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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.
Folio 1.
Kanttekening: Overgelevert ten burele vande Camer vande Rekening inden Hage bijden ontfanger
den 21e Augusti 1581.
Om tGemeen Lant.
4e ende leste.
Rekeninge Willem Jan Aertsz. van zijnen ontfanck vande goederen ende incommen van alle de
geestijcke collegien, conventen, kercken, cloesteren, provens ende andere geestelijcke goederen
binnen der stede van Schiedamme. Tot welcken ontfanck hij bij den commissarijssen vande Rekening
in Hollant gestelt ende gecommitteert is geweest, volgende de brieven van commissie transschreven
in zijne 1e rekeninge, in date 28e Februarij 1573. Ende dit vande ontfanck ende vuijtgeeff bij hem
gehadt ende gedaen vanden jaere ende ougst 1500 acht ende tzeventich. Gemaect in ponden,
schellingen ende penningen van 40 grooten vlaems tpont.
Zijnde bij den rendant naersticheijt gedaen omme te reconureren doude registeren ende andere
brieven ende titulen van desen conventen goederen ende tot dien eijnde de betalinge vande
alimentatie, gesurcheert ter tijt toe een ijder vande conventualen hem bij eede zullen hebben, dat
onder hen dezelve nijet en berusten ofte daer van en weeten, volgende den last op voorgaende
rekening gestelt.
Ontfanck.
Eerst vande goederen ende incoemen vande convente van Overdam genaempt
St. Ursulen binnen der stede van Schiedam.
Int Nijeuwelant.
Die twaleff margen lants gelegen int Nijeuwelant, genaempt die Koeweijde, lest gebruijct bij Barent
Pietersz. van Schiedam, zijn bijden Staten sLants van Hollant vercoft. Te weten vier margen aen Cors
Jansz. Plemp ende 8 margen aen Adriaen IJsbrantsz., volgende de brieven geregistreert int eerste
register vande vercofte verpande ende gealineerde geestelijcke ende waerlijcke goederen in Hollant,
aldaer folio 232 recto en verso. Dus hier nijet.
Cornelis Aelwijnsz. vanden Oudendijck, nu wonende tot Ouderschie bruijct drie margen drie hont lants
in Ketelambacht inde Nijewelantsche polder daer die nijeuwelantsche moelen op staet, de margen om
£ 6-10-00. Compt hier over ’t 2e 5e jaer, £ 22-15-00.
Folio 2.
Lenert Jorisz. laeckencooper binnen Schiedam bruijct drie margen vier hont lants, gelegen in een
campe van 7 margen, gemeen met die gasthuijsen van Delff ende Schiedam. Compt hier over ’t 2e 5e
jaer huijers £ 22.
Die zes margen genaemt die 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. bruijct vier margen teellandts, de margen om £ 5-05-00. Compt hier over ’t 2e 5e
jaer gevallen tijde deser rekening £ 21.
De vier margen drie hont lants gelegen tusschen die Vlaerdinsche ende Keetel poorte ande singel der
stede van Schiedam int Nijeuwelant, zijn eensdeels verdolven tot een boelwerck ende is die reste
bijde voorsz. stede in pantschappe genoemen, volgende dattestatie van burgemeesters opte lest
voorgaende rekeninge overgelevert. Dus hier memorie.
Kanttekening: Omme dese rekening sluijtbaer te maken wort dit hier alsnoch geleden, mits dat des rendants successeur ter
naester rekening overbrengen sal copie autentijcq vande brieven van pantschappe ofte anders recomereren de verlopen pachten
volgende den last opte voorgaende rekening gestelt.
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Thielman Oom Danielsz. bruijct de halff margen lants gelegen int Nieuwelant, gemeen met Ste.
Barbaren convent tot Delft int 23e streckweer van Spierinckhouck aff, voor £ 2-08-00 tsiaers. Compt
hier over ’t 2e 5e jaer gevallen alsvoeren £ 2-08-00.
Folio 3.
Jan Pietersz. inde Turff binnen Schiedam, nu zijne weduwe bruijct de helft van elff hont lants,
streckende vanden Oudendijck tot aende Keetelwech, de margen om £ 5-05-00. Compt hier over ’t 2e
5e jaer, £ 4-16-03.
Inde Westabtspolder.
De weduwe van Jan Pietersz. voorn. bruijct noch vijff margen lants leggende ande Pootelaen, de
margen tsjaers om £ 4, facit £ 20. Compt hier over ’t 2e 5e jaer gevallen tijde deser rekening, de selve
£ 20.
Gerrit Jansz. Vercrocht inde Keetel gebruijct vier margen lants, de margen om £ 4. Compt hier over ’t
2e 5e jaer, £ 16.
Joris Maertijnsz. Knapper binnen Schiedam bruijct andere vier margen lants, de margen om £ 3-1000. Compt hier over ’t 2e 5e jaer, £ 14.
Thijs Pietersz. vuijt de Keetel heeft gepacht vier hondt lants gelegen inde Westabtspolder, gemeen
met noch andere vier hondt, toecomende die pastorie vande Keetel, voor een tijt van vijff jaeren,
ingaende anno ’78, des jaers om £ 2-10-00. Des is hij gehouden de leste paije vanden moelen te
betaelen zonder corten. Compt hier over ’t 1e 5e jaer, £ 2-10-00.
Folio 4.
Lenert Jorisz. laeckencoper binnen Schiedam gebruijct vier margen lants, lest gebruijct bij Claes
Pietersz. ande Ketelbrugge, de margen om £ 4. Compt hier over ’t 2e 5e jaer, £ 16.
In Nieu Mathenes.
De twee parceelen, elcx van twee margen twee hondt lants, beijde gelegen in Nijeu Mathenes, lest
gebruijct bijde weduwe van Jacob Zweertsz. ende Willem Adriaensz. Holij, zijn vercoft Meeus Gerritsz.
Visch ende Cornelis Pietersz. vander Burch, als blijct bij tvoorsz. register vande verpondinge folio 230.
Dus hier nijet.
Die anderhalff margen lants gelegen in Nijeu Mathenes met noch een thiendeel van anderhalff
margen, gemeen met Pieter Sasbout in een camp van zes 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 int buijtenlandt van Nijeu Mathenes zes margen een
hondt. Welcke buijtenlande verhuijert werden int gemeen ten behouve vande eijgenaers vande binnen
lande ende wordt die huijere jaerlicx ontfangen bij eenen gesworen ambachts bewaerder die daer van
jaerlicx rekeninge ende reliqua doet naer behoeren. Maer alzoe de stede van Schiedamme des
voorsz. convents gedeelte met meer andere geannoteerde partijen, vuijtgesundert van Leliëndael in
pantschap genoemen heeft, dus hier memorie.
Folio 5.
Inde Noortketel.
Die drie margen lants gelegen inde Noortkeetel in een campe van elff margen, belent aen toosteijnde
de Delfsche wech ende aen twesteijnde die Groenewech, lest gebruijct bij Anna Jan Diericken, zijn
noch voor desen jaere van ’78 desert ongebruijct ende onder water blijven leggen, deur tderven
vande meulen. blijckende bijde attestatie op lest voorgaende rekening folio 4 verso overgelevert, dus
hier nijet.
Van gelijcken zijn de acht margen lants leggende gemeen met de voorgaende drie margen ende lest
gebruijct bij Adriaen Cornelisz. opt Schie, mede ongebruijct blijven leggen vuijt oorsaecke ende
blijckende als vooren, dus hier nijet.
Inde Ketelpolder.
Meijnert Cornelisz. op die Harrich heeft voor desen jaere van ’78 gebruijct voor dongelden zeeckere
vijfftalff hont lants, gelegen opden Harrichwech inde wooninge van Cornelis Jorisz., gemeen met den
Heijligen Geest inde Keetel, omme de zelve weder in gebruijck te brengen, dus hier nijet.
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Tobias Martijnsz. inde Ketelpolder bruijct een margen lants, gelegen inde Oostabtspolder, gemeen
met Frederick Otsz. ende Pieter Sasboutsz. tot Delft, tsiaers om £ 5. Compt hier over ’t 8e 9e jaer
huijers, verschenen tijde deser rekening, de zelve £ 5.
Rijswijckerbrouck.
Jan Reijersz. heeft in pachte genomen van nijeus de eenentwintich margen lants die hij zelver plach te
gebruijcken, streckende vande Delffschewech oostwaerts tot achter aende wateringe, voor een tijt van
vijff jaeren, de margen tsiaers om £ 3-15-00, mits dat hij gehouden is de thijns te vrijen zonder corten,
mitsgaders tgeene noch rest van de nijeuwe moelen te betalen. Compt hier over ’t 2e 5e jaer £ 78-1500.
Folio 6.
Prima somma £ 225-04-03.
Erffpachten, losrenten ende huijspachten.
Dierick Duijst den ouden tot Delft erffgenamen zijn jaerlicx schuldich een erffpacht van dertich ponden,
munte deser rekeninge, staende op zeker lant gelegen inde vijftich margen tusschen beijde dijcken bij
Delffshaven, verschijnende jaerlicx den 2 e Januarij. Compt over tjaer erffpachts verschenen den 2 e
Januarij 1578, £ 30.
Derffgenamen van Claes Sijmonsz., in zijn leven wonende ande Vlaerdingerwech, zijn schuldich een
jaerlicxe rente van £ 16-17-06. verschijnende den 1e Novembris. Compt hier over tjaer verschenen
den 1e Novembris 1578, £ 16-17-06.
De kercke vande Keetel is schuldich een losrente van £ 6 tsiaers, verschijnende den 6 e Januarij, daer
van resteert tjaer ’73 tot ’78 incluijs, makende zes jaeren. Compt hier over de zelve £ 36.
Die stede van Schiedam is schuldich een jaerlicxe rente van £ 18, verschijnende den helft den eersten
Meije ende dander helfte den 5 e Augustij, daer van resteren de jaeren ’72 tot ’78 incluijs. Ende heeft
desen rendant alleenlick ontfangen tjaer van ’78, verschenen den 1e Meij ende 5e Augustij. Noch halff
jaer verschenen den 5e Augustij ’73 ende thalff jaer verschenen den 1e Meij ’74. Compt tsamen £ 36.
Rest noch de annis ’72 tot ’77 incluijs, £ 108.
Folio 7.
De stede van Delff is schuldich een rente van £ 3-12-00 tsiaers, staende op den naem van Aeffgen
Claes Jan Vaersdr., verschijnende deen helft den 2 e Martij ende dander helft den 2e Septembris, daer
van resteren de jaeren van ’72 tot ’76 incluijs ende is alleenlick bijden rendant ontfangen tjaer ’78.
Dus hier over tzelve £ 3-12-00.
Rest noch de annis ’72 tot ’76 incluijs, £ 18.
Jacob Huijge snijder tot Rotterdam is schuldich een jaerlicxe rente van 30 sch, staende op zijn huijs
bijde speuije. Compt hier over tjaer verschenen den 24e Junij 1578, 30 sch.
Tvoorsz. convent heeft noch up zeker huijs tot Vlaerdingen, eertijts bewoent bij Mathijs den
thimmerman een huijspacht van 20 sch. tsiaers, verschijnende in Martio, daer van resteren de jaeren
van ’71 tot ’78 incluijs. Maer alzoe de selve huijsinge mede verbrant es ten tijde de vijant tplatte lant
invadeerde ende noch onder de voet blijft leggen, en is daer van nijet ontfangen. Dus hier alleenlick
memorie.
Rest de annis ’71 tot ’78 incluijs, £ 8.
Adriana weduwe wijlen Pieter van Buijten als nasaet van Huijch Jansz. boschbewaerder inden Hage,
is schuldich een rente van £ 3 tsiaers, spreckende op een margen lants gelegen noortwaerts van
tHaechbosch. Compt hier over tjaer verschenen Lichtmisse 1578, £ 3.
Anthoenis Florisz. aende Maesdijck is schuldich een rente van £ 2-16-00 tsiaers daer van resterende
de jaeren ’76, ’77 ende ’78 die bij desen rendant ontfangen zijn, verschenen den 16 e Martij. Compt
hier over de selve £ 8-08-00.
Folio 8.
Jan Willemsz. Bom tot Delft is schuldich een losrente van £ 12 tsiaers, staende up zijn huijsinge ande
Cruijers brugge inde Witten Hont tot Delft, verschijnende Meije, daervan resteren de jaeren van ’76,
’77 ende ’78, maer alsoe hem vande selve twee jaeren van ’76 ende ’77 atterminatie gegunt was
bijde commissarijssen geordonneert opte quijtscheldingen binnen Delff tot Meije ’80 ende ’81,
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blijckende bijde acte op desen rendants 2 e rekeninge folio 21 overgelevert. Zoe en is bijden rendant
nijet vorder ontfangen ende geliquideert dan tjaer ’76 ende ’78. Dus hier over deselve, £ 24.
Rest de anno ’77, £ 12.
Op Jasper de backers huijs, staende op het Eijnde binnen Sciedam een huijspacht van 20 sch. Compt
hier over tjaer verschenen Lichtmisse 1578, 20 sch.
Opt huijs van Adriaen Jan Cocksz. tot Schiedam, staende mede opt Eijnde een huijspacht van 10 sch,
tsiaers, verschijnende Lichtmisse. Compt hier over tjaer ’78, 10 sch.
Opt huijs van Lijnken Fransdr. upt Eijnde binnen Schiedam een huijspachte van 15 sch. tsiaers,
verschijnende Martinij. Compt over tjaer ’78, 15 sch.
Op die weduwe van wijlen Henrick brouwersknecht tot Schiedam een huijspacht van £ 0-04-06 tsiaers,
staende op haer huijsinge voor den Raem binnen Schiedam, verschijnende den 1 e Meij, daer van
desen rendant ontfangen heeft de jaeren van ’73, ’74, ’75, ’76, ’77 ende ’78. Compt over de selve 27
sch.
Folio 9.
Op Maritgen Jansdr. weduwe binnen Schiedam een huijspachte van £ 3-15-00, staende op haer twee
huijskens inde Breestraet binnen Schiedam, verschijnende den 2 e Februarij. Compt hier over tjaer ’78,
£ 3-15-00.
Op Dierck tStolck tot Schiedam een huijspacht van £ 0-33-09 tsiaers, staende up zijn huijsinge binnen
Schiedam inde Breestraet, verschijnede den 2e Februarij. Compt hier over de jaeren ’73, ’74, ’75, ’76,
’77 ende ’78, belopende £ 10-02-06.
Op Pieter Pouwelsz. stierman tot Schiedam een huijspachte van £ 0-16-03, staende op zijn huijsinge
op den Dam binnen Schiedam, verschijnende Valckenburger paerdemarct. Compt hier over tjaer ’78,
£ 0-16-03.
Op Willem de Gouwenaers huijs, staende inde Breestraet een huijspacht van £ 0-33-09, verschijnende
Lichtmisse daer van resterende de jaeren ’72 ende naevolgende, maer alzoe desen fugetijff geweest
is, is thuijsken gans vervallen ende geruijneert zoe dat den rendant daer van geen betaelinge en weet
te gecrijgen. Dus hier memorie.
Rest de annis ’72 tot ’78 incluijs, £ 11-16-03.
Wigger Sijmonsz. wonende tot Schipluijde is jaerlicx tvoorsz. convent schuldich een rente van £ 9
tsiaers die bijde moeder van Lenert Jorisz. in lijfftochte bezeten is geweest tot haren overlijden toe
ende naer haer overlijden aen desen convente besproecken was. Compt hier over tjaer verschenen in
April ’78 zoe hem aen tresterende jaer van ’77 atterminatie gegunt es geweest volgende dacte upte
voorgaende rekeninge overgelevert, £ 9.
Rest de anno ’77, £ 9.
Folio 10.
2e somma £ 186-13-03.
Ander ontfanck van restanten.
Adriaen Louwen inde Ketel was noch schuldich thalff jaer pachts de anno ’72 ende tgehele jaer van
’73 vande helft van elff hont lants in tNijeuwelant, gebruijct om £ 10 tsiaers als in des rendants 1 e
rekening folio 8, daer van hij alsnu mit de voogden vande weeskinderen vande voorsz. Adriaen
Louwen geliquideert heeft, zoe aen quijtscheldinge als aen gelde. Dus hier over de voorsz. anderhalff
jaeren £ 15.
3e somma (?).
Prima somma van tincoemen van tconvent van St. Ursulen £ 426-17-06.
Ander ontfanck vande goederen ende innecomen vanden convente genaempt St. Anna.
Eerst van Losrenten.
Derffgenamen van wijlen Haesgen Willems alias Haesgen Pieren tot Noortwijckerhout zijn schuldich
een jaerlicxe losrente van £ 34-07-06, versekert op een woninge, berch, geboomte ende 25 margen 4
hont lants, zoe veen, geest ende weijlant al gelegen tot Noortwijckerhout, verschijnende den 1 e
Octobris. Compt hier over tjaer ’77 inde voorgaende rekening voor restant gebracht zoe hun van tjaer
’78 atterminatie gegunt is, te mogen betalen met tjaer van ’81 (ende zal zulcx bij desen rendants
successeur ontfangen ende verantwoort worden de somme van £ 34-07-06.
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Rest de anno ’78, £ 34-07-06.
Derffgenamen van wijlen Pieter Jacobsz. Muijs tot Dordrecht zijn schuldich een jaerlicxe losrente van
£ 15, verzekert generalicken op alle zijn goederen ende verschijnende den 5 e Decembris. Compt hier
over tjaer ’78, £ 15.
Folio 11.
Pietertgen Cornelisdr. weduwe wijlen Knecht Neel, nu Adriaen Cornelisz. Knecht tot Vlaerdingen is
schuldich een jaerlicxe losrente van £ 9, versekert up drie margen twee hont lants genaemt het
Heervelt, gelegen in Vlaerdinger-ambacht ende voorts generalicken op alle huere goederen,
verschijnende den 10e Aprilis. Compt hier over tjaer ’78, £ 9.
Jacob Adriaensz. de Grande binnen Schiedam is jaerlicx schuldich een losrente van gelijcke negen
ponden, verzekert op acht hont lants, gelegen in Ketel-ambacht int Nijeuwelant, verschijnende den 10e
Martij. Compt hier over tjaer ’78, £ 9.
Adriaen Cornelisz. Duijst binnen Schiedam is schuldich een jaerlicxe losrente van £ 12, verzekert up
vier margen lants gelegen in tsGravensande (moet ’s-Gravenambacht zijn) ende voorts generalicken
op alle zijnen goederen, verschijnende den 25e Martij. Compt hier over tjaer van ’78, £ 12.
Arent Doesz. brouwer binnen Schiedam een jaerlicxe losrente van £ 6 verzekert generalick op alle
zijnen goederen, verschijnende den 1 e Martij. Compt hier over tjaer van ’78, £ 6.
Jacop Foppesz. up Hoochvliet, nu Heijndrick Claesz. in Roon Overmaze een jaerlicxe losrente van £ 6
verzekert up acht gemeten landts, gelegen in Poirtugael, verschijnende halff Meij. Compt hier over
tjaer ’78, £ 6.
Gillis Willemsz. tot Vlaerdinge een losrente van £ 6 tsiaers verzekert up vier margen vijff hont lants
gelegen in Vlaerdinger-ambacht, verschijnende de 22e Februarij. Compt hier over tjaer ’78, £ 6.
Folio 12.
Die nasaet van Jan Gerritsz. Brouck tot Vlaerdingen is schuldich een jaerlicxe losrente van £ 6
verzekert op twee margen vijff hont lants gelegen in Vlaerdinger-ambacht, verschijnende den 21e
Decembris. Compt hier over tjaer ’78, £ 6.
Jacob Cornelisz. Groen tot Nijeuwerkerck een jaerlicxe losrente van £ 3-15-00 verzekert op twee
margen twee gaerden ende een vierendeel lants, gelegen tot Nijewerkerck, verschijnende den 1 e Meij.
Compt hier over tjaer van ’78, £ 3-15-00.
Prima somma £ 107-02-06.
Huijspachten ende erffpachten.
Op Mr. Heijndrick tot Zoetermeer een huijspacht van 15 sch., staende op zijn huijsinge tot Zoetermeer,
verschijnende Paesschen. Compt hier over tjaer verschenen Paesschen anno 1578 tijde deser
rekening 15 sch.
Claes Jansz. snijder tot Rotterdam een huijspachte van £ 0-27-09 staende op zijn huijsinge tot
Rotterdam inden Hoochstraet, verschijnende Meijdach. Compt over tjaer verschenen alsvooren £ 027-09.
Jan Adriaensz. huijs ende erve inde Rijstuijnen tot Rotterdam is schuldich een huijspachte van 30 sch.
tsiaers, verschijnende den 26e Julij. Comt hier over tjaer ’78, 30 sch.
Op Jan Jansz. int Paradijs tot Rotterdam een huijspachte van £ 0-27-09 tsiaers staende op zijn
huijsinge tot Rotterdam op die haven, verschijnende Meijdach. Compt hier over tjaer ’78, £ 0-27-09.
Folio 13.
Op Sijmon Cornelisz. tot Rotterdam een huijspacht van 15 sch. staende up zijn huijs inden Oppert tot
Rotterdam, verschijnende den 26e Julij. Compt hier over tjaer ’78, 15 sch.
Ende op die weduwe wijlen Cornelis Adriaensz. schuijtvoerder binnen Schiedam een erffpacht van 20
sch. over tgebruijck van een doorganck over tconvents erve, verzekert generalijck op haere goederen,
verschijnende Meije, hier over tjaer ’78, 20 sch.
2e somme £ 6-15-06.
2e somma vande incommen van tconvent van St. Anna £ 113-15-03.
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Ander ontfanck van goederen ende innecoemen vanden convente van Leliëndael.
Lantpachten.
Pieter Pietersz. steenplaetser tot Schiedam heeft van nijeus ingehuijert drie margen lants vande 4
margen 4½ hont gelegen int Nijeu Mathenes volgende de voorgaende rekening folio 15, voor een tijt
van vijff jaeren, de margen tjaers om £ 6-10-00. Compt hier over teerste 5e jaer, verschenen
Kersmisse ’78, £ 19-10-00.
Adriaen Ploenen tot Schiedam heeft van nijeus ingepacht de resterende margen vijfftalff hont lants,
gemeen leggende met Sebastiaen Thoenisz. in Nijeu Mathenes voor gelijcken tijt van vijff jaeren, den
hoep tsiaers om £ 9. Compt hier over t 1 e 5e jaer, gevallen Kersmisse 1578 alsvooren de voorsz. £ 9.
Folio 14.
Tvoorsz. convent voor hun portie vande voorsz. 4 margen 4½ hont int buijtelant van Nijeu Mathenes
daer van elcken margen voor den jare 1578 te deele gevallen is £ 2-11-00, blijckende bij de attestatie
van Cornelis Pietersz. van der Burch als ambachts bewaerder aldaer diemen hier overlevert. Compt
ter somme van £ 12-02-03.
Prima somma £ 40-12-03.
Losrenten.
Eerst heeft tvoorsz. convent opde vijff groote steden van Hollandt een rente van vijffentwintich ponden
tsiaers, verschijnende den naest lesten Januarij daer van desen rendant ontfangen heeft vande
ontfanger generael Jacob Muijs, deur ordonnantie vande Staten de jaeren van 1576, ’77 ende ’78,
belopende ter somme van £ 75.
Noch opde parochie kercke van Schiedam een jaerlicxe losrente van twaelff ponden, munte deser
rekening, verzekert generalicken op alle die kerck goederen, daer van den rendant ontfangen heeft de
jaeren renten verschenen den eersten Meij 1575 ende ’76. Compt £ 24.
Rest de annis ’77 ende ’78, £ 24.
Noch opde stede van Schiedam een rente van zes ponden, munte alsvooren, verschijnende jaerlicx
deen helft den 12e Martij ende dander helft den 12e Septembris ende alsoe de voorsz. stede octroij
geimpetreert heeft van geen renten te betalen dan naerden 1 e Januarij 1578, daer van desen rendant
ontfangen heeft anderhalff jaer, verschenen den 12 e Septembris ’72 ende ’73 ende den 12e Martij ’74.
Compt £ 9.
Rest de annis ’74 tot ’78 incluijs £ 30.
Folio 15.
Noch op de woninge van Pieter Cornelisz. Post van Ouderschie, nu wonende tot Rijswijck een
jaerlicxe rente van negen ponden tsiaers, verzekert op zes margen drie hont lants gelegen inde Keetel
polder. Compt hier over tjaer verschenen den 16 e Aprilis 1578, £ 9.
Noch op Cornelis Cornelisz. Verzijden, in zijn leven wonende inden Broeck bij Ouderschie een
jaerlicxe losrente van achtien ponden van 40 grooten tpont, verzekert op thien margen drie hondt lants
gelegen inden ambachte van Berckel in Roodenrijs, daer van noch resteren de jaeren verschenen den
lesten Novembris 1578 ende navolgende. Maer alsoe den voorn. Cornelis overleden es ende de
hypoteque tot noch toe onder water gelegen heeft, zoe es bij den rendant eerst onlancx met den
curateur vanden boel zoe aen quijtscheldinge als aen gelde geliquideert vanden jaeren ’73, ’74, ’75,
’76 ende ’77, mits dat hij’t jaer ’78 betaelen zal beneven tjaer dat verschijnen zal den lesten
November 1581. Ende hier vande voorsz. vijff jaeren de somme van £ 90.
Rest de anno ’78, £ 18.
Op Jan Florisz. inde Ketelpolder een jaerlicxe losrente van zes ponden, verzekert op zijn huijs, erve,
barich, geboemte ende schuijer gelegen inde Ketel polder voorn., verschijnende den eersten
Novembris. Compt hier tjaer renten verschenen den eersten Novembris 1578, £ 6.
Noch opt convent van die Magdalena, nu het gasthuijs tot Delft een jaerlicxe losrente van negen
ponden, verschijnende Valckenburger marct, verzekert op thien margen vier hont lants gelegen ande
buijtenwech tot Delff tusschen die twee watermoelens oostwaerts up, streckende naer Nootdorp.
Compt hier over tjaer verschenen Valckenburger marct 1578, £ 9.
Folio 16.
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Ende noch op Adriaen Jacobsz., nu Cornelis Jansz. den Brasser tot Waddincxveen een jaerlicxe rente
van twaelff ponden, munte voorsz., verschijnende Petri ad Cathedram, daer van resteren de jaren ’73,
’74, ’75, ’76, ’77 ende ’78. Dus hier over die voorsz. zes jaeren £ 82.
2e somma £ 294.
Huijspachten ende erffpachten.
Eerst up die woninge van Jacob Claesz. tot Vlaerdinge een jaerlicxe rente ofte pachte van dertich
schellingen van 2 grooten den schelling tsiaers, hier over tjaer verschenen Lambertij 1578, 30 sch.
Noch opden pastoor vande Ketel jaerlicx dertich schellingen, munte voorsz. verschijnende (niets
ingevuld) daer van resteren tjaer ’72 ende naervolgende, maer alsoe desen pastoir vuijtgeweken
zijnde overleden is zonder ijet achter te laten omme dese rente daer aen te verhalen, zoe en es daer
van bij dese rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Rest de annis ’72 tot ’78 incluijs £ 10-10-00.
Noch op een huijs binnen Leijden tsjaers vijftien schellingen, verschijnende (niets ingevuld) maer wat
ondersouck desen rentmeester gedaen heeft omme dit huijs te vinden en heeft daer van nijet connen
verhoeren, daer omme hier vande jaeren gevallen tzedert tjaer 1572 alleenlick memorie.
Op Adriaen Jansz. mandemakers huijs binnen Schiedam jaerlicx thien schellingen, munte deser
rekeninge, verschijnende Martinij. Compt hier over tjaer verschenen Martinij 1578, 10 sch.
Folio 17.
Ende noch up Cornelis Ariaensz. Onnosels huijs binnen Schiedam twee ponden vijff schellingen
tsiaers, verschijnende in Januario. Compt hier over tjaer verschenen in Januarijo 1578, £ 2-05-00.
4e somma £ 4-05-00.
3e somma van incommen van tconvent van Leliëndael £ 338-17-03.
Ander ontfanck vande goederen ende incoemen vande Cruijcebroers monicken
dair binnen. Schiedam.
Lantpachten.
Eerst derdalff margen lants binnen Schiedam eertijts gebruijct bij Pieter Adriaensz. Beije, tsiaers om £
30, de welcken bijden commissarissen vande Staten geaccordeert zijn tgasthuijs tot Schiedam in
regardt van heur vuijtgedolven landen ten behouve vande fortificatie der voorsz. stede buijten de
Rotterdamsche poort. Dus hier memorie ende anders nijet.
Noch vier margen lants gelegen in Oudt Mathenes, lest gebruijct bij Jacob Michielsz. binnen Schiedam
alzoe de selve in pantschappe genoemen zijn bijde voorsz. stede van Schiedam volgende de brieven
geregistreert int register vande verpandinge, daer van inde Camere vande Rekeninge gehouden folio
240, dus hier memorie.
Folio 18.
De helft van 11½ margen lants gelegen in Nijeu Mathenes daer van dander helft toecompt Anthoenis
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 ban van Ouderschie aende woninge van Vas Jacobsz., de
welcke lest gebruijct zijn bij zijne weduwe tsiaers om £ 13. Welcke de voorsz. stede van Schiedam in
pantscap genoemen heeft alst blijct bij tvoorsz. register vande verpandinge folio 240 verso dus hier
memorie.
Jan Jansz. vande Cleijwech, nu wonende op die hoffstede van Dierck Wigger inde Ketel polder, bruijct
drie margen 30 roeden lants, lest gebruijct bij Maritgen Jaspers gelegen inde Oostabtspolder in een
camp van 30½ margen, bij hem van nijeus in pachte genoemen voor een tijt van vijff jaeren, tsiaers
den hoop om £ 17. Compt hier over teerste 5e jaer huijers van den ougst 1578, £ 17.
Dierick Heijndricxz. op die Zouteveen heeft in pachte genoemen zeven margen lants gelegen opde
Zouteveen voorn., lest gebruijct bij Cors Heijn op de Hoorn voor gelijcke vijff jaeren, tsiaers om £ 18.
Compt hier over t 1e 5e jaer gevallen alsvooren £ 18.
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Trijntgen weduwe wijlen Lenert Cornelisz. de Voocht den ouden dijckgraeff int Zuijtlandt bruijct zeven
gemeten ende twee lijnen lants gelegen int Zuijtlandt, den hoop tsiaers om £ 17. Compt hier over tjaer
van ’78, £ 17.
Folio 19.
Karel Claesz. tot Rugge buijten den Briele bruijct vijff lijnen lants leggende int Zuijerlandt, eertijt bijde
bagijnen tot Rugge gebruijct tsiaers om £ 6. Compt hier over tjaer ’78, £ 6.
Noch een margen lants in Oudt Mathenes lest gebruijct bij Jan Cornelisz. binnen Schiedam tsiaers om
£ 6, de welcke bij de voorsz. stede van Schiedam mede in pantschappe genoemen es, alst blijct bij
tvoorsz. register vande verpandinge folio 230. Dus hier memorie.
De negen gemeten ende een halff gelegen in Poortegael, lest gebruijct bij Doe Willemsz. om £ 32
heeft de stede van Schiedam mede in pantscappe genoemen, alst blijct bij tvoorsz. register folio 244
verso. Dus hier memorie.
De weduwe van Jacop Gerritsz. tot Scipluij heeft gebruijct zeker lant van desen convente waer van
den rendant de groete nochte jaerlicxe pacht (wat ondersouck hij daer om gedaen heeft) nijet en kan
vernemen, zoe de nasaet vande voorsz. weduwe ontkent onder zijne wooninge eenich lant des
convents te zijne. Dus hier alsnoch memorie.
Kanttekening: Zij naersticheijt gedaen omme dit lant te becoemen ende tot dien eijnde ondersocht de quoijeren vande 100 e
penning volgende den last op desen rendants 1e rekening op gelijcke artikel gestelt.

De vijff margen lants gelegen inde Noortkeetel, lest gebruijct bij Jaspar Pietersz. zijn blijven leggen
ongebruijckt ende onder water deur tderven vande watermoelen alst blijckende is bij attestatie van
schout ende schepenen van de Keetel upte voorgaende rekening folio 4v. overgelevert. Dus hier nijet.
Folio 20.
Van gelijcken de drie margen anderhalff hondt gelegen inde Noortkeetel voorsz., lest gebruijct bij
Anna Jan Diericken. Is mede voor desen jaere ongebruijct ende onder water blijven leggen, alst
geblecken is bij de attestatie vooren geroert. Dus hier nijet.
Ende noch derdalff margen lants gelegen inde Keetel, lest gebruijct bij Maritgen weduwe wijlen
Theeus Jacobsz., zijn insgelicx blijven ongebruijckt omme redenen ende blijckende alsvooren. Dus
hier nijet.
Vranck Lenertsz. eertijts wonende up Schie bij Delff heeft van nijeus 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, tsjaers om £ 8. Des moet hij
den thijns betalen aen heer Otto van Egmondt zonder te corten. Compt hier over t 2 e 5e jaer gevallen
Kersmisse 1578, de selve £ 8.
Pieter Gerritsz. Tol als nasaet van Adriaen Gerritsz. smit int water ende Gerrit Adriaensz., beijde
wonende tot Ouderschie bruijcken tsamen off elcx een voor allen, drie margen 30 roeden lants
gelegen inde Oost Abtspolder gemeen in een campe van 30½ margen, den hoop tsiaers om £ 18.
Compt hier over tleste zevende jaer huijers gevallen Kersmisse 1578, £ 18.
Pouwels Arentsz. tot Ouderschie bruijct derdalff margen lants leggende inde Cleijne Nijeupolder bij
Ouderschie, tsiaers om £ 8. Compt hier over tleste 3 e jaer £ 8
Prima somme £ 92.
Folio 21.
Erffpachten ende huijspachten.
Eerst Jacob Jacobsz. moelenaer is schuldich een pacht van zeven schellingen zes penningen van 2
grooten de schelling tsiaers, staende up die Zuijtmoelen binnen Schiedam, verschijnende Martinij.
Compt hier over tjaer verschenen Martinij ’78, £ 0-07-06.
Pieter de kagenaer ende Gerrijt Jansz. Moelen cum socijs zeven schellingen zes penningen tsiaers,
staende up haerlieder thuijn ofte erve binnen Schiedam, verschijnende Martinij daer van desen
rendant ontfangen heeft de jaeren ’70, ’71, ’72, ’73, ’74, ’75, ’76, ’77 ende ’78, belopende £ 3-07-06.
Op Jacob Sijmonsz. schippers huijsinge staende op die Nijeustraet binnen Schiedam, tsiaers vijftien
schellingen, verschijnende Martinij. Compt hier over tjaer verschenen Martinij ’78, 15 sch.
2e somma £ 4-10-00.
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Renten.
Tvoorsz. convent heeft sprekende op die stede vanden Briel twee jaerlicxe losrenten, deene van
tweendertich ponden tsiaers, verschijnende aen twee termijnen als Meije ende Novembris ende
dander van dertich ponden tsiaers, verschijnende in Junio ende Decembris, daer van noch resteren te
betalen vijff jaeren als van ’72 tot ’76 beijde incluijs. Ende is dien onvermindert bij den rendant
ontfangen tjaer ’78. Dus hier over tselve £ 62.
Rest de jaeren ’72 tot ’76 incluijs £ 310.
Noch up die stede van Schiedamme een jaerlicxe losrente van vijftich ponden tsiaers, verschijnende
den 14e Septembris daer van resteren de jaeren ’72 tot’77 beijden incluijs, heeft niettemin den
rendant ontfangen een halff jaer gevallen anno ’73 ende tjaer renten verschenen den 14 e Septembris
1578. Compt over de selve £ 75.
Rest noch de annis ’72 tot ’77 incluijs £ 300.
Folio 22.
Noch op die stede van Delff een jaerlicxe losrente van vier ponden thien schellingen tsiaers,
verschijnende den eersten Septembris, staende te boeck op den naem van Mr. Jacob Jansz. tot
Vuijtrecht, daer van noch resteren te betalen vijff jaeren als van ’72 tot ’76 incluijs ende dien
onvermindert bijden rendant ontfangen tjaer renten verschenen den eersten Septembris 1578 tot £ 410-00.
Rest noch de annis ’72 tot ’76 incluijs £ 22-10-00.
Ende noch heeft tvoorsz. convent sprekende gehadt op Cornelis Eelantsz. caescoopers baen, een
jaerlicxe losrente van zes ponden munte voorsz., verschijnende Meije, maer alsoe de voorsz. rente
gecoft is bij Barent Pietersz. binnen Schiedam alst blijct bij tregister vande verpandige inder Caemere
vande Rekening gehouden folio tweehondert 25. Duis hier nijet.
3e somma £ 141-10-00.
4e somma van tincoemen vande convente vande Crucebroeders £ 238.
Ander ontfanck van provelande.
Oudt Mathenes.
De anderhalff hondt lants vande pastorie van Noortich, lest gebruijct bij Jacob Michielsz. tsiaers om £
10-10-00 zijn bij de stede van Schiedam in pantscap genoemen alst blijct bij tvoorsz. register vande
verpandinge folio 240. Dus hier memorie.
Jan Cornelisz. van Voerschoten, nu wonende binnen Schiedam bruijct twee margen provelandt
leggende in Oudt Mathenes, daer eertijts possesseurs van geweest zijn Claes Cornelisz. ende Pieter
Sijmonsz. schoelmeester van tFraterhuijs tot Delff, tsiaers om £ 8-10-00. Compt hier over t 3e 5e jaer
huijers verschenen Kersmisse ’78. De zelve £ 8-10-00.
Hogenban.
Anthoenis Jacobsz. Sterrenburch bruijct anderhalff margen provelants leggende inden Hogenban van
Ouderschie, daer eertijts possesseur van geweest is heer Andries tot Delff, tsiaers om £ 6-07-06.
Compt hier over t 3e 5e jaer huijers verschenen Kersmisse 1578, £ 6-07-06.
Folio 23.
Prima somma £ 14-17-06.
Totalis somma van alle den ontfanck deser rekeninge £ 1.132-10-03.
Folio 24.
Wtgeeff.
Eerst van gratien ende quijtscheldingen.
St. Ursulen.
De kerckmeesters vande dorpe vande Keetel zijn bijden heeren Staten van Hollandt quijtgescholden
ende geremitteert vier jaeren renten van £ 6 tsiaers, daervan hier vooren folio 6 verso voll ontfanck
gemaect is, blijckende bijde ordonnancie ende brieven van kennisse diemen hier overlevert. Dus hier
£ 24.
Jan Doesen als voocht van Adriaen Louwen is quijtgescholden bijden commissarissen vande
quijtscheldinge binnen Schiedam, tgeheel jaer pachts van ’73 vande helft vande elff hont lants hier
vooren folio 10 in ontfange gebrocht, blijckende bij extract autentijcq vuijtet register vande selve
commissien. Compt £ 10.
Prima somme £ 34.
St. Anna.
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Gillis Willemsz. is quijtgescholden de jaeren ’77, ’78 ende halff ’79 van een rente van £ 6 tsiaers, hier
vooren folio 12 in ontfange verantwoort, blijckende bij de acte op des rendants 2 e rekeninge folio 22
overgelevert. Dus hier weder bij verhael tjaer ’78 tot £ 6.
2e somma (?).
Leliëndael.
Derffgenamen van Cornelis Cornelisz. Verzijden zijn bijden rendant bij advijse ende auctorisatie
vander Caemere vande Rekeninge quijtgescholden, drie jaeren renten van £ 18 tsiaers, hier vooren
folio 15 in ontfange gebrocht. Dus hier de selve drie jaeren weder bij verhael, belopende £ 54.
Jan Florisz. is quijtgescholden drie jaeren renten tot £ 6 tsiaers hier vooren folio 15 verso verantwoort,
daer van inde voorgaende rekening 2½ jaeren al bij verhael geleden zijn, blijckende bijde acte opde
voorgaende rekening folio 26 overgelevert. Dus hier over tresterende halff jaer de anno ’78, £ 3.
Folio 25.
Cornelis Jansz. den Brasser zijn geremitteert ende quitgescholden de zes jaeren renten tot twaelff
ponden tsiaers, hier vooren folio 16 in ontfange gebracht, blijckende bij tappoinctement vanden Staten
twelc men met brieven van kennisse hier overlevert. Dus hier £ 72.
3e somma £ 129.
Prima somma £ 169.
Ander wtgegeven van ongelden binnen tijde deser reeckeninghe, gevallen ende ommegeslagen
opte landen vande voorsz. conventen.
Ende eerst
Van t’convent van Overdam genaempt St Ursulen.
Betaelt Mr. Karel Lambrechtsz. de somme van vierenveertich ponden twaleff schellingen 6 penningen
van 40 grooten tpont over de tweede paije vande Westabtspolder moelen tot 29 margen 4½ hont die
desen conventie zoe int Nijeuwelant als inde Westabtspolder leggende heeft, daer van hier vooren
folio 2, 3 en 4 mentie gemaect is tot 30 sch. opde margen, blijckende bij quitancien diemen hier
overlevert. Dus hier de voorsz. £ 44-12-06.
Betaelt Cornelis Pietersz. Zwinger over de derde paije vande leste Noortketel moelen. Ende die volle
betalinge vande eerste moelen vande drie margen, ende acht margen inde Noortketel, hier vooren
folio 5 gementioneert, tot £ 3-10-00 opde margen ommegeslagen in Julio ’78, blijckende bij quitancien
diemen mede hier naer folio 28 verso op een partije vande Crucebroers. Compt over de voorsz. 11
margen £ 38-10-00.
Betaelt Joris Adriaensz. als ambachts bewaerder vande Keetel, over tsluijsgelt de anno 1578 tot zes
schellingen, munte deser rekening opte margen, blijckende bij quitancien die men mede hier naer folio
28 verso. Compt hier £ 3-06-00.
Folio 26.
Noch betaelt Thobias Martijnsz. over tmaken ende vuijterschouwe te houden de Delffwech ende
bansloot vande voorsz. 11 margen. Ende noch vijff margen vande Crucebroers monicken, de somme
van £ 5, blijckende bij quitancien. Compt hier over de voorsz. 11 margen alzoe de reste hier naer folio
28 verso gebrocht wort £ 3-08-00.
Betaelt Jan Pietersz. vuijt de Ketel van de voorn. 11 margen de wech ende watering vuijt die
herfstschouwe te houden, blijckende bij quitancie £ 30.
Betaelt Dammas Jansz. vuijt die Noortkeetel over tmaken der banwercken ende wech vande voorsz.
drie margen inde Meije schouwe de anno 1579, blijckende bij quitancie 15 sch.
Noch betaelt Pieter Cornelisz. vuijt die Ketel over tsloten van 225 roeden sloets vande voorsz. drie
margen onverhuijert leggende. Ende de bruijckers vande naestgelegen landen desen rendant deden
insinueren zulcx te moeten doen tot een blanck vande roede, blijckende bij quitancie. Compt £ 8-0800.
Noch betaelt Jacob Anthoenisz. Muijs als gaerder vande nijeuwe Harrichpoldermoelen, de somme van
£ 4-17-06 over de twee paije voorde portie vande vijfftalff hont hier vooren folio 5 verso in ontfange
gementioneert naer advenant van £ 6-10-00 opte margen, blijckende bij quitancie. Dus hier de voorsz.
£ 4-17-06.
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Noch betaelt den rentmeester vande heere vande Keetel, den chijns van acht chijnsen up desen
convents landen inde Keetel, gevallen Martinij 1578, 3 sch.
Folio 27.
De erffgenamen van Dierick Duijst den ouwen hebben desen rendant gecort de twee derdendeelen
vande 100e penning vande erffpacht van £ 30 tsiaers hier vooren folio 6 in ontfange gebrocht tot £ 302-06.
Jan Willemsz. Bom tot Delft heeft gecort vande rente van £ 12 tsiaers hier voren folio 8 verantwoort,
eerst de annis 1572 ende ’73, telcken jaere den 100e penning, daer van desen rendant in zijne
voorgaende rekening ten vollen ontfanck gemaect heeft ter somme van £ 3-17-00, blijckende bij zijne
brieven van bekentenisse diemen hier overlevert. Noch voor tjaer ’76 over den 50e ende 100e penning
£ 5-15-06 ende over den 100e penning de anno ’78, 25 sch. Compt tsamen ter somme van
(doorgehaald).
Kanttekening: Correctie bijden gedeputeerden vande stede ter Auditie van des gemeen lants Rekening hier opgehouden, wordt
hier alleenlijck geleden de 2 derdendelen vanden 100e penning de annis ’76 ende ’78 hier vooren verantwoort, zoe dandere 100e
ende 50e penning bijden steden ja (……) vervallinge van heure part (….) lasten zonder staten ommegeslagen zijn belopende £ 213-09.

Noch betaelt Jan Jacobsz. de Recht als getrout hebbende de weduwe van Claes Pietersz. tot
Schiedam, de somme van vierentzeventich ponden munte voorsz., ter cause van zeeckere waeren
bijde conventualen van St. Ursulen tot heuren huijse gehaelt tzedert den 4e Februarij anno 1571,
blijckende bij textract autentijck vuijtet register met ordonnantie vanden Staten ende quitancie diemen
hier overlevert. Dus hier de selve £ 74.
Prima somma £ 185-06-03.
St. Anna.
Pietertgen Cornelisdr. nasaet heeft gecort over de 2 derdendelen vande 100 e penning vande rente
van £ 9 tsiaers hier vooren folio 16 verantwoort voorden jaere 1579, £ 0-19-03.
2e somma (?).
Leliëndael.
Pieter Pietersz. steenplaetser heeft gecort over de twee derdendeelen vande 100 e penninge vande
pacht vande 3 margen hier vooren folio 13 verso in ontfange gebarcht tot £ 19-10-00, de somme van £
2-06-09.
Adriaen Ploenen heeft van gelijcken gecort over de 2 3e delen vanden 100e penning vande margen
ende 4½ hont lants hier vooren folio 13 verso in ontgange gebracht tot £ 9, de somme van 21 sch.
Folio 28.
3e somma £ 3-07-09.
De Crucebroers.
Trintgen weduwe wijlen Lenert Cornelisz. heeft gecort aenden pacht vande 7 margen 2 lijnen lants, bij
haer int Zuijtlandt gebruijct als hier vooren folio 19 over diversche schooten tot laste vanden eijgenaer
binnen tjaer tijde deser rekeninge omme geslagen blijckende bij tbillet onder de hant vande secretaris
overgelevert op des rendant 2e rekening folio 27, de somme van £ 2-01-11.
Karel Claesz. tot Rugge ofte Boudewijn Vincentsz. van zijnen twegen heeft gecort aenden pacht
vande vijff lijnen lants hier voeren folio 19 in ontfange gebrocht van dijckaigegelt tot laste vanden
eijgenaer £ 2-00-09 ende noch vanden 100e penning 8 sch. 6 penn. Compt tsamen £ 2-09-03.
Betaelt Cornelis Pietersz. Swinger over die derde paije vande leste Noortketel moelen ende die volle
betalinge vande eerste moelen inde polder voorsz. vande thien margen 4½ hont inde Noortketel, hier
vooren folio 19 verso et 20 recto, in drie partijen gementioneert tot £ 3-10-00 opde margen
ommegeslagen in Julio ’78 blijckende bij de quitancien overgelevert hier vooren folio 25 verso. Dus
hier £ 37-12-06.
Noch betaelt Joris Adriaensz. als ambachtsbewaerder vande Keetel over tsluijsgelt van 3 margen 1½
hont ende noch van 2½ margen hier vooren folio 20 gementioneert tot 6 sch. munte deser rekening op
de margen, blijckende bijde quitancie hier vooren folio 25 verso overgelevert. Compt hier £ 0-34-06.
Noch betaelt Tobias Martijnsz. van vuijter schouwe te houden de Delffwech ende bansloet van vijff
margen vande Crucebroers inde Noortketel gementioneert folio 19 verso volgende de quitancie hier
vooren folio 26 overgelevert, de somme van 32 sch.
Folio 29.
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Noch betaelt Ariaen Ariaensz. Gorijsgen als ambachtsbewaerder vande Ketel over tsluijsgelt van 6
margen 1½ hont inden Noortketel tot 6 sch. opde margen, blijckende bij quitancie £ 0-37-06.
Noch betaelt Jan Cornelisz. ende Sijmon Willemsz. beijde wonende tot Schiedam van tmaijen ende
thoijen van drie margen lants die voorden jaere 1579 onverhuijert zijn blijven leggen inde Noortketel,
blijckende bij quitancie, de somme van £ 9.
Den rendant hier op gehoort, verclaert van dit hoeij geen proffijt gecoemen te zijn zoo tlant lange tijt
onder water gelegen hadde ende dat in alle gevalle tzelve namaels bij de commissarissen den
nijeuwe huijerman toegestaen is.
4e somma £ 56-07-08.
Provelant.
Jan Cornelisz. tot Voorschoten heeft gecort over de 2 e 3e deelen vande 100e penning vande pacht van
2 margen hier vooren folio 22 verso tot £ 8-10-00, verantwoort de somme van £ 0-29-09.
Anthoenis Jacobsz. Sterrenburch heeft insgelijcx gecort vande 1½ margen folio 23 tot £ 6-07-07
verantwoort 19 sch.
5e somma £ 2-03-09.
2e somma van ongelden £ 248-04-08.
Ander wtgeeff tot onderhout ende alimentatie vande conventualen binnen Schiedam.
Eerst van Overdam genaempt St. Ursele.
Betaelt Liedewij Jansdr. de somme van £ 30 munte deser rekeninge over een geheel jaer onderhouts,
verschenen den eerste Octobris 1579, blijckende bij vier quitancien diemen hier overlevert. Dus hier
de voorsz. £ 30.
Noch betaelt Neeltgen Jansdr. eertijts mede conventuael van St. Ursulen over gelijcke jaer alimentatie
gevallen den eersten Octobris ’79, blijckende alsvooren £ 30.
Noch betaelt Catharina Fransdr. over een gelijcke jaer alimentatie mede gevallen den eersten
Octobris 1579, blijckende bij vier quitancien alsvooren. Dus hier £ 30.
Folio 30.
Noch betaelt Dierick Cornelisz. wonende inden Briel als getrout hebbende Elisabet Pieter de Raetsdr.
wijlen geproffesside inden voorsz. convente, de somme van £ 18 over drie 4 e deel jaers zijner voorsz.
huijsvrouwen alimentatie, verschijnende den 1 e Augustij 1579, naer advenant van £ 24 tsiaers,
blijckende bij drie quitancien. Dus hier £ 18.
Noch betaelt Geertgen Diericxdr. vander Goude wijlen mede geproffesside inden voorsz. convente
over drie 4e deel jaers alimentatie, verschenen den eersten Octobris 1579 naer advenant van £ 28
tsiaers, blijckende bij drie quitancien, de somme van £ 21.
Noch betaelt Margriete Barthoutsdr. vanden Berch de somme van £ 36 over een geheel jaer
alimentatie gevallen den 1e Septembris 1579, blijckende bij vijff quitancien. Dus hier deselve £ 36.
Noch betaelt Maritgen Cornelisdr. eertijts mede geproffesside int voorsz. convent van St. Ursulen, de
somme van £ 15 munte voorsz., over drie vierendeel jaers alimentatie gevallen den eersten Octobris
1579, achtervolgende dordonnantie vande Staten daer van copie auctentijcq hier overgelevert wert,
dienende mede opte twee navolgende partijen ende blijckende bij drie quitancien. Dus hier £ 15.
Noch betaelt Geertgen Lenaertsdr. over gelijcke drie vierendeel jaers alimentatie gevallen den eersten
Octobris ’79, achtervolgende de voorsz. ordonnantie ende blijckende bij drie quitancien, de somme
van £ 15.
Ende noch betaelt Margriete Andries over gelijcke drie 4 e deel jaers alimentatie gevallen den eersten
Octobris 1579, achtervolgende de voorsz. ordonnantie ende blijckende alsvooren £ 15.
Prima somma £ 210.
Folio 31.
Conventualen van St. Anna.
Eerst betaelt Annetgen Huijgendr. over een jaer alimentatie haer verschenen den eersten Octobris
1579, blijckende bij vier quitancien diemen hier overlevert, de somme van £ 30.
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Noch betaelt Geertgen Willemsdr. over een gelijck jaer alimentatie gevallen den eersten Octobris
1579, blijckende bij vier quitancien, inhoudende tsamen £ 25.
2e somma £ 55.
De conventualen van Leliëndael.
Betaelt Leentge Pietersdr. eertijts geproffesside binnen de voorsz. convente tot haer onderhout ende
alimentatie van in Januario ’79 tot in Junio 1581, blijckende bij vier quitancien dienende mede opde
navolgende partije £ 20.
Neeltgen Claesdr. van gelijcken over heur onderhout van in Januario ’79 tot in Junio ’81, blijckende
bijde quitantien opde voorgaende partije overgelevert, gelijcke £ 20.
Maritgen Meeusdr. betaelt over heur onderhout van in Januario ’79 tot in Junio ’81, blijckende bij vier
quitantie, dienende mede upde navolgende partije £ 20.
Catharina Adriaensdr. voor gelijcke onderhout tot in Junio ’81, blijckende bijde quitantien opde
voorgaende partije overgelevert, gelijcke £ 20.
Aeffgen Jansdr. betaelt van gelijcken voor heur onderhout van in Januario ’79 tot in Junio 1581,
blijckende bij vier quitantie, houdende £ 20.
Folio 32.
Maritgen Pietersdr. betaelt tot heur onderhout van in Januario 1579 tot in Junio ’81, blijckende bij vier
quitantie £ 20.
Maritgen Claesdr. betaelt van gelijcken tot heur onderhout van in Januario ’79 tot in Junio ’81,
blijckende bij vier quitantien £ 20.
Catharina Jandr. betaelt tot heur onderhout van in Januario ’79 tot in Junio ’81, blijckende bij vier
quitantien dienende mede voor £ 10 opte navolgende partije £ 20.
Margriete Jacobsdr. betaelt tot heur onderhout voor gelijcken tijt alstvooren, blijckende bij twee
quitantien opte voorgaende partije over gelt ende up noch andere twee quitantien die mede dienen
opde naevolgende partije £ 20.
Ende noch betaelt Jacobmijntgen Diercxdr. mede eertijts geproffesside inden voorsz. convente over
heur onderhout voor gelijcken tijt als voren £ 20.
3e somma £ 200.
Crucebroeders.
Betaelt Frans Gielisz. van Hasselt eertijts prior vanden convente vande Crucebroeders voorsz., de
somme van £ 40-10-00 over een halff jaer zijnder alimentatie, hem verschenen den 8 e Meij 1579,
blijckende bij twee quitantien. Dus hier de selve £ 40-10-00.
Den selven Frans Gielisz. noch betaelt de somme van £ 33-15-00 over een 4e deel jaers alimentatie
gevallen den 8e Augustij naer advenant van £ 135 tsiaers, achtervolgende dordonnantie van
verhoginge vande Staten in date 15 julij ’78 daer van copie autentijcq met quitantien hier toe dienende
overgelevert wort. Dus hier de selve £ 33-15-00.
4e somma £ 74-05-00.
3e somma vanden alimentatie £ 539-05-00.
Folio 33.
Ander wtgeeff.
Betaelt den rentmeester vande Leproesen binnen Schiedam de somme van £ 12 munte voorsz. vuijt
sake van twee jaeren renten die tLeproeshuijs sprekende heeft up een huijs ende erve ande
Vijffsluijsen der tleggen vande (s)chanse aldaer gedemolieert. Ende dit volgende dordonnantie vande
Staten over de jaeren verschenen den eersten Octobris anno 1571 ende ’72, blijckende bij quitantie.
Dus hier £ 12.
4e somma (?).
Ander wtgeeff van wedden, vacatien ende anders.
Den rendant stelt zijne wedden ende sallaris van desen ontfanck geadministreert te hebben voor
tjaers tijde deser rekeninghe tot discretie van mijn E. heeren £ 70.
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Noch bij desen rendant betaelt Gerrit Diericxz. van der Wolff secretaris van Schiedam voor zekere
depesschien van certificatien, copien ende anders, blijckende bij zijne declaratie, houdende £ 2-06-00.
Noch betaelt schout ende gesworens vande Ketel vande certificatien gemaict opt ongebruijck vanden
conventen landen aldaer inde Ketel de annis ’76, ’77 ende ’78 opde voorgaende rekeninge
overgelevert 12 sch. Ende noch de schepenen ende gesworens vande Zouteveen van een attestatie
van tongebruijck van 7 margen aldaer £ 0-04-06. Comt tsamen £ 0-15-06.
Folio 34.
Noch voor des rendants vacatie, toverleveren ende present geweest te zijn upt slot van dese rekening
£ 8.
Habeat ter ordonnantie alsboven voor tweemael hier gecoemen te zijn.
Noch voor tgrossseren ende doebleren vande selve rekeninge, groot 34 bladeren, tot 2 sch. van tblat,
facit £ 3-08-00.
5e somma £ 84-09-06.
Totalis somma van alle vuijtgeeff deser rekening £ 1.052-19-02.
Compt meer ontfanck dan vuijtgeeff ende desen rendant hier schuldich blijft £ 79-11-01.
Noch blijft hij schuldich bij sloote van zijne 3 e lestvoorgaende rekeninge van gelijcken ontfanck als
dese ende alhier tot zijnen lasten gedragen worden £ 53-18-00.
Compt voor dese twee partijen die den rendant hier schuldich blijft £ 133-09-01.
Kanttekening: Op Willem Jan Aertsz. vacatien £ 115.

Welcke somme betaelt es. Eerst met een ordonnantie vande Staten in date 21 e Octobris ’81,
inhoudende hondert vijftien ponden in betalinge van desen rendants over vacatien als gecommitteerde
int collegie van de Staten gedaen tzedert den 1e Novembris 1579 tot den lesten Januarij daeran
volgende. Ende de resterende achtien ponden negen schellingen 1 penning betaelt aen handen van
Job Jansz. Fabrij zijn successeur in offitio, blijckende bij recopesse van de 28 e Octobris ’81. Dus hier
quijtt.
Kanttekening: Op Job Jansz. Fabrij £ 18-09-01.

Aldus gehoort ende geprepareert bijde luijden vande Rekeninge in Hollant. Ende namaels de
zwaricheden geliquideert ende geslooten bijden gedeputeerden vanden steden ter auditie van des
Gemeen lants Rekeninge als van wegen de stadt Dordrecht Balthazar Fransz., van der Goude Jacob
Clementsz., van Rotterdam Reijnier Jansz. Spronck ende van Alcmaer Pieter van Teijlingen,
mitsgaders een vuijte voorsz. camere vande Rekeninge, hier onder geteijckent. Opden 26 e
Septembris 1500 een ende tachtich.
Was getekend: Balthasar Fransz.
J. Clementsz.
Reijnier Jansz. Spronck
Pieter van Teijlingen Florisz.
Doubleth.

NAAMLIJST

Aartsz. Willem Jan 1-34
Adriaansdr. Catharina 31
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Adriaansz. Adriaen – Gorijsgen 29
Gerrit 20
Jacob – de Grande 11
Jan 12
Joris 25-28
Cornelis 13
Cornelis – Onnosel 17
Pieter – Beije 17
Willem – Holij 4
Adriana 7
Andries heer – te Delft 22
Andriesdr. Margriet 30
Anthonisz. Jacob – Muijs 26
Sebastiaan 13
Arendsz. Pouwels 20
Barthoutsdr. Margriet – van den Berch 30
Beije Pieter Adriaansz. 17
Berch Margriet Barthoutsdr. van den 30
Bom Jan Willemsz. 8-27
Brasser Cornelis Jansz. den 16-25
Brouck Jan Gerritsz. 12
Buijten Pieter van 7
Burch Cornelis Pietersz. van der 4-14
Danielsz. Tielman Oom 2
Dankertsz. Arend 4-18
Diemen Schrevel Dirksz. van 20
Dirken Anna Jansdr. 5-20
Dirksdr. Geeritgen 30
Dirksz. Gerrit – van der Wolff 33
Schrevel – van Diemen 20
Doesz. Arend 11
Jan 24
Duijst Adriaan Cornelisz. 11
Dirk – de oude 6-27
Egmondt Otto van 20
Elandsz. Cornelis 22
Florisz. Anthonis 7
Jan 15-24
Pieter – van Teiligen 34
Fransdr. Catharina 29
Lijnken 8
Fransz. Balthasar 34
Gerritsz. Adriaan – smit int water 20
Jan – Brouck 12
Mees – Visch 4
Pieter – Tol 20
Gillisz. Frans 32
Gorijsgen Adriaan Adriaansz. 29
Grande Jacob Adriaansz. de 11
Groen Jacob Cornelisz. 12
Heindrik – de brouwersknecht 8
– te Zoetermeer 12
Heindriksz. Dirk 18
Cors 18
Holij Willem Adriaansz. 4
Huijgendr. Annetgen 31
Huigensz. Jan 7
Jacobsdr. Margriet 32
Jacobsz. Adriaan 16
Anthonis – Sterrenburch 18-22-29
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Jacob 21
Jan 2
Jan – de Recht 27
Matheus 20
Pieter – Muijs 10
Vas 18
Jansdr. Aafgen 31
Anna – Dircken 5-20
Catharina 32
Liedewij 29
Maritgen 9
Neeltgen 29
Jansz. Adriaan 16
Adriaan – Cock 8
Dammas 26
Gerrit – Moelen 21
Gerrit – Vercrocht 3
Huig 7
Mr. Jacob 22
Jan 18
Claas 12
Aafgen Claas – Vaer 7
Cornelis – den Brasser 16-25
Cors – Plemp 1
Reinier – Spronck 34
Willem – Aartsz. 1-34
Jasper – de bakker 8
Jaspersdr. Maritgen 18
Jorisz. Cornelis 5
Lenert 2-4-9
Claasdr. Aafgen – Jan Vaer 7
Maritgen 32
Neeltgen 31
Claasz. Heindrik 11
Jacob 16
Karel 19-28
Clementsz. Jacob 34
Knapper Joris Maartensz. 3
Knecht Adriaan Cornelisz. 11
Cock Adriaan Jansz. 8
Cornelisdr. Maritgen 30
Pietertgen 11-27
Cornelisz. Adriaan – op de Schie 5
Adriaan – Duijst 11
Adriaan – Knecht 11
Dirk 30
Jacob – Groen 12
Jan 19-22-29
Claas 22
Knechte 11
Cornelis – Verzijden 15-24
Lenert 28
Lenert – de Voocht 18
Meinert 5
Pieter 26
Pieter – Post 15
Simon 13
Lambrechtsz. Mr. Karel 25
Lenertsdr. Geertgen 30
Lourisz. Adriaan 10-24
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Maartensz. Joris – Knapper 3
Tobias 5-26-28
Maritgen 20
Matheusdr. Maritgen 31
Mathijs – de timmerman 7
Michielsz. Jacob 17-22
Moelen Gerrit Jansz. 21
Muijs Anthonis Willemsz. 18
Jacob 14
Jacob Anthonisz. 26
Pieter Jacobsz. 10
Onnosel Cornelis Adriaensz. 17
Oom Tielman – Danielsz. 2
Otsz. Vrederik 5
Pieren Haasgen Willemsdr. alias Haasgen 10
Pieter – de kagenaar 21
Pietersdr. Elisabeth – de Raet 30
Maritgen 32
Pietersz. Barend 1-2-22
Jan 26
Jan – inde Turff 3
Jasper 19
Claas 4-27
Cornelis – van der Burch 4-14
Cornelis – Zwinger 25-28
Leentgen 31
Mathijs 3
Pieter 13-27
Plemp Cors Jansz. 1
Pleunsz. Adriaan 13-27
Post Pieter Cornelisz. 15
Pouwelsz. Pieter 9
Raet Elisabeth Pietersdr. de 30
Recht Jan Jacobsz. de 27
Reiersz. Jan 5
Sasboutsz. Pieter 4-5
Simonsz. Jacob 21
Claas 6
Pieter 22
Wigger 9
Spronck Reinier Jansz. 34
Sterrenburch Anthonis Jacobsz. 18-22-29
Stolk Dirk 9
Sweersz. Jacob 4
Teilingen Pieter Florisz. van 34
Tol Pieter Gerritsz. 20
Trijntgen 18-28
Vaer Aafgen Claas Jan 7
Vercrocht Gerrit Jansz. 3
Verzijden Cornelis Cornelisz. 15-24
Vincentsz. Boudewijn 28
Visch Mees Gerritsz. 4
Voocht Lenert Cornelisz. de 18
Voppesz. Jacob 11
Wiggersz. Dirk 18
Willem – de Gouwenaar 9
Willemsdr. Geertgen 31
Haasgen – alias Haasgen Pieren 10
Willemsz. Anthonis – Muijs 18
Doe 19
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Gillis 11-24
Jan – Bom 8-27
Simon 29
Wolff Gerrit Dirksz. van der 33
IJsbrantsz. Adriaan 1
Zwinger Cornelis Pietersz. 25-28

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Alkmaar
Berkel 15
Brielle 19-21-30
Delfshaven 6
Delft 5-6-7-8-15-20-22-27
Den Hoorn 18
Dordrecht 10-34
Gouda 30-34
’s-Gravenambacht 11
’s-Gravenhage 1-7
Hasselt 32
Hogenban 22
Hoogvliet 11
Kethel 3-10-20-26-28-29-33
Kethel-ambacht 11
Kethel-noord 5-19-20-25-26-28-29
Kethelpolder 5-15-18
Leiden 16
Nieuwerkerk 12
Noordwijkerhout 10
Nootdorp 15
Overmaas 11
Overschie 1-15-18-20-22
Papswoude 20
Poortugaal 11-19
Rhoon 11
Rodenrijs 15
Rotterdam 7-12-13-34
Rugge bij Brielle 19-28
Rijswijk 15
Rijswijkerbroek 5
Schie 5-20
Schipluiden 9-19
Utrecht 22
Vlaardingen 7-11-12-16
Vlaardinger-ambacht 11-12
Voorschoten 22-29
Waddinxveen 16
Zoetermeer 12
Zouteveen 18-33
Zuidland 18-28

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.
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Benoordenhout 7
Breedstraat 9
Broekpolder bij Overschie 15
Dam 9
Delfweg 5-26-28
Einde 8
Groeneweg 5
Haagbos 7
Harreweg 5
Harrich 5
Hoogstraat te Rotterdam 12
Ketelweg 4
Kleine Nieuwepolder bij Overschie 20
Kleiweg 18
Maasdijk 7
Nieuwland 1-2-10-11-25
Nieuw-Mathenesse 4-13-14-18
Nieuwstraat 21
Oostabtspolder 5-18-20
Oppert te Rotterdam 13
Oudendijk 1-3
Oud-Mathenesse 17-19-22
Paradijs te Rotterdam 12
Pootelaan 3
Rijstuinen te Rotterdam 12
Spieringshoek 2
Vlaardingerweg
Voor de Raam 8
Vijfsluizen 33
Westabtspolder 3-25
Zuurland te Brielle 19

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Bosch te Nieuw-Mathenesse 18
Hargpolderse molen 26
Heervelt te Vlaardinger-amabcht 11
Ketelbrug 4
Ketelse poort 2
Noordketelse molen 25-28
Koeweijde 1-2
Cruijersbrug te Delft 8
Nieuwlandse molen 1
Rotterdamse poort 17
Spui te Rotterdam 7
Turff 3
Vlaardingse poort 2
Westabtspolderse molen 25
Witten Hont te Delft 8
Zuidmolen 21

INSTELLINGEN
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Begijnen te Rugge 19
Convent van St. Anna 10-13-24-27-31
St. Barbaren te Delft 2
Kruisbroeders 17-22-25-26-28-32
Leliëndaal 4-13-17-24-27-31
Magdalena 15
Overdam 1-25-29-30
St. Ursulen 1-4-10-24-25-27-29
Fraterhuis te Delft 22
Gasthuijs van Delft 2-15
Schiedam 2-17
Heilige Geest van Kethel 5
Kerk van Kethel 6-24
Schiedam 14
Leprooshuis 33
Pastorie van Kethel 316
Noordwijk 22
Rekenkamer 1-17-22-24-34
Staten van Holland 1-2-14-17-24-25-27-32-33-34

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Ambacht bewaarder 14-25-28-29
Bakker 8
Bosbewaarder 7
Brouwer 11
Brouwersknecht 8
Burgemeester 18
Dijkgraaf 18
Heer van Kethel 26
Kaaskoper 22
Kagenaar 21
Lakenkoper 2-4
Mandenmaker 16
Molenaar 21
Ontvanger-generaal 14
Pastoor 16
Prior 32
Schipper 21
Schoolmeester 22
Schuitvoerder 13
Secretaris 33
Snijder 7-12
Steenplaatser 13-27
Stierman 9
Timmerman 7
Waterlander 2
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