schuldich Tonis Vosch tot Amsterdam ende onbetaelt de somme van £ 12.
Clara Cornelisdr. es schuldich eenen Glaude van Antwerpen ende onbetaelt de somme van £ 42.
Geertgen Aertsdr. int Gulden Vlijes reijckt jaerlicxs vuijt aen losrenten van haer huijs daer sij in woondt
eenen Dirrick Willem Nijpersz. tot Vuijtrecht de somme van £ 13-10-00. Daer van rest noch Jacobi ’73
te betaelen.
Leendert Pietersz. lijndraeijer es schuldich Willem Aertsz. van Amsterdam ende noch onbetaelt de
somme van £ 108.
Harman Dirricksz. Starre es schuldich dvoorsz. Willem Aertsz. ende onbetaelt de somme van £ 63-0900.
Helijas Cornelisz. lijndraeijer es mede den voorn. Willem Aertsz. schuldich ende onbetaelt de somme
van £ 23.
Jacop Cornelisz. Corre es schuldich den zelffden Willem Aertsz. de somme van £ 16 ende onbetaelt.
Ergo £ 16.
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Govert Ghijsbertsz. timmerman es schuldich Brechte Jacopsdr. tot Amsterdam ende onbetaelt de
somme van £ 12.
Willem Jacopsz. Appeleeter scheepmaecker es schuldich de selfde Brechte voorsz. ter goeder
reeckeninghe ende noch onbetaelt de somme van £ 14-05-00.
Pieter Fransz. schipper es schuldich Pieter Goessensz. tot Antwerpen ende onbetaelt de somme van
£ 78.
Gerrit Huijbertsz. cum suis es schuldich eenen houtcooper tot Amsterdam.
Item es noch schuldich aen Weijnaemoeije tot Amsterdam.
Ende deese twee perceelen sijn int voorleeden quoeijer niet aengeteijckent hoe veel.
Folio 9.
Jan Dieloffsz. es schuldich Dirrick Willem Nijpersz. tot Vuijtrecht een jaerlicxe rente op sijn huijs
spreeckende van £ 100-10-00.
Daer van rest te betaelen annis ’71, ’72 ende ’73.
Jacop Ariensz. int Sodtgen es schuldich Pieter Goessensz. van Antwerpen ende onbetaelt de somme
van £ 66.
Jacop Jansz. lijndraeijer es schuldich eenen Jan Kijevidt vuijten Veenen bij Vuijtrecht ende onbetaelt
de somme van £ 30.
Item es schuldich Dirrick Harmensz. vuijt Vreelandt volgende zijnen brijeff ende onbetaelt de somme
van £ 96.
Jacob de Vrije es schuldich Willem Block van Weesp ende noch onbetaelt de somme van £ 18.
Meester Arien Schermer es schuldich van weegen Cornelis Thoenisz. de gebuijren vande voorn.
Willem Block ende onbetaelt de somme van £ 200.
Cornelis Jacopsz. tHaentgen es schuldich aen eenen Jan Ghespersz. tot Amsterdam houtcoper ende
onbetaelt de somme van £ 60.
Item es schuldich eenen Cornelis Fransz. duerwaerder geaffuqeerde ende onbetaelt de somme van £
18.
Dirck Woutersz. bouckbinder is schuldich Heinrick Aelbertsz. tot Amsterdam ende onbetaelt de
somme van £ 30.
Pieter Govertsz. borgher tot Amsterdam heeft alhijer aen eeuwijghen renten, soe binnen der steede
van der Goude, Stolwijck ofte Bloemendael, aen verscheijden persoonen bedraegende ter somme
van£ 60 ende sijn tot noch toe ontfangen bij heere Cornelis Gijelisz. deecken van der Goude.
Jan Dirricksz. Loncq es schuldich tAntwerpen aen diversche persoonen ende onbetaelt de somme van
£ 62-11-00.
Folio 10.
Geerte Vroessen weduwe wijlen Sijmon Geenensz. heeft onder haer van weghen Gheen Sijmonsz.
haer soon tot Amsterdam woonende een sijlver vergult vijfftich met vergulde teijcken steenen, een
paer roode cramesije fluweele mouwen met een swartte tabbaert met zijde laecken gemaect. Hier op
heeft de voorsz. weduwe geleendt soe sij zeijt £ 39.
Meester Hendrick Jacopsz. zeepsijeder es schuldich de weduwe van joncheer Jacob Schroots inden
Haeghe geaffuqeerde een jaerlicxe rente van £ 6, verschijnende jaerlicxs St. Jan. Daer van noch rest
te betaelen annis ’72 ende ’73.
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Marritgen Cornelisdr. heeft aenghegeven dat sij jaerlicx betaelt aen die van Vuijtrecht van een renthe
staende op haer huijs de somme van £ 6.
Rest daer van te betaelen annis ’71, ’72 ende ’73.
Dijeuwer Cornelisdr. es jaerlicx schuldich tgilde van St. Eloije ende rest noch ettelijcke jaeren te
betalen de somme van £ 5.
Meester Jan Jacopsz. burghemeester als borghe voor Hendrick Amelsz. sijn swaeger es schuldich
Gheen Sijmonsz. tot Amsterdam de somme van £ 46.
Welcke somme hij oock op renthen onderhouden mach soe hij zeijde.
Dije kinderen van Marritghen Aertsdr. sijn schuldich eenen Jacques Goedunck coopman tot Camerijck
ende onbetaelt de somme van £ 156-14-00.
Folio 11.
Marritgen Willemsdr. es schuldich den zelven Jacques en onbetaelt, de somme van £ 9-12-00.
Trijntgen Mavols es mede schuldich den voorn. Jacques ende onbetaelt, de somme van £ 13-11-00.
Jan Dircksz. Loncq es schuldich derffgenaemen van Willem Zaelen woonende tot Vuijttrecht ter cause
van een custingbrieff van sijn huijs, tsiaers de somme van £ 100.
Daer van rest meije annis ’72 ende ’73 te betalen.
Jacop Paeuw es schuldich aen ettelijcke persoonen tot Middelburch ter cause van wijnen, noch
onbetaelt de somme van £ 66.
Hendrick Tomasz. tot Amsterdam heeft alhijer binnen deeser steede inde Vlaemingstraedt staende
twee huijsskens, daer die dochter van Jacop Jansz. in woont ende moet daer van alle jaers meije
daghen betaelen de somme van £ 18.
Rest anno ’73.
Hendrick Dircksz. tHoeijken es mede schuldich van weegen Weijrdt Claesz. timmerman eenen man
van Amsterdam zeeckere nombre van penningen die betaelt werden met £ 24 tsiaers. Daer van rest
meije ’72 ende ’73. Compt tsamen £ 48. Nijet.
Willem van Schooten coopman tot Antwerpen heeft staende opte Turffmarckt deeser steede vander
Goude een halff huijs, gecomen van eenen Willem Pietersz. broeder van lange Leen de lijndraeijer.
Twelck jegenwoirdich leedich staet.
Adriaen Dirricksz. van Asperen burghemeester heeft betaelt in handen vanden voorleden rentmeester
de somme van £ 24. Dwelcke hij tot Amsterdam schuldich was ende is bij deesen rentmeester hijer in
reeckeningh niet gebrocht, maer versweegen. Ergo hier te vereijsschen off Pieter Holtman deese in
reeckeningh es brengende.
…. somma £ 11-05-00.
Folio 12.
Anderen ontfanck binnen der steede van der Goude zoe vant lantpachten, jaerlijcxe paeijen,
renthen, schulden ende anders, competeerende de geaffugeerde persoonen in steeden, dorpen
ende plaetsen woonende, de ghemeene zaecke noch vijantlijck zijnde.
Inden eersten van Trijntgen Huijbertdr. weduwe wijlen Dirrick Jansz. Smeer es schuldich meester
Cornelis Hendricksz. geaffugeerde van weegen Arijen Dircksz. schipper als reste van meerdere
somme die verschijnen sullen Alre Heijligen, tsiaers de somme van £ 24-02-00 ende is de anno 73
noch onbetaelt. Ergo ontfangen nijet.
Jan Centen opten Turffmarckt binnen der Goude es schuldich dvoorn. Mr. Cornelis ter cause van een
zeijl die somme van £ 18-16-00 verscheenen meije ’70 ende noch onbetaelt. Ergo ontfangen nijet.
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Meester Willem Claesz. eertijts rectoer is schuldich £ 10 tsiaers ter cause dat hij bewoont thuijs vande
Jacoppijnen binnen Dordrecht, staende alhijer binnen deser steede opte Sevenstraet. Ende heeft de
anno ’73 soe met renten als anders nootelijcke reparatijen aen tzelffde huijs verschoeten.
Grijetgen Ariensdr. heeft in huijre tcleijnen huijsken besijden dvoorsz. rectoer, competeerende de
voorsz. Jappijnen ende dat voor £ 3-10-00 tsiaers ende sal verschijnen meije anno ’74. Ergo hier nijet.
Jan Gerritsz. Vroessen es schuldich meester Cornelis Hendricksz. gheaffugeerde een jaerlicxe rente
van £ 9, verschijnende den 9e junij ende es de anno ’73 bij Holdtman betaelt.
Witte Govertsz. heeft gehuijert een huijs ende erffve staende aen die westzijde van die haeven,
competerende Gerrit Cornelisz. gheaffugeerde voor de somme van £ 33 tsiaers. Ende waeren
gevallen meije anno ’73 lestleeden, maer is noch onbetaelt doerdijen de weeskinderen vande voorn.
Gerrit Cornelisz. tzelffde aengeslaeghen hebben, zeggende daer op beweesen te sijn voor haer
moederlijcke erffve. Ergo nijet.
Folio 13.
Aeltgen tinnegieters weduwe wijlen Arien Gerritsz. heeft van mijn rentmeester in huijre genoemen een
huijs ende erffve staende opte Vischmarckt, toebehoorende Willem Cornelisz. de Lange geaffugeerde
voor dit jegenwoerdich jaer expijreerende meije ’74 voor de somme van £ 20. Waer van de
rentmeester Holdtman ghereet ontfanghen heeft £ 10. Compt meije toecomende noch £ 10.
Jan Dircksz. secretaris van mijn heere van Zwijeten es schuldich dvoorsz. Willem Cornelisz. ter cause
dat hij een huijsken in huijre gehadt heeft inden voorleeden jaeren ’72 daer de voorn. Willem
Cornelisz. in competeerde het derde paert.
Arien Aertsz. schoudt heeft in huijre ghehadt den olijmoelen van Cornelis Dirrck Pietersz.
geaffugeerde voor de voorleeden jaere van ’72 voor de somme van £ 3. Ende is bijden voorleeden
rentmeester Holdtman in reeckeninghe gepasseert de somme van £ 3.
Adriana Jans dochter weduwe wijlen Willem van Oestrum es schuldich Willem Jansz. schilder
geaffugeerde de somme van £ 24 tsiaers dije sij hem betaelen moet soe lange hij in levende lijffve es.
Ende over de coope van een huijs staende op Zuercoop ende rest de annis ’72 ende ’73. Ergo alhier
nijet.
Folio 14.
Pieter Willem Meeusz. wonende opte haeven aende oostzijde es schuldich Gerrit Cornelisz. de Lange
geaffugeerde de somme van £ 96 als wesende de laeste penningen ende paeijen van zijn huijs daer
hij nu ter tijt inne woonachtich is, verschenen Meije ’72. Ende mede niet ontfangen duer dien de
weeskinderen vande voorn. Gerrit Cornelisz. dzelffde aengeslaegen hebben, seggende daer op
beweesen te zijn. Ergo nijet.
Adriana Jansdr. weduwe wijlen Cornelis Willemsz. Bondt es schuldich Jan Gerrit Stempelsz.
geaffugeerde van een custing van haer huijs staende aen die Marckt, die somme van £ 60,
verscheenen Lichtmisse ’72 ende noch onbetaelt. Nijet.
Geertgen Aertsdr. weduwe wijlen Ghijsbert Aertsz. waert int Vlijes moet jaerlicxs betaelen eenen
Dirrick Willem Nijpersz. tot Vuijtrecht de somme van £ 13-10-00 ende verscheenen is Jacobi ’72. Ergo
ontfangen alhijer nijet.
Ghijman Ghijsbertsz. vlasman es schuldich Mr. Willem Cock advocaet geaffugeerde ter cause dat hij
vanden zelffde inden jaere ’72 seeckere landen gebruijckt heeft leggende in Sevenhuijsen, die somme
van £ 33, daer op hij gecort heeft van ongelden bij hem verschoeten volgende de cedulle vande
secretaris van Sevenhuijsen, die somme van £ 13-05-00 ende daer en boven den voorleeden
rentmeester in gelde betaelt £ 4-15-00. Compt tsamen ter somme van £ 18 ende de andere reste is bij
desen jegenwoirdigen rentmeester ontfangen. Ergo compt hier in ontfanck £ 15.
Dirrick Jacobsz. Loncq heeft tzijnen huijse een kist met seeckere kerckelijcke ornamenten
competerende tgilde van St. Jacob binnen der Goude ende zeijt dat hem daer tejens competeert van
tzelffve ghilde die somme van £ 48.
Vande huijer vant huijs van Sijmon Ghenesz. weduwe staende folio 17 in Pieter Holtmans rekening es
aldaer vande huijr ’73 verantwoerdt.
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Anderen ontfanck vande geestelijcke ende fugitijven goederen als schulden, renthen,
lantpachten ende anders leggende inde jurisdictie van Bloemendael.
Folio 15.
Inden eersten Jacop Arien Sijmonsz. aende Goutcaede bruijckt ontrent 3½ mergen hoijlants
competerende meester Cornelis Hendricksz. geaffugeerde, voor de somme van £ 14 tsiaers sulcks hij
bij eede presenteert te verclaeren alsoe daer van geen huijrcedullen en zijn, verscheenen ’73 op Petri
ad Cathedram. Ende is de anno ’73 Petri ad Cathedram betaelt den voorleeden rentmeester,
blijckende bij quijtantie daer van gesijen. Rest noch Petra ’74. Ergo hier nijet.
Item de voorsz. Mr. Cornelis Hendricksz. heeft besijden tvoorsz. lant noch vier mergen hoijlants
leggende, daert hoeije bij versuijmen vanden voorleeden rentmeester op blijven staen es ende
onvercocht.
Jan Heij Gerritsz. geaffugeerde heeft aende Goutcaede leggende een hoffsteede met een huijs ende
twee berghen met hoeij ende omtrendt 36 mergen lants. Dwelck hij selffs doen bruijcken heeft ende
tgenodt daer van doen haelen. Ende dit selffde landt is naederhandt verhuijrt geweest als Adriaen
Pietersz. swaeger van Jan Heij Gerritsz., mijn geseijt heeft eenen Jacob Pietersz. van Hillegom die
fugitijff is ende hier gheen borgen. Ergo Pieter Holdtman te vraegen wat borgen hijer van sijn.
Dije kinderen van Weijn Boeijens bruijcken vande voorsz. Jan Heij Gerritsz. geaffugeerde een stucke
lants groot omtrent derde halff mergen voor de somme van £ 30 voor dit loopende jaer van ’73. Ende
zijn gehouden te betaelen Alre Heijlighen deen helft ende Sinte Pieter de reste daer anvolgende
sulcks sij presenteeren bij eede te verclaeren alsoe daer van gheen huijrcedullen en sijn. Ende het
eerste termijn verscheenen Alre Heijligen es bij Pieter Holtman ontfangen, blijckende bij quitantije
ende het anderde termijn is noch onbetaelt. Ergo hijer ontfangen £ 1`5.
Folio 16.
Cornelis Jansz. Raemburgher es noch schuldich dvoorn. Jan Heij Gerritsz. van voorgaende verloopen
renthen ofte pachten volgende twillecoerbouck van Blommendael van date den 3 e septembris anno
1572, de somme van £ 137-17-00. Daer op noch gheene pennijngen ontfanghen en sijn. Ergo nijet.
Dvoorn. Cornelis Jansz. es noch schuldich eenen Jan Pietersz. Korver geaffugeerde ter cause van
een jaerlicxe rente van £ 84 die verscheenen sijn Alre Heijligen ’73. Ende is noch onbetaelt. Ergo nijet.
Item es noch schuldich dvoorsz. Korver mede ter cause van een jaerlicxe renthe twelck mede
verscheenen es als boven, de somme van £ 15. Ende es noch onbetaelt. Ergo nijet.
Dit 8e artijckel es bij Pieter Cornelisz. Holdtman in volder betalinge overgelevert.
De weduwe van Maerten Gerritsz. voor de somme van £ 54, te betaelen meije ’74. Ergo nijet.
Meester Anthonis Verbrugghe eertijts advocaet jegenwoordich pensionaris vander Goude heeft in
Blommendael leggen omtrent 15 mergen lants. Twelck gebruijckt wordt het een vijerde paert bij eenen
Neeltgen Claesdr. weduwe wijlen Jacob Aelbrechtsz. voor de somme van £ 30-07-00. Noch een
vierde paert bij eenen Jacop Meeusz. beijde wonende ter Goude voor £ 31. Ende dander helft wert
gebruijckt bij eenen Dirrick Jacopsz. Boeltgen wonende aende Goutcaede voor £ 52. Ende waeren
verscheenen deen helft Jacobi ende dander helft Mathei anno ’73. Ende hier op heeft de voorn. Dirrick
Jacobsz. Boeltgen betaelt in handen vanden voorleden rentmeester Holdtman £ 25 blijckende bij
quitantie. Ende bij deesen jegenwoerdigen rentmeester es niet ontfangen. Ergo hier nijet.
Folio 18. (folio 17 is niet aanwezig).
Willem Cornelisz. de Lange geaffugeerde heeft staende aende Goutcaede onder de jurisdictie van
Blommendael een turfschuijr met vier diversche schuttingen daerinne. Ende es bijden voorleden
rentmeester den jaer ’73 verhuijrt geweest aen verscheijden persoonen. Dan is bij den selfden
rentmeester niet overgegeven wije ende voor wat prijs die verhuijrt is geweest. Ergo hier nae te
vereijsschen.
Somma £ 66.
Andere Ontfanck vande gheestelijcke ende fugitijffven goederen als schulden, rente,
lantpachten ende anders, leggende onder de jurisdictie ende heerlicheijt vande lande van
Steijn ende de Willens.
Inden eersten Ellert Dircksz. wonende inden lande van Steijn bruijckt van een Catharina Ariensdr.
woonende tot Amsterdam een hoffsteede groot vijerdalff viertel lants ofte 14 mergen voor de somme
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van £ 150. Daer op Petri ad Cathedram anno ’73 hondert vijftich ponden verscheenen waeren. Ende
es bijden voorleeden rentmeester £ 76 ontfangen. Ende bij deesen jegenwoirdigen rentmeester
Schawijck £ 12. Ergo £ 12.
Peije Daenen woonende inden lande van Steijn es schuldich Geen Sijmonsz. wonende tot Amsterdam
of zijn weeskindt een lijffrenthe van £ 48 tsiaers. Daer van St. Jacob annis ’72 ende ’73 noch staet te
betaelen. Ergo nijet.
Jacob Cornelisz. schoudt inden lande van Steijn es schuldich tgilde van St. Pauwels binnen der
Goude een rente van £ 3 tsiaers, verschijnende jaerlicxs Petri ad Cathedram. Ende is ’73 betaelt in
handen van desen jegenwoordigen rentmeester met affcortinghe vanden 12 e penningh als 3½ st.
Compt ergo noch in ontfanck de somme van £ 2-16½-00.
Folio 19.
Maritgen Pancken weduwe wijlen Pancraes Willemsz. wonende inden lande van Steijn bruijckt in
erffpacht van heer Aert Dimmer priester binnen der Goude, een stucke lants groodt omtrent vier
mergen voor £ 26 tsiaers, verschijnende Petri ad Cathedram. Daer van Petri ad Cathedram ’73 es
betaelt in handen van heer Aert Dimmer voersz., blijckende bij quitantie daer van sijnde. Ende rest te
betaelen anno ’74. Ergo nijet.
Dit 5e artijckel es bijden voorleeden rentmeester in volder betaelinghe overgeleevert. Ergo nijet.
Ende de voorleeden rentmeester heeft verhuijrt de vijer mergen vier hondt lants competeerende Mr.
Cornelis Hendricksz. geaffugeerde eenen Wijert Claesz. poirter ter Goude dit voorleden jaer ’73 voor
de somme van £ 31. Te betalen deen helft Jacobi ende dander helft Mathei daer aenvolgende. Ende
is bij den voorleeden rentmeester de rechte helft ontfangen alsoe hij overgelevert heeft als £ 15-10-00.
Ende bij deesen jegenwoirdigen rentmeester niet ontfangen. Ergo nijet.
De voorleeden rentmeester heeft selffs int openbaire gehuijrt omtrent vier mergen lants leggende inde
Willens, competeerende Cornelis Dirricksz. van der Goude geaffugeerde, het jaer van ’73 duijrende
voor de somme van £ 19. Te betalen Jacobi deen gelft ende de rest Mathei daer aen volgende. Ende
de selffde brengt in sijn overgeleverde reeckeninghe deen helft ontfangen. De rest is bij Schawijck niet
ontfangen. Ergo te besijen hoe dat hij sijn reeckeningh sluijtet.
Arien Ariensz. heeft in huijre ghebruijckt van Anna Jacob Molen dochter geaffugeerde een viertel lants
groot omtrendt vijff mergen leggende inde Willens, het jaer ’72 voor de somme van £ 42. Ende dit is
noch onbetaelt. Ergo hier ontfangen niet.
Folio 20.
Dzelffde voorsz. landt leggende inde Willens es weder verhuijrt gheweest int openbaer voor het jaer
van ’73 eenen Jan Kerssen voor de somme van £ 38. Te betalen Jacobi deen helft ende Mathei daer
aen volgende dander helft. Ende is bij den voorleeden Holtman ten vollen betaelt. Ergo hier nijet.
Item de steene camer int lant van Steijn competeert het een derde paert meester Jan Dimmer
advocaet gheaffugeerde ende Claes Dircksz. Craeck woonende tot Amsterdam, mede een derden
paert.
Item dvoorsz. steene camer mitsgaders noch zeven huijssen daer beneffens staende moeten met
malcanderen jaerlicxs vuijtreijcken de somme van £ 10. Ende is noch onbetaelt. Ergo hier nijet.
Anderen ontfanck van renthen, lantpachten, smalrenten ende anders als de kerck van
Sluijpwijck, mitsgaders oick de pastorije jaerlicxs incoemende hebben ende oick eenighe
schulden hebben die den inwoenderen van den zelffde dorpe schuldich sijn eenijghe
gheaffugeerde persoonen ofte die in steeden ende dorpen zijn woonende die ghemeene
zaijcke noch vijantlijck zijnde.
Jacop Jacopsz. Blonck bruijckt in erffpacht vande kerck ende pastorije voorsz. een viertel lants groot
omtrent vier mergen tsiaers voor £ 12-10-00, verschijnende Jacobi deen helft ende dander helft Alre
Heijligen. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijt.
De weduwe van Arien Jansz. Heij bruijct in erfpacht vande kerck ende pastorije voorsz. een viertel
landts groot omtrent drije mergen, tsiaers voor £ 8-10-00, verschijnende Jacobi ende Alre Heijligen.
Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Folio 21.
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Jan Maertensz. in oudt Reeuwijck bruijct in erffpacht alsvooren een viertel lants groot omtrent drije
mergen voor £ 9 van 40 grooten pondt, Jacobi ende Alre Heijligen. Ende is bij deesen jegenwoirdigen
rentmeester Schawijck over de twee voorleeden jaeren als ’72 ende ’73 ontfangen de somma van £
10-10-00.
Rest noch op deese voorsz. jaeren de welcke verscheenen sijn de somme van £ 7-10-00.
Jan Willemsz. schoudt in Heeckendorp bruijct in erffpacht een viertel lants groot omtrent drije mergen,
competerende als vooren, voor de somme van £ 9, verschijnende Jacobi ende Alre Heijlighen. Rest
de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jan Simonsz. in Gravencoop bruijckt in erffpacht als boven vier hondt lants tsiaers voor £ 2,
verschijnende jaerlicxs als boven. Rest de anno ’73. Ergo nijet.
Claes Willemsz. in Heeckendorp bruijckt in erffpacht alsvooren een stucke lants groot omtrent drije
mergen vijer hondt ende een halff tsiaers voor £ 17-10-00, verschijnende alsboven. Rest de annis ’72
ende ’73. Ergo nijet.
Arien Pietersz. bruijckt in erfpacht als vooren een stucke lants groot omtrent drije mergen voor £ 20
tsiaers, verschijnende Jacobi ende Alre Heijligen. Ende rest te betalen annis ’72 ende ’73. Ende hier
op heeft de zelffde Arien Pietersz. voorsz. in reeckening gebrocht blijckende bij de quitantije hier
beneffens, als van weegen de kerck van Sluijpwijck betaelt te hebben na dat hij kerckmeester was aen
verscheijden persoonen wt bevel van mijn heere van Zwijeten, de somme van £ 22-18-00. Rest noch
vorder de anno ’73. Ergo ontfangen hier nijet.
Maerten Ghijsen bruijct in erffpacht alsvooren omtrent 2 margen ende 2 hondt lants, tsairs voor £ 1610-00, verschijnende als boven. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Folio 22.
Willem Dirricksz. van Dam bruijct in erffpacht alsboven een mergen lants voor £ 4-05-00 tsiaers,
verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Willem Gijelisz. aende Lange Weijde bruijct mede in erffpacht uts. een halff mergen lants, leggende
aen die Lange Weijde voor £ 2-10-00 tsiaers. Ende heeft de annis ’72 ende ’73 betaelt in handen van
deesen jegenwoirdigen rentmeester. Ergo hier ontfangen £ 5.
Jan Aertsz. in Reeuwijck bruijckt in erffpacht als vooren een mergen lants voor £ 1-17-00 tsiaers,
verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo hier nijet.
Cornelis Jacopsz. is schuldich de kerck ende pastorije voorsz. tsaemen 10 st. tsiaers, verschijnende
Alre Heijligen, spreeckende op vijff mergen leggende inden Nieuwenb(buurt?). Ende die doot van
Adriaen Wouter Woutersz. huijsvrouwe sal dvoorsz. kerck ende pastorije van tzelve landt noch
jaerlicxs ontfangen. Te weeten de pastoir 7½ st. ende de kerck 5½ st. Des sijn sij gehouden te doen
een eeuwijge memorije Alre Heijligen dach. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
De stede vander Goude es schuldich de voorz. kerck ende pastorije tsiaers £ 6, tsamen verschijnende
Alre Heijligen. Rest annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
De weduwe van Jacob Jacobsz. Blonck es schuldich dvoorsz. kerck ende pastorije een smalrente van
28 st. tsiaers, verschijnende uts. ende heeft de anno ’72 in handen vanden coster betaelt 6 st. ende in
handen van deesen jegenwoirdigen rentmeester 22 st. Ergo hier ontfangen 22 st.
Rest noch de anno ’73.
Folio 23.
Jan Willemsz. schoudt in Heeckendorp es schuldich alsboven een smalrente van 8 st. tsiaers
verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
De weduwe van Mathijs Ariensz. tot Bodegraeffven es schuldich uts. een smalrente van 8 st. tsiaers,
verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
De kerck alleen.
Tonis Aertsz. in out Reeuwijck bruijct een alleen vande voorsz. kerck in erffpacht een viertel lants
groot omtrent 3 mergen tsiaers voor £ 9 verschenen deen helft Jacobi ende dander helft Alre Heijligen.
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Rest de annis ’72 ende ’73. Ende heeft op dese twee voorsz. termijnen betaelt in handen van deesen
jegenwoirdigen rentmeester de somme van £ 3. Ergo hier ontfangen £ 3.
Willem Reijersz. bruijckt in erfpacht alsvooren omtrent negendalff mergen lants siaers voor £ 54,
verschijnende ende resteerende uts. Waer op hij betaelt heeft in handen van deesen rentmeester de
somme van £ 20. Ergo ontfangen £ 20.
Cornelis Jansz. Heij bruijct in erffpacht uts. omtrent 2 mergen lants tsiaers voor £ 5-10-00,
verschijnende Jacobi ende Alder Heijligen ende heeft betaelt in handen van deesen jegenwoirdigen
rentmeester de anno ’72. Ergo £ 5-10-00.
Rest de anno ’73.
Leendert Hendricksz. schoudt vande Vrije Houff bruijckt in erffpacht uts. een mergen lants tsiaers voor
£ 7, verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73 ende heeft hier op betaelt in handen van deesen
jegenwoirdigen rentmeester de somme van £ 2. Ergo ontfangen £ 2.
Rest noch de annis uts. de somme van £ 12.
Folio 24.
Tgemeen landt van Steijn es schuldich dvoorsz. kerck van een rente tsiaers £ 0-09-05, verschijnende
uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Cornelis Luijten heeft gehuijrt vande voorsz. kerck de Blinde wech tsiaers voor 9 st., verschijnende
ende resterende uts. Ergo nijet.
Brant Dirricksz. ende Willem Dirricksz. van Dam zijn jaerlicxs schuldich dvoorsz. kercke, pastoir ende
coster, verseeckert op omtrent 2 mergen lants leggende an sGravecoop, te weeten de pastoir 6 st., de
coster 2 st. ende de kerck £ 1, verschijnende op Beloecken Paesschen. Te betaelen op tverbuerte
vant tzelve landt. Des sijn sij gehouden ten selffven daghe te doen een eeuwijghe memorij. Rest annis
’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jan Ghijsen ende Cornelis Jansz. snijder hebben tsamen gehuijrt vande voorsz. kerck een stucke
lants genaempt de Butterkamp groot omtrent anderhalff merghen voor £ 1-15-00 tsiaers verschijnende
Jacobi ende Alre Heijligen. Ende hebben de anno ’72 betaelt in handen van desen rentmeester. Ergo
ontfangen £ 1-15-00.
Maerten Ghijsen es schuldich dvoorsz. kerck jaerlicx een kaersse ofte 1½ st. daer vooren op Alre
Heijligen dach. Rest annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Derffgenamen van Willem Claesz. zijn mede schuldich dcoorsz. kerck jaerlicxs een kaersse ofte 1½
st. daer voor. Rest uts. Ergo nijet.
De pastorije alleen.
Cornelis Maertsz. in Reeuwijck bruijckt in erffpacht een viertel lants groot omtrendt vier mergen tsiaers
voor £ 12 ende heeft in handen van deesen jegenwoordigen rentmeester de anno ’72 betaelt. Ergo
ontfangen £ 12.
Rest noch Jacobi ende Alre Heijligen de anno ’73.
Willem Dirricksz. van Dam bruijckt in erffpacht omtrent 3 hont lants tsiaers voor £ 3-05-00,
verschijnende ende resterende uts. Ergo nijet.
Folio 25.
Jan Willemsz. schoudt in Heeckendorp bruijckt in erffpacht vanden voorsz. pastorije een viertel lants
groot omtrendt 4½ mergen tsiaers voor £ 10, verschijnende Jacobi ende Alre Heijligen. Rest de annis
’72 ende ’73. Ergo nijet.
De weduwe van Arien Jansz. Heij bruijckt mede uts. in erfpacht omtrent 2 mergen 1½ hont lants
tsiaers voor £ 9, verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Cornelis Jansz. snijder bruijckt in erffpacht uts. 2 mergen 2 hont lants tsiaers voor £ 10, verschijnende
uts. Rest noch de anno ’71, £ 4 ende de geheele jaeren ’72 ende ’73. Ergo nijet.
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Pieter Dirricksz. bruijckt mette voorsz. pastoir omtrent 6½ mergen landts daert pastoirs huijs op staet.
Daer van hij jaerlicxs voor sijn portije betaelt £ 6, verschijnende Jacobi ende Alre Heijligen. Rest de
annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Wouter Pietersz. in Heeckendorp bruijckt ende huijrt vande voorsz. pastorije omtrendt ses mergen
lants tsiaers voor £ 10 ende 2 meijtsche kaessen, verschijnende jaerlicx Alre Heijligen. Ende heeft de
anno ’72 betaelt in handen van desen jegenwoirdigen rentmeester vuijtgesondert die twee kaessen.
Ergo ontfangen £ 10.
Rest noch de anno ’73 ende die twee voorsz. kaessen ende moeten nu vier kaessen.
Jan Claes Bruggesz. huijrt jaerlicx vande voorsz. pastorije 3½ mergen lants voor £ 7 en 2 kaessen,
verschijnende ende resteren uts. Ergo nijet.
Pieter Dirrick Jorisz. es schuldich dvoorsz. pastorije van een smalrente tsiaers 4 st., verschijnende
Jacobi ende Alre Heijligen. Ende heeft betaelt in handen van desen rentmeester over die 2 jaeren 8 st.
De weduwe van Arien Jansz. Heij es mede schuldich uts. van een smalrent tsiaers 6 st.,
verschijnende ende resteren uts. Ergo nijet.
Folio 26.
Maerten Ghijssen es mede schuldich tsiaers van een smalrenthe dvoorsz. pastorije 2 st.,
verschijnende ende resterende uts. Ergo nijet.
Item es noch schuldich van een smalrent een half st. tsiaers, verschijnende ende resterende uts. Ergo
nijet.
Dirrick Fransz. es schuldich dvoorsz. pastorije ter cause van een rent staende op sijn hoffsteede van £
2-16-00 tsiaers, verschijnende meije. Daer van rest annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Cornelis Maertensz. es schuldich dvoorsz. pastorije tsiaers 4 st. van een rent spreeckende van
omtrent seven mergen lants leggende in Schoenbrouck, verschijnende meije. Ende heeft de annis ’72
ende ’73 in handen van deesen jegenwoordigen rentmeester betaelt. Ergo ontfangen 8 st.
Aert Backer tot Bodegraeven es schuldich dvoorsz. pastorije jaerlicxs 2½ st., verschijnende uts. Ende
heeft de annis ’72 ende ’73 betaelt. Ergo ontfangen 5 st.
Dije Ccollatije broeders convent binnen der Goude es jaerlicxs schuldich dvoorsz. pastorije een halffve
st., verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Tomas Dirricksz. van Bodegraeffven es schuldich dvoorsz. pastorije siaers 6 st. van een rente
verschijnende uts. Ende heeft bij eede verclaert betaelt te hebben in handen vanden pastoir de anno
’72 ende in mijnen handen de anno ’73. Ergo ontfangen 6 st.
Ghijsbert Ariensz. in Sluijpwijck es ghehouden dvoorsz. pastorije jaerlijcxs vuijttereijcken ten tijden als
boven 1½ st. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Somme £ 87-00-06.
Anderen ontfanck van renten, erffpacht ende landtpachten geleegen inde voorsz. jurisdictie
competeerende meester Gerrit Hendricksz. geaffugeerde.
Inden eersten Harman Dirricksz. es schuldich dvoorn. meester Gerrit van erfflicke pacht tsiaers £ 36,
verschijnende deen helft Jacobi ende dander helft Petri ad Cathedram daer aen volgende. Rest annis
’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Folio 27.
Item is schuldich dvoorn Mr. Gerrit tsiaers een renthe van 42 st., verschijnende Alre Heijligen. Rest
annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Pieter Dirrick Jansz. inde Sluijpwijck es schuldich dvoorn. Mr.Gerrit van erfflijcke losrenten tsiaers £ 6,
verschijnende inde aprille. Rest annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jacop Willemsz. in Gravecoop bruijckt vande voorn. Mr. Gerrit een hoffsteede met seecker lant daer
toe tsiaers voor £ 42, verschijnende Petri ende Jacobi. Rest annis ’71, ‘2 ende ’73. Ergo nijet.
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Jan Dirrixksz. in Gravecoop bruijckt vande voorn Mr. Gerrit in erffpacht 7 mergen landts tsiaers voor £
7, verschijnende ende resterende uts. Ergo nijet.
Item bruijckt noch vanden voorsz. Mr. Gerrit in erffpacht omtrent 7 mergen voor £ 11 tsiaers,
verschijnende ende resterende uts. Ergo nijet.
Arien Pietersz. bruijckt vande voorn. Mr. Gerrit in erffpacht omtrent zes mergen lants tsiaers voor £ 20,
verschijnende uts. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
De weduwe van Arien Jansz. Heij es schuldich dvoorn Mr. Gerrit van landtpacht tsiaers die somme
van £ 25, verschijnende uts. Rest de annis ’71 ende ’72. Ergo nijet.
Maerten Ghijssen bruijckt van meester Gerrit voorsz. in erffpacht seeckere mergen lants voor de
somme van £ 13-04-00 siaers, verschijnende Petri ende Johannis. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo
nijet.
Jacop Dirrick Brandtsz. bruijckt in erffpacht vande selffde Mr. Gerrit omtrent ses margen landts tsiaers
voor £ 17, verschijnende Jacobi ende Martini daeraen volgende. Ende heeft verclaert in handen van
deesen jegenwoirdighen rentmeester in forma debiti jucamenti over het jaer ’71 betaelt te hebben in
handen van Mr. Gerrit de somma van £ (5) ende noch in handen van deesen rentmeester
jegenwoirdich £ 5. Ergo ontfangen £ 5.
Folio 28.
Rest noch over die drije jaeren als ’71, ’72 ende ’73, £ 41.
Die gemeen buijren van Ravensburg ende Sluijpwijck hebben gehuijrt van dvoorn. Mr. Gerrit zijn
hennip thijende over Sluijpwijck voorsz. voor de somme van £ 16-10-00 tsiaers, verschijnende Jacobi
ende Martini. Rest de annis ’72 en ’73. Ergo nijet.
Harman Dirricksz. Heij es schuldich dvoorn. Mr.Gerrit een jaerlicxe rente van £ 8-05-00, verschijnende
Alre Heijligen. Rest de annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jacop Jacopsz. Blonck es schuldich den voorn. Mr. Gerrit een jaerlicxe rente van £ 7-10-00,
verschijnende uts. Rest de annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Simon Sijbrandtsz. bruijckt vande voorn. Mr. Gerrit in erffpacht omtrent zes mergen lants voor £ 22,
verschijnende Jacobi ende Martini daer aen volgende. Rest annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Claes Dirricksz. schoudt tot Sluijpwijck bruijckt vanden voorn. Mr. Gerrit in erffpacht eenen hoffsteede
met omtrent 16 mergen landen voor de somme van £ 33 tsiaers, verschijnende uts. Rest annis ’71, ’72
ende ’73. En es bijden voorn. Mr. Gerrit ontfangen de anno ’71, £ 10 ende dandere reste noch
onbetaelt. Ergo nijet.
De weduwe van Pieter ouwe Jansz. gheeft jaerlicx aen renthe eenen Oth van Steensel inden Haeghe
geaffugeerde de somme van £ 10, verschijnende Jacobi ende heeft betaelt in handen van desen
rentmeester de anno ’73 de somme van £ 10. Van welcke somme de rentmeester den aenbrenger het
vierde paert gegheven heeft, volgende tplaccaet daer van zijnde. Ergo hier maer £ 7-10-00.
Somme £ 12-10-00.
Folio 29.
Anderen ontfanck van alsulcke renthen, lantpachten ende smalrenten als de kerck van
Reeuwijck heeft jaerlicxs ancomende.
Inden eersten Huijch Pietersz. es schuldich dvoorsz. kerck een jairlicxe rent van £ 6 tsiaers
verseeckert op zijn hoffsteede leggende in Bloemmendael, verschijnende Lichtmis. Rest annis ’72, ’73
ende ’74. Ergo nijet.
Aert Jan Aertsz. es schuldich dvoorsz. kercke een jaerlicxe rente van £ 2-02-00, verijpotequeert op
zijn hoffsteede in Out Reeuwijck. Ende heeft betaelt in handen van desen jegenwoordigen
rentmeester de anno ’72. Ergo ontfangen £ 2-02-00.
Anthonis Aelbrechtsz. es schuldich de voorsz. kerck een rente van £ 5-10-00 siaers verploegen op sijn
hoffsteede leggende bezijden de Houf, verschijnende Martini ende heeft betaelt in handen vande
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kerckmeesters, blijckende bij quitantije hier beneffens de somme van £ 5-8-00. Noch in handen van
deesen jegenwoirdigen rentmeester de somme van £ 5-12-00 sulcks dat hier betaelt is annis ’72 ende
’73. Ergo £ 5-12-00.
Pieter Jan Molsz. in Out Reeuwijck es schuldich dvoorsz. kerck een renthe van £ 1-08-00, verseeckert
op zijn hoffsteede leggende in Out Reeuwijck voorsz. verschijnende Lamberti ende heeft de anno ’72
betaelt in handen van deesen rentmeester. Ergo £ 1-08-00.
Rest noch ’73.
Pieter Jan Molsz. is noch schuldich dvoorsz. kerck een jaerlicxe rente staende in Out Reeuwijck op
sijn hoffsteede £ 10, verschijnende Lamberti. Rest de anno ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jacob Jan Aertsz. in Out Reeuwijck es schuldich dvoorsz. kerck van een jaerlicxe renthe van £ 3
tsiaers, verschijnende jaerlijcxs Alre Heijligen. Rest de annis £ 72 ende ’73. Ergo nijet.
Item es noch schuldich dvoorsz. kerck ter cause van een stucke lants genaempt den Thuijn jaerlicxs
de somme van £ 2-10-00, verschijnende Alre Heijligen. Rest annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Folio 30.
Tgodtshuijs van Sluijpwijck noet jaerlicx betaelen van renthe 14 st. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo
nijet.
Pieter Meeusz. es jaerlicx schuldich dvoorsz. kerck een smalrente van 12 st. Dan heeft getoont den
brijeff gecasseert te sijn. Ergo dit nijet.
Pieter Wermboudtsz. es schuldich dvoorsz. kerck alle jaers volgende register £ 0-01-06. Rest de annis
’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jonge Jan Daenen woenende inden Tempel es mede dvoorsz. kerck schuldich £ 0-01-06 van een
smalrenthe volgende tregister. Rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Noch heeft dvoorsz. kerck omtrendt een mergen lants gelegen bij Pieter Boeijensz. opt Nieudorp daer
thoeij de anno ’72 vercocht es eenen Jaep Meeusz. voor £ 2-05-00, rest noch te betalen. Ergo nijet.
Dit zelffde perceelken heeft gebruijckt voor tjaer ’73 een Jan Coster, dan Pieter heeft nijet aen
gheteijckent voer hoe veel ende is noch niet ontfangen. Ergo nijet.
Noch heeft dvoorsz. kerck omtrendt een mergen lants daer de Middelburgher kaede op leijt. Dewelck
Meeus Dircksz. in Meerburger gebruijckt heeft. Ende is de anno ’72 thoeij daer van vercocht voorde
somme van £ 1-05-00 maer noch niet ontfangen. Ergo nijet.
Dit heeft Pieter Holdtman weder verhuijrt anno ’73 eenen Aert Jacobsz. in Reeuwijck. Dan niet gestelt
voor hoe veel ende niet ontfangen. Ergo nijet.
Noch heeft dvoorsz, kercke een thuijntgen groodt omtrent anderhalff hont lants leggende inden
Tempel naest lant van Hendrick Jan Heijen ende es tzelffde omme de vijf off ses jaeren eens haubaer
maer voor dees tijt nijet.
Anderen ontfanck vande papelijcke proeven incompsten ofte smalrenten competerende de
pastorije van Reeuwijck, verschijnende jaerlicx op drije termijnen als st. Jacob, St. Lambert
ende Alre Heijligen ende zijn den pastoir betaelt tot den jaere ’73.
Folio 31.
Jan Pietersz. Raemburger es schuldich dvoorsz. pastorije jaerlicx £ 0-01-01. Rest te betaelen nijet.
Meeus Dircksz. van Raemburch es schuldich 3½ penn. Rest uts. Ergo nijet.
Pieter Vredericksz. in Raemburch £ 0-02-01 tsiaers. Ergo nijet.
Harper Jansz. es jaerlicx schuldich 2 penn. uts. Ergo nijet.
Huijch Pietersz. Houck es schuldich 3 penn. uts nijet.
Pieter Ariensz. es schuldich 6½ penn. uts nijet.
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Jan Maertsz. bij de kerck is schuldich £ 0-13-3½ uts nijet.
Thijs Meeusz. es jaerlicx schuldich £ 0-02-01 uts nijet.
Jan Claesz. Heij es schuldich £ 0-01-02 uts nijet.
Hendrick Jansz. buijrman tsiaers 3 st. uts. nijet.
Pieter Wemboudtsz. es schuldich £ 0-03-06 uts. nijet.
Claes Ariensz. es schuldich £ 1-05-00 uts. nijet.
Pieter Boeijensz. £ 0-13-003 uts. nijet.
Pieter Wermboutsz. 4 st. uts. nijet.
Jacob Jan Aertsz. £ 0-04-01 uts. nijet.
Jonge Jan Maertsz. 3 penn. uts. nijet.
Aert Jan Aertsz. £ 0-14-03 uts. nijet.
Hendrick Jan Aertsz. £ 0-03-02 uts. nijet.
Arien Harmensz. 11 st. uts nijet.
Jonge Panck £ 0-02-2½ uts. nijet.
Steven Jansz. 6 st. uts. nijet.
Jan Jansz. Versloot 2 st. uts.
Cornelis Beuijensz. £ 0-03-1½ uts. nijet.
Dirrick Gerritsz. £ 0-08-01 uts. nijet.
Jan Dirrick Claesz. 3 penn. uts. nijet.
Cornelis Boeijensz.3 penn. uts. nijet.
Simon Dirricksz. 1½ penn. uts. nijet.
Jan Ghijsbertsz. Col £ 0-01-02 uts. nijet.
Claes Jan Dirricksz. Heij £ 0-01-02 uts. nijet.
Folio 32.
Willem Reijersz. 1 penn. uts. nijet.
Die weduwe van Walich Dirricksz. es schuldich 1 penn. uts. nijet.
Pieter Dirrick Walichsz. £ 1-06-03 uts. nijet.
De weduwe van Arien Jan Dircksz. Heij £ 0-02-01 uts. nijet.
Maerten Ghijssen £ 0-04-02 uts. nijet.
Jacop Jansz. Benscooper £ 0-01-01 uts. nijet.
Cornelis Jansz. 3 st. uts. nijet.
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Dat godtshuijs van Sluijpwijck ende de proeven tsaemen 2 penn. uts. nijet.
Maerten Ghijssen £ 0-03-03 uts. nijet.
Neel Ghijssen ofte Neel Ghijs Pietersz. £ 0-07-02 uts. nijet.
Hendrick Pietersz. en J aep Bloncken weduwe tsaemen £ 0-08-01 uts. nijet.
Jacob Woutersz. 1 penn. uts. nijet.
Tgodtshuijs van Sluijpwijck £ 0-04-02 uts. nijet.
Gerrit Jansz. £ 0-02-01 uts. nijet.
Arijen Ghijsbertsz. £ 0-03-03 uts. nijet.
Joest Beuckelsz. 3 penn. uts. nijet.
Jan Rutger ende Neel Sijmonsz. tsaemen £ 0-02-01 uts. nijet.
Jan Jansz. Peetoem £ 0-01-02 uts. nijet.
Jonge Jan Maertensz. £ 0-02-03 uts. nijet.
Frans Dirricksz. 5 st. uts. nijet.
Gerrit Aertsz. van Bodegraeven 3 st. uts. nijet.
Marritgen Gerrits spindeeckens weduwe 3 penn. uts. nijet.
Lijesbeth Sijmons weduwe 6 st. uts. nijet.
Cornelis Maertsz. £ 0-02-01 uts. nijet.
Pieter Meeusz. £ 0-04-02 uts. nijet.
Item noch £ 0-03-02 uts. nijet.
Hendrick Jansz. buijrman 3 st. uts. nijet.
Jacop Meeusz. £ 0-01-3½ uts. nijet.
Willem Fransz. 26 st. uts. nijet.
Dvoorsz. pastorije heeft noch spreeckende op de hoffsteede van Persijn tsiaers £ 0-04-02 uts. nijet.
Folio 33.
Pieter Vredericksz. in Raemburch siaers £ 0-02-02 uts. nijet.
Meeus Diricksz. £ 0-03-03 uts. nijet.
Anthonis Aelbertsz. 2 penn. uts. nijet.
Anthonis Aertsz. £ 0-02-06 uts. nijet.
Jan Hendricksz. £ 0-18-4½ uts.nijet.
Jan Jansz. Bujtenwech £ 0-02-03 uts. nijet/
Hendrick Aert Willemen £ 0-04-02 uts. nijet.
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Jan Diricksz. bruijct in huijre vande papelijcke proeven tot Reeuwijck een hondt kenniplants, noch
derde halff mergen weijlants tsaemen tsiaers voor de somme van £ 26, verschijnende op twee
termijnen als Jacobi ende Alder Heijligen elcke reijs de gerechte helft vandien, daer van rest te
betaelen annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Item es noch schuldich vanden thuijn daer sijn huijs opstaet competerende dvoorsz. papelijcke
proeffven tsiaers de somme van £ 1-15-00, verschijnende uts. Rest annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jan Maertsz. in Reeuwijck aende kerck bruijckt in huijre vande voorsz. pastorije een kennip werffve
voor £ 1-10-00, verschijnende uts. Rest mede uts. Ergo nijet.
Anthonis Aertsz. bruijckt in huijre vande voorsz. pastorije omtrent 10 hont lants voor de somme van £
4-10-00 tsiaers, verschijnende ende resterende uts. Ergo nijet.
Leendert Lubbrechtsz, ofte sijn weduwe es schuldich dvoorsz.pastorije van een proeven ofte renthe
tsiaers een philips bourgoensche schildt, naer wtwijssen den brijeff daer van zijnde, verschijnende
ende resterende uts. Ergo nijet.
Jan Hendricksz. es schuldich de kerck van Middelburch een rente van 10 st. siaers ende verschijnt
deene helft Kersmisse ende dander helft Lichtmis daer aen volgende. Ende heeft de anno ’72 in
handen van deesen jegenwoordigen rentmeester betaelt. Ergo ontfangen 10 st.
Folio 34.
Rest noch de anno ’73.
Anthonis Aelbertsz. bruijckt vande pastorije van Reeuwijck omtrent 3 mergen lants voor £ 8-10-00
tsiaers, verschijnende Jacobi ende Alder Heijlighen daer aen volgende ende rest de annis ’72 ende
’73. Ergo nijet.
Jan Aertsz. es schuldich de pastoir ende kerck van Sluijpwijck van zijn proeven £ 0-18-06 tsiaers,
verschijnende Lichtmis ende Kersmis elcke reijs de helft ende rest de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Jan Cornelisz. bruijckt een hoffsteede met zeeckere mergen lants competerende Mr. Jacop Persijn
geaffugeerde voorde helft vande vruchten. Daervan de voorn. Jan Cornelisz. reeckening moste doen
Kerssmis voorleeden. Ende noch nier gedaen. Ergo hier nijet.
Cornelis Maertsz. es schuldich aen een weduwe tot Montfoort een renthe van £ 12 tsiaers,
verschenen ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Somma £ 9-12-00.
Anderen ontfanck van renten, lantpachten, smalrenten ende andere incompsten competerende
de kerck ende pastorije van Moordrecht ende Gouderack, mitsgaders alsulcke goederen als de
geaffugeerde ende persoonen in plaetsen woonende de gemeene zaicke noch vijantlijck zijnde,
daer onder leggende hebben.
Inden eersten Jaepgen Pieter Brandtsz. moet jaerlicx vuijtreijcken heer Jacop ende heer Clement
vander Goude ghebroeders geaffugeerde een lijffrenthe van £ 9 tsamen verscheenen annis ’72 ende
’63 ende onbetaelt. Ergo nijet.
Claes Meeusz. bruijckt van joffrouwe Hillegondt Brundt van Leijden geaffugeerde de nombre van
vierdalff mergen weijlants ende hoeijlants voer de somme van £ 21-10-00. Ende heeft betaelt in
handen van deesen jegenwoirdigen rentmeester op reeckeninge £ 6 waer van de rentmeester
gegeven heeft den aenbrenger het gerechte vierde paert volgende tplaccaet daer van sijnde als £ 56½-00. Blijft hier noch 12½. Ergo ontfangen 12½ st.
Folio 35.
Jacob Jansz. bruijckt vande voornoemde joffrouwe Brundt seven mergen anderhalff hont hoijlants
ende weijlants met een kennipwerff tsiaers voor £ 48. Waerop de voorsz. Jacob betaelt heeft in
handen van den voorn. rentmeester op reeckeninge £ 12. Ende heeft de rentmeester den aenbrenger
gegeven de gerechte vijerde paert als £ 12 sulcks dat hij van deesen niet over ontfangen en heeft.
Ende rest dese beijde voorsz. perceelen de annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Dirrick Pietersz. es schuldich aende kercke memorije 6 st. tsiaers, vervallen annis ’72 ende ’73. Ergo
nijet.
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Jaepgen Pieter Brandtsz. es schuldich aen memorije inden voorsz. kercke £ 1-08-02 gevallen ’72
ende ’73. Ergo nijet.
Enghel Pietersz. schoudt es mede schuldich uts. 6 st. Ergo nijet.
Cornelis Bouwensz. ad idem £ 2-03-00 uts. nijet.
Brandt Ariensz. ad idem £ 0-3-02 uts. nijet.
Leendert Tonisz. es schuldich van smalrenten 6 st. siaers uts. nijet.
Simon Dirricxz. es schuldich vande voorsz. kercke memorije £ 0-02-2½ uts. nijet.
Jan Ariensz. ad idem £ 0-02-02 uts. nijet.
Brandt Claesz. ad idem £ 1 uts. nijet.
Jacop Gerritsz. cum suis schuldich heer Dirrick de Bruijn ter cause van een lijffrent van £ 3 tsiaers,
verschenen ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Adriaen Dircksz. es schuldich aende voorsz. kercke memorien tsiaers 18 st. uts. nijet.
Willem Tonisz. es schuldich de pastoir tot Moordrecht £ 0-02-02 uts. nijet.
Jacob Aelbertsz. ad idem £ 0-02-02 uts. nijet.
Trijn Tonis ad idem £ 0-02-02 uts. nijet.
Folio 36.
De gebuijren van Middelblock 4½ st. uts. nijet.
Dije buijren van Cattendijck zijn mede schuldich aen memorien inde voorsz. kercke £ 2-00-01 uts.
nijet.
Willem Jorisz. ende Willem Centen sijn tsaemen schuldich vande dijncxdaechsche misse £ 2 uts. nijet.
Item sijn noch schuldich aen smalrenten £ 0-03-02 uts. nijet.
Cornelis Brandtsz. cum suis is schuldich 18 st. uts. nijet.’
Adriaen Cornelisz. is schuldich van een smalrente £ 0-02-02 uts. nijet.
Pieter Pietersz. weduwe ad idem £ 0-02-02. uts. nijet.
Dirck Pietersz. ad idem £ 0-02-02 uts. nijet.
Clais Dircksz. es schuldich aen memorien 17 st. uts. nijet.
Cent Aertsz. van smalrenten £ 0-02-02 uts. nijet.
Idem de pastorije £ 0-03-03 uts. nijet.
Barbara Nannen es cum suis schuldich de pastoroir 5 st. uts nijet.
Eodem es noch schuldich de kerck van een smalrente 5 st. uts. nijet.
Jan Oliviersz. es schuldich het weeskindt van Jan de Bonser geaffugeerde £ 12 aen een lijffrente
tsiaers gevallen ’72 ende ’73 uts. nijet.
Jan Goessensz. es schuldich de pastoer tot Moordrecht £ 0-03-01 uts. nijet.
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Idem es noch de kercke memorien £ 0-01-02 uts. nijet.
Arien Jacopsz. es schuldich de kerckelijcke memorijen £ 0-15-01 uts. nijet.
Dirrick Jansz. aen smalrenten 7 st. uts. nijet.
Thijs Pietersz. ende Aelewijn Bouwensz. sijn tzaemen schuldich 2 st. uts. nijet.
Alewijn Bouwensz. es schuldich aen papelijcke renten £ 0-02-02 uts. nijet.
Thijs Willemsz. jaerlicx 2½ st. uts. nijet.
Jan Thijsz. es schuldich £ 0-02-02 uts. nijet.
Folio 37.
Idem noch aen smalrenten £ 0-01-03 uts. nijet.
Claes Meeusz. es jaerlicx schuldich aen kerckelijcke memorijen £ 0-14-06 uts. nijet.
Dirrick Jansz. Borst es schuldich 31 st. tsiaers uts. nijet.
Claes Jansz. es schuldich jaerlicx £ 0-03-01 uts. nijet.
Dije gebuijren van tVeerstal zijn jaerlicxs schuldich 17 st uts. nijet.
Item sijn noch schuldich aen smalrenten £ 0-02-02 uts. nijet.
Willem Reijersz. jaerlicx 15 st. uts. nijet.
Balich Nouten kinderen £ 2-02-00 uts. nijet.
Bouwen Jansz. kinderen £ 0-34-03 uts. nijet.
Trijn Woutersdr. jaerlicxs 14 st. uts. nijet.
Gerrit Cornelisz. ende Trijn Woutersdr. zijn tsamen schuldich de kerck ter Goude 15 st. uts. nijet.
Willem Dircksz. de memorije 23 st. nijet.
Pouwels Thoenisz. kinderen zijn schuldich de kercke memorije tot Moordrecht 10 st. tsiaers uts. nijet.
Claes Leendertsz. £ 0-03-1½ uts. nijet.
Marritgen Meeusdr. 28 st. uts. nijet.
Jaep Ariensz. 14 st. uts. nijet.
Cornelis Jansz. 10 st. uts. nijet.
Thomas Ghijsbertsz. es schuldich die pastoir tot Stolwijck de somme van £ 1-10-00 tsiaers gevallen
annis ’72 ende ’73 uts. nijet.
Daen Jansz. de kerck van Moordrecht 10 st. uts. nijet.
Jonge Jaep Jansz. £ 0-11-01 uts. nijet.
Cornelis Huijbertsz. £ 0-05-03 uts. nijet.
Bartholomeus Hendricksz. £ 0-02-02 uts. nijet.
Claes Jacopsz. es schuldich aende memorijen inde kerck van Moordrecht die somme van £ 1 uts.
nijet.
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Huijch Hendricksz. £ 0-01-3½ uts. nijet.
Folio 38.
Aert Pietersz. 3 penn. uts. nijet.
Jacop Dirricksz. bruijckt Claes Jacopsz. wonende tot Amsterdam een hoffsteede met omtrendt 8
mergen landts voor £ 84 tsiaers, verschenen Petri ad Cathedram ’73 ende ’74. Ende es noch
onbetaelt. Ergo nijet.
Jan Olijviersz. ende Engel Olijviersz. zijn tsaemen schuldich Onsse Lijeff Vrouwe cappelle binnen der
Goude een losrente van £ 4-04-00 tsiaers, verschenen den 24e martij. Rest annis ’73 ende ’74. Ergo
nijet.
Jan Ariensz. es schuldich van sijn hoffsteede de kerck van Moordrecht 3½ penn. tsiaers uts. nijet.
Dirrick Jacopsz. 1 st. uts. nijet.
Engel Olijviersz. op sijn hoffsteede £ 0-01-3½ uts. nijet
Inge Jan Dirricksz. weduwe £ 0-02-1½ uts. nijet.
Neeltgen Jans weduwe es schuldich £ 0-01-03 uts. nijet.
Ellert Willemsz. 17 st. uts. nijet.
Jan Olijviersz. van memorijen £ 1-08-02 tsiaers uts. nijet.
Thomas Ghijsbertsz. 2 st. uts. nijet.
Anderen ontfanck vande gheestelijcke ende gheaffugeerde goederen als schulden, renten,
lantpachten ende anders, leggende inde jurisdictie van Brouck ende Thuijl.
Inden eersten heeft Gerrit Beuckelsz. tot Leijden gheaffugeerde leggende in Brouck ende Thuijl drije
mergen lants naest eenen Jan Heij Gerritsz., dwelck gebruijckt werdt bij eenen Pieter Adriaensz. de
Licht voor £ 33 tsiaers, verschijnende Petri ad Cathedram. Daer van rest te betalen ’73 ende ’74. Ergo
nijet.
Dzelffde Gerrit Beuckelsz. ofte zijnen erffgenaemen mede geaffugeerden hebben leggen inde voorsz.
jurisdictie naest dvoorsz. landt noch vijff mergen. Dwelck gebruijckt wordt bij eenen Ghijsbert
Cornelisz. olijslaeger voor £ 50 tsiaers, verschijnende ende resterende uts. Ergo nijet.
Folio 39.
Jan Gerrit Stempelsz. gheaffugeerde heeft leggen in Brouck ende Thuijl voorsz. drije mergen een hont
lants naest Marritgen Jacob Moelendr. ende werdt gebruijckt bij eenen Jop Pietersz. voor de somme
van £ 44 tsiaers, verschijnende ende resterende uts. Ergo nijet.
Marritgen Jacop Moelendr. geaffugeerde heeft mede aldaer leggen elff hondt lants naest Jan Gerrit
Stempelsz. dewelck gebruijckt wert bij eenen Aert Steevensz. voor 25 jaar, verschijnende uts. Rest de
annis ’72, ’73 ende ’74. Ergo nijet.
Meester Hendrick burghemeester tot Amsterdam heeft mede aldaer leggen 2 mergen landts ende wert
gebruijckt bij eenen Jop Pietersz. voor £ 22 tsiaers, verschijnende Petri uts. Rest Annis ’72, ’73 ende
voorder. Ergo nijet.
Deese naebeschreven persoonen moeten jaerlicx aende ijssere cappelle vande heere van
Beloijs betaelen van elcke mergen lants leggende in Brouck ende Thuijl een croon van 24 st.
sulcks hier nae volcht, verschijnende jaerlicx op Bamisse. Rest de anno ’73.
Inden eersten Pluen Huijgensz. bruijckt zes mergen een hont lants, die mergen 14 st. uts. Compt ter
somme van £ 3-12-00 tsiaers ende is bij deesen jegenwoirdigen rentmeester ontfangen over tjaer ’72.
Ergo ontfangen £ 3-12-00.
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Sweer de brouwersknecht bruijckt vijff mergen vier hondt landts, comt £ 7-04-00 ende heeft de anno
’72 betaelt in handen vanden cappellaen daer van zijnde. Ende de anno ’73 in handen vanden
voorleeden rentmeester als Holdtman. Ergo bij deesen nijet.
Folio 40.
Arijen Dircksz. van Asperen gheeft mede jaerlicxs op zijn landt gheleegen in Brouck en Thuijl bij der
Goude de somme van £ 7-04-00, verschijnende Bamisse ende heeft betaelt in handen vanden voorn.
cappellaen de anno ’72 ende in handen van deesen jegenwoirdigen rentmeester de anno ’73. Ergo
ontfangen £ 7-04-00.
Dirrick Jansz. coster es schuldich van vijff mergen vijff hondt lants de somme van £ 6-18-00 ende
heeft betaelt in handen vanden voorn. cappellaen de anno ’72 ende in handen van deesen
jegenwoirdigen rentmeester de anno ’73. Ergo £ 6-18-00.
Marritgen van Bodegraeffven es schuldich van 2 mergen vijf hont lants geleegen mede in Brouck ende
Thuijl bijder Goude de somme van £ 7-08-00 ende heeft betaelt in handen vanden voorleden
rentmeester, blijckende bij die quitantijen hijer beneffens zijnde. Ergo hijer nijet.
Daen Willemsz. es schuldich van 2 mergen vijff hont lants oick mede aldair geleegen de somme van £
3-16-00 ende is mede betaelt in handen vanden voorleeden rentmeester. Ergo hier nijet.
Somma £ 18-06-06.
Anderen ontfanck vande incompsten vant convent vande Magdaleenen als renten, lantpachten,
schulden ende anders volgende huerluijder register.
Eerst vande landtrenten.
Inden eersten heeft tzelffde convendt spreeckende opt gemeen landt van Bloemendael 21 st. tsiaers,
verschijnende St. Maertens dach. Rest de annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Noch opt gemeen landt van Sluijpwijck 15 st. tsiaers, verschijnende St. Matheus. Rest uts. Ergo nijet.
Noch opte hooffsteede van Jacob Wallicxsz. leggende int noorteijnde van Waddincxveen aende
Goutcaede £ 12. Ende wert betaelt bij eenen Dirrick Ariensz. die de zelffde hoffsteede als nu
ghebruijckt, verschijnende Lamberti. Ende heeft de anno ’72 betaelt in handen van Pieter Cornelisz.
Holdtman blijckende bij quitantije hier beneffens. Ende de anno ’73 in handen van deesen
jegenwoordigen rentmeester. Ergo hier ontfangen £ 12.
Folio 41.
Jan Jansz. Ouderkerck es mede schuldich tvoorsz. convent van een renthe staende op zijn landt
leggende in Blommendael aende Cleijwech £ 7-10-00 siaers, verschijnende St. Anthonis dach. Rest
de anno ’74. Ergo nijet.
Cornelis de rijetdecker es mede schuldich £ 3 tsiaers, verseeckert op zijn enthuijn leggende aende
steede singel, verschijnende uts. Rest de annis ’70, ’71, ’72, ’73 ende noch voorder. Ergo nijet.
Ael Hermensdr. int landt van Steijn es schuldich £ 2 tsiaers verseeckert op haer landt, verschijnende
Petri ad Cathedram. Rest annis ’70, ’71, ’72, ’73 ende ’74. Ergo nijet.
Die jonge Jan Jorisz. ende Arien Bruijnen zijn schuldich aen renten tsaemen £ 6-06-00 siaers,
verseeckert op een stucke landts genaempt den Steenplaets leggende bijden Hem in Berchambocht.
Rest meije ’73 ende is bij den voorleeden rentmeester de helft ontfangen bij deesen niet. Ergo nijet.
Noch heeft dvoorsz. convent spreeckende op een stucke lants gelegen inde Mijert in Sticht van
Vuijtrecht, gecomen van Mr. Claes Bosch een rente van £ 6 tsiaers, verschijnende Martini. Rest annis
’72 ende ’73. Ergo nijet.
Noch een rente van £ 4-04-00 spreeckende opte voorsz. vijffdalff mergen lants leggende bij den Hem,
competeerende eenen innocente suster, verschijnende den 1 e octobris. Rest de annis ’72 ende ’73.
Ergo nijet.
Beroerende de huijsrenthen.
Folio 42.
Inden eersten Cornelis Gerritsz. schipper es schuldich dvoorsz. convendt een renthe staende op zijn
huijs aende oestzijde vande haven van £ 7-14-00 tsiaers. Rest de annis ’73. Ergo nijet.
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Noch heeft dvoorsz. convendt opt huijs ende erffve van Trijn coman Claes staende inde Wijstraet een
jaerlicxe rente van £ 3 tsiaers, verschijnende den eersten aprilis anno ’74. Ergo nijet.
Noch heeft dvoorsz. convent opte heijligen gheest binnen der Goude een rente van 4 st. siaers.
Noch heeft dvoorsz. convent spreeckende opt huijs vanden ouden Willem Vroessen staende aende
Coeraele brugghe £ 4-04-00 siaers, verschijnende Lamberti ende seijdt maer een jaer schuldich te
wesen. Ergo onbetaelt, compt hier nijet.
Noch heeft dvoorsz. convent spreecken opt huijs ende erffve van Marritgen Gerrits eertijts Eeuwout
Allertsz., staende opte Tille brugge tsiaers 2 nobelen. Rest uts. Ergo nijet.
Noch opt huijs ende erff van Jan Gerritsz. staende inde Keijserstraet een engelsche noebel tsiaers,
verschijnende Kerssavont. Rest ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Noch opt huijs vande voorn. Jan Gerritsz. een halffve engelsche noebel tsiaers, verschijnende Mathei.
Deese voorsz. drije renten beloopen tsaemen ter zomme van £ 3-12-00, dwelcke betaelt werden bij
Jan Theeuwen sloetemaecker, Mathijs de cuijpper ende Gerrit Vroessen. Ende rest uts. Ergo nijet.
Noch opt huijs van Aelbert Claes Lourisz. staende opte westzijde vande haven ende wert nu betaelt
bij Anna Schaverdaexs £ 2-09-00 siaers, verschijnende meijdach. Rest uts. Ergo nijet.
Noch opt huijs van Floris den Holtman staende etc., nu Jan Vosch Jacobsz. £ 1 tsiaers. Rest uts. Ergo
nijet.
Noch opt huijs ende erffve van den hartoch staende opte oestzijde vande haven naest casteel £ 2-0400 siaers, verschijnende Lamberti. Rest uts. Ergo nijet.
Folio 43.
Noch opt huijs van Michiel de schoenlapper ende Meeus Sijmonsz. schoemaecker staende inden
Groenendael, tsaemen 14 st. siaers, verschijnende Geertrudis. Rest uts. Ergo nijet.
Opt halffve huijs van Floris Hendricksz. staende opte oestzijde vande haven £ 1-04-00 siaers,
verschijnende Annuntiationis Marije. Rest uts. Ergo nijet.
Opt huijs van Gerrit Aertsz. als nu Pieter Willem Meeusz. aende oostzijde vande haven genaempt den
Helm ende op de croonerkens daer achter aen responderende, tsaemen £ 1-08-00 siaers,
verschijnende Annuntiationis Marije. Rest uts. Ergo nijet.
Opt huijs ende erff van Hendrick Lotterman staende inden Groenendael wert nu betaelt bij Adriaen
Pietersz., verschijnende Agnetis ende seijt maer 14 st. te sijn ende heeft betaelt in handen van desen
jegenwoirdigen rentmeester over een jaer 14 st.
Rest noch voorder. Ergo te vereijsschen hoe veel jaeren noch resteert.
Opt huijs ende erffve van IJe de cleermaecker staende inde Keijserstraet, nu Willem de weever £ 013-02. Compt vanden 100e penning £ 0-02-02. Compt aen suijver gelt 11½ st. Ergo 11½ st.
Opt huijs ende erffve van Gerrit Jacopsz. staende opte Corte Gouwe ende nu wert bewoont bij Luijt
Allertsz. timmerman 14 st. tsiaers, verschijnende Marie visitatije. Rest uts. Ergo nijet.
Opt huijs ende erffve staende inde Peperstraet op het houckgen vande Comijnsteech, nu Willem de
backer £ 2-02-00 siaers, verschijnende jaerlicx Jacobi ende heeft in handen van desen rentmeester
betaelt de annis ’72 ende ’73. Ergo £ 4-04-00.
Opt huijs ende erffve van Anthonis Koursz. wonende opten Raem, verschijnende Palmen jaerlicxs 24
st. ende heeft betaelt in handen van deesen jegenwoirdigen rentmeester de anno ’73 de somme van £
1 want hij heeft offgecort voor den 12 e penning 4 st. Ergo ontfangen £ 1.
Folio 44.
Opt huijs ende erffve staende inden Corten Groenendael nu Jacob Harmensz. schoemaecker ende
Jan de wourtsman tsaemen £ 1-11-03 siaers, verschijnende meije ende heeft de anno ’73 betaelt in
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handen van desen rentmeester de somme van £ 1-09-00, want sij £ 0-02-03 voor den 100e penning
gecort hebben. Ergo £ 1-09-00.
Opt houckgen vande Bouxstelbrugghe competerende Frans Willemsz. fabrijckmeester £ 1-04-00
tsiaers, verschijnende Kersmis ende heeft betaelt de anno ’72 in handen van deesen jegenwoirdigen
rentmeester. Ergo ontfangen £ 1-04-00. Rest noch ’73.
Opt huijs van Adriaen Hendricksz. staende in Coster Ghijsen steech £ 1-08-00 tsiaers, verschijnende
meije dach. Ende heeft de anno ’73 in handen van deesen rentmeester betaelt. Ergo £ 1-08-00.
Opt huijs ende erffve van Arien de clapman staende inde Vischsteech opt Waterschap 14 st. Ende
rest te betalen als den voorleden rentmeester overgelevert heeft de annis ’69, ’70, ’71, ’72 ende ’73.
Ergo nijet.
Opt huijs ende erff van Allert Crijnen schilder inde Keijserstraet tsiaers £ 1-08-00. Rest uts. Ergo nijet.
Coman Kors Pietersz. om den houck vande Kerck steech opt huijs daer hij in woent tsiaers 2 noebelen
van 48 st., facit £ 4-16-00. Ende heeft betaelt in handen van desen jegenwoirdigen rentmeester. Ergo
£ 4-16-00.
Beroerende de lijffrenthen.
Suster Marie Willemsdr. van Pijnaecken heeft spreeckende op de stadt vander Goude £ 2 tsiaers,
staende thaeren lijffve, verschijnende den 21e februarij ende augusti. Rest annis ’72 ende ’73 ende
voorder. Ergo nijet.
Suster Marie Jansdr. vuijt den Haeghe eertijts suster int voorsz. clooster heeft spreecken opten
heijligen geest inden Haeghe aen een lijffrenthe tsiaers £ 8-10-00, verschijnende den eersten martij.
Rest de annis ’73 ende ’74. Ergo nijet.
Folio 45.
Suster Elijzabeth Florendr. heeft spreecken opte stadt van Oudewaeter een rente van £ 9 tsiaers
staende thaeren lijffve, verschijnende den 12 e augusti. Rest de annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Anderen ontfanck beroerende de lantpachten vanden voorsz. convente bijden voorleeden
rentmeester Holdtman voor dit voorleeden jaer ’73 verhuijrt, leggende in Blommendael.
Inden eersten Pieter Gerritsz. vleijshouder heeft gehuijrt een stucke lants groot omtrendt 6 mergen
hoijlants, streckende vande Cleijwech tot de wijnterdijck toe voor de somme van £ 18. Ende is dit
geheelijck betaelt doer dijen die zelffde Holdtman gebruijckt heeft. Ergo nijet.
Jan Jansz. Bosch heeft gehuijrt als vooren 9 mergen lants, te weten 3 mergen weijlants ende 6
mergen hoijlants voor de somme van £ 35. Ende is bijden voorleeden rentmeester ten vollen
ontfangen. Ergo nijet.
Noch heeft dvoorsz. Jan Bosch gehuijert 6 mergen lants, te weten 2 mergen weijlants ende 4 mergen
hoijlants voor de somme van £ 24-10-00, verscheenen uts. Ende is mede bij den voorleeden
rentmeester ten vollen ontfangen. Ergo nijet.
Jacop Anthonisz. heeft gehuijrt 6 mergen lants, te weten 2 mergen weijlants ende 4 mergen hoijlants
voor £ 28, verscheenen uts. Ende is mede bij den voorleeden rentmeester ten vollen ontfangen. Ergo
nijet.
Item heeft gehuijrt noch 6 merghen lants uts. voor £ 28-10-00, verscheenen uts. Ende es bijden
voorleeden rentmeester mede ontfangen. Ergo nijet.
Thijman Ghijsbertsz. vlasman heeft gehuijrt 6 mergen lants halff hoeij ende weijlant voor £ 27-10-00,
verscheenen uts. ende ontfangen uts. Ergo nijet.
Arijen Jansz. Beschoeter heeft gehuijrt 4 mergen weijlants voor £ 36, verscheenen uts. daer van die
voorleden rentmeester de helft ontfangen heeft als hij in reeckeningh gebrocht heeft ende bij deesen
jegenwoirdigen rentmeester ontfangen £ 9. Ergo £ 9. Rest noch £ 9.
Folio 46.
Thijman Ghijsbertsz. van Nieuweroede heeft gehuijrt 6 mergen weijlants voor £ 39-10-00, verschenen
uts. Ende is bijden voorleeden rentmeester ten vollen ontfangen. Ergo nijet.
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Jan Claesz. opte Vijver heeft ghehuijert achtdalff mergen hoij ende halff weijlant voor £ 38-10-00,
verscheenen uts. Ende is mede bij den voorleeden rentmeester ten vollen ontfangen. Ergo nijet.
Jan Daensz. in Blommendael heeft ghehuijrt vijerdalff mergen hoijlandts voor £ 17. Ende is bij den
voorleden rentmeester ten vollen ontfangen. Ergo nijet.
Pieter Claesz. Pronck heeft gehuijrdt 3 mergen weijlandts voor £ 32-10-00, verscheenen uts. Ende is
bij den voorleeden rentmeester ten vollen ontfangen. Ergo nijet.
Hier nae volcht tlandt van tvoorsz. convent geleegen inde Willens.
Jan Daensz. in Bloemendael heeft ghehuijrt 6 mergen weijlants voor de somme van £ 42-10-00,
verscheenen uts ende es bijden voorleeden rentmeester ontfangen £ 35-10-00. Ende bij desen
jegenwoirdigen rentmeester £ 7.
Thijeman Ghijsbertsz. vlasman heeft in huijre 4 mergen weijlants voor £ 28. Ende sijn al mede bij den
voorleeden rentmeester ontfangen. Ergo nijet.
Pieter van Mul Cornelisz. heeft ghehuijrt 6 mergen lants, deen helft weijlant ende dander helft hoij
landt voor £ 33-10-00. Ende is bijden voorleeden rentmeester ontfangen de rechte helft. Ende bij
deesen jegenwoordigen £ 8. Ergo ontfangen £ 8. Rest noch £ 8-15-00.
Jan Zaertsz. wonende binnen der Goude heeft gehuijrt een kampgen hoijlants groot omtrent
anderhalff mergen voor £ 11-05-00, verscheenen uts. Daer over hij met sijn arbeijt van tzelfde convent
inne gewonnen heeft £ 5. Ende soe rest hier noch te betaelen aen penningen als £ 6-05-00 noch
onbetaelt. Ergo nijet.
Folio 47.
Anderen ontfanck van renten, huijshuijren ende anders, competerende de cappelle van St.
Joost binnen der Goude.
Cornelis Lourisz. schoenmaecker huijrt vande voorsz. cappelle een huijsken staende naest de zelffve
cappelle opte Gouwe voor £ 10 tsiaers. Ende heeft opt jaer van ’72 betaelt den coster als de
voorleeden rentmeester in reeckening brengt £ 4. Ende in handen van desen jegenwoirdigen
rentmeester £ 3. Compt hier ontfangen £ 3.
Rest noch over de 2 jaeren meije toecoemende £ 13.
Dirrick Claesz. schipper heeft gehuijrt vande vande cappelmeesters een huijsken staende ande Lange
Groenendael achter dvoorsz. cappelle voor £ 7 tsiaers. Ende heeft betaelt in handen vanden coster
als de voorleeden rentmeester overgheeft £ 3. Ende deesen niet. Ergo nijet.
Claes Joestensz. ende zijn suster hebben tzaemen gehuijrt een huijsken naest tvoorsz. huijssinghe
voor £ 8. Ende is mede in handen vanden coster betaelt £ 3. Rest noch £ 13. Ergo hier nijet.
Adriaen Louwen heeft gehuijrt vande cappelmeesters tlappers huijsken staende ter sijde aen de
cappelle steech voor 1½ st. Ende rest te betaelen van Paesschen ’73 of tot dees tijt toe. Ergo nijet.
Sinte Catherinen gasthuijs binnen der Goude es schuldich dvoorsz. cappelle £ 5-14-00 tsiaers,
verschijnende St. Jansmis ende Kersmis. Rest annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Cornelis Govertsz. Hout aen Houdt es schuldich dvoorn. cappelle van renten spreeckende op een
huijsken staende inde Voegelsanck daer nu ter tijt in woont de weduwe van Theeu Louffsz. 17 st.
siaers, verschijnende Alre Heijligen. Daer van de anno ’71 betaelt is in handen vanden coster ende de
anno ’72 in handen van deesen jegenwoirdigen rentmeester. Ergo ontfangen 17 st. Rest noch ’73.
Folio 48.
Claes Schrevelsz. schipper es schuldich van een renthe £ 3, verschijnende jaerlijcx meije ende heeft
betaelt in handen van desen rentmeester de annis ’72 ende ’73 met offcortinge vanden 100 e penning
6 st., blijft in ontfanck de somme van £ 5-14-00.
Adriaen Joesten lijndraeijer es schuldich £ 2 tsiaers van een rente, verschijnende den 4 e octobris.
Rest de annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
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Tonis Jansz. 8 st. tsiaers ende heeft beweesen de anno ’72 betaelt te hebben in handen vanden
coster. Ende in handen van deesen jegenwoirdigen rentmeester de anno ’73. Ergo ontfangen 8 st.
Jan Claesz. nestelingmaecker 4 st. siaers, verschijnende meije uts. ende rest noch de ’72 ende ’73.
Ergo nijet.
Jan Willemsz. inde Lange Willens steech es schuldich van een rente van 7 st., verschijnende meij
ende heeft de anno ’72 betaelt in handen van de coster ende de anno ’73 in handen van deesen
jegenwoirdigen rentmeester. Ergo 7 st.
Leendert Jacopsz. weduwe es schuldich tsiaers dvoorsz. cappelle van een rente £ 1-01-00,
verschijnende St. Jansmis ende heeft de anno ’72 betaelt in handen van deesen jegenwoirdigen
rentmeester. Ergo £ 1-01-00.
De weduwe van Theeu Louffsz. es schuldich £ 3 tsiaers van renten op haer huijs staende,
verschijnende den 25e octobris. Rest annis ’71, ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Quirijn Dirrcksz. van Raemburch ende Gerrit Gerritsz. Vroessen sijn tsaemen schuldich dvoorsz.
cappelle een rente van £ 3-15-00 tsiaers, verschijnende den 12e junij. Rest de annis £ 72 ende ’73.
Ergo nijet.
Cornelis Maertsz. in Reeuwijck es schuldich van een rente £ 4-04-00, verschijnende meije. Rest de
annis ’72 ende ’73. Ergo nijet.
Anderen ontfanck van renten, incompsten ende anders competeerende de cappelle van Ons
Lijeffve Vrouwe opte Nieuwe haeven binnen der Goude.
Folio 49.
Cornelis Cornelisz. in Stolwijck es schuldich dvoorsz. cappelle £ 6 tsiaers van een rente,
verschijnende Catherine. Ende heeft betaelt de anno ’72 in handen van den deecken als jonge Jan
Huijgen. Ende de anno ’73 in handen van deesen jegenwoordigen rentmeester. Ergo £ 6.
Thonis Bevelant op Corte Haerlem es schuldich van een rente van £ 24 tsiaers, verschijnende Petri ad
Cathedram. Ende is de anno ’73 betaelt in handen vanden voorleeden rentmeester Holdtman. Ergo
rest hier noch te ontfangen de anno ’74. Ergo nijet. (Hierboven is geschreven: op Annetgen Goesen).
Enghel Olijviersz. in Gouderaick es schuldich dvoorsz. cappelle een rente van £ 4-04-00 tsiaers,
verschijnende den 25e martij. Ende heeft betaelt anno ’72 in handen van deesen jegenwoordigen
rentmeester. Ergo £ 4-04-00. Rest noch ’73 ende ’74.
Michiel opte Fluweele hoffsteede in Nijeuwerkerck es schuldich siaers £ 3 van een renthe,
verschijnende den 10e martij. Rest ’72, ’73 ende ’74. Ergo nijet.
Anderen ontfanck van renthen, incompsten anders competerende de cappelle van de
Nootgoods opte haven binnen der Goude, die welcke betaelt worden inde poortpandinge van
Alre Heijligen. Ende rest te betalen bij sommige 2 jaer, bij sommige een jaer als hier nae
verclaert sal worden.
Inden eersten derffgenamen van Aris de cuijper 5 st. tsiaers staende op sijn enthuijn de annis ’72, ’73
ende zeijt dat hij den paep betaelt heeft. Ergo niet.
Galeijn Cornelisz. wonende inde Peperstraet es jaerlicxs schuldich 21 st. ende zeijt dat hij den paep
betaelt heeft de anno ’72. Ende de anno ’73 heeft hij betaelt desen rentmeester de somme van 13½
st. doer dijen hij offgecort heeft den 12 e penning als 1½ st. ende noch van verdijent loon aent convent
vande Magdaleenen 6 st. Ergo hier maer ontfangen 13½ st.
Lijesbeth Appels woenende inde Keijserstraet es schuldich 10½ st. ende heeft betaelt in handen van
deesen rentmeester de anno ’73. Ergo ontfangen 10½ st.
Steijn Olijfijers wonende int steechgen es jaerlicx schuldich een rente van haer huijs 14 st. Ende rest
uts. Ergo nijet.
Folio 50.
Lambrecht Jansz. scheepmaecker opte Gouwe wonende es schuldich 7 st. siaers ende heeft betaelt
in handen van deesen rentmeester de anno ’72 ende ’73. Ergo ontfangen 14 st.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Jan Jansz. bij ’t Remijn opte Corte Gouwe es jaerlicx schuldich 14 st. Ende heeft betaelt in handen
van den paep. Ergo nijet.
Jan Jansz. Foeijer wonende opte Gouwe omtrent het Verlaet es schuldich 14 st. siaers. Rest uts. Ergo
nijet.
Lijesbeth de Gratije ofte Jan Aertsz. in Onse Lijeve Vrouwe steech wonende es schuldich jaerlicx 14
st. Ende rest uts. Ergo nijet.
Jan Hendricksz. brouwersknecht opt Evercoop es jaerlijcx schuldich 7 st. Ende heeft betaelt in handen
van deesen rentmeester de annis ’72 ende ’73. Ergo ontfangen 14 st.
Jacob Jansz. mede woenende in Onsen Lijeve Vrouwe steech es schuldich £ 0-03-03 siaers. Rest uts.
Ergo nijet.
Jan Pietersz. opt Honscoop wonende es schuldich jaerlicx 10 st. Ende rest uts. Ergo nijet.
Belije inde Vergulde Hant opte Hontscoop es schuldich 8 st. siaers. Ende rest uts. Ergo nijet.
Cornelis Meeusz. inde Voegelsanck es jaerlicxs schuldich 6 st. Rest uts. Ergo nijet
Marritgen Kors of (Arien?) Jacopsz. inde Lange Groenendael es schuldich 28 st. tsiaers. Ende rest
uts. Ergo nijet.
Willem Aelbertsz. messemaecker inden Langen Groenendael 48 st. Ende rest uts. Ergo nijet.
Wouter Aertsz. glaesmaecker es schuldich 14 st. siaers. Rest uts. Ergo nijet.
De weduwe van Harmen Sura wonende inde Groenendael es schuldich jaerlijcx 8 st. Ende heeft de
anno ’73 betaelt in handen van deesen rentmeester. Ergo ontfangen 8 st.
Folio 51.
Cornelis Daemsz. inde Doelenstraet es schuldich jaerlijcxs 14 st. Rest uts. Ergo nijet.
Anna inde Craeck opte Boetermerckt es schuldich 5 st. siaers. Rest uts. Ergo nijet.
Huijsrenten die betaelt worden inde poertpandinge van Kersmis ende rest mede uts.
Cornelis Gerritsz. schipper woonende opte haeven es jaerlicxs schuldich 14 st. Rest uts. Ergo nijet.
Jan Cornelisz. Vlack inde Peperstraet es jaerlicx schuldich £ 1-08-00. Ende heeft de anno ’73 betaelt
in handen van deesen rentmeester. Ergo £ 1-08-00.
Heijn Dans woonende inde Peperstraet is schuldich £ 0-03-03. Ende heeft betaelt desen rentmeester
de anno ’73. Ergo £ 0-03-03.
Dije kinderen van Maerten Maertensz. zijn schuldich £ 1-13-03 tsiaers. Ende rest uts. Ergo nijet.
De weduwe van Jan Aertsz. Moel es schuldich £ 0-03-03. Ende heeft betaelt deesen rentmeester de
anno ’73. Ergo £ 0-03-03.
Simon Roelen scheepmaecker es jaerlicxs schuldich 7 st. Ende heeft betaelt in handen van deesen
rentmeester de anno ’72 ende ’73. Ergo ontfangen 14 st.
De weduwe van Vincent inde Corte Groenendael es schuldich jaerlicxs £ 0-03-03. Rest uts. Ergo nijet.
Willem de brouwer inde Cleijwechsteech jaerlicxs 19 st. Rest uts. Ergo nijet.
Dirrick Boon inde Cleijwechsteech es jaerlicxs schuldich 5 st. Rest uts. Ergo nijet.
Somma £78-06-00.
Folio 52.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Anderen ontfanck beroerende de penningen gecomen vande verhuijringe vande geaffugeerde
huijssingen ende ooffthuijnen bijden rentmeester daer toe ghecommitteert. Verhuijrt volgende
de voorwaerden ende conditijen als daer van in die Camere van Reeckening ghemaeckt ende
geconcipieert sijn geduijrende de selffde verhuijringe desen jaere ’73 tot meije ’74 toecomende
incluijs. Van welcke verhuijringe de voorleeden rentmeester Pieter Cornelisz. Holtman de helft
ontfangen heeft ende te reeckeningh gebrocht.
Dirrick Gerritsz. de Lange heeft voor deesen jaeren ’73 geduijrende tot meije naestcoemende thoe het
huijs, erff, brouwerije ende tbrougetou, vuijtghesondert eene brouwkeetel competerende Gerrit
Cornelisz. de Lange zijn vader geaffugeerde, staende tzelffde huijs op de oostzijde vande haven, voor
de somme van £ 30-10-00. Om welcke somme questie is overmits de weeskinderen vande voorn.
Gerrit Cornelisz. de Lange pretenderen te hebben eenijghe actie beroerende huerlijder moederlijcke
erffve opt voorsz. huijs ende gereedtste goederen van heurluijder pretenderende te hebben. Daer op
sij oick naer voorgaende requeste van dexcellentie apostille thuerlijeder vordel geobtineert hebben.
Ergo nijet.
Dirck Jansz. procureur heeft gehuijrt tot meije thoe uts. thuijs ende erfve mitsgaders de olijmoelen
ende ghereetschappen daer toe dijenende, competerende Cornelis Dirricksz. jonge Rijge vlijech
geaffugeerde voor de somme van £ 20. Daer van bij hem de helft betaelt is in gereede penningen
volgende de voorwaerden. Ergo rest noch meije toe comende £ 40 (?).
Die huijsvrouwe van Dirck Andriesz. geaffugeerde heeft gehuijrt voorde zelffde tijt uts. thuijs ende
erffve van de zelffde Dirrick haeren man, voor £ 20-10-00. Daer van de helft betaelt is. Ergo rest noch
£ 10-05-00.
Folio 53.
Clara Hendricksdr. heeft gehuijrt voor de zelffde tijt uts. thuijs ende erffve van meester Cornelis ende
Jacop Hendricksz. gebroeders ende huer beijder huijsvrouwen, beijde gheaffugeerden voor £ 18.
Daer van de helft betaelt is. Ergo rest £ 8-10-00.
Cornelis Claesz. Jaeger heeft ghehuijrt thuijs ende erffve van Willem Cornelisz. de Lange
gheaffugeerde, staende aende sluijs voor £ 21. Daer van de helft betaelt is. Rest noch £ 10-10-00.
Matheus Dirricksz. Schaep heeft gehuijrt thuijs ende erffve van Steven Clementsz. ende zijn
huijsvrouwe beijde gheaffugeerden, staende inden Corten Groenendael voor £ 12. Ende is de helft
betaelt. Rest noch £ 6.
Clara Hendricksdr. huijsvrouwe van Ghijsbert Harmansz. brouwer heeft gehuijrt thuijs ende erffve van
Anna ende Marritgen Jacob Moelendr. beijden geaffugeerden voor £ 7. Ende is de helft betaelt. Rest £
3-10-00.
Aert van Helmont heeft gehuijrt thuijs ende erffve van Lijsbeth Bosch geaffugeerde staende inde
Lange Groenendael voor £ 10. Ende is de helft betaelt. Rest noch £ 5.
Dirrick Gerritsz. de Lange heeft beloeft te verantwoorden de jaerlicxe huijr van thuijs ende erffve van
Gerrit Cornelisz. de Lange zijnen vader, staende aende westzijde vande haven alsoe hij zeijde tzelffde
verhuijrt te sijn aen eenen Witte Govertsz. ende dat ter somme van £ 33. Ergo is hier noch niet
ontfangen.
Dirrick Gerritsz. de Lange heeft ghehuijrt den ooffthuijn vande voorn. Gerrit Cornelisz. de Lange
geaffugeerde zijnen vader, midtsgaders het soemer huijsken voor £ 6 ende heeft de helft betaelt. Rest
noch £ 3.
Louijs Bucijo taefelhouder binnen der Goude heeft gehuijrt den ooffthuijn van Cornelis Dirrick Pietersz.
ende zijn huijsvrouwe gheaffugeerde voor de somme van £ 3. Betaelt uts. Rest 30 st.
Folio 54.
Dirrick Gerritsz. de Lange heeft gehuijrt den ooffthuijn van Willem Cornelisz. de Lange geaffugeerde
voor £ 5-02-00 ende heeft de helft betaelt. Rest noch £ 2-11-00.
Cornelis Claesz. Jaeger heeft ghehuijrt den ooffthuijn van Willem Jansz. schilder geaffugeerde voor £
3-02-00 ende heeft de helft betaelt. Rest noch 31 st.
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Jan Huijgen den ouden heeft ghehuijrt thuijs ende erffve ende brouwerije met den brouwegetouwe
competerende Jan Gerrit Stempelsz. geaffugeerde voor £ 17. Ende is de helft betaelt. Rest noch £ 810-00.

Adriaen Pietersz. heeft gehuijrt thuijs ende erffve van Jan Heij Gerritsz. geaffugeerde staende aen
tMarcktvelt, vuijtgesondert het voorhuijsken responderende aende straet voor £ 22. Ende is de helft
betaelt. Rest noch £ 11.
Item heeft gehuijrt een huijs ende erffve competeerende dzelffve Jan Heij Gerritsz. geaffugeerde
staende op de Gouwe voor £ 22. Ende is de helft betaelt. Rest £ 11.
Pieter Cornelisz. Holdtman heeft gehuijrt thuijs ende erffve van Willem Jansz. schilder geaffugeerde
voor de somme van £ 2. Ende is betaelt.
Govert Jansz. boode heeft gehuijrt thuijs ende erffve van Annetgen Goverts Slingerlants weduwe voor
£ 25. Maer alzoe daer questie gerees ende de voorsz. Anntgen weder binnen der Goude gecomen
was. Daerom is bijden rentmeester niet ontfangen.
Dzelffde huijs als weder int openbaer verhuijrt vanden rentmeester Schawijck eenen Jan Jansz. Dijert
voor £ 12. Ende is de helft betaelt. Ergo ontfangen £ 6. Rest £ 6.
Noch heeft Govert Jansz. voorn. gehuijrt huijs ende erffve van Dirck Govertsz. van Slingerlandt
gheaffugeerde staende aende oestzijde van de haeven voor £ 27-10-00. Ende is de helft betaelt.
Compt noch £ 13-15-00
Folio 55.
Grijetgen de huijsvrouwe van meester Hendrick Jacopsz. zeepsijeder geaffugeerde heeft gehuijrt
thuijs ende erffve met de zeepperije van haer man voorsz. voor £ 47. Ende is de helft betaelt. Rest
noch £ 23.
Dirrick Jansz. procureur heeft gehuijrt thuijs ende erffve van Floris Claesz. geaffugeerde voor de
somme van £ 20. Ende is de helft betaelt. Rest noch £ 10.
Dirrick Gerritsz. Wacht heeft gehuijrt thuijs ende erffve van Jan Cornelisz. Ridder geaffugeerde
staende aende westzijde vande haven voor £ 20. Ende heeft de helft betaelt. Rest noch £ 10.
8e somma £ 156-02-00.
Totalis somma van allen den ontfanck deser rekening beloopt £ 233.
Folio 56.
Vuijtgeven.
Inden eersten heb ick Joachim Adriaensz. dienaer des goddelijcken woorts terwijle ick Schawijck
gedijent hebbe het officije vant rentmeesterschap, betaelt de somme van £ 36 ende dat over sijn
behoirlijcke arbeijts loon tot minderinge van sijn gaeijge. Ergo betaelt £ 36.
Noch Jan Hendricksz. mede dijender des goddelijcken woorts binnen deser steede Gouda de wijle ick
t’offitij bedient hebbe, oock mede over sijn behoirlijcke arbeijtsloon de somme van £ 45-02-00, mede
tot minderinge van sijn gaege. Ergo betaelt £ 45-02-00.
Noch betaelt eenen Aeltgen Hercken op een ordijnantije haer vanden commissarissen vande Camer
van Reeckeninghe gepasseert ende verleent. De welcke sij verworffven heeft op die incompste vande
IJssere cappele binnen der Goude, zulcks bijt advijs op haer reque blijckende is als de somme van £
30. Dan bij mijn maer betaelt, dwelck ick vande voorsz. cappelle ontfange hebbe als £ 17-14-00. Ergo
vuijtgekeert £ 17-14-00.
Noch betaelt en gegeven Cornelis Jansz. Keijser duerwaerder de somme van £ 11 ter cause van sijn
behoirlijcke vacatijen, als tot diversche diensten zoe tot Oudewater, Sluijpwijck, Reeuwijck ende
binnen der Goude, in sommatijen ghijsselingen gedaen in zeeckere eere miseraebele persoonen die
gantschelijck berooft, beplundert, als anderssijns veriaecht ende de macht niet en hadden om
tsommatije gelt te betaelen. Ergo hier betaelt de somme van £ 11.
Folio 57.
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Noch betaelt den zelffden Cornelis Jansz. duerwaerder de somme van £ 1-04-00 ter cause dat hij acht
persoonen heel miseraebel ende arm gesommeert heeft die den convente vanden Magdaleenen
schuldich waeren. Ergo betaelt £ 1-04-00.
Noch betaelt eenen vaendrich genaemt Job van Coeseriths de somma van £ 17-10-00, dwelcke mij
Joos van Schawijck belast is geweest hem te betaelen volgende ordonnantie, mijn gesonden van mijn
heere van Zwijeten als generael thresorijer. Daer van ick behoirlijcke recepisse int witte van de zelffde
ordonnantije hebbe doen schrijven ende onderteijkenen. Ergo betaelt £ 17-10-00.
De volgende inschrijving is doorgehaald:
Noch betaelt op een ordijnantije vanden commissarissen vande Camer van Reeckening verleent een
susterken vanden convente vanden Magdaleenen om te hebben een behoirlijcke reijs ende
teerpenningen nae haers vaderslant in Gulijck te reijssen als de somme van £ 6. Ende hebben hier
van behoirlijcke recepisse genomen als int witte vande ordijnantije gestelt. Ergo betaelt £ 6.
Noch hebbe ick betaelt eenen Aert Jacopsz. de somme van £ 6-12-00 ter cause van vijer
achtendeelen tarwe, tachtendeel voor 33 st, de welcke hij den convente vanden Magdaleenen gedaen
heeft ende gelevert tot haer nootelijcke alijmentatije. Ergo hier betaelt £ 6-12-00.
Noch den zelffden Aert Jacopsz. betaelt £ 3-06-00 ter cause van twee scheepelen oosterschen tarwe
die hij ten wille tot behouff vande Magdaleenen susteren binnen der Goude gelevert heeft. Ergo
betaelt £ 3-06-00.
Noch gegeven ende betaelt eenen Zijvert Maertens de somme van 12 st. Ende dat over sijn
behoirlijcke loon ende vacatijen als geweest te hebben tot Nijeuwerkerck als oick ten halffweegen
Rotterdam, tot Moordrecht, Gouderaick om aldaer sommighe de biteuren te doen insinuatije om te
comen betalen. Ergo 12 st.
Folio 58.
Noch betaelt den selffden de somme van 10 st. Ende dat ter cause dat hij geweest is in Berchambocht
om aldaer twee persoonen te doen insinuatije om te betalen. Ergo 10 st.
Noch den zelffden Zijvert Maertensz. 10 st. over seeckere vacatijen mijn gedaen om te insinueren
zeeckere schuldenaren die den convente vanden Magdaleenen schuldich waeren. Ergo betaelt 10 st.
Noch betaelt eenen Margrijete Dircksdr. de Vrije weduwe van Aert Senoije den brouwer over 3 tonnen
bijers bijhaer den convente vanden Magdaleenen gedaen, de tonne voor £ 1, facit 3 tonnen £ 3. Ergo
betaelt.
Noch betaelt mijn schrijver 16 st. ter cause dat hij gescreven heeft het quoijer van die goederen ende
incompsten vanden convente vande Magdaleenen, dwelck ick vuijt bevel ende beede vande
vroedschap overgeleverdt hebbe alsulcke gedeputeerde vaders als sij daer thoe geordijneert hebben.
Ergo 16 st.
Noch betaelt eenen Jan Pietersz. de somme van £ 9-02-00 min een oertgen ter cause van hondert
ende een pond witte kaes, dwelcke de voorsz. Jan Pietersz. den convente vande Magdaleenen
ghelevert heeft. Ergo betaelt £ 9-01-09.
Noch betaelt eenen Kors Pietersz. de somme van £ 4-16-00 ter cause dat hij den conventuaelen
vande Magdaleenen bijnnen de Goude ghedaen heeft vier scheepelen rogghes, tschepel voor 24 st.
Ergo betaelt £ 4-16-00.
Noch gegheven Neeltgen Jansdr. eertijts procuratersse van den convente vande Magdaleenen de
somme van £ 10-13-03 ende dit al om te coopen nootlijcke alijmentatije den voorsz. conventuaelen
noodich. Ergo betaelt £10-13-03.
Folio 59.
Noch den voorn. Neeltgen Jansdr. gegeven aen gelt de somme van 18 st. om aldaer te coopen vlas
ende anderssins den conventuaelen nootelijck. Ergo betaelt 18 st.
Noch den zelffden voorn. Neeltgen Jansdr. de somme van £ 1-16-00 om eenijghe nootelijcke
marckganck te coopen als zeep, olij ende anders, blijckende bij de quitantijen hier beneffens zijnde.
Ergo vuijtgegeven £ 1-16-00.
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Het volgende item is doorgehaald:
Noch Jan Claesz. Cincq over mijn huijshuijr daer ick rentmeester voorsz. in gewoont hebbe de somme
van £ 27, de welcke mijn ex causa offitij toe geseijt sijn van mijn heere van Zweijten als generael
thesorijer over Hollant. Al blijckende bij quitantije. Ergo £ 27.
Kanttekening: Loquasier bij gebreecke van behoorlijcke ordonnantie omme deselve redenen alhijer geroijeert.

Het volgende item is ook doorgehaald:
Noch eenen vuijten griffie van Hollandt de somme van £ 6-12-00 gegeven. Ende dat ter cause dat hij
mijn heeft geschreven mijn eerste quoijeijr tewijle ick noch tot Delft was ende mijn commissie ontfanck
groot acht en tachtentich blaederen, tbladt voor 1½ st., facit de acht en tachtich blaederen £ 6-11-00.
Kanttekening: Loquasier als voren alzoe dit append… aen zijn offitie, zo wordt dit alhijer geroijeert.

Het volgende item is ook doorgehaald:
Noch dat ick gevaceert hebbe om te ontfangen mijn commissie van tzelffde rentmeesterschap ende
mijn eedt te doen in handen van mijn heere van Zwijeten als thesorijer generael gelijck behoirlijck is
den tijt van 12 dagen, daechs (niet ingevuld), facit 12 dagen (niets ingevuld).
Kanttekening: Es tot laste vande rentmeester.

Het volgende item is ook doorgehaald:
Noch hebbe ick joffrouwe Hillegondt van Wijngaerden betaelt eenen Marritgen Pieter Faessen
vleijshouwer betaelt ende dat op een ordijnantije van £ 30, de somme van £ 12 tot minderinge harer
somme. Ergo noch betaelt £ 12.
Kanttekening: Loquasier bij gebreecke van behoirlijcke blijcke omme de selven redenen geroijeert.

Het volgende item is ook doorgehaald:
Noch hebbe ick gegeven overt schrijven van drije quoeijeren van mijn reeckenschap, een voor den
Camer van Reeckening, een voor mijn heer van Zwijeten als thresorijer generael ende een voor mijn
selven als een reconter. Het eene van 72 bladeren, het ander van 60 bladeren ende het derde van 56
bladeren, tbladt voor 1½ st, facit de hondert acht ende tachtich bladeren £ 14-12-00.
Kanttekening: Dit es begrepen int 4e navolgende (…). Ergo alhier geroijeert.

Folio 60.
Noch hebbe ick gevaceert ende een reijs gedaen met mijn secretaris int presenteeren mijn
reeckenboeck, verschoenende mijn heeren vanden Camere vande Reeckening ofte tzij tselffde
begeerden in sulcke forme gedaen te hebben 4 dagen, daechs (niet ingevuld), facit de vier dagen £ 6.
Het volgende item is doorgehaald:
Betaelt Hendrick …htsz. ter cause dat hij geweest is (rest niet te lezen omdat de tektst vervaagd is).
Het volgende item is ook doorgehaald en vervaagd.
Compt deese rendant vant doen vanden rekening, grosseren ende doubleren die gr… zij omtrent 120
bladeren tot 1 st. tblat ende werttselve alhier gestelt tot discretie van uwer mijn E. heeren. Ergo alhier
£ 6.
Compt deesen rendant over zijne weddens van desen ontfanck bedragende ter somme van £ 18.
Kanttekening: Habent ter ordonnantie vande gedeputeerden voir sijn salaris in eene masse £ 18.

Noch voer gaende connen omme over te leveren dese rekening de somme van £ 6.
Totalis somme vanden gehelen vuijtgeven deser rekening £ 206-01-00.
Dus comt meer ontfangen als vuijtgegeven ende dat de rendant alhijer schuldich blijft de somme van £
76-19-00.
Folio 61.
Alzoe den ontfang van die rekening van Pieter van Goveren als (?) ende voecht van joffrouw Hillegont
van Wijngaerden weduwe Joost van Schawijck, in zijn leven geordonneert rentemeester vande
geannoteerde goeden binnen ende omtrent der Goude opgenoemen es ter goeder rekening, zoe en
ontfang mit ghien documenten geprobeert is ende men z…t den 10 e meije ’76 int hooren ende wij..ren
vande rekening van des zelfs Schawijx successe… als van Pieter Cornelisz. Hontman ende van Jan
Dircxz. Be(bint?) hem zelfen Schawijx meer ontfangen te wesen dat zijn naesaet inde zelfe rekening
ver…. Hier den stellen.??
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In zijn rekening folio 28 verso es tonrecht betaelt vant 4 e paert van die £ 10 vant anbrengen vande
rekening op Steensel inden Hage. Dus hier £ 2-10-00.
Folio 34 verso es tonrecht betaelt den anbrenger het 4 e paert van £ 21-10-00 van 3½ margen lants.
Dus hier £ 5-07-06.
Folio 35 es tonrecht betaelt £ 12 over 4 e paert vande lantpacht van juffrou Brunt. Dus hier £ 12.
Schawijck heeft ontfangen £ 6 van thuijs van Annetgen Goverts verhaelt in zijn rekening folio 54 verso
(?) Pieter Cornelisz. Hontman folio 11. Dus hier £ 6.
Noch van wegen die pastorie van Middelburch als bij Jan Dircxz. (rentmr??) eerst folio 53 verso van
Frederick Pietersz. opt Ja…. £ 11.
Van Cornelis Aertsz. folio 54 voor tjaer ’72, £ 14.
Van Jan Dirck Gerritsz. folio 54 verso £ 4 voor tjaer ’72.
Van Michiel Rennoij de anno ’72, 14 st.
In zijn rekening folio 30 verso artickel 16 stelt hij mit niet 1½ hont ende heeft den ho… alst blijct bijde
rekening van Jan Dirxsz. folio 46 verso, de helft vanden hou genaemt ofte Geest…eet bij luij… hem
dies verstaen op £ 10.
Noch moet Schawijck verantwoorden vanden moblen daer van gementioneert staet in Pieter
Hontmans 1 e rekening folio 80 verso, in zijn 2e rekening folio 92 verso achtervolgende den inne…..
ande l…. van de be…. van Pieter Cornelisz. 1e rekening gehoecht.
Folio 62.
Van Jacob Quirijnsz. als bruijcker 8 margen van Claes Jacopsz. van Amsterdam …… …… £ 12.
Van Frederick Pietersz. van lantpacht ….. .. die pastorie van Middelburch ontfangen bij Schawijck opt
jare ’72, £ 11.
Van Cornelis Aertsz. van lantpacht van die zelfde pastorie specterende over tjaer £ 72, £ 14.
Van Michiel Rennoij de anno ’73, 14 st.
Somma £ 107-05-06.
Folio 63.
Aldus gehoort ende gesloten bij den gedeputeerden ter auditie van (sge…..) lants reken(ing) hijer
onder gedenomineert tot Delft den 10 e maij 1576.

NAAMLIJST

Aalbrechtsz. Anthonis 29-33-34
Heindrik 9
Jacob 16-35
Willem 50
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Aartsdr. Anthonia 6
Geertgen 8-14
Maritgen 10
Aartsz. Mr. Aart 7
Adriaan 13
Anthonis 23-33
Gerrit 32-43
Gijsbrecht 14
Heindrik – Willemsz. 33
Jan 22-34-50
Jan – Moel 51
Aart Jan 29-31
Heindrik Jan 3
Jacob Jan 31
Cornelis 61-62
Cornelis – Wourtsman alias Schimmelpenninck 3
Vincent 36
Willem 6-8
Wouter 50
Adriaan – de klapman 44
Adriaansdr. Grietgen 12
Catharina 18
Adriaansz. Adriaan 19
Brant 35
Dirk 40
Mr. Gerbrant – de Licht 6
Gijsbrecht 26
Jacob 9-37
Jan 35-38
Jan – Simonsz. 15
Joachim 56
Claas 31
Cornelis – Veen 3
Mathijs 23
Pieter 31
Pieter – de Licht 38
Alida – tinnegieters 5-13
Allertsz. Ewout 42
Luit 43
Alphen Simon Pietersz. van 7
Ambrosius Jan 1
Amelsz. Heindrik 10
Andriesz. Dirk 52
Anna – inde Craeck 51
Anthonisdr. Trijntgen 35
Anthonisz. Jacob 45
Cornelis 9
Lenert 35
Loef 5
Pouwels 37
Willem 35
Appeleeter Willem Jacobsz. 8
Appels Lijsbet 49
Aris – de kuiper 49
Asperen Adriaan Dirksz. van 11
Backer Aart 26
Barendsz. Barend 3
Jan 3
Belijtgen – in de Vergulde Hant 50
Beijert Pieter 5
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Benschopper Jacob Jansz. 32
Beschoeter Adriaan Jansz. 45
Bevelant Anthonis 49
Block Willem 9
Blonck Jacob 32
Jacob Jacobsz. 20-22-28
Blijenburch Mr. Balthen van 4
Boeiensdr. Wijntgen 15
Boeiensz. Cornelis 31
Pieter 30-31
Boekelsz. Gerrit 38
Joost 32
Boeltgen Dirk Jacobsz. 16
Bondt Cornelis Willemsz. 14
Bonser 36
Boon Dirk 51
Borst Dirk Jansz. 37
Bosch Jan Jansz. 45
Mr. Claas 41
Lijsbeth 53
Bouwensz. Alewijn 36
Cornelis 35
Brantsz. Jacob Dirksz.
Cornelis 36
Jaapgen Pieter 34-35
Brugge Jan Claasz. 25
Bruijn Dirk de 35
Bruijnen Arien 41
Brundt Hillegonda 34-35-61
Bucijo Louis 53
Buijtenwech Jan Jansz. 33
Cincq Jan Claasz. 59
Daansz. Jan 46
Cornelis 51
Dam Willem Dirksz. van 22-24
Danensz. jonge Jan 30
Peie 18
Dans Heindrik 51
Dielofsz. Jan 9
Diert Jan Jansz. 6-54
Dimmer Aart 19
Mr. Jan 20
Dirksdr. Margriet – de Vrije 58
Maritgen 3
Dirksz. Aalbrecht 6
Adriaan 12-35-40
Adriaan – van Asperen 11
Barend 2
Brant 24
Ellert 18
Frans 32
Harman 2-26
Harman – Heij 28
Harman – Starre 8
Heindrik – tHoeijken 11
Jacob 38
Jacob – Brantsz. 27
Jan 13-27-33-38-59
Jan – Gerritsz. 61
Jan – Claasz. 31
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Jan – Loncq 9-11
Adriaan Jan – Heij 32
Claas Jan – Heij 31
Claas 28-36
Claas – Craeck 20
Cornelis 19
Cornelis – Pietersz. 13-53
Cornelis – jonge Rijgevlieg 52
Matheus 30-31-33
Matheus – Schaep 53
Pieter 25
Pieter – Jorisz. 25-27
Pieter – Walingsz. 32
Quirijn 48
Simon 31-35
Thomas 26
Waling 32
Willem 37
Willem – van Dam 22-24
Doorn Matheus van 3
Evertsdr. Anna 3
Faasensz. Pieter 59
Florisdr. Elisabeth 45
Foeijer Jan Jansz. 50
Fransgen – te ’s-Hertogenbosch 5-6
Fransz. Dirk 26
Cornelis 9
Pieter 8
Willem 32
Geenensz. Jan 2
Simon 9-14
Gerpersz. Jan 9
Gerrisdr. Maritgen 42
Maritgen – spindekens 32
Gerritsz. Adriaan 13
Dirk 31
Dirk – de Lange 52-53-54
Dirk – Wacht 55
Jan Dirk 61
Gerrit – Vroessen 48
Jacob 35
Jan 42
Jan – Heij 15-16-38-54
Jan – Stempel 4-14-39-54
Jan – Vroessen 12
Cornelis 42-51
Maarten 16
Pieter 45
Gillisz. Cornelis 9
Willem 22
Glaude – van Antwerpen 8
Goedunck Jacques 10-11
Goossensdr. Annetgen 49
Goossensz. Jan 36
Pieter 8-9
Goude Jacob van der 34
Clement van der 34
Govertsdr. Annetgen – van Slingerlant 54-61
Govertsz. Dirk – van Slingerlant 54
Cornelis – Hout aen Houdt 47
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Pieter 9-61
Witte 12-53
Gratie Lijsbeth de 50
Grietgen 55
te Amsterdam 4
Gijsbrechtsz. Adriaan 32
Govert 8
Ghijman 14
Jan 24
Jan – Col 31
Cornelis 32
Cornelis – Pietersz. 32
Maarten 21-24-26-27-32
Thomas 37-38
Tieman 2-45-46
Haentgen Cornelis Jacobsz. t 9
Harmansdr. Alida 41
Harmansz. Adriaan 31
Dirk 9
Gijsbrecht 53
Jacob 44
Hedo Robbrecht 7
Heij Adriaan Jansz. 20-25-27
Adriaan Jan Dirksz. 32
Harman Dirksz. 28
Jan Gerritsz. 15-16-38-54
Jan Claasz. 31
Claas Jan Dirksz. 31
Cornelis Jansz. 23
Heimansz. Willem 8
Heinen Heindrik Jan 30
Heindrik Mr. – burgemeester 39
Heindriksdr. Catharina 6
Clara 53
Heindriksz. Adriaan 44
Arend 5
Bartholomeus 37
Floris 43
Mr. Gerrit 26-27-28
Gijsbrecht 26
Huig 37
Jacob 53
Jan 7-33-50-56
Cornelis 12-15-19-53
Lenert 23
Willem – Verhorst 2
Helmont Aart van 53
Herken Alida 56
Hoeijken Heindrik Dirksz. ’t 11
Holtman Floris de 42
Pieter 11-13-14-15-20-30-39-45-49
Pieter Cornelisz. 16-40-52-54-59
Houck Huig Pietersz. 31
Houdtman Gijsbrecht Cornelisz. 2
Huijbrechtsdr. Trijntgen 12
Huibrechtsz. Gerrit 8
Cornelis 37
Huigensz. jonge Jan 49
oude Jan 54
Pleun 39
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Willem 5
Ingetgen 38
Jacobsdr. Anna – Moelen 19-53
Brechte 8
Maritgen – Moelen 39-53
Jacobsz. Aart 1-30-57
Adriaan 36-50
Dirk 38
Dirk – Boeltgen 16
Dirk – Loncq 14
Gerrit 43
Mr. Heindrik 10-55
Jacob 3-7
Jacob – Blonck 20-22-28
Mr. Jan 10
Jan – Vosch 42
Claas 37-38-62
Cornelis 22
Cornelis – tHaentgen 9
Lenert 48
Pieter 7
Willem – Appeleeter 8
Jaeger Cornelis Claasz. 53-54
Jan – de wourtsman 44
Jansdr. Adriana 13-14
Maritgen 44
Neeltgen 38-58-59
Jansz. Aart – Aartsz. 29-31
Adriaan – Beschoeter 45
Adriaan – Dirksz. Heij 32
Adriaan – Heij 20-25-27
Anthonis 48
Arven 7
Bouwen 37
Daam 6-37
Dirk 7-36-40-52-55
Dirk – Borst 37
Dirk – Smeer 12
Gerrit 32
Gillis 3
Govert 54
Gijsbert – Maartensz. 1
Harper 31
Heindrik 31-32
Heindrik – Aartsz. 31
Heindrik – Heijnen 30
Jacob 9-11-35-50
jonge Jacob 37
Jacob – Aartsz. 29-31
Jacob – Benschopper 32
Jan – Bosch 45
Jan – Buijtenwech 33
Jan – Diert 6-54
Jan – Foeijer 50
Jan – Ouderkerck 41
Jan – Peetoom 32
Jan – bij ’t Remeijn 50
Jan – Versloot 31
Claas 6-37
Claas – Dirksz. Heij 31
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Cornelis 24-25-32-37
Cornelis – Heij 23
Cornelis – Keijser 56-57
Cornelis – Raemburgher 16
Lambrecht 50
Maarten – Moel 5
Pieter ouwe 28
Pieter – Mol 29
Steven 31
Willem 13-54
Joostensz. Adriaan 48
Claas 47
Jorisz. Pieter Dirk 25-27
jonge Jan 41
Willem 36
Keijser Cornelis Jansz. 56-57
Kerssensz. Jan 20
Kievit Jan 9
Claasdr. Neeltgen 16
Trijntgen 5
Trijntgen koopman 42
Claasz. Aalbrecht – Lourisz. 42
Brant 35
Dirk 47
Floris 55
Jan 48
Jan – Claasz. 31
Jan – Brugge 25
Jan – Cincq 59
Jan – Heij 31
Jan – opte Vijver 46
Cornelis – Jaeger 53-54
Pieter – Pronck 46
Wiert 11-19
Willem 12-24
Clement – van ’s-Hertogenbosch 3
Clementsz. Dirk – van Necq 3
Steven 53
Coel Adriaan 2
Coeseriths Jov van 57
Coevorden Pieter van 1
Cock Mr. Willem 2-14
Col Jan Gijsbrechtsz. 31
Colensz. Maarten 5
Collaart Mr. Aart 6
Cornelis – de brandewijnman 7
de rietdekker 41
Cornelisdr. Dieuwertgen 10
Clara 8
Maritgen 10
Cornelisz. Adriaan 36
Galein 49
Gerrit 12-37
Gerrit – de Lange 14-52-53
Gijsbrecht 38
Gijsbrecht – Houdtman 2
Helias 8
Jacob 18
Jacob – Corre 8
Jan 34
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Jan – Ridder 55
Jan – Vlack 51
Cornelis 9
Pieter – Holtman 16-40-52-54-59
Pieter – van Mul 46
Vrederik 5
Willem 13
Willem – de Lange 13-19-53-54
Corre Jacob Cornelisz. 8
Korsdr. Maritgen 50
Korver Jan Pietersz. 16
Coster Jan 30
Koursz. Anthonis 43
Craeck Claas Dirksz. 20
Crunijer Michiel 2
Crijnen Allert 44
Lambrechtsz. Jan 4
Lange Dirk Gerritsz. de 52-53-54
Gerrit Cornelisz. de 14-52-53
Willem Cornelisz. de 13-18-53-54
Leen lange – de lijndraaier 11
Lenertsz. Claas 37
Licht Mr. Gerbrant Adriaansz. de 6
Pieter Adriaansz. de 38
Loncq Dirk Jacobsz. 14
Jan Dirksz. 9-11
Lotterman Heindrik 43
Loufsz. Matheus 47-48
Lourisz. Adriaan 47
Aalbrecht Claas 42
Cornelis 47
Lubbertsz. Lenert 33
Luitensz. Cornelis 24
Maartensz. Jan 5-21-31-33
jonge Jan 31-32
Gijsbert Jan 1
Cornelis 24-26-32-34-48
Maarten 51
Sijvert 57-58
Maritgen 5-40-59
Matheusdr.. Maritgen 37
Matheusz. Jacob 16-30-32
Jan 4
Claas 34-37
Cornelis 50
Matheus 31
Pieter 30-32
Pieter Willem 14-43
Mathijs – de kuiper 42
Mathijsz. Jan 36
Mavols Trijntgen 11
Michiel – de schoenlapper 43
op de Fluwele hofstede 49
Moel Jan Aartsz. 51
Maarten Jansz. 5
Mol Pieter Jansz. 29
Molen Anna Jacobsdr. 19-53
Maritgen Jacobsdr. 39-53
Mul Pieter Cornelisz. van 46
Nannesz. Barbara 36
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Necq Dirk Clementsz. van 3
Noordtwijck Mr. Jan van 4
Noutensz. Balich 37
Matheus – van Sonnevelt 7
Nijpersz. Dirk Willem 8-9-14
Odolsz. Dirk 6
Oestrum Willem van 13
Oliviersdr. Stijntgen 49
Oliviersz. Engel 38-49
Jan 36-38
Ottensz. Govert – van Slingelandt 4
Ouderkerck Jan Jansz. 41
Paer Mr. Huibrecht 5
Paeuw Jacob 11
Panck – jonge 31
Pancken Maritgen 19
Passenroeijde Jan van 2
Peetoom Jan Jansz. 32
Persijn 32
Mr. Jacob 34
Pietersz. Aart 38
Adriaan 15-21-27-43-54
Dirk 35-36
Engel 35
Cornelis Dirk 13-53
Cornelis Gijsbrecht 32
Harmen – Sinck 3
Heindrik 32
Huig 29
Huig – Houck 31
Jaapgen – Brantsz. 34-35
Jacob 15
Jan 50-58
Jan – Korver 16
Jan – Raemburger 31
Job 39
Kors 44-58
Lenert 8
Mathijs 36
Pieter 36
Simon – van Alphen 7
Vrederik 61-62
Willem 11
Wouter 25
Pronck Pieter Claasz. 46
Quirijnsz. Jacob 62
Raemburgher Jan Pietersz. 31
Cornelis Jansz. 16
Reiersz. Willem 23-32-37
Remeijn Jan Jansz. bij ’t 50
Rennoij Michiel 61-62
Ridder Jan Cornelisz. 55
Roelensz. Simon 51
Rutgersz. Jan 32
Rijgevlieg Cornelis Dirksz. jonge 52
Rijcke Maarten de 7
Santen Jan van 4
Schaep Matheus Dirksz. 53
Schaverdaexs Anna 42
Schawijck Joost van 1-6-18-19-21-54-56-57-61-62
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Schermer 9
Schimmelpenninck Cornelis Aartsz. Wourtsman alias 3
Schooten Willem van 11
Schrevelsz. Claas 48
Schroots Jacob 10
Senoije Aart 58
Simonsdr. Lijsbeth 32
Simonsz. Jan Adriaan 15
Geen 2-10-18
Jan 21
Cornelis 32
Lieven 7
Matheus 43
Sinck Harman Pietersz. 3
Slingelandt Annitgen Govertsdr. van 54
Dirk Govertsz. van 54
Govert Ottensz. van 4
Smeer Dirk Jansz. 12
Smidt Pieter 3
Sobburch 5
Sonnevelt Matheus Noutensz. van 7
Starre Harman Dirksz. 8
Steensel Oth van 28
Stempel Jan Gerritsz. 4-14-39-54
Stevensz. Aart 39
Sura Harmen 50
Sweer – brouwersknecht 39
Sijbrantsz. Simon 28
Theeuwen Jan 42
Thomasz. Heindrik 11
Veen Cornelis Adriaansz. 3
Verbrugge Mr. Anthonis 16
Verhorst Willem Heindriksz. 2
Versloot Jan Jansz. 31
Vincent – in de Korte Groenendaal 51
Vincentsz. Jan 12
Willem 36
Vlack Jan Cornelisz. 51
Vosch Anthonis 8
Jan Jacobsz. 42
Vrederiksz. Pieter 31-33
Vroesen Geertgen 10
Gerrit 42
Gerrit Gerritsz. 48
oude Willem 42
Vrije Jacob de 9
Margriet Dirksdr. de 58
Wacht Dirk Willemsz. 55
Walingsz. Pieter Dirksz. 32
Jacob 40
Wermboutsz. Pieter 30-31
Willem – de bakker 43
de brouwer 51
de wever 43
Willemsdr. Maritgen 11-44
Willemsz. Heindrik Aart 33
Alewijn 36
Daan 40
Dirk – Nijpersz. 8-9-14
Frans 44
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Jacob 6-27
Jan 5-23-25-48
Joost 7-21
Claas 21
Cornelis – Bondt 14
Pancras 19
Pieter – Meeusz. 14-43
Willem 7
Wittendr. Alida 6
Wittensz. Heindrik 8
Wourtsman Cornelis Aartsz. – alias Schimmelpenninck 3
Wouter – uit de Kempen 2
Woutersdr. Trijntgen 37
Woutersz. Adriaan – Woutersz. 22
Dirk 9
Jacob 32
Adriaan Wouter 22
Wijngaerden Hillegonda van 1-59-61
IJe – de kleermaker 43
Zaelen Willem 11
Zaartsz. Jan 46
Zwieten de heer van 5-13-21-57-59

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Alphen 7
Amsterdam 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18-38-39-62
Antwerpen 3-5-7-8-9-11
Asperen 40
Bergambacht 41-58
Bloemendaal 1-9-14-16-18-29-40-41-45-46
Bodegraven 23-26-32-40
Broek en Tuil 1-38-39-40
Brugge 7
Brussel 5
Capelle 5
Delft 59
Dordrecht 2
Gent 5-7
Gouderak 1-9-57
’s-Gravenhage 2-28-44-61
Gravenkoop 21-24-27
Gulik 57
Hekendorp 21-23-25
’s-Hertogenbosch 1-6
Hillegom 15
Kamerik 10
Kempen 2
Korte Haarlem 49
Leiden 34-38
Middelburg 11
Montfoort 34
Moordrecht 1-57
Nieuwerkerk 49-57
Nieuwerode 46
Oudewater 45
Oud Reeuwijk 21-23-29
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Pijnacker 44
Raamburg 31-33-48
Ravensburg 28
Reeuwijk 1-22-24-30-33-48
Rotterdam 57
Schoenbroek 26
Sluipwijk 1-26-27-28-40
Stein 1-18-19-20-24-41
Sticht van Utrecht 41
Stolwijk 9-49
Utrecht 4-5-6-8-9-10-11-14
Vreeland 9
Vrije Houff 23
Vlaanderen 3
Waddinxveen 4-40
Weesp 9
Zevenhuizen 14

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.

Blindeweg 24
Botermarkt 51
Doelenstraat 51
Goutkade 15-16-18-40
Gouwe 7-47-50-54
Groenendaal 43-50
Hem 41
Honskoop 50
Cattendijk 36
Keizerstraat 42-43-44
Kerksteeg 44
Kleiweg 41-45
Kleiwegsteeg 51
Comijnsteeg 43
Korte Gouwe 43-50
Korte Groenendaal 44-51-53
Korte Tiendenweg 4
Koster Ghijsen steeg 44
Lange Groenendaal 47-50-53
Lange Willens steeg 48
Markt 14
Marktveld 54
Meerburfer 30
Middelblok 36
Middelburger kade 30
Miert 41
Nieudorp 30
Nieuwe haven 48
Onze Lieve Vrouwen steeg 50
Peperstraat 43-49-51
Sevenstraat 12
Tempel 30
Turfmarkt 11-12
Veerstal 37
Vismarkt 13
Vissteeg 44
Vlamingstraat 11
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Vogelsanck 47-50
Waterschap 44
Willens 18-20
Wijfstraat 1-7-42
Zuercoop 13

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Bouxstelbrug 44
Butterkamp 24
Cartouw 5
Eenhoorn 3
Fluwele hofstede 49
Gulden Vlies 8
Hardthuijs 2
Helm 43
Hoorn 6
Kasteel 42
Coerale brug 42
Craeck 51
Lange Weide 22
Molenwerf 6
Reael te Amsterdam 3
Sluis te Gouda 53
Sodtgen 9
Steenplaets 41
Thuijn 29
Tille brug 42
Veerstal 6
Vergulde Hant 50
Verlaat 50
Vier Heemskinderen te Amsterdam 4
Vlies 14
Willens 19

INSTELLINGEN

Convent van Collatie broeders te Gouda 26
Jacobijnen te Dordrecht 12
Kartuizers te Utrecht 3
St. Magdalena te Gouda 1-40-49-57-58
Regulieren te Gouda 4
Zoust buiten Amersfoort 4
Domheren te Utrecht 4
Gilde St. Eloij 10
St. Jacob 14
St. Pauwels 18
Heilige geest te Gouda 42
’s-Gravenhage 44
Kapel St. Joost in Gouda 47
Nootgods te Gouda 49
Catharina gasthuis te Gouda 47
Kerk van Gouda 37
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Gouderak 34
Middelburg 33
Moordrecht 34-37-38
Reeuwijk 29-32-33
Sluipwijk 20-21-22-23-24-30-34
Kosterij van Sluipwijk 24
Onze Lieve Vrouwen kapel te Gouda 38-48
Pastorie van Gouderak 34
Middelburg 61-62
Moordrecht 34-35-36
Reeuwijk 32-33-34
Sluipwijk 20-22-24-25-26-34
Stolwijk 37
IJzeren kapel van dhr. van Beloijs 39-56

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Advocaat 2-14-16-20
Bakker 43
Bode 3-54
Boekbinder 9
Brandewijnman 7
Brouwer 51-53-58
Brouwersknecht 39-50
Burgemeester 1-10-11-39
Chirurgijn 2
Deken 9-49
Deurwaarder 9-57
Dienaar des godelijken woord 56
Dokter 4
Fabriekmeester 44
Glasmaker 50
Heer van Beloijs 39
Hertog 42
Houtkoper 9
Jonkheer 2-10
Jonkvrouw 1
Kerkmeester 21
Klapman 44
Kleermaker 43
Koopman 7-10-11-42-44
Koperslager 7
Koster 40
Kuiper 6-42-49
Lakenkoopster 5
Lijndraaier 6-8-9-11-48
Messenmaker 50
Nestelingmaker 48
Olieslager 38
Pensionaris 16
Priester 19
Procuratesse 58
Procureur 52-55
Rector 12
Rentmeester 13-39-45-54-61
Rietdekker 41
Scheepmaker 8-50-51
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Schilder 13-54
Schipper 8-12-42-47-48-51
Schoenlapper 43
Schoenmaker 43-44-47
Schout 13-18-21-23-25-28-35
Slotenmaker 4-42
Snijder 24-25
Tafelhouder 53
Thesorier- generaal 57-59
Timmerman 8-43
Tinnegieter 5-13
Vaandrich 57
Vlasman 2-14
Vleeshouwer 45-59
Waard 2-14
Wever 43
Wourtsman 44
IJzerman 3
Zeepzieder 10-55
Zuster 44-45
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