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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.
Schiedam
3e rekeninge Willem Jan Aertsz. vande convente goederen binnen Schiedam, vande jaere ende
ontvangst 1577.
Om tgemeen landt.
Folio 1.
Overgelevert ten burele vander Camere vanden Rekeninge inden Hage bijden ontfanger zelver den
20e Novembris 1580.
Om tgemeen landt.
3e rekeninge Willem Jan Aertsz. van zijnen ontfanck vande goederen ende incommen van alle de
geestelijcke collegien, conventen, kercken, cloesteren, provens ende andere geestelijcke goederen
binnen der stede van Schiedamme. Tot welcken ontfanck hij bijden commissarissen vande
Reckeninge in Hollandt gestelt ende gecommitteert is geweest, volgende de brieven van commissie
transchreven in zijne eerste voorgaende rekeninghe in date 28 en Februarij 1573. Ende dit vande jaere
ende ontvangst 1500 zeven ende tzeventich, gemaect in ponden, schellingen ende penningen van 40
grooten vlaems tpondt.
Zijn bij den rendant naerstichen gedaen omme te reconureren doude registeren ende andere brieven
ende titulen van dese conventen goederen ende tot dien eijnde de betalinge vande alimentatie
gesucheert ter tijt toe een ijder vande conventualen hun bij eede gepurgeert hebben dat onder hen de
zelve nijet en berusten ofte daer van en weeten, volgende de last op voorgaende rekeninge gestelt.
Ontfanck
Eerst vande goederen ende incoemen vande convente van Overdam, genaempt St. Ursulen
binnen der stede van Schiedam.
De twaleff margen landts gelegen int Nieuwelandt, genaempt die Koeweijde, lest gebruijct bij Barent
Pietersz. van Schiedam, zijn bijden Staten sLants van Hollandt vercoft. Te weeten vier margen aen
Cors Jansz. inde Plemp ende 8 margen aen Adriaen IJsbrants, volgende de brieven geregistreert int
eerste register van de vercofte, verpande ende gealieneerde geestelijcke ende waerlicke goederen in
Hollandt, aldaer folio 232 recto et verso. Dus hier nijet.
Cornelis Aelwijnsz. vanden Oudendijck, nu wonende tot Ouderschie heeft in pachte genomen die drie
margen drie hondt lants gelegen int Nijeuwelandt, daer die moelen op staet ende dat voor een tijt van
vijff jaeren, de margen tsiaers voor £ 6-10-00 van 40 grooten. Des moet den bruijcker die leste paije
vande nijeuwe moelen betalen, zonder corten. Compt over t 1 e 5e jaer £ 22-15-00.
Folio 2.
Lenert Jorisz. laeckencoper binnen Schiedam heeft in pachte genomen voor gelijcken tijt van vijff
jaeren drie margen vier hondt lants, gelegen in een campe van 7 margen gemeen met die gasthuijsen
tot Delft ende Schiedam die lest gebruijct zijn bij Claes Claesz. vander Berch, den hoop om £ 22.
Compt hier over t 1e 5e jaer £ 22.
De zes margen genaempt de Koeweijde die gebruijct plagen te worden bij Jan Jacobsz. waterlander
zijn bij den Staten van Hollant vercoft aen Barent Pietersz. tot Schiedam, alst blijct bijde brieven
geregistreert int voorsz. register folio 224 verso. Dus hier nijet.
Lenert Jorisz. voorn. heeft in pachte genoemen vier margen teellants, lest gebruijct bij Cornelis
Aelwijnsz. voor een tijt van vijff jaeren, de margen om £ 5-05-00. Des moet den bruijcker betalen de
leste paeije vanden nieuwe molen, zonder corten. Hier over t 1e 5e jaer £ 21.
De vier margen drie hondt landts gelegen tusschen die Vlaerdingsche ende Ketel poorte ande singel
der stede van Schiedam int Nijeuwelant, zijn eensdeels verdolven tot een bolwerck ende is die reste
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bijde voorn. stede in pantschappe genoemen, volgende dattestatie van burgemeesteren van date 12 en
Septembris 1580 onder tsignet der selver stede ende thanteijcken van Wolff heurlieder secretaris
diemen hier overlevert. Des hier nijet.
Naer (converentie) ten burele word den rendant gelast omme redenen vooren verhaelt, te innen ende
ter naester rekeninge te verantwoorden vande pachten van dese 4½ margen, gevallen tzedert den
jaere ’75. Ten zij saecke dat die van Schiedam ter Camere verthoenen ende aldaer doen registreren
de brieven van pantschappe die zij vande selve mogen hebben, achtervolgende de placcaten ende
ordonnantien bij de Staten daer op geëman…. ende die belastinge die vander Camere gedaen.
Folio 3.
Thielman Oom Danielsz. binnen Schiedam heeft in pachte genomen de halff margen lants gelegen int
Nijeuwelandt, gemeen met St. Barbaren convent tot Delft int 23 e streckweer van Spierinckhoueck aff.
Lest gebruijct bij Gerrit Jansz. Bruijn. Ende dit voor een tijt van vijff jaeren, den hoop voor £ 2-08-00,
mits betalende de leste paije vande nijeuwe molen alsvoeren. Compt hier over t 1 e 5e jaer £ 2-08-00.
Jan Pietersz. inden Turff binnen Schiedam heeft voor gelijcke vijff jaeren in pachte genomen de helft
van elff hont lants, streckende vande Oudendijck tot ande Keetel wech, lest gebruijct bij Adriaen
Louwen, de margen om £ 5-05-00, mits dat hij gehouden is te betalen de leste paije vande nijeuwe
moelen, zonder corten. Compt hier over t 1e 5e jaer £ 4-16-03.
Inde Westabtspolder.
De voorn. Jan Pietersz. heeft noch in pachte genomen vijff margen lants, leggende ande Potelaen,
lest gebruijct bij Jan de waterlander, voor een tijt van vijff jaeren, de margen tsjaers om £ 4 mits dat hij
gehouden is te betalen de leste paije alsvooren. Compt hier over t 1 e 5e jaer £ 20.
Gerrit Jansz. Vercrocht wt de Keetel heeft voor gelijcken tijt als voeren in pachte genoemen vier
margen lants, laest gebruijct bij Jan Bastiaensz., de margen tsjaers voor £ 4, mits betalende die leste
paeije alsvooren. Compt hier over t 1 e 5e jaer £ 16.
Folio 4.
Jorijs Martijnsz. Knapper binnen Schiedam heeft voor gelijcke tijt ende opte conditiën alsvoeren in
pachte genoemen noch andere vier margen, laest gebruijct bijden voorn. Jan Bastiaensz., de margen
tsiaers voor £ 3-10-00. Compt hier over t 1e 5e jaer £ 14.
Thijs Pietersz. heeft voor desen jaere van ’77 gebruijct voor dongelden die vier hondt lants gelegen
inde Westabtspolder, gemeen met noch andere vier hondt lants, toecomende de pastorie vande
Keetel die hij van gelijcken voor dongelden gebruijct heeft. Blijckende bij zeeckere attestatie van
schoudt ende schepenen vande Keetel diemen hier overlevert, dienen op meerdere partijen, zoe van
desen als voergaende jaere. Dus hier nijet.
Lenert Jorisz. laeckencoper binnen Schiedam heeft gepacht vier margen lants, laest gebruijct bij Claes
Pieters ande Keetelbrugge, voor een tijt van vijff jaeren, de margen tsiaers om £ 4, mits dat hij
gehouden is te betaelen die leste paije vande nijeuwe moelen. Compt hier over t 1 e 5e jaer £ 16.
In Nijeu Mathenes.
Die twee percelen elcx van twee margen twee hondt lants, beijde gelegen in Nieu Mathenes, lest
gebruijct bijde weduwe van Jacop Zweersz. ende Willem Adriaensz. Holi, zijn vercoft Meeus Gerritsz.
Visch ende Cornelis Pietersz. van der Burch, als blijct bij tvoorsz. register folio 230. Dus hier nijet.
Folio 5.
De anderhalff margen lants gelegen in Nijeu Mathenes met noch een 10 e deel van 1½ margen,
gemeen met Pieter Sasbout in een camp van 6 margen, lest gebruijct bij Pieter Cornelisz. Post, zijn
gecoft bij Arent Danckertsz., blijckende bij tvoorsz. register folio 234. Dus hier nijet.
Tvoorsz. convent van St. Ursulen competeert in buijtenlandt van Nijeu Mathenes 6 margen een hondt.
Welcke buijten landen verhuijrt werden int gemeene ten behouve vande eijgenaers vande binnen
landen ende wordt de huijere vandien jaerlicx ontfangen bij eenen geswoeren ambochts bewaerder
die daer van jaerlicx rekeninge ende reliqua doet naer behooren, maer alzoe die stede van Schiedam
des voorsz. convents gedeelte met andere geannoteerde portijen, wtgezondert van Leliëndael, in
pantschap genoemen heeft, dus hier memorie.
Inde Noortketel.
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Die drie margen lants gelefgen inde Noortketel in een campe van 11 margen, belent aen toosteijnde
die Delft wech ende aen twest eijnde die Groene wech, lest gebruijct bij Anna Diericken, zijn tot den
jaeren ’78 incluijs defect ongebruijckt ende onder water blijven leggen deur tderven vande moelen.
blijckende bijde attestatie hier vooren folio 4 verso overgelevert, dus hier nijet.
Folio 6.
Van gelijcken zijn de 8 margen leggende gemeen met de voorgaende drie margen ende lest gebruijct
bij Adriaen Cornelisz. opt Schie, mede ongebruijckt blijven leggen wt oorsaecke ende blijckende als
vooren, dus hier nijet.
Inde Ketelpolder.
Tobias Martijnsz. inde Ketelpolder bruijct een margen lants gelegen inde Oostabtspolder, gemeen met
Pieter Sasboutsz. ende Frederick Otsz. tot Delft, tsiaers om £ 5. Compt hier over t 7 e 9e jaer hijers
verschenen tijde deser rekeninge, de zelve £ 5.
De vijftalff hondt lants gelegen opde Harrich wech inde woninge van de weduwe van Cornelis Jorisz.
gemeen met den Heijligen Geest inde Keetel zijn voor desen jaere mede om redenen alsvooren
blijven leggen desert ende ongebruijct alst blijck bijde voorsz. attestatie, dus hier nijet.
In Rijswijckerbrouck.
Jan Reijers heeft van nijeus weder in pachte genoomen die 21 margen lants, leggende in
Rijswijckerbrouck die hij zelver plach te bruijcken, streckende van de Delftwech oostwaerts tot achter
ande wateringhe voor een tijt van vijff jaeren, de margen tsiaers om £ 3-15-00, mitz dat hij ghehouden
is den thijns te vrijen zonder corten, mitzgaders tgene noch rest vande nijeuwe moelen te betalen.
Compt hier over t 1e 5e jaer £ 78-15-00.
Prima somme £ 222-14-03.
Folio 7.
Erffpachten, losrenten ende huijspachten.
Derffgenamen vande ouden Dierick Duijst tot Delft zijn jaerlicx schuldich een erffpachte van dertich
ponden, munte deser rekeninge, staende op zeeckere landt gelegen inden vijftich margen tusschen
beijde de dijcken bij Delffsche haven, verschijnende jaerlicx den 2 en Januarij. Compt hier over tjaer
erffpachs verschenen den 2en Januarij 1577 bij desen rendant ontfangen van Eeuwout Florisz. ende
Stoffel Jansz., de somme van £ 30.
Derffgenamen van Claes Sijmonsz., in zijn leven wonende ande Vlaerdinger wech, zijn schuldich een
jaerlixe rente van £ 16-17-01, verschijnende den 1en Novembris daer van resteerden te betalen ende
bij desen rendant geïnnet zijn de jaeren van ’77. Compt hier over de zelve vier jaeren de somme £ 6710-00.
Die kercke vande Keetel is schuldich een losrente van £ 6 tsiaers, verschijnende den 6 e Januarij daer
van resteert te betaelen de jaeren ’73 tot ’77 incluijs, maer alzoe dese kercke geruijneert is en heeft
den rendant daer van nijet ontfangen, dus hier memorie.
Kanttekening: Rest de annis ’73 tot ’77 incluijs £ 30.

Die stede van Schiedam is schuldich een jaerlixe rente van £ 18, verschenen deen helft den 1 en Meij
ende dander helff den 5en Augustij, daer van resterende de jaeren ’72 tot ’77 incluijs, maer alzoe de
zelve stede eerst beginnen sal te betalen tgundt verschenen sal zijn naer primam Januarij anno ’78
volgende toctroij haer daer toe verleent, dus hier alsnoch memorie.
De stede van Delft is schuldich een rente van £ 3-12-00 tsiaers, staende op den naem van Aeffgen
Claes Jan Vaers dochter, verschijnende deen helft den 2 en Septembris daer van resteren de jaeren
van ’72 tot ’76 incluijs ende is alleenlick bijden rendant ontfangen tjaer van ’77, dus hier over tzelve £
3-12-00.
Kanttekening: Rest de annis ’72 tot ’76 incluijs £ 18.

Folio 8.
Jacob Huijgesz. snijder tot Rotterdam is schuldich een jaerlixe rente van 30 sch., staende op zijn huijs
bijde speije. Compt hier over tjaer verschenen den 24 en Junij ’77, 30 sch.
Tvoorsz. convent heeft noch op zeeckere huijs tot Vlaerdingen, eertijts bewoent bij Mathijs den
timmerman een huijspacht van 20 sch. tsiaers, verschijnende in Martio, daer van resteren de jaeren
van ’71 tot ’77 incluijs, maer alzoo de selve huijsinge mede verbrandt es ten tijde de viandt tplatte
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landt invaderde ende noch onder de voet blijft leggen, ende is daer van nijet ontfangen, dus hier
alleenlick memorie.
Adriana weduwe wijlen Pieter van Buijten als naesaet van Huijch Jans zoon boschbewaerder inden
Haege is schuldich een rente van £ 3 tsiaers, spreckende op een margen lants gelegen noortwaerts
vande Hagebosch. Compt hier over tjaer verschenen Lichtmisse 1577, £ 3.
Folio 9.
Anthonis Florisz. ande Maesdijck is schuldich een rente van £ 2-16-00 tsiaers, verschijnende den 17en
Martij, daer van den rendant alleenlijck ontfangen heeft de jaeren van ’74 ende ’75. Compt £ 5-12-00.
Kanttekening: Rest de annis ’76 ende ’77, £ 5-12-00.

Jan Willemsz. Bom tot Delft is schuldich een losrente van £ 12 tsiaers, staende op zijn huijsinge ande
Cruijers brugge inden Witten Hondt tot Delft, verschijnende Meije daer van de jaeren van ’76 ende ’77
resteren, maer alzoe hem vande zelve twee jaeren atterminatie gegunt is bijde commissarijsen
geordonneert tot quijtscheldinge binnen Delft tot Meij ’80 ende ’81, blijckende bijde acte opte
voorgaende reckeninge folio 21 overgelevert, dus hier alleenlick memorie.
Kanttekening: Rest de annis ’76 ende ’77 incluijs, £ 24.

Op Jan Boensz., nu Jaesper de backers huijs, staende opt Eijnde binnen Schiedam een huijspacht
van 20 sch. Compt hier over tjaer verschenen Lichtimmisse ’77, 20 sch.
Opt huijs van Adriaen Jansz. Kocksz. staende op Eijnde binnen Schiedam een huijspacht van 10 sch.
tsiaers, verschijnende Lichtmisse. Compt hier over tjaer ’77, 10 sch.
Opt huijs van Lijnken Fransdr. opt Eijnde binnen Schiedam tsiaers 15 sch, verschijnende Martini daer
van den rendant ontfangen heeft de jaeren van ’75, ’76 ende ’77. Compt £ 2-05-00.
Op de weduwe (van) Hendrick brouwersknecht’s huijs, staende voor den Raem binnen Schiedam,
tsiaers £ 0-04-06, daer van den rendant ontfangen heeft den jaeren verschenen Meije 1572, ’73 ende
’74, facit £ 0-13-06.
Folio 10.
Op Maritgen Jans twee huijskens staende bijde Nijeuwe poort inde Breestraet binnen Schiedam,
tsiaers £ 3-15-00. Compt hier over tjaer verschenen Lichtmis ’77 de voorsz. £ 3-15-00.
Op Dierick Stolcx huijsken staende alsvooren, tsiaers £ 0-33-09 verschijnende Lichtmisse, daer van
noch resteren de jaeren ’73 ende naevolgende ende bij desen rendant alleenlick ontfangen tjaer ’72
zo hij een schamel man is ende thuijsken eerst onlancx gecoft heeft, dus hier £ 0-33-09.
Kanttekening: Rest de annis ’73 tot ’77 incluijs £ 8-08-09.

Ende op Pieter Pouwelsz. stiermans huijs staende op den Dam binnen Schiedam een huijspacht van
£ 0-16-03. Compt hier over tjaer verschenen Valckenburchger paerdemarct 1577, £ 0-16-03.
2e somma £ 121-07-06.
Kanttekening: Loqusier metten rendant van noch een partije van rente van £ 0-33-09 op Willem de Gouwenaers huijs, in
voorgaende rekening gestelt. Den rendant hier op gehoort, verclaert thuijsken gans vervallen ende geruijneert te zijn ende geen
apparentie en is dat van ter (proffijt?) ijet coemen sal. Zij voortaen altijts in rekening met nijet ende voor memorie gestelt. Ende
zoe wanneer terff weder betimmert wort de afterstallige pachten geïnnet.

Ander ontfanck van restanten van lantpachten vande voorsz. convente gevallen voor tijde
rekeninge.
Jan Jacobsz. waterlander heeft gebruijct van desen convente voorde jaeren ’73 en, 15 margen lants
gelegen int Nijeuwelandt ende Westabtspolder met die halve bouwerie inden convente, des siaers om
£ 150, daer van hij schuldich gebleven is als in desen rendants reeckeninge folio 3 verso de helft
vande pacht van ’73 ende den gehelen pacht van ’74 ende naemaels desen rendant voldaen heeft,
zoe aen gelde als acte van quijtscheldinge, dus hier £ 225.
Folio 11.
Meijn Cornelisz. als man ende voocht van Maritgen Cornelis Jorisdr., in zijn leven wonende op die
Harrich die voorden jaeren ’72 ende ’73 gebruijct hadde vijftalff hondt landts van desen convente
gelegen op die Harrich voorsz., des jaers om £ 3. Welcke twee jaeren in des rendants voorgaende
eerste rekeninge met niet gebracht zijn folio 8 verso ende alsnu desen rendant daer van voldaen heeft
zoe met gelde als acte van quijtscheldinge, dus hier in ontfange £ 6.
3e somma £ 231.
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Ander ontfanck van renten eerst onlancx tot desen rendants kennisse gecoemen.
Wigger Sijmonsz. wonende tot Schipluij is jaerlicx tvoorsz. convent van Overdam schuldich een rente
van negen ponden, munte deser rekeninge tsiaers, Welcke rente nu eerst tot kennisse vande
rentmeester doer tangeven van Lenert Jorisz., raedt deser stede van Schiedam gecomen is, zoe de
zelve bij zijn overleden moeder in lijfftochte bezeten is geweest ende naer haer overlijden aen desen
convente besprocken was, verschijnende jaerlicx in April naer tschrijven vande pater van desen
convente. Daer van verlopen waren ende bij desen rendant ontfangen zijn de jaeren ’72, ’73, ’74, ’75
ende ’76, belopende £ 155.
3e somma (?).
Prima somma van tincommen vande goederen van St. Ursulen £ 620-11-09.
Folio 12.
Ander ontfanck vande goederen ende incommen vanden convente genaempt St. Anna.
Eerst van losrenten
Haesgen Willemsdr. alias Haesgen Pieren tot Noortwijckerhout is schuldich een jaerlicxe losrente van
£ 0-33-07, verzekert op een woninge, barch, geboomte ende 25 margen 4 hondt lants, zoe veen,
geest ende weijlant gelegen tot Noortwijckerhout, verschijnende den 1 en Octobris. Compt hier over
tjaer renten verschenen den 1 en Octobris 1576 inder voorgaende reckeninge voor reste gebracht, zoe
haer van tjaer ’77 atterminatie verleent is tot Alreheijligen ’80, blijckende bij de acte aldaer
overgelevert folio 21 verso, £ 34-07-06
Kanttekening: Rest de anno ’77, £ 34-07-06.

Pieter Jacobsz. Muijs erffgenamen tot Dordrecht zijn schuldich een losrenten van £ 15 tsiaers, hier
over tjaer verschenen den 6en Decembris ’77, £ 15.
Pietertge Cornelis weduwe wijlen Knechte Neel, nu Adriaen Cornelisz. Knecht is schuldich een
jaerlicxe losrenten van £ 9, verschenen den 10en Aprilis verzekert op drie margen twee hondt lants
genaempt het Heer velt, gelegen in Vlaerdinger ambacht ende voorts generalick op allen heuren
goederen. Compt hier over tjaer ’77, £ 9.
Jacob Ariaensz. de Grande binnen Schiedam is jaerlicx schuldich een gelijcke rente van £ 9, verzekert
op acht hondt lants gelegen inde Keetel ambacht int Nijeuwelandt, verschijnende den 10 en Martij.
Compt hier over tjaer ’77 £ 9.
Adriaen Cornelisz. Duijst binnen Schiedam is schuldich een jaerlicxe losrente van £ 12, verzekert op
vier margen lants gelegen in tsGravenambacht. Compt hier over tjaer verschenen den 25 e Martij 1577,
£ 12.
Folio 13.
Arent Doesz. brouwer binnen Schiedam een jaerlicxe losrente van £ 6, verzekert generalijcken op alle
zijne goederen. Compt hier over tjaer verschenen den 1e Martij ’77, £ 6.
Jacob Foppesz. op Hogevliet, nu Henrick Claesz. in Roon over Maze een jaerlixe rente van £ 6,
verzeeckert op 8 margen lants gelegen in Poortugael. Compt hier over tjaer verschenen halff Meij
1577, £ 6
Gillis Willemsz. tot Vlaerdinge een losrente van £ 6 tsiaers verzeeckert op vier margen vijff hondt lants
gelegen in Vlaerdinger ambacht, verschenen den 22 e Februarij. Compt hier over tjaer ’77, £ 6.
Die naesaet van Jan Gerritsz. Brouck tot Vlaerdingen een jaerlicxe losrente van £ 6 verzekert op twee
margen vijff hondt lants gelegen in Vlaerdinger ambacht, verschijnende den 21 e Decembris. Compt
hier over tjaer ’77, £ 6.
Jacob Cornelisz. Groen tot Nijeuwerkerck een losrente van £ 3-15-00 tsiaers verzeeckert op twee
margen twee gaerden ende een vierendeel lants, gelegen tot Nijeuwerkerck, verschijnende den 1 e
Meij. Compt hier over tjaer ’77, £ 3-15-00.
Prima somma £ 107-02-06.
Folio 14.
Huijspachten ende erffpachten.
Op Mr. Henricx huijs tot Zoetermeer 15 sch., verschijnende jaerlicx Paesschen. Compt hier over tjaer
gevallen tijde deser reeckeninge 15 sch.
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Op Claes Jansz.’s snijders huijs tot Rotterdam een jaerlicxe rente, verschenen Meij anno voorsz. van
£ 0-27-09.
Op Jan Adriaensz.’s huijs ende erve inde Rijs thuijnen tot Rotterdam een jaerlicxe rente van 30 sch..
Compt hier over de jaeren verschenen den 16e Julij annis 1576 ende ’76, £ 3.
Op Jan Jansz.’s huijs ende erve int Paradijs tot Rotterdam een jaerlixe rente van £ 0-27-09 tsiaers,
verschijnende Meij. Compt hier over tjaer ’77, £ 0-27-09.
Op Sijmon Cornelisz.’s huijs ende erve inden Oppert tot Rotterdam een jaerlicxe rente van 15 sch.,
verschijnende den 19e Novembris. Compt hier over de jaeren ’76 ende ’77, 30 sch.
Ende noch op Cornelis Adriaensz. schuijtvoerders weduwe een jaerlicxe huere van tgebruijck van
eenen deurganck 20 sch. Compt hier over tjaer verschenen Meij ’77, 20 sch.
2e somma £ 9-06-00.
Somma vande goederen van St. Annen convent £ 116-03-00.
Folio 15.
Ander ontfanck vande goederen ende incoemen vanden convente van Leliëndael.
Lantpachten.
Arien Ploenen ende Pieter Pietersz. tot Schiedam bruijcken tsamen vier margen vijftalff hont lants,
gelegen in Nijeu Mathenesse, de margen om £ 6. Compt hier over tleste 5 e jaer verschenen Petri ’78,
wesende vanden ontvangst ’77, £ 23-15-00.
Tvoorsz. convent voor hun portie vande voorsz. 4 margen 4½ hont int buijtenlandt van Nijeu
Mathenesse daer van elcke marge voorden jaere ’77 te deele gevallen is £ 2-11-00, blijckende bijde
attestatie van Melchior Willemsz. van Welhouck als ambachtsbewaerder aldaer diemen hier
overlevert. Compt £ 12-02-03.
Prima somma £ 35-17-03.
Losrenten.
Eerst heeft tvoorsz. convent opte vijff groote steden van Hollandt een rente van £ 25 tsiaers,
verschijnende den naestlesten Januarij, daervan desen rendant ontfangen heeft vande ontfanger
generael Jacob Muijs deur ordonnantie vanden Staten de jaeren van ’74 ende ’75. Compt £ 50.
Kanttekening: Rest de annis ’76 ende ’77, £ 50.

Noch opte parochie kercke van Schiedam een jaerlixe losrente van £ 12, verzekert generalicken op
alle die kercks goederen, daer van den rendant ontfangen heeft tjaer renten verschenen den 1 e Meij
1574, Compt £ 12.
Kanttekening: Rest de annis ’75, ’76 ende ’77, £ 36.

Noch op die stede van Schiedam een rente van £ 6, verschenen jaerlicx deen helft den 12 martij ende
dander helft den 12e Septembris, daer van resteren de jaeren ’72 ende naevolgende, maer alzoe de
selve stede eerst beginnen sal te betalen tgundt verschijnen sal naer priman Januarij anno ’78
volgende toctroij haer daer toe verleent, dus hier memorie.
Kanttekening: Rest de annis ’72 tot ’77 incluijs £ 36.

Folio 16.
Noch op die woninge van Pieter Cornelisz. Post van Ouderschie, nu wonende tot Rijswijck, een
jaerlixe rente van £ 9 tsiaers, verzeeckert op zes margen drie hondt landts gelegen inde Ketel polder.
Compt hier over tjaer verschenen den 16e Aprilis 1577, £ 9.
Noch op Cornelis Cornelisz. Verzijden, in zijn leven wonende inden Broeck bij Ouderschie een
jaerlicxe losrente van achtien ponden, verzekert op thien margen drie hondt lants, gelegen inden
ambochte van Berckel in Rooderijs, daer van noch resteren de jaeren verschenen den lesten
Novembris ’73 ende nae volgende, maer alzoe den voorn. Cornelis overleden es ende de hypoteque
tot noch toe onder water gelegen heeft ende bijden curateur vande boel om quijtscheldinge
gesolliciteert wordt ende is daer van bij den rendant alsnoch niet ontfangen, dus hier memorie.
Kanttekening: Rest de annis ;73 tot ’77 incluijs £ 90.

Op Jan Florisz. inde Keetel polder een jaerlicxe losrente van zes ponden, verzeeckert op zijn huijs,
erve, barch, geboomte ende schuer, gelegen inde Ketelpolder voorn. Compt hier over tjaer
verschenen den 1e Novembris 1577, £ 6.
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Noch opt convent van die Magdalene, nu het Oude Gasthuijs tot Delft een jaerlicxe losrente van £ 9,
verzekert op thien margen vier hondt lants, gelegen anden buijtenwech tot Delft tusschen die twee
watermoelens oostwaert op streckende nae Nootdorp, verschijnende Valckenburgermarct. Compt hier
over tjaer ’77, £ 9.
Folio 17.
Ende noch op Adriaen Jacobsz., nu Cornelis Jansz. Brasser tot Waddincxveen een jaerlixe rente van
£ 12 verzekert op 6 margen 3 hondt lants gelegen tot Waddinxveen, verschijnende Petrij ad
Cathedram, daer van desen rendant ontfangen heeft de jaeren van ’71 ende ’72. Compt £ 24.
Kanttekening: Rest de annis ’73 tot ’77 incluijs £ 60.

2e somma £ 110.
Huijspachten ende erfpachten.
Eerst op die woninge van Maritgen Gerrit Claesz., nu Jacob Claesz. tot Vlaerdingen, tsiaers 30 sch.,
Hier over tjaer verschenen Lambertij 1577, 30sch.
Noch op den pastoir vande Keetel jaerlicx 30 sch., verschijnende (niets ingevuld) daer van resteren de
jaeren ’72 ende naevolgende, maer alzoe desen pastoir wtgeweken zijnde overleden is zonder ijet
achter te laten omme dese rente daer aen te verhalen, zoe en es daer van bij desen rendant nijet
ontfangen, dus hier memorie.
Kanttekening: Rest annis ’72 tot ’77 incluijs £ 9.

Noch op een huijs binnen Leijden tsiaers 15 sch., verschijnende etc. maer wat ondersouck desen
rentmeester gedaen heeft naer dit huijs en weet tzelve niet te vinden, daer om hier alleenlick memorie.
Folio 18.
Op Adriaen Jansz. mandemakers huijs binnen Schiedam jaerlicx 10 sch., hier over tjaer verschenen
Martinij 1577, 10 sch.
Ende noch op Cornelis Ariaensz. Onnosel’s huijs binnen Schiedam £ 2-05-00, verschijnende in
Januario. Compt hier over tjaer verschenen in Januario 1577, £ 2-05-00.
3e somma £ 4-05-00.
3e somme van de goederen vanden convente van Leliëndael £ 150-02-03.
Ander ontfanck vande goederen ende incoemen vande Cruijcebroers minicken binnen
Schiedam.
Lantpachten.
Eerst derdalff margen lants binnen Schiedam, eertijt gebruijct bij Pieter Adriaensz. Beije, tsiaers om £
30, de welcke bijden commissarijssen vande Staten geaccordeert zijn tGasthuijs tot Schiedam in
regard van heur vuijtgedolven landen ten behouve vande fortificatie der voorsz. stede buijten die
Rotterdamsche poorte. Dus hier memorie ende anders nijet.
Noch vier margen lants gelegen in Oudt Mathenes, lest gebruijct bij Jacob Michielsz. binnen Schiedam
alzoe de zelve in pantschappe genoemen zijn bijde voorsz. stede van Schiedam, volgende de brieven
geregistreert int register vande verpandinge, daer van inden Camere vande Rekening gehouden folio
240. Dus hier memorie.
Folio 19.
De helft van 11½ margen lants gelegen in Nijeu Mathenes daer van dander helft toecompt Anthonis
Willemsz. Muijs, genaempt den Bosch, de welcke Anthoenis Jacobsz. Sterrenburch plach te
gebruijcken, is vercoft aen Arent Danckertsz. burgemeester alst blijct bij tvoorsz. register folio 234.
Dus hier nijet.
Noch derdalff margen lants gelegen inden Hoogenban van Ouderschie aende woninge van Vas
Jacobsz. dwelcke lest gebruijct zijn bij zijnen weduwe, tsiaers om £ 13. Welcke de voorsz. stede van
Schiedam in pantschap genoemen heeft alst blijct bij tvoorsz. register vande verpandinge folio 240
verso. Dus hier memorie.
Maritgen Jaspers weduwe Dierick Wiggertsz. inde Ketelpolder bruijct drie margen ende 30 roeden
lants gelegen inde Oostabtspolder in een camp van 30½ margen, voor dit jaer den hoop om £ 12.
De zeven margen lants gelegen inde Zouteveen die Cors Heijnrixs opde Hoorn bij Delft lest gebruijct
heeft gehadt hebben voor desen jaere van ’77 noch ongebruijct ende onder water gelegen deur

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

tderven vande watermoelens, blijckende bij attestacie vande gesworens vande Zouteveen diemen hier
overlevert. Dis hier nijet.
De negen gemeten ende een halff gelegen in Poortugael lest gebruijct bij Doe Willemsz. om £ 32
heeft de stede van Schiedam mede in pantschappe genoemen alst blijct bij tvoorsz. register folio 244
verso. Dus hier memorie.
Folio 20.
Trijntge weduwe wijlen Lenert Cornelisz. die Voocht den ouden dijckgraeff in Zuijtlandt bruijct zeven
gemeten ende twee lijnen lants, gelegen int Zuijtlandt, den hoop tsiaers om £ 17.
Karel Claesz. tot Rugge buijten Briele bruijct vijff lijnen lants leggende int Zuijerlant, eertijts bijde
bagijnen tot Rugge gebruijct, tsiaers om £ 6.
Noch een margen lants gelegen in Oudt Mathenes lest gebruijct bij Jan Cornelisz. binnen Schiedam,
tsiaers om £ 6. De zelve is bijde voorsz. stede van Schiedam mede in pantschappe genomen alst blijct
bij tvoorsz. register folio 229. Dus hier memorie.
De weduwe van Jacob Gerritsz. tot Schipluij heeft gebruijct zeker lant van desen convente waer van
den rendant de groote nochte jaerlicxe pacht (wat ondersouck hij daer om gedaen heeft) nijet en kan
vernemen zoe de naesaet vande voorsz. weduwe ontkent onder zijne woninge eenich landt des
convents te zijne, dus hier alsnoch memorie.
De vijff margen lants gelegen inde Noortkeetel lest gebruijct bij Jasper Pietersz. zijn blijven leggen
ongebruijct ende onder water deur tderven vande watermoelen alst blijct bij attestacie van schoudt
ende schepenen vande Keetel hier vooren folio 4 verso overgelevert. Dus hier nijet.
Van gelijcken de drie margen anderhalff hondt gelegen inden Noortkeetel voorsz. lest gebruijct bij
Anna Jan Diercken, zijn mede voor desen jaere ongebruijct ende onder water blijven leggen alst blijct
bijde voorsz. attestacie. Dus hier nijet.
Folio 21.
Ende noch derdalff margen lants gelegen inde Keetel, lest gebruijct bij Matgen weduwe wijlen Theeus
Jacobsz., zijn insgelijcx blijven leggen ongebruijct om redenen ende blijckende alsvooren, dus hier
nijet.
Vranck Lenertsz. eertijts wonende op Schie bij Delft heeft van nieus weder in pachte genoemen twee
margen lants, gelegen in Papswoude gemeen in een campe van vijff margen met hem zelffs ende
Schrevel Diericxz, van Diemen tot Schiedam, voor een tijt van vijff jaeren, tsiaers om £ 8. Des moet hij
thijns betalen aen heer Otto van Egmondt, zonder te corten. Compt hier over t 1 e 5e jaer, gevallen
Kersmisse 1577, £ 8.
Pieter Gerritsz. Tol als naesaet van Ariaen Gerritsz. smit int water ende Gerrit Ariaensz., beijde
wonende tot Ouderschie, bruijcken tsamen off elcx een voor allen drie margen 30 roeden lants,
gelegen inde Oostabtspolder, gemeen in een campe van 30½ margen, den hoop tsiaers om £ 18.
Compt hier over tjaer ’77 gelijcke £18.
Pouwels Arentsz. tot Ouderschie bruijct derdalff margen lants, leggende inde Cleijne Nijeupolder bij
Ouderschie, tsiaers om £ 8. Compt hier over t 2 e 3e jaer, gevallen alsvooren £ 8.
Prima somma £ 69.
Folio 22.
Erfpachten ende huijspachten.
Eerst Jacob Jacobsz. moelenaer is schuldich een pacht van £ 0-07-06 tsiaers, staende op de
Zuijtmoelen binnen Schiedam, verschijnende Martinij daer van den rendant ontfangen heeft thien
jaeren, als van ’78 (?) tot ’77, beijde incluijs, facit £ 3-15-00.
Pieter de kagenaer cum socijs op haerluijder thuijn ofte erve binnen Schiedam, verschijnende Martinij
tsiaers £ 0-07-06, daer van resteren de jaeren ’72 ende naevolgende. Maer alzoe den rendant tot
noch toe nijet recht en heeft connen vernemen op wat thuijn desen pacht staet, alzoe den voorsz.
Pieter ontkent den thuijn hem met eenige last vercoft te zijn, zoe en heeft hij daer van alsnoch nijet
ontfangen. Zal nijettemin daer van naerder ondersouck doen ende ter naester reckeninge daer van
verantwoorden. Dus hier voor alsnoch nijet.
Kanttekening: Rest annis ’72 tot ’77 incluijs £ 2-05-00.
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Op Jacob schippers huijsinge, staende op die Nijeustraet binnen Schiedam, tsiaers £ 15,
verschijnende Martinij daer van den rendant ontfangen heeft zes jaeren als van ’72 tot ’77, beijde
incluijs. Compt £ 4-10-00
2e somma £ 8-05-00.
Renten.
Tvoorsz. convent heeft sprekende op die stede vanden Briele twee jaerlicxe losrenten, deene van £
32 tiaers, verschijnende aen twee termijnen als Meije ende Novembris, ende dandere van £ 30
tsiaers, verschijnende in Junio ende Decembrij. Daer van noch resteren te betalen vijff jaeren als van
’72 tot ’76, vermindert bij den rendant, ontfangen tjaer ’77, dus hier over tzelve £ 62.
Kanttekening: Rest de jaeren ’72 tot ’76 incluijs £ 310.

Folio 23.
Noch op die stede van Schiedamme een jaerlixe losrente van £ 50, verschijnende den 14 e Septembris
daer van resteren de jaeren ’72 tot ’77 inclus, maer alzoe de selve stede eerst beginnen sal te
betaelen tgundt verschenen sal zijn naer priman Januarij anno ’78 volgende toctroij haer daer toe
verleent, dus hier alsnoch memorie.
Kanttekening: Rest de annis ’72 tot ’77 incluijs £ 300.

Noch op die stede van Delft een jaerlixe losrente van £ 4-10-00 tsiaers, verschijnende den 1e
September, staende te bouck op den naem van Mr. Jacob Jansz. tot Vtrecht, daer van noch resteren
te betalen vijff jaeren als van ’72 tot ’76 incluijs. Ende is dien onvermindert bij den rendant ontfangen
tjaer ’77. Dus hier £-4-10-00.
Kanttekening: Rest de annis ’72 tot ‘76 incluijs £ 22-10-00.

Ende noch heeft tvoorsz. convent spreckende gehadt op Cornelis Eelantsz. kaescoopers baen een
jaerlicxe losrente van £ 6, verschijnende Meije, maer alzoe de voorsz. rente mette heeft somme
vandien affgecoft is bij Barent Pietersz. binnen Schiedam, als blijckt bij tregister vande verpandinge
inde Camere van de Reckeninge gehouden folio 225. Dus hier nijet.
3e somma £ 66-10-00
4e somma vande goederen vande Crucebroeders £ 143-15-00.
Folio 24.
Ander ontfanck van provelant.
Oudt Mathenes.
De anderhalff hondt lants van de pastorie van Noortwijck, lest gebruijct bij Jacob Michielsz., tsiaers om
£ 10-10-00 zijn bijde stede van Schiedam in pantschappe genoemen alst blijct bij tvoorsz. register
vande verpandinge folio 240. Dus hier memorie.
Jan Cornelisz. van Voorschoeten, nu wonende binnen Schiedam bruijct twee margen provelandt
leggende in Oudt Mathenes daer eertijts possesseurs van geweest zijn Claes Cornelisz. ende Pieter
Sijmons zoon schoelmeester van tFraterhuijs tot Delft, tsiaers om £ 8-10-00. Compt hier over t 2e 5e
jaer pachts van de ontfangst 1577, £ 8-10-00.
Hogenban.
Anthonis Jacobsz. Sterrenburch bruijck anderhalff margen provelants, leggende inde Hogenban daer
eertijts possesseur van geweest is heer Andries tot Delft, tsiaers om £ 6-07-06. Compt hier over t 2e 5e
jaer huijers, wesende vanden ontfangst 1577 voorsz. £ 6-07-06.
Prima somma £ 14-17-06.
Totalis somma van alle den ontfanck deser rekeninge £ 1.045-09-6.
Wtgeeff.
Ende eerst vanden gratien ende quijtscheldinge St. Ursulen.
Derffgenamen van Claes Sijmonsz. als Jan Maertensz. van Schipluijden ende Gerrit Jansz. van
Ouderschie zijn quijtgescholden drie jaeren renten tot £ 16-17-06 tsiaers, gevallen anno ’74, ’75 ende
’76, blijckende bij acte vande commissarijssen geordonneert totte quijtscheldinge binnen Schiedam
diemen hier overlevert. Ende alzoe vande zelve jaeren hier voeren folio 7 ontfanck gemaict is, dus hier
weder bij verhael de selve drie jaeren £ 50-12-06.
Folio 25.
Jan Jacobsz. waterlander is quijtgescholden de helft vande pacht de anno ’73 ende geheelen pacht
van ’74 vande 15 margen lants bij hem gebruijct als hier vooren folio 11. mits eens betalende £ 12,
blijckende bij tappointement vande Staten dat men hier overlevert met brieven kennisse daer toe
dienende en alzoe alhier vande volle anderhalff jaer ontfang gemaect is. Dus hier weder bij verhael £
2-13-00.
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Meijn Cornelisz. als man ende voocht van zijn huijsvrou is quijtgescholden den halven pacht van ’72
ende tgehele pachts van ’73 vande 4½ hondt lants daer van hier vooren folio 11 vol ontfanck gemaect
es tot £ 6, blijckende bij tappointment vande Staten, diemen hier overlevert. Duhs hier bij verhaal £ 410-00.
Wigger Sijmonsz. zijn quijtgescholden drie jaeren renten tot £ 9 tsiaers gavallen annis ’73, ’74 ende
’75, blijckende bij acte vande voorsz. commissarijssen tot Schiedam diemen hier overlevert ende
alzoe folio 11 verso van vijff jaeren vol ontfanck gemaect is. Dus hier weder bij verhael de voorsz. drie
geremitteerde jaeren, belopende £ 27.
Prima somma £ 295-02-06
St. Anna.
Jacob Adriaensz. Grande is quijtgescholden tjaer renten van £ 9 tiaers de anno ’77 daer van hier
vooren folio 12 verso ontfanck gemaict is, blijckende bij acte vande commissarijssen opte voorgaende
reeckening folio 22 overgelevert. Dus hier weder bij verhael de selve £ 9.
Gillis Willemsz. is van gelijcken quijtgescholden vande rente van £ 6 tsiaers hier vooren folio 19 verso
in ontfange gebracht de jaeren van ’77, ’78 ende halff ’79, blijckende bij de acte opte voorgaende
reeckening folio 22 overgelevert. Dus hier weder bij verhael tvoorsz. jaer ’77 tot £ 6.
Die nasaet van Jan Gerritsz. Brouck tot Vlaerdingen is quijtgescholden thalff jaer renten van £ 6 tiaers
de anno ’77 hier vooren folio 13 verso in ontfangen gebracht, blijckende bij de acte opte voorgaende
rekening folio 22 opten naem van Anna Jans overgelevert. Dus hier weder bij verhael.
2e somma £ 18
Folio 26.
Leliëndael.
Pieter Cornelisz. Post is quijtgescholden thalff jaer renten van £ 9 tiaers de anno ’77 hier vooren folio
16 in ontfange gebracht, blijckende bij de acte opte voorgaende rekening folio 22 verso overgelevert.
Dus hier tzelve weder bij verhael, wesende £ 4-10-00.
Jan Florisz. in de polder zijn bijden commissaijssen gecommitteert totte quijtscheldingen binnen
Schiedam quijtgescholden drie jaeren renten tot £ 6 tsiaers, daer inne gerekent de anderhalff jaer bij
hem overlange geobtineert ende in des rendants 1e rekening folio 64 verso bij verhael gebracht,
blijckende bij acte diemen hier overlevert. Ende alzoe hier vooren folio 16 verso vande voorsz. rente
ontfanck gemaect is. Dus hier bij verhael tzelve jaer, mits dat inde naevolgende rekening resterende
halff jaer gebracht sal worden. Compt £ 6.
3e somma £ 10-10-00.
Prima somma van quijtscheldinge £ 323-12-06.
Ander wtgeven van ongelden binnen tijde deser rekening gevallen ende ommegeslagen opte
landen hier vooren in ontfange gebracht ende anders. Ende eerst
Van tconvent van Overdam genaempt St. Ursulen.
Betaelt Jan Doesz. schoudt vande Keetel als tgaerder vande Nijeuwelantsche moelen van tgundt
anno ’76 te cort wtgeset was, de somme van £ 0-24-06 over tmoelengelt van 3½ margen in
Nijeuwelandt die nu gebruijct worden bij Cornelis Aelwijnsz. als hier vooren folio 2 tot 7 sch. opte
margen, blijckende bij quitantie. Dus hier £ 0-24-06.
De selven noch betaelt £ 2-13-06 over gelijcke moelengelt tot 7 sch opte margen vanden 7 margen 4
hondt bij Lenert Jorisz. gebruijct als folio 2 recto et verso. Dus hier de selve £ 2-13-06.
Folio 27.
Noch den selven betaelt de somme van £ 13-11-00 over deerste paije vande nijeuwe Westabtspolder
moelen van 29 margen lants 4½ hondt, die desen convent zoe int Nijeuwelandt als inde
Westabtspolder leggende heeft tot 36 sch. opte margen. Te weten 3½ margen die gebruijct worden bij
Cornelis Alwijnsz. als folio 2, noch 7 margen 4 hondt bij Lenert Jorisz. als folio 2 recto en verso, noch
een halff margen bij Thielman Oom, bij Jan Pietersz. 5 margen 5½ hondt als folio 3, bij Gerrit Jansz. 4
margen, Joris Maertijnsz. 4 margen ende bij Lenert Jorisz. 4 margen als folio 4, makende tsamen de
voorsz. 29 margen 4½ hondt. Blijckende bij quijtancie, dus hier £ 53-11-00.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Betaelt Louris Jacobsz. inde polder van dat hij het lant inde Noortketel wte Meijschouwe gehouden
heeft anno ’77 ende die wech daer vooren leggende gemaect, blijckende bij extract wte schouceel
ende quijtancie. Compt £ 2.
Noch betaelt Cornelis Pietersz. Zwinge over die twee paije vande 2 e nijeuwe moelen inde Noortketel
de somme van £ 16-10-00, te weeten de somme vande 11 margen landts bij Anna Jan Diericken ende
Adriaen Cornelisz. lest gebruijct als hier vooren folio 5 verso et 6 tot 30 sch. opte margen, blijckende
bij quitancie, dienende mede opte landen vande Crucebroeders hier naer. Dus hier £ 16-10-00.
Betaelt Adriaen Matheusz. secretaris inde Ketel van 8 margen bijden voorsz. Adriaen Cornelisz.
gebruijct voorden jaere ’77 wte herfstschou gehouden te hebben bij quitancie, dienende mede hier
naer 15 sch.
Noch betaelt Jan Doesz. voorsz. die eerste paije vande nijeuwe Harckpolder moelen ende tmaecken
vande kaden met tmaeken vande Babberspolder moelen de anno ’77 over de vijfftalff hondt bij
Cornelis Jorisz. weduwe lest gebruijct als hier vooren folio 6, naer advenant van £ 6-10-00 opte
margen, blijckende bij quitancie. Compt £ 4-17-06.
Folio 28.
Derffgenamen vande ouden Dierick Duijst hebben desen rendant gecort de 2 derden delen vande
100e penning vande erffpachten van £ 30 tsiaers de anno ’77 hier vooren folio 7 in ontfangen gebrocht
tot £ 3-02-00.
Betaelt den rentmeester vande heere vande Keetel den thijns van acht thijnsen op desen convente
landen inden Keetel, gevallen Martinij ’77, 3 sch.
Prima somma £ 84-16-06.
Leliëndael.
Adriaen Ploenen ende Pieter Pietersz. tot Schiedam hebben gecort over de twee derden delen vande
100e penning vande pacht van 4 margen 4½ (hondt) lants gelegen in Nieu Mathenes als hier vooren
folio 15, de somme van £ 3-09-00.
Betaelt Jan Jansz. Verwer poorter tot Haerlem de somme van £ 19-10-00 ter cause van anderhalff
jaer lanthuijers van 2 margen 1½ hondt, gelegen buijten Schiedam bijde convente van Leliëdael annis
’76 ende ’77 van hem gebruijct, blijckende bij ordonnatie vande Staten ende quitancie diemen hier
overlevert. Dus hier £ 19-10-00.
2e somma £ 22-10-00.
De Crucebroers.
Betaelt Jan Aernt ende Lenert Ariaensz. als gaerders vande 2 e paije vande vijff nijeuwe watermoelens
inde Souteveen, de somme van £ 23-02-00. Ende dat vande 7 margen lants aldaer, lest gebruijct bij
Cors Henricxz. als hier vooren folio 19 verso tot £ 3-06-00 opte margen, blijckende bij quitancie, dus
hier £ 23-02-00.
Noch betaelt Jan Jorisz. ende Adriaen Willemsz. over die leste paije vande nijeuwe moelens vande
voorsz. 7 margen tot £ 4 opte margen, blijckende bij quitancie, de somme van £ 28.
Folio 29.
Trijnken weduwe wijlen Lenert Cornelisz. heeft gecort aenden pacht vande 7 gemeten twee lijnen
lants bij haer int Zuijtlandt gebruijct als hier vooren folio 20 over diversche schooten tot laste vande
eijgenaer, binnen tjaer deser rekeninge ommegeslagen, blijckende bij tbillete onder de handt vande
secretaris opte voorgaende rekening folio 27 overgelevert, de somme van £ 4-03-06.
Karel Claesz. heeft gecort aende pacht vande vijff lijnen bij hem int tZuijerlant gebruijct als hier vooren
folio 20 over diversche schooten, mitsgaders de 2 delen vande 100 e penning tot laste vande eijgenaer
ommegeslagen, de somme van 38 sch.
Betaelt Adriaen Matheusz. secretaris inde Keetel vande vijff margen hier vooren folio 20 verso ende
2½ margen folio 21 gementioneert, voor desen jaere wter herfstschouwe gehouden te hebben,
blijckende bij de quitancie hier vooren folio 27v. op een partije van St. Ursulen overgelevert 35 sch.
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Noch betaelt Cornelis Pietersz. Zwinge over die twee paije vande 2 e nijeuwe moelen inde Noortkeetel,
de somme van £ 16-02-06, te weeten vande 5 margen folio 21v. eertijts bij Jaspar Pieters zoon
gebruijct, noch vande 3 margen 1½ hondt bij Anna Jan Diericken ende noch vande 2½ margen bij
Matgen Theeus gebruijct als folio 21 tot 30 sch. opte margen, blijckende bij quitancie hier vooren folio
27v. op een partije van St. Ursulen overgelevert, dus hier £ 16-02-06.
Folio 30.
Betaelt den rentmeester vande abdie van Egmondt den thijns staende op een margen lants in
Abtsrecht, verschenen Martinij 1577, £ 0-03-06.
3e somma £ 75-04-06.
Provenlandt.
Jan Cornelisz. van Voorschoten heeft gecort de 2 derdendeelen vande 100 e penning vande 2 margen
lants in Oudt Mathenes, daer van hier vooren folio 24 ontfanck gemaect is, belopende £ 0-24-09.
Anthoenis Jacobsz. heeft van gelijcken gecort de twee delen vande 100 e penning van 1½ margen
lants inden Hogenban, belopende 19 sch.
4e somma £ 2-03-09.
2e somma van ongelden £ 185-03-09.
Ander wtgeeff tot onderhout ende alimentatie vande conventualen binnen Schiedam.
Eerst van Overdam genaempt St. Ursulen.
Betaelt Liedewij Jansdr. de somme van £ 24 over een geheel jaer onderhouts, verschenen den
eersten Octobris 1578, te weten teerste halff jaer tot £ 10 ende tweede halff jaer tot £ 15, volgende
dordonnatie vanden Staten ende blijckende bij drie quitancien diemen hier overlevert. Dus hier £ 24.
Noch betaelt Neeltgen Jansdr. over gelijcke jaer alimentatie, gevallen den eersten Octobris ’78,
achtervolgende ende blijckende alsvooren £ 24.
Noch betaelt Catharina Fransdr. over een gelijcke jaer alimentatie, gevallen den eersten Octobris ’78
voorsz., blijckende bij drie quitancien. Compt £ 24.
Folio 31.
Noch betaelt Dierick Cornelisz. wonende inden Briel als getrout hebbende Elizabeth Pieter de
Raetsdr., wijlen geprofesside inden voorsz. convente, over een jaer alimentatie, zijne voorsz.
huijsvrouwe verschenen den 1e Novembris 1578, blijckende bij vier quitancien diemen hier overlevert
£ 28.
Betaelt noch Margriete Bartholomeesdr van den Berch, wijlen mede geprofesside int voorsz. convent,
de somme van £ 30 over een jaer alimentatie, gevallen den 1 e Septembris ’78, haer bijde
burgemeesters ende regierders van Schiedam volgende dauctorisatie van zijn specellijck toegevoecht,
inhoudende mede dat zij van nu voortaen tsiaers genijeten sal £ 26, munte voorsz., blijckende bij
copie autentijcq vande ordonnantie diemen hier met 4 quitancien overlevert. Dus hier £ 30.
Prima somma £ 154.
Conventualen van St. Anna.
Eerst betaelt Annitgen Huijgendr. over een jaer alimentatie, haer gevallen volgende dordonnatie opte
voorgaende 1e rekening, overgelevert den eersten Octobris 1578, de somme van £ 30.
Noch betaelt Geertgen Willemsdr. over een gelijcke jaer alimentatie, gevallen den 1 e Octobris 1578,
volgende vier quitancien diemen hier overlevert £ 25.
2e somma £ 55.
Folio 32.
De conventualen van Leliëndael ofte grauwe zusters.
Betaelt Leentgen Pietersdr. eertijts geprofesside binnen de voorsz. convente tot heur onderhoudt
ende alimentatie van in Maij ’77 tot in Januario ’79, blijckende bij drie quitancien mede dienende opte
naevolgende partije £ 16.
Neeltgen Claesdr. over heur onderhout van in Maije ’77 voorsz. tot in januarie ’79, blijckende bij de
quitancien opte voorgaende partije overgelevert, gelijcke £ 16.
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Maritgen Meusdr. betaelt over heur onderhoudt van in Maijo ‘77 tot in Januario ’77 (?), blijckende bij
vier quitancien dienende mede opte naevolgende partije £ 16.
Catharina Adriaensdr. betaelt voor gelijcke onderhout tot in Januario 1579, blijckende bijde quitancie
opte voorgaende partie overgelevert, gelijcke £ 16.
Aeffgen Jansdr. betaelt tot heur onderhout tot in Januario ’79 voorsz., blijckende bij 2 quitancien £ 10.
Maritgen Pietersdr. betaelt tot heur onderhoudt van in Maijo ’77 tot in Januario ’79, blijckende bij drie
quitancien £ 16.
Maritgen Claesdr. betaelt over gelijcke onderhoudt tot in januario ’79, blijckende bij 3 quitancien £ 16.
Catharina Jansdr. betaelt tot heur onderhoudt tot in Januario ’89 (?), blijckende bij 2 quitancien
dienende mede opte naevolgende partije £ 10.
Folio 33.
Margriete Jacobsdr. betaelt tot heure onderhoudt van Meij ’78 tot in Januario ’79, blijckende bijde 2
quitancien opte voorgaende partije overgelevert met noch een quitancie tot desen alleen dienende,
tsamen £ 16.
Ende noch betaelt Jacobmijntgen Diericxdr. mede eertijts geporfesside inden voorsz. convente, de
somme van £ 10 tot heur alimentatie ende onderhout tot Januario 1579, blijckende bij twee quitancien.
Dus hier £ 10.
3e somma £ 142.
Crucebroeders.
Betaelt Frans Gielisz. van Hassels, eertijts prior vanade convents vande Cruicebroeders voorsz., de
somme van £ 81 over een geheel jaer alimentatie hem verschenen den 8 e Novembris 1578
achtervolgende dordonnantie opte voorgaende rekening overgelevert ende blijckende bij quitancie,
dus hier £ 81.
4e somma (?).
3e somma van alimentatie £ 482.
Ander wtgeeff van wedden, vacatien ende anders.
Den rendant stelt zijne wedden ende sallaris van desen ontfanck geadministreert te hebben voor tjaer
tijde deser rekeninge tot discretie van mijn E. heeren.
Kanttekening: Hier op gehouden eens £ 60.

Noch voor zijn vacatien van op St. Martijns dach anno ’77 den thijns tot Delft betaelt te hebben.
Kanttekening: Den rendant sal dit voortaen met een brieff moegen bestellen zonder dat van noede is, daerom zelver in persoen
te trecken.

Noch voor toverleveren ende present geweest te zijn opt slot van dese rekeninge £ 6.
Noch voor tgrosseren ende doubleren vande zelve rekeninge groot 33 bladeren, tot 2 stuvers van
tblat, facit £ 3-06-00.
4e somma£ 69-06-00.
Totalis somma van alle den wtgeeff £ 1.010-02-03.
Folio 34.
Dus meer ontfangen dan wtgegeven ende den ontfanger schuldich blijft £ 35-07-03.
Noch blijft hij schuldich bij sloot van zijn 2e lestvoorgaende rekeninge van gelijcken ontfanck als dese
ende alhier tot zijnen laste gedragen worden £ 18-10-09.
Comt voor dese twee partijen die den ontfanger tGemeen Lant hier schuldich blijft £ 53-18-00.
Welcke somme tot laste van desen rendant gedragen zijn opt slot van zijnen 4 e ende leste rekeninge
van gelijcken ontfanck als dese. Dus hier quijtte.
Aldus gehoort ende geslooten ten burele vander Camere vande Rekening inden Hage den 23 e
Decembris 1580.
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NAAMLIJST

Aartsz. Willem Jan 1
Adriaansdr. Catharina 32
Adriaansz. Jacob – de Grande 12-25
Jan 14
Cornelis 14
Cornelis – Onnosel 18
Lenert 28
Pieter – Beije 18
Willem – Holij 4
Alewijnsz. Cornelis 1-2-26-27
Andries heer – te Delft 24
Arendsz. Jan 28
Pouwels 21
Bartholomeesdr. Margriet – van den Berch 31
Beije Pieter Adriaansz. 18
Berch Claas Claasz. van der 2
Margriet Bartholomeesdr. van den 31
Boensz. Jan 9
Bom Jan Willemsz. 9
Brasser Cornelis Jansz. 17
Brouck Jan Gerritsz. 13-25
Bruijn Gerrit Jansz. 3
Burch Cornelis Pietersz. van der 4
Danielsz. Tielman Oom 3
Dankertsz. Arend 5-19
Diemen Schrevel Dirksz. van 21
Dircken Anna 5
Anna Jan 20-27-29
Dirksdr. Jacobmijntgen 33
Dirksz. Schrevel – van Diemen 21
Doesz. Arend 13
Jan 26-27
Duijst Adriaan Cornelisz. 12
oude Dirk 7-28
Egmont Otto van 21
Elandsz. Cornelis 23
Florisz. Anthonis 9
Ewout 7
Jan 16-26
Fransdr. Catharina 30
Lijnken 9
Gerritsz. Adriaan – smit int water 21
Jacob 20
Jan – Brouck 13-25
Mees – Visch 4
Pieter – Tol 21
Gillisz. Frans 33
Grande Jacob Adriaansz. de 12-25
Groen Jacob Cornelisz. 13
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Heindrik Mr. 14
– de brouwersknecht 9
Heindriksz. Cors 19-28
Holij Willem Adriaansz. 4
Huigendr. Annitgen 31
Huigensz. Jacob 8
Jacob – schipper 22
Jacobsdr. Margriete 33
Jacobsz. Adriaan 17
Anthonis 30
Anthonis – Sterrenburch 19-24
Jacob 22
Jan 2-25
Loris 27
Matheus 21
Pieter – Muijs 12
Vas 19
Jan – de waterlander 3
Jansdr. Aafgen 32
Anna 25
Anna – Dirken 20-27-29
Catharina 32
Liedewij 30
Maritgen 10
Neeltgen 30
Jansz. Adriaan 18
Adriaan – Kock 9
Gerrit 24-27
Gerrit – Bruijn 3
Gerrit – Vercrocht 3
Huig 8
Mr. Jacob 23
Jan 14
Jan – Verwer 28
Claas 14
Aafgen Claas – Vaer 7
Cornelis – Brasser 17
Cors – inde Plemp 1
Stoffel 7
Willem – Aartsz. 1
Jasper – de bakker 9
Jaspersdr. Maritgen 19
Jorisz. Jan 28
Cornelis 6-11
Lenert 2-4-11-26-27
Claasdr. Aafgen – Jan Vaer 7
Maritgen 32
Neeltgen 32
Claasz. Gerrit 17
Heindrik 13
Jacob 17
Karel 20-29
Claas – van der Berch 2
Knapper Joris Maartensz. 4
Knecht Adriaan Cornelisz. 12
Kock Adriaan Jansz. 9
Cornelisdr. Pietertgen 12
Cornelisz. Adriaan 27
Adriaen – opde Schie 6
Adriaan – Duijst 12
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Adriaan – Knecht 12
Dirk 31
Jacob – Groen 13
Jan 20-24-30
Claas 24
Knechte 12
Cornelis – Verzijden 16
Lenert 29
Lenert – die Voocht 20
Meindert 11-25
Pieter – Post 5-16-26
Simon 14
Lenertsz. Vrank 21
Lourisz. Adriaan 3
Maartensz. Joris 27
Joris – Knapper 4
Maritgen 11-17
Matgen 21
Matheusdr. Maritgen 32
Matgen 29
Matheusz. Adriaan 27-29
Mathijs – de timmerman 8
Michielsz. Jacob 18-24
Muijs Anthonis Willemsz. 19
Jacob 15
Pieter Jacobsz. 12
Onnosel Cornelis Adriaansz. 18
Oom Tielman 27
Tielman – Danielsz. 3
Otsz. Vrederik 6
Pieren Haasgen Willemsdr. alias Haasgen 12
Pieter – de kagenaar 22
Pietersdr. Elisabeth – de Raet 31
Leentgen 32
Maritgen 32
Pietersz. Barend 1-2-23
Jan 27
Jan – in de Turf 3
Jasper 20-29
Claas 4
Cornelis – van der Burch 5
Cornelis – Zwinge 27-29
Mathijs 5
Pieter 15-28
Pleunsz. Adriaan 15-28
Post Pieter Cornelisz. 5-16-26
Pouwelsz. Pieter 10
Raet Elisabeth Pietersdr. de 31
Reiersz. Jan 6
Sasboutsz. Pieter 5-6
Sebastiaansz. Jan 3-4
Simonsz. Claas 7-24
Pieter 24
Wigger 11-25
Sterrenburch Anthonis Jacobsz. 19-24
Stolcx Dirk 10
Sweersz. Jacob 4
Tol Pieter Gerritsz. 21
Trijntgen 20-29
Vaer Aafgen Claes Jan 7
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Vercrocht Gerrit Jansz. 3
Verzijden Cornelis Cornelisz. 16
Voocht Lenert Cornelisz. die 20
Voppensz. Jacob 13
Welhouck Melchior Willemsz. van 15
Wiggertsz. Dirk 19
Willem – de Gouwenaar 10
Willemsdr. Geertgen 31
Haasgen – alias Haasgen Pieren 12
Willemsz. Adriaan 28
Anthonis – Muijs 19
Doe 19
Gillis 13-25
Jan – Bom 9
Melchior – van Welhouck 15
Wolf van der 2
IJsbrantsz. Adriaan 1
Zwinge Cornelis Pietersz. 27-29

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Abtsrecht 30
Berkel 16
Brielle 20-22-31
Delfshaven 7
Delft 6-7-9-16-19-21-23-33
Den Hoorn 19
Dordrecht 12
’s-Gravenambacht 12
’s-Gravenhage 8
Haarlem 28
Hasselt 33
Hogeban 19-24-30
Hoogvliet 13
Kethel 3-4-21-26-27-28-29
Kethel-ambacht 12
Kethel-noord 5-20-27
Ketelpolder 6-16-19-26-27
Leiden 17
Nieuwerkerk 13
Noordwijkerhout 12
Nootdorp 16
Overschie 1-16-19-21-24
Papsoude 21
Poortugaal 13-19
Rhoon 13
Rodenrijs 16
Rotterdam 8-14
Rugge bij Brielle 20
Rijswijk 6-16
Schie 6-21
Schipluiden 11-20-34
Utrecht 23
Vlaardingen 8-13-17-25
Vlaardinger-ambacht 12-13
Voorschoten 24-30
Waddinxveen 17
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Zoetermeer 14
Zouteveen 19-28
Zuidland 20-29

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.

Benoordenhout 8
Breedstraat 10
Broekpolder bij Overschie 16
Buitenweg te Delft
Dam 10
Delfweg 5-6
Einde 9
Groeneweg 5
Harg 11
Harreweg 6
Ketelweg 3
Kleine Nieuwepolder te Overschie 21
Maasdijk 9
Nieuwland 1-3-10-12-26-27
Nieuw-Mathenesse 4-5-15-19-28
Nieuwstraat 22
Oostabspolder 6-19-21
Oppert te Rotterdam 14
Oudendijk 1-3
Oud-Mathenesse 18-20-24-30
Paradijs te Rotterdam 14
Potelaan 3
Rijstuinen te Rotterdam 14
Rijswijkerbroek 6
Spieringshoek 3
Vlaardingerweg 7
Voor de Raam 9
Westabspolder 3-4-10-27
Zuurland te Brielle 20-29

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Babberspolderse molen 27
Bosch in Nieuw-Mathenesse 19
Hargpolderse molen 27
Heervelt te Vlaardinger-ambacht 12
Ketelbrug 4
Ketelse poort 2
Koeweijde in Nieuwland 1-2
Cruijersbrug 9
Nieuwlandse molen 1-2-26
Noordketelse molen 27-29
Plemp 1
Rotterdamse poort 18
Spui te Rotterdam 8
Turff 3
Vlaardingse poort 2
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Westabspolderse molen 27
Witten Hondt 9
Zouteveense molen 28
Zuidmolen 22

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 30
Begijnen te Rugge 20
Covent van St. Anna 12-14-25-31
St. Barbaren te Delft 3
Kruisbroeders 18-23-27-28
Magdalena te Delft 16
Leliëndaal 5-18-26-28-32
Overdam 1-11-26-30
St. Ursulen 1-5-11-24-26-29-30
Fraterhuis te Delft 24
Gasthuis van Delft 2
Schiedam 2-18
Heilige Geest van Kethel 6
Kerk van Kethel 7
Schiedam 15
Oude Gasthuis te Delft 16
Pastorie van Ketel 4-17
Noordwijk 24
Rekenkamer 1-2-18-23-35
Staten van Holland 1-2-15-18-28-30

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Ambacht bewaarder 15
Bakker 9
Bosbewaarder 8
Brouwer 13
Brouwersknecht 9
Burgemeester 19
Dijkgraaf 20
Heer van Kethel 28
Kaaskoper 23
Kagenaar 22
Lakenkoper 2-4
Mandenmaker 18
Molenaar 22
Ontvanger-generaal 15
Prior 33
Raad 11
Schipper 22
Schoolmeester 24
Schout 26
Schuitvoerder 14
Secretaris 2-27-29
Snijder 8-14
Stierman 10
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Timmerman 8
Waterlander 2-3-10-25
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