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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.
Overgelevert bij Sijmon van Leeuwen rentmeester van Oudewater den 8 e Martij 1574 stilo corij.
Om den rendant.
Folio 1.
Kanttekening: Desen rendant sal ter naister rekening verantwoirden van hoederen, cappoenen,
ponden kaes ende anders. In onfangst reducerende die zelve tot ghelde dair die landen vooren
verhuijert zijn.
Reeckeninge van ontfanck bij Tijman ende Jacob van Leeuwen als rentmeesters vande geannoteerde
goederen in quartier van Oudewater van alle geestelicke ende borgers goederen bevonden in
Hoencoop ende stichte van Utrecht, verschenen Martini ’72 ende Petri ’73. In guldens van 40 grooten
stuck. stuvers, penninghen naer advenant.
Inden eersten Jan Jansz. bruijct twaliff mergen lants vandt tGrote Bagijnhoff tot Utrecht, die mergen
voor vijff gulden acht st. tsiaers vrij gelts, verscinende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt alhier ter
somme van f 64-16-00.
Claes Jansz. bruijckt acht mergen lants vande Grote Bagijnhoff tUtrecht voorsz., die mergen voor f 508-00 tisaers vrij gelts, verscijnende als vooren. Compt ter somme van f 43-04-00.
Jacob Gerritsz. bruijckt seven mergen lants vandt Grote Bagijnhoff tUtrecht voorsz., die margen voor f
5-08-00 tsiaers ende dit voorsz. lant leijt gemeen metten landtcommanduer ende met Jacob Gerritsz.
voorsz., verscijnende als vooren. Compt alhier ter somme van f 37-16-00.
Jacob Gerritsz. voorsz. bruijckt vijff margen lants vanden landtcommanduer tot Utrecht, die mergen
ses gulden tsiaers, noch daer en boven alle jaers twee caessen, verscijnende Martini ’72 ende Petri
’73. Compt ter somme van f 30.
Peter Jansz. bruijckt twaliff margen lants vanden Katuijsers buijten Utrecht voor die somme van acht
ende vijftich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren, vrijs gelt. Compt ter somme alhier
f 58.
Peter Jansz. bruijckt noch ses mergen landts vanden vicarius van sint Joris altaer tot Montfoort voor
die somme van vier ende derich gulden tsiaers, noch jaerlicx vijfftich pondt caes, verscijnende als
vooren. Compt ter somme van alhier f 34.
Ghijsbrecht Hendricksz. bruijckt zes mergen lants vant Grote Bagijnhoff tUtrecht, gemeen leggende
met Ghijsbert voorsz., voor f 5-10-00 tsiaers die margen, verscijnende Martini ’72 ende Petri ’73.
Compt ter somme van f 33.
Jan Dirricksz. cuijper bruijckt twaliff mergen lants vant Grote Bagijnhoff tUtrecht, die margen voor ses
gulden tsiaers sonder meer vrijs gelts, verscijnende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt alhier ter somme
van f 72.
Folio 2.
Claes Jansz. bruijckt vijfftien mergen lants vanden heeren vanden Dom tUtrecht voor de somme van f
100 tsiaers vrijs gelts sonder meer, verscijnende als voren. Compt ter somme f 100.
Inge Dammasz. bruijct 16 margen van Mr. Wouter van Coddenoort voor £ 120 tsiaers ende vertoent
quitantie, daeromme alhier voor memorije.
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Huijch Woutersz. bruijckt twee ende twintich mergen lants van heer Jan van der Haer tUtrecht voor de
somme van f 100 tsiaers, noch daer en boven vier goede caesen sonder meer, verschijnende als
vooren. Compt alhier ter somme van f 100.
Geen Claesz. bruijckt drie mergen lants van Mr. Wouter van Coddenoort tUtrecht voor die somme van
f 17 tsiaers sonder meer, verscijnende Jacobi ’72 die een helfft, van welcke helffte hij mijn vertoont
heefft quitantie onder zijnen eede duechdelijck te wesen ende betaelt te hebben ende dander helffte
verscint Petri ad Cathedram ’73. Ende dit voorsz. lant leijt gemeen met Geen Claesz. ende met zijn
broeders ende susters. Compt alhier ter somme van f 8-10-00.
Geen Claesz. bruijckt noch achtalff mergen landts van hr. Jan Gerritsz. hopcoper tUtrecht voor die
somme van f 5 tsiaers die margen sonder meer, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt ter
somme van f 37-10-00.
Jacob Willemsz. geeft renthen Arien Beijert borger tot Utrecht f 6-06-00 tsiaers, verscijnende Maije
’73. Compt alhier ter somme van f 6-06-00.
Jan Gerritsz. ende Arien Cornelisz. bruijcken tsamen sestien merghen lants vanden Balije tot Utrecht
voor die somme van f 70 tsiaers, bij den hoop sonder meer, verscijnende als vooren. Compt alhier ter
somme van f 70.
Egbert Jansz. bruijckt tien mergen lants vande gasthuijse van sinte Bartholomeus tUtrecht voor de
somme van f 40 tsiaers sonder meer, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt ter somme
alhier f 40.
Jan Geritsz. bruijckt vier mergen lants vanden gasthuijse van sinte Bartholomeeus tUtrecht voorsz.
voor de somme van f 16 tsiaers sonder meer, verscijnende als vooren. Compt ter somme van f 16.
Adriaen Aertsz. in Rozendael bruijckt elff mergen lants van heer Jan van der Haer tUtrecht voor die
somme van f 52-10-00 tsiaers, noch jaerlicx drie caessen sonder meer, verscijnende als vooren.
Compt ter somme alhier van f 52-10-00.
Folio 3.
Hendrick Gerritsz. Hack schoudt van Hoencoop bruijckt acht mergen lants vande landtcommanduer
tUtrecht voor die somme van f 48 tsiaers sonder meer, noch jaerlicx drie caessen elcx vijff ofte ses
pondt wegende ende verscint als vooren. Compt ter somme van f 48.
Jacob Corsz. bruijckt vier mergen landts van het Grote Bagijnhoff tUtrecht voor die somme van f 5-1000 tsiaers die margen, verscijnende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt ter somme van f 22.
Jacob Corsz. bruijckt noch vijff mergen landts vanden gasthuijse van sinte Bartholomeeus tUtrecht
voor die somme van f 5-10-00 tsiaers die margen sonder meer, verscijnende als vooren. Compt ter
zomme van f 27-10-00.
Jacob Corsz. bruijckt noch acht mergen lants vanden vicarius van Sint Joris altaer tot Montfoort voor
die somme van f 5 tsiaers die margen, noch jaerlicx vijfftich pondt caes sonder meer, verschijnende
als voren. Compt ter somme van f 40.
Jan Huijghen bruijckt achtien mergen lants vanden Katuijsers buijten Utrecht voor die somme van f 81
tsiaers bij den hoop sonder meer, verschijnende als voren Martini ’72 ende Petri ’73. Compt ter
somme van f 81.
Jan Fransz. bruijckt vier mergen lants gemeen leggende in 14 mergen, toebehoorende den Heijlighen
Geest tot Oudewater ende die reste Jan Fransz. selver vanden vijcarius van tSacraments altaer tot
Oudewater voor f 18 tsiaers, welcke competeert den griffier tot Utrecht, verschijnende Martini ’72 voor
Korsmisse wel betaelt. Compt ter somme van f 18.
Andries ende Zijmon Cornelisz. broeders tot Haestrecht bruijcken tsamen acht mergen lants in
erffpacht op versuijm vanden heeren van Oudemunster tUtrecht, voor die somme van seven philippus
gulden tot vijf ende twintich st. stuck, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijn
veerthien daechen daer na onbegrepen op versuijm. Compt ter somme van f 8-15-00.
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Gerrit Cornelisz. bruijckt tien mergen lants in erffpacht op versuijm vande prior van sint Jans clooster
tot Amersfoort voor f 12 tsiaers, noch jaerlicx twaelff pont caes, verschijnende Jacobij ’73 ofte binnen
14 dagen daer na onbegrepen, volgende de erffpachtsbrieff. Compt ter somme f 12.
Folio 4.
Den hiemeraet van Hoencoop zijn schuldich f 209-17-00 over den (?) oudt sciltgelts, verschijnende
Martini ’72 ende Johanni ’73. Compt ter somme alhier f 209-17-00.
3e somma £ 12.070-14-00.
Andere ontfanck van geestelicke ende borgers goederen bevonden in tlandt van Vliet, Dijck
ende Ratelhuijs, verscenen Martini ’72 ende Petri ’73 als voren.
Cornelis Jansz. Cock bruijckt vier mergen lants van Antonia Bollen weduwe van Jacob van Westrenen
tUtrecht voor die somme van f 41-15-00 tsiaers, verscinende als vooren. Compt ter somme van f 4115-00.
Den gemeen kijnderen van Cornelis Meeusz. bruijcken acht mergen lants vanden gasthuijse van sinte
Batholomeeus tUtrecht in erffpacht op versuijm voor die somme van f 16-02-00 tsiaers, verschijnende
Martini ’72 ende Petri ’73 ende alsoo den voorsz. weeskinderen tvoorgenoimde lant te hooch hebben
laten opteijckenen onweetende, soe hebben zij mijn vertoont haerluijder erffpachts brieff den welcken
niet meerder ende spreeckt dan van f 16-02-00.
Jan Reijersz. bruijckt ontrent acht mergen lants gelegen op Ratelhuijs van Marregen Crommen
weduwe tUtrecht voor die somme van f 39 tsiaers sonder meer, verscinende Martini ’72 ende Petri ’73.
Compt alhier ter somme van f 39.
Gerrit Meeusz. bruijckt seven mergen lants vanden gasthuijse van sinte Bartholomeeus tUtrecht in
erffpacht op versuijm voor die somme van seven oudt scilt, elcken oudt scilt tot 42 st., verscinende
Martini ’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijn de maent daer na onbegrepen op verbueren van
tvoorsz. lant. Compt ter somme alhier f 14-14-00
Die weduwe van Geerloff Gerritsz. Peck bruijckt acht mergen lants van Egbert van Cronenbuerch
tUtrecht voor die somme van f 60 tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt ter somme van
alhier f 60.
Den gemeen ingelanden van Dijckwelt ende Ratelhuijs sijn sculdich f 60-14-07 van oudt sciltgelt,
verscenen Martini ’72 ende Johanni ’73. Compt alhier ter somme van f 60-14-07.
4e somma £ 232-05-10.
Folio 5.
Andere ontfanck van geestelicke ende borgers goederen bevonden in Diemerbrouck ende
Papecoop verscinende Martini ’72 ende Petri ’73 als voren.
Leendert Claes Jacobsz. bruijckt twalijff mergen lants van heer Ghijsbert van Amerongen tot Utrecht
voor die somme van f 72 tsiaers, verscijnende Martini ’72 ende Petri ’73 ende also den voorsz.
Leendert te voren betaelt heeft aen handen heer Gijsbert voorsz. die somme van f 6-14-00, compt
daerom hier niet meer dan f 65-06-00.
Ludolff Jansz. bruijckt tien mergen lants vanden abt van sinte Pouwels tUtrecht voor die somme van f
3-13-00 tsiaers die margen sonder meer, verscijnende als vooren. Compt ter somme van f 37-10-00.
Ludolff Jansz. voorsz. bruijckt tien mergen lants vanden Balije tUtrecht voor die somme van f 3-15-00
tsiaers die margen, noch jaerlicx van elcke margen een hoen ofte vijff groot voor elcke hoen te
betalen, verschinende als voren. Compt ter somme van f 37-10-00.
Anna Aris geeft renthen Lodewijck van Couwenoven tUtrecht die somme van f 66 tsiaers, in
hooftzomme elff hondert gulden, verschijnende Petri ’73. Compt alhier ter somme van f 66.
Anna Aris voorsz. bruijckt vierdalve margen lants vanden sielpriesters tot Montfoort voor de somme
van seventien gulden tsiaers, verscijnende inden twaliff nachten na Korsmisse anno ’73. Compt ter
somme van f 17.
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Gerrit Adriaensz. bruijckt negen mergen lants vande weduwe van Mr. Hipolith Persijn president in zijn
leven van Utrecht ende dit is erffpacht competeerende die heeren van sinten Pieters tUtrecht ende
dese heeft tvoorsz. lant beslagen met consent vande weduwe ende sonder daer voor te geven soe als
zijluijden inde nijewe huijer connen eens werden. Ende placht te geven f 50, 4 caesen, verscijnende
als voren. Daeromme alhier memorije.
Rijmbert Jansz. bruijckt vijff mergen lants vanden jonghen Jan Louffsz. tUtrecht voor die somme van f
32 tsiaers, verscijnende als voren ende opten pacht voorsz. soe heeft hij die weduwe te voren
gegeven ofte gelevert 49 pondt caes. Compt f 32.
Folio 6.
Jannetgen Dirrick Jansz. weduwe bruijckt ofte geeft renten Jan Vosch Jacobsz. borger tot Vtrecht acht
ende dertich scilden tsiaers, stuck vanden scilt tot 14 st., verscinende ontrent Paeschen anno ’73.
Compt alhier £ 26-19-00.
Jannetgen Dirrick Jansz. weduwe geefft renthen Arien Beijert tUtrecht, die zomme van tien gulden
tsiaers, verschinende Petri ’73. Compt alhier ter somme van f 10.
Jan Willemsz. bruijckt seven morgen lants vanden heeren vanden Dom in (U)trecht voor die somme
van negen ende dertich gulden tsiaers. Noch iaerlicx ses caessen vijff ofte ses pondt wegende,
verschijnende als voren Martini ’72 ende Petri ’73. Compt ter somme van f 39.
Cornelis Claesz. bruijckt drie mergen lants ende anderhalff hont vanden heeren vanden Dom tUtrecht
voor die somme van sestien gulden tsiaers, verschijnende als voren. Compt ter somme van f 16.
Somma latheris f 187-06-00.
Claes Bronsz. in Diemerbrouck bruijckt negen mergen lants vanden heeren van sint Jan tUtrecht voor
die somme van veertich gulden tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter somme van f 40.
Jan Pietersz. geefft renten convent vanden Daell tUtrecht die somme van seven ende vijfftich gulden
tien sch., in hooffzomme 10½ hondert gulden, verschinende Corsmisse ’72 ende Johanni ’73. Compt
ter somme van f 77-10-00.
Hendrick Claesz. bruijckt met Jan Jansz. negen mergen lants van mijnvrou van sint Servaes tUtrecht
voor die somma van vijff ende veertich gulden tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter zomme
alhier van f 45.
Marretgen Peter Ouwerkerkx weduwe bruijckt negen margen lants vanden abt van sinte Pouwels
tUtrecht voor die somme van seven ende veertich gulden tsiaers, verscijnende als vooren. Compt
alhier ter somme van f 47.
Somme lateris f 137-06-00.
Cornelis Lambertsz. bruijckt acht mergen landts vanden heeren vanden Dom tUtrecht voor die somme
van veertich gulden tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter somme f 40.
Folio 7.
Henrick Jacob Willemsz. bruijckt vier margen lants vanden gasthuijse van sinte Elizabet tUtrecht voor
die somme van sestien gulden tsiaers. Noch iaerlicx sestien pont caes, verscijnende als vooren.
Compt ter somme van f 16.
Gerrit Thijsz. bruijckt acht margen landts vanden heeren vanden Dom tUtrecht voor vijf ende dertich
gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt ter zomme van f 35.
Jan Lambertsz. bruijckt acht margen lants vanden heeren vanden Dom tUtrecht voor die somme van
vijff gulden tsiaers die margen sonder meer, verscijnende als voren. Compt alhier ter somme van f 40.
Somma lateris f 131.
Leendert Jan IJsbrantsz. bruijckt acht margen lants vanden Dom tUtrecht voor die somme van vier
gulden die margen tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt alhier ter somme van f 31.
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Ouwe Jan ende jonghe Jan Jacob Willemsz. weduwe bruijcken tsamen acht mergen lants van
Geertgen Witten de Beeren weduwe tUtrecht voor die somme van veertich gulden tsiaers,
verschijnende als vooren. Compt ter zomme van f 40.
Willem Claes Jacobsz. bruijckt dertien mergen lants van Jan Petersz. van Mathen tUtrecht voor die
somme van tseventich gulden tsiaers. Noch iaerlicx derthien vogel ofte twee blancken voor elcke
vogel, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt ter somme van f 70.
Andries Jan Ponsz. tot Oudewater bruijckt twaliff mergen lants vanden heeren vanden Dom tUtrecht
voor die somme van ses ende twintich gulden tsaers, verscinende als voren. Compt alhier ter somme
van f 66.
Somma lateris f 208.
Cornelis Arien Jaspersz. bruijckt acht merghen lants vanden heeren vanden Dom tUtrecht voor die
somme van vijff gulden ende vijff sch. tsiaers die mergen sonder meer, verschijnende Martini ’72 ende
Petri ’73. Compt ter somme van f 42.
Folio 8.
Cornelis Arien Jaspertsz. voorsz. bruijckt noch vijff morgen lants van Egbert van Schonenberch
tUtrecht voor die somme van vijff ende dertich gulden tsiaers. Noch iaerlicx tachtich pondt caes ende
een hamme, verschijnende als voren. Compt te zomme van f 35.
Gerijt Gerijtsz. tot Oudewater bruijckt acht morgen lants in erffpacht vanden heeren van Oude Munster
tUtrecht voor die somme van seven gulden tsiaers. Noch iaerlicx vijff hoender ofte vijff sch. voor die
hoenre, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijn den maent daer na
onbegrepen. Compt ter somme van f 7.
Wouter Jan IJsbrantsz. bruijckt negen mergen lants vanden gasthuijse van sinte Elijzabet tUtrecht
voor de die somme van vier ende dertich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt
ter zomme van f 34.
Snel Hendricksz. met Cornelis Elbertsz. Spruijt opte Haer bruijcken tsamen negen merghen lants
vande heeren van Oude Munster tUtrecht voor die somme van twee ende veertich gulden tsiaers
sonder meer, verschijnende als voren. Compt ter somme van f 42.
Jan Jaspertsz. bruijckt een houff lants vanden heeren van den Dom tUtrecht voor die somme van
tsestich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt ter zomme van f 60.
Meerten Willemsz. de Roo tot Oudewater bruijckt sestien margen lants vanden heeren van den Dom
tUtrecht voor die somme van vijff ende tachtich gulden tsiaers, verschijnende als voren. Compt ter
somme van f 85.
Jan Hendricksz. bruijckt sevendalff mergen lants vanden ziel priesters tot Montfoort voor de somme
van twee ende dertich gulden tsiaers. Noch iaerlicx vijftich pondt caes, verschijnende inden twaliff
nachten na Korsmis voor sinte Peter, wel betaelt anno ’73. Compt f 32.
Folio 9.
Den gemeen ingelanden van Diemerbrouck ende Papecoop sijn schuldich hondert vier ende vijftich
gulden tsiaers van oudt scilt geldt, verschijnende Martini ’72 ende Johanni ’73. Compt ter somme van f
154.
5e somma f 1.364-11-00.
Andere ontfanck van allen geestelijcken ende borgers goederen bevonden aenden Langhe
ende Ruijch weije, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt als voren.
Claes Adriaensz. bruijckt ofte geeft renthen Jan Vosch Jacobsz. tUtrecht negen ende twintich gulden
tsiaers, verschijnende maije ’73 in hooftsomme seven hondert scilden. Compt ter somme van f 29.
Jan Petersz. bruijckt 19 morgen lants mijn een hont vanden Reguliers buijten Woerden voor de
somme van vijf gulden ses sch. tsiaers die mergen, verschijnende als vooren. Compt ter somme van f
100.
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Floris Antonisz. bruijckt vijftien mergen lants van Dominicus Aertsz. borger tUtrecht voor die somma
van ses carolij gulden tsiaers die margen sonder meer, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73.
Compt ter somme van f 90.
Marregen Luijten bruijckt tien margen lants van Geertgen Witten de Beeren weduwe tUtrecht voor die
somma van een ende tsestich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt ter zomme
van f 61.
Jacob Dirricksz. bruijckt vijftien mergen lants van Emmegen Floris Feijten weduwe tUtrecht voor die
somme van vijf gulden ende tien sch. tsiaers die mergen, verschijnende als vooren. Compt ter somme
van f 132-10-00.
Claer Aerdts weduwe geeft te rente Jan Jansz. borger tUtrecht die somme van hondert gulden tsiaers,
verschijnende Jacobi ’72 die een helft ende dander helft verscint inden twalif nachten na Korsmisse
’73. Compt ter somme van f 100.
Folio 10.
Floris Jansz. bruijct tien mergen lants gelegen in Oncoop vanden bagijnen tot Betlehem buijten
Utrecht voor die somme van ontrent drie ende dertich gulden tsiaers volgende zijn huijrceel,
verschijnende als voren. Compt ter somme van f 33.
Pancraes Jansz. aenden Lange Weije bruijct ofte geeft renthen heer Hendrick van Hooff tUtrecht die
somme van vijff ende twintich gulden tsiaers, verschijnende Alderheijlighen ’72. Compt ter somme van
f 25.
Pancraes Jansz. voorsz. geeft renthen een maecht genaempt Lijsgen die bij heer Hendrick voorsz.
tUtrecht woont die somme van drie gulden ende een stoter tsiaers. Ende dit is een obligatie in
hooftzomme vijftich gulden, verschijnende Lichtmis ’73. Compt alhier f 3-2½-00.
Pancraes Jansz. voorsz. geeft renten die weduwe van Joost Hendriksz. tot Camerick die somme van
ses gulden tsiaers, verschijnende Alderheijlighen ’72. Compt ter somme van f 6.
Pancraes Jansz. voorsz. is schuldich een obligatie Cornelis Cornelisz. Bom tot Camerick die somme
van negen ende tseventich gulden tien sch. in hooftgelt, daer hij te rente off geeft die somme van vier
gulden tien sch., verschijnende maije ’73. Compt alhier f 4-10-00.
Pancraes Petersz. bruijckt aen den Ruijch Weije tien marghen lants van Jan Petersz. van Mathen
borger tUtrecht voor die somma van eenen tsestich gulden tsiaers, verschijnende Jacobi ’72 die een
helft in tjaer dat hij bruijckende is. Welcke pachte hij bij eede verclaert heeft betaelt te hebben voor
date dat die goederen geannoteert waren ende die ander helft verscint Petri ’73. Compt ter somme
van f 30-10-00.
Pancraes Petersz. voorsz. bruijckt noch vijf margen lants van Jan Petersz. voorsz. voer die somma
van vier ende dertich gulden tsiaers ende een stoter, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73. Compt
ter zomme van f 34-2½-00.
Hendrick Lambertsz. bruijckt tien mergen lants van Mr. Pouwels van den Berch raetsheer tUtrecht
voor die somme van drie ende vijftich gulden tsiaers, verschijnende als voren. Compt ter somme van f
50.
Folio 11.
Mathijs Adriaensz. bruijckt twintich marghen lants van joffrou Canters tUtrecht voor die somme van
hondert ende acht gulden tsiaers. Noch jaerlicx vier caessen, verscinende Jacobi ende Martini ’72 die
tweedeelen ende dat dardendeel verscint Petri ’73. Compt alhier ter somme van f 108.
Leendert Cornelisz. bruijckt achtiendalf morgen lants van Emmegun Floris Feijten weduwe tUtrecht
voor die somme van tseventich gulden tsiaers. Noch iaerlicx drie caessen, verscijnende Jacobi ’72
welcke hij bij eede verclaert heeft betaelt te hebben aen Emmegun voorsz. voor date dat die goederen
geannoteert waren die een helft ende dander helft sint Petri ad Cathedram ’73. Op welcke hijer aen
huijs getimmert heeft sulcx dat haer luttel comen soude mijn heeren mogen mijn hier in ordineren naer
behoren, memorie.
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Gijsbert Jelisz. bruijckt vijff mergen lants van Emmegen Floris Feijten weduwe voorsz. voor die somme
van dertich gulden tsiaers, verscinende als voren. Compt ter somme van f 31.
Arien Elbertsz. bruijckt dardalff mergen lants van heer Christiaen Regniersz. als vicarus van Onsser
Lieve Vrouwen altaer binnen Oudewater voor die somme van vijftien gulden tsiaers, verscijnende
maije ’73 eer hij dat lant aentasten mach. Compt ter zomme van f 15.
Den gemeen inghelanden vanden Langhe Weije zijn schuldich drie hondert twaeliff gulden ende
dertien sch. tsiaers van oudt sciltgelt, verscinende Martini ’72 ende Johanni ’73. Compt alhier te
zomme van f 210-03-00.
Den gemeen ingelanden vanden Ruijch weije sijn schuldich een hondert negen gulden acht st. tsiaers
van oudt sciltgelt, verscijnende Martini ’72 ende Johanni ’73. Compt alhier te somme van f 109-08-00.
6e somma f 1.226-16-00.
Los blaadje.
Den ontfangh van deze rekeninghe beloopt ter somme van f 1.222-07-00.
Stelt daer jegens voer restanten f 311-07-06.
Compt den suijveren ontfangh f 910-19-10.
Waertegens den rentmeester brengt wtgegeven te hebben de somme van f 929-09-11.
Soude hier blijken meer vuijtgegeven dan ontfanghen te hebben de somme van f 18-10-01.
Folio 12.
Andere ontfanck van alle gestelijcken ende borgers goederen bevonden aende Lange
Linschoten, verschenen Martini ende Petri ’73 als voren.
Gerrit Gijsbertsz. bruijckt een viertel lants in erfpacht vanden heijlijgen geest tUtrecht voor die somme
van vijf gulden ende 12 sch., verscinende Martini ’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijn des maent
daer na onbegrepen op versuijm. Compt ter somme van f 5-12-00.
Willem Hannemans bruijckt acht mergen lants in erffpacht op verzuijm van den heeren van Oude
Munster tUtrecht voor die somme van twalijftalff loot silvers, verscinende Martini ’72 ende Petri ’73
ende na alcken termijn ende maent daer na onbegrepen ende hijer plach voor elcke loot zilvers te
betalen sestien st. Compt alhier ter somme van f 9-04-00.
Willem Hannemans voorsz. bruijckt noch vijff mergen lants vanden heeren van Oude Munster tUtrecht
voor die somme van twee ende dertich gulden tsiaers. Noch iaerlicx sestien cappoenen ofte vijff sch.
voor elke cappoen, verschijnende als voren. Compt ter zomme van f 32.
Cornelis Elbertsz. bruijckt vierdalve viertel lants vanden Balije tUtrecht voor de somme van negen
ende vijftich gulden ende tien sch. tsiaers sonder meer, verscijnende als vooren. Compt ter somme
van f 59-10-00.
Jan Corsz. bruijckt twee viertel lants vanden Balije tUtrecht voor die somme van negen ende dertich
gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt ter somme van f 39.
Hendrick Claesz. bruijckt ses mergen lants bij den hoop van den heeren van Oude Munster tUtrecht
voor die somme van dertich gulden. Noch iaerlicx vijftien cappoenen ofte vijff sch. voor elcke cappoen,
verschijnende als vooren. Compt ter zomme van f 30.
Meerten Eijmbertsz. bruijckt drie mergen lants vanden Balije tUtrecht voor die somma van vijftien
gulden tsiaers sonder meer, verscinende als vooren. Compt ter somme van f 15.
Folio 13.
Meerten Eijmbertsz. voorsz. bruijckt noch vier mergen lants gelegen tot Linschoter kerck van tclooster
van sint Servaes tUtrecht voor de somme van veertien gulden tsiaers, verschijnende als voren. Compt
ter zomme van f 14.
Jisbrant Eijmbertsz. bruijckt achtalf mergen lants in erfpacht vanden heeren van sinte Peters tUtrecht
voor de somme van seven beijerschen gulden, ijder gulden tot veertien sch. brabants. Noch iaerlicx
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twee cappoenen, verschijnende Petri ad Cathedram ’73 ofte binnen den maije maent daer an
volgende den erffpacht brieff. Compt ter somme van f 4-18-00.
Rijck Gosensz. bruijckt dardalven mergen lants in erffpacht vanden lantcoomenduer tUtrecht, gemeen
leggende met Rijck voorsz. in 6½ mergen voor die somme van twee goude wilhelmus scilden, elcke
scilt tot negen ende twintich sch. brabants, verschijnende Petri ’73 ofte binnen 14 daghen daer na
onbegrepen. Ende waert saecken dat Rijck voorsz. alsdan noch niet en betaelden zal den
landtcommenduer ofte zijnnen gecommitteerden hem mogen manen ende zal telcken reijse verbueren
een engelsche stoter sonder dat het lant verbuert is, volgende den erffpachts brieff. Compt ter somme
f 2-18-00.
Peter Rijcken bruijckt tien mergen lants van Antonia Bollen weduwe van Jacob van Westrenen
tUtrecht voor die somme van tsestich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren. Compt
ter somme van f 60.
Jan Rijcken bruijckt drie mergen lants van den Balije tUtrecht voor die somme van vijftien gulden
tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren. Compt ter somme van f 15.
Jan Rijcken voorsz. bruijckt ses mergen lants vanden heeren van sint (Jan?) tUtrecht voor die somme
van drie ende dertich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren Martini ’72 ende Petri ’73.
Compt ter somme van f 32.
Gerrit Willemsz. Keijser bruijckt vier mergen lants vanden monicken van sint Jan tot Amersfoort voor
die somme van twaliff gulden tsiaers sonder meer, verscinende als voren. Compt ter somme van f 12.
Gerrit Willemsz. Keijser voorsz. bruijckt noch drie mergen lants van clooster van sint Servaes tUtrecht
voor die somme van negen carolij gulden tsiaers, verscijnende Pa… peerdemarckt tUtrecht ’73.
Compt ter somme van f 10.
Folio 14.
Jan Zijmonsz. bruijckt vijftalff mergen lants van heer Cornelis Jansz. commanduer tot Reenen voor
den somme van vijf ende twintich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren. Compt ter
somme van f 25.
Anthonis Rijcken bruijckt drie viertel lants vanden Balie tUtrecht den hoop zonder maet voor die
somme van tsestich gulden tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter zomme alhier van f 60.
Cors Thijsz. bruijckt twee viertel lants vanden capittel van sinte Marien tUtrecht voor die somme van
negen ende dertich gulden tien st. tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter somme van memorie.
Kanttekening: Die bruicste van desen landen zijn bij versouck van mijn heeren vanden Rekeninge toegeleijt Claes Mees soon ter
Goude volgende dese requeste.

Hendrick Rijcken bruijckt een viertel lants vande abt van sinte Pouwels tUtrecht gemeen leggende met
Hendrick voorsz. voor de somme van sestien gulden tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter
somme van f 16.
Hendrick Rijcken voorsz. bruijckt noch een viertel lants erffpacht vanden heijligen geest tot Utrecht
voor die somme van tien stadt pondt, elcke stadt pondt gereeckent tot vier sch., verschijnende Martini
’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijn 14 daghen daer nae onbegrepen op verzuijm. Compt ter
somme van f 2.
Jacob Jacobsz. Speijert bruijct een viertel lants vanden heeren vandie van Oude Munster tUtrecht
voor die somme van acht goude guldens, elcke gulden tot acht en twintich sch. stuck, verschijnende
als vooren. Compt ter somme van f 11-04-00.
Cornelis Jan Ponsz. bruijckt drie viertel lants vanden Balije tUtrecht voor de somme van vijff ende
veertich gulden tsiaers. Noch iaerlicx twaliff cappoenen, verschijnende als vooren. Compt ter somme
van f 45.
Folio 15.
Cornelis Rijcken bruijckt ses mergen landts van Dirrick Tijemensz. tot Amstelredam voor die somme
van drie en dertich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren. Compt ter somme van f 33.
Arien Goessensz. bruijckt een houff lants in erffpacht vanden heeren van Oude Munster tUtrecht voor
de somme van dertien philips gulden, ijder gulden tot acht ende twintich sch. brabants, verscinende
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Martini ’72 ende Petri ’13 ofte na elcken termijn een maent daer na onbegrepen op versuijm. Compt
ter somme van f 18-04-00.
Jasper Harmensz. bruijckt een houff lants van heer Peter Pell vicarius tot Oude Munster tUtrecht voor
die somme van vijff gulden tsiaers die morgen, verschijnende als voren ende deese houff lants is groot
12 morgen. Compt ter zomme van f 60.
Harman Woutersz. bruijckt een viertel lants in erffpacht vanden heeren van Oude Munster tUtrecht
voor die somme van ses gulden ende ses sch. tsiaers, verscinende Cathedram Petri ’73 ofte een
maent daer na onbegrepen. Compt ter zomme van f 6-06-00.
Arien Jacobsz. bruijckt in erffpacht ses mergen lants vanden heeren van Oude Munster tUtrecht voor
die somme van ses goude philips gulden, elcke gulden tot acht ende twintich brabants, verschijnende
Martini ’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijnen een maent daer na onbegrepen. Compt ter somme
van f 8-08-00.
Dirrick Jan Huijgensz. bruijckt anderhalve viertel lants van Willem Jansz. de Bruijn fugitive voor dien
somme van een ende tseventich gulden tsiaers, verscijnende alsvooren. Compt ter somme van f 71.
7e somma f 697-03-00.
Ander ontfanck van allen geestelijcke ende borgers goederen bevonden in Hekendorp,
verschenen Martini ’72 ende Petri ’73 als vooren.
Jacob Willemsz. bruijckt vier mergen lants in erffpacht van heer Jan van Nijepoort tUtrecht voor die
somme van twee gulden tsiaers, verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijn
veertien daghen daer na onbegrepen op verzuijm. Compt ter somme van f 2.
Folio 16.
Willem Cornelisz. bruijckt zes mergen lants van Harman Crom tUtrecht met zijn mede werkers voor
die somme van vijftich gulden tsiaers, verschijnende als voren. Compt ter somme van f 50.
Jan Willemsz. Versloot schoudt in Hekendorp bruijckt den tienden vanden deecken van Oude Munster
tUtrecht voor die somme van derthien gulden tsiaers, verschijnende Cathedram Petri voor maije daer
an volgende wel betaelt. Compt ter somme van f 13.
Floris Willemsz. bruijckt drie mergen lants vanden Balije tUtrecht voor die somme van neghen gulden
tsiaers sonder meer, verscinende Petri ad Cathedram ’73. Compt ter somme van f 9.
8e somma f 94.
Ontfanck van alle geestelijcke ende borgers goederen bevonden in Snelrewaerder, verschenen
alsvoren.
Ellert Willemsz. Cock bruijckt ses ofte seven mergen landts bijden hoop vanden heeren van den Dom
tUtrecht voor die somme van twintich gulden tsiaers, verschijnende als voren. Compt ter zomme van f
20.
Ellert Willemsz. voorsz. bruijckt een viertel lants gemeen in zijn hofstede van heer Jan Talman tUtrecht
voor die somma van veerthien gulden tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter zomme van f 14.
Jan Hannemansz. bruijckt vier ofte vijff mergen lants gemeen in zijn hofstede vanden heeren vanden
Dom tUtrecht voor die somme van achtien gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als voren.
Compt ter somme van f 18.
Marregen Goessens weduwe bruijckt twaliff mergen lants in erfpacht twelck zijn betaelt aen Mr. Jan
van Medenblick tUtrecht van wegen een jonck geselle die tot Loven studeert voor die somme van
sesthien gulden tsiaers, verschijnende Cathedram Petri ’73 ofte binnen 14 dagen daer na onbegrepen
volgende den erffpacht brieff. Compt ter somme van f 16.
Folio 17.
Bastiaen Hendricksz. bruijckt twee margen lants vanden abt van sinte Pouwels tUtrecht voor die
somme van twalijff gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren. Compt ter somme van f 12.
Bastiaen Hendricksz. bruijckt een viertel lants in erffpacht van heer Dirrick Amelsz. tUtrecht voor die
somme van ses carolij gulden tsiaers. Noch iaerlickx twee cappoenen, verschijnende als vooren.
Compt ter somme van f 6.
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Bastiaen Hendricksz. bruijckt noch een viertel lants vanden commanderije van Montfoort voor die
somme van twaliff gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als vooren. Compt ter zomme van f 12.
Jan Jacobsz. bruijckt een viertel lants bijden hoop van heer Cornelis kanonick sinte Peters tUtrecht
ende dit behoort nu die kercke van sint Jacobs tUtrecht voorsz. voor die somma van vijfven gulden
tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter zomme van f 15.
Jan Jacobsz. bruijckt noch een viertel lants in erffpacht vanden capittel van sinte Marije tUtrecht voor
die somme van vijf ende veertich sch., verschijnende Martini ’72 ende Petri ’73 ofte na elcken termijn
een maent daer nae onbegrepen op verzuijm. Compt ter somme van f 2-05-00.
Hendrick Geritsz. bruijckt een mergen lants vanden Balije tUtrecht gemeen met Hendrick voorsz. ende
met het Grote Bagijn hof tUtrecht, voor die somme van seven carolij gulden tsiaers, verscinende
Cathedra Petri ’73. Compt ter somme van f 7.
Hendrick Gerritsz. voorsz. bruijckt ses mergen lants ende anderhalff hont van het Grote Bagijn hof
tUtrecht voor die somme van vijff gulden tien sch. tsiaers die margen, verschijnende als voren. Compt
ter somme van f 34-07-00.
Willem Fransz. bruijckt negen mergen lants vier hont van Dirrick Tijemansz. tot Amstelredam voor die
somma van vijftich gulden tsiaers sonder meer, verschijnende als voren. Compt ter somme van f 50.
Folio 18.
Huijch Ellertsz. Cock bruijckt dardalve mergen lants vanden Balije tUtrecht daer hij nu ter tijt op woent,
voor die somme van twaliff gulden tsiaers sonder meer, verscinende als voren. Compt te zomme f 12.
Claes Goessensz. bruijckt vier ofte vijff mergen lants den hoop sonder maet vanden Balije tUtrecht
voor die somme van sestien carolus gulden tsiaers, verscinende als voren. Compt te somme van f 16.
Dirrick Geritsz. wagenaer bruijckt een campen lants van Anthonis Eelgisz. voor die somme van 12
gulden vijftien sch. tsiaers, verschijnende als vooren. Compt ter somme van f 12-15-00.
Jasper Harmensz. bruijckt vier mergen lants in erffpacht van den heeren van sinte Peters tUtrecht
voor die somme van ses gulden tsiaers, verscinende Martini in novembris ’72 ende Petri ’73 ofte na
elcken termijn een maent daerna begrepen. Compt ter somme alhier van f 6.
Ghijsbrecht Jan Thonisz. bruijckt vier ofte vijf mergen landts van Dirrick van Ruijmts ende Jan Gerritsz.
tUtrecht voor die somme van acht ende twintich gulden tsiaers. Noch iaerlicx vier caessen sonder
meer, verschijnende als vooren. Compt ter somme van f 28.
Ontfanghen van Geerloff Cornelisz. vuijt Bloklant die somme van 25 gulden lantpachts, verschenen
die heer van Brakel voor datum van haerluijder sannegarden f 25.
Ontfangen van Jacob Harmensz. Benscop vuijt Blocklandt die somme van vijff gulden tien (sch.)
lantpacht verschenen heer Anthonis Aertsz. Steen deecken tot Naeltwijck voor date van haer luijder
sannegarden f 5-10-00.
9e somma f 311-17-06.
Reeckeninghe van ontfanck van oudt sciltgelt van zekere personen tot Bodegraven ende landt
bruijcken anden Corte Houffve gelegen ontrent den Lange weije, verschenen Martini ’72 ende
Johanni ’73.
Cornelis Luijten bruijckt 10 mergen lants welcke hij bruijckt inden Corten Houffve daer hij off geeft tot
elcken termijn 30 sch. Compt in twee terminen als Maritini ’72 Johanni ’73. Die somme van f 3.
Folio 19.
Jacob Roelofsz. bruijckt 10 mergen landts gelegen inden Corten Houffve daer hij off geeft tot elcken
termijn oudt sciltgelts 14 sch. 5 deuts. Compt nu twee termijnen als voren die somme van f 1-09-00.
Ghijsbert Aelbertsz. bruijckt 10 mergen lants inden Corten Houffve daer hij off geeft tot elcken termijn
oudt sciltgelts 30 sch. Compt nu twee termijnen als vooren die somme van f 3.
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Ghijsbert Aelbertsz. voorsz. bruijckt noch vijff mergen lants inden Houffve voorsz. daer hij off geeft tot
elcken termijn oudt sciltgelts die somme van 15 sch. Compt nu twee termijnen als voren die somme
van f 1-10-00.
Jacob Roelen bruijckt ses morgen lants inden Corten Houffve voorsz. daer hij off geeft tot elcken
termijn achtien sch. Compt nu twee termijnen als voren die somme van f 1-16-00.
Dirrick Meeusz. bruijckt vier mergen lants inde Houffve voorsz. daer hij off geeft telcken termijn 12 sch.
Compt nu twee termijnen als Martini ’72 ende Johanni ’73 die somme van f 1-04-00.
Aeltgen Cornelis Dirricksz. weduwe bruijckt derdalff mergen lants inden Houffve voorsz. daer zij van
geeft telcken termijn achtalve sch. Compt in die twee voorsz. termijnen de somme van 15 st.
Claes Danielsz. bruijckt vijff mergen lants inden Corten Houffve voorsz. daer hij off geefft telcken
termijn 15 sch. Compt nu twee termijnen die somme van f 1-10-00.
Folio 20.
Dirrick Beuckelsz. bruijckt veerthien mergen lants inden Houffve voorsz. daer hij off geeft telcken
termijn twee ende veertich sch. Compt in twee termijnen als Martini ’72 ende Johanni ’73 die somme
van f 4-04-00.
Bouwen Jansz. tot Oudewater is schuldich Mr. Gerrit Hendricksz. van Haerlem als gevlucht wesende
tot Amstelredam, die somme van 86 gulden vuijt oorsaecken van een termijn van coop vant lant,
verschenen Jacobi ’72. Compt f 87.
Arien Jacobsz. in Hekendorp bruijckt twee mergen lants van heer Willem Boschert tot Montfoort voor
die somme van acht gulden, verschenen Martini drie ende tseventich ende Petri vier ende tseventich.
Compt ter somme van f 8.
10e somma f 113-08-06.
Folio 21.
Vuijtgeven jegens den ontfanck.
Tijman ende Jacob van Leeuwen broeders geweest tot Delft opten derden martij ’73 ende mijn heeren
vanden Rekeninghe overgelevert de quoijere mijns geheelen ontfanc, midtsgaders state van
rekeninghe van restanten verschenen Martinis ’71 ende Petri ’72, bewijs ende reliqua daer bij ende
daerom gevaceert acht daghen met reijsen ende keeren, elcx een gulden daechs ofte zoe beveel
meerder ofte mijnder als mijn heeren andere rentmeesteren zullen vergonnen ende toe leggen. Compt
f 16.
Noch gegeven van het inven(tonen) vanden quoijere ende van twee quoijeren daer vuijttescrijven, van
welcken een vander voorsz. quoijeren gelevert is in handen van mijn heeren vanden Rekening ende
dander gegeven den rentmeester, die somme van f 12.
Gegeven voor tmaecken van mijn eerste rekeninghe vande iare Martini ’71 ende Petri ’72 restants, die
somme van f 3.
Kanttekening: Wort dese rendanten alhier gepasseert naer ouder gewoonten voor de twee rekeningen elcx groot 15 bladeren tot
2 st. tblat. Compt 30 st.

Te rekening gebrocht die somme van negen ende tachtich gulden tien sch. van dijversche personen in
Hoencop in mijn eerste rekeninghe, die Camer overgelevert, die ick als nu in deese mijnen
voorgaenden ontfanck elck bijsonder haer naem ende somme gheheel weder gestelt hebben voor
ontfanghen ende daerom dat gestelt alhier voor vuijtgeven. Die reste (acht) voor restanten f 89-10-00.
Kanttekening: Alsoo hier vooren niet dan van toudt sciltgelt gereeckent wordt folio 4.

Noch te rekeninghe gebrocht dien somme van ses ende tseventich gulden tien sch. oudt sciltgelts, die
Camer overgelevert, in mijnen eerste voorgaende rekeninghe die ick als nu in dese mijnen ontfanck
als voren tgheheele termijn oudt sciltgelts gestelt hebbe voor ontfangen. Daeromme dat mede gestelt
voor vuijtgeven alzoe mijn quoijere beginnende is Martini ’72. Compt ter somme van f 76-10-00.
Gegeven duer ordonnantie ende duer twee ofte driemael scrijvens van mijn E. heere van Zwieten
(…..) van Schonoven cappeteijn tot Oudewater, die somma van dertich gulden, ijder gulden tot
veertich grooten vlaems over een maent verdiende soldijen, verschenen den vierden martij volgende
zijn quitancie. Compt ter somme van f 30.
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Hier is weer 20 genummerd.
Folio 20a.
Gegeven bij ordinatie van den E. joncheer Adriaen heere tot Zwieten tresorier generael, Jasper
Dominicus die somme van vier ende vijftich gulden tien sch. ter oorsaecke zijnre vacatien ende
arrebeijts loon dat hij aen fortifieren ende tbolwercken der stede van Oudewater ende meer anderen
saecken verdient heeft, twelck Jasper voorsz. tot allen tijden begeert te verifieren ende te
beantwoorden voor mijn heeren den Staten tlants van Hollant, volgende zijn quitancie. Compt te
zomme van f 54-10-00.
Tijman van Leeuwen geweest tot Delft opten derden aprillis omme bij gescrifte over te leveren den
percelen vanden landen die vuijter huijer waren omme in die saecke van mijn heeren vanden
Reeckening geordineert te werden een commissarius ende dien te verhuijren. Daeromme gevaceert
met reijssen ende keeren vijff daghen. Compt daechs een karolus gulden als vooren f 5.

Gegeven Hans Munter hopman tot Oudewater bij ordonnante van mijn heeren den Staten tlants van
Hollant die somme van drie hondert gulden stuck vanden gulden tot 40 grooten tot lening ende
onderhoudinghe van zijnre soldaten opten 12 aprillis ’73, volgende zijn quitacie f 300.
Tijman van Leeuwen geweest tot Delft opten vierden maije omme mijn heeren vande Rekening te
verthonen die saulfvegarde vandie van Achtoven ende Heeswijck, also die inhoudende was
haerluijder pachte te betalen aen geestelijkce personen ofte collegien competeerenden daer zijluijden
van oudts aen betalinghe gedaen hebben, wadt hij daer nu doen soude ende voorts omme die
requeste van die vande Langhe weije ende Langhe Linschoten te beantwoorden, beroerende
alterminatie vanden verscenen pachten achtervolgende die requeste, op welcke mijn heeren vanden
Rekening geappoincteert hebben advijs vanden rentmeester inden quartiet van Oudewater. Daerom
gevaceert met reijssen ende keeren acht daghen, daechs een gulden. Compt f 8.
Folio 21a.
Gegeven Dirrick Zijmonsz. van Praet secretaris tot Oudewater voor tcopieren vandie saulfvegarde van
Achtoven ende Heeswijck, die somme van 8 st.
Gegeven den clerck vanden Reeckencamere voor tcopieren ende apostilleeren die brieven van
accoorde tusschen mijn heeren van den Staten ende die ingesetenen van Achtoven ende Heeswijck,
die somme van 8 st.
Ontboden geweest van joncheer Adriaen heere tho Zwieten tresorier generael over Hollant. Ende
alsoo mij heere ter selver tijt welde te doen hadde metter E. ende hoochgeboren heere den grave van
der Marck opten castele van Zwieten over sulcx dat ick hem niet spreken en mochte, maer hebbe hem
moeten volgen naer Delfft ende aldaer met zijnre E. gecommuniceert van saecken aengaenden die
commissie die mijn bij mijn heeren vanden Reeckening vergundt is ende dat ick voor hem soude
comen ende doen rekeninghe des ontfancx ende vuijtgevens. Daeromme gevaceert 6 daghen,
daechs een gulden, f 4.
Het volgende item is doorgehaald:
Gegeven Gerrit van der Laen voor scriven van het executoriael die somme van een carolus gulden.
Kanttekening: Dit gaet den rendanten an 1e geroijeert.

Folio 22.
Gegeven om te hebben ordinantien waermede men den duerwaerders zal lonen voor haer salaris, die
somme van 4 st.
Het volgende item is doorgehaald:
Gegeven den secretarius van mijn heere van Zwieten voor tcopieren van die commissie die jonckheer
Adriaen heere tot Zwieten als tresorier generael over Hollants vergundt is bij mijn heere den
hoochgeboren furst den prince van Orangien stadthouder generael over hollant etc., die somme van 8
st.
Gegeven Hans Duijck bij ordinantie van mijn heeren vanden Reeckening die somme van tsestich
ponden tot 40 grooten stuck opten sevenden juijnij ’73, volgende die ordinantie ende quitantie. Compt
f 60.
Jacob van Leeuwen geweest tot Delft opten sevenden junij daer expres scrijvens van mijn heeren
vanden Reeckeninge omme over te leveren alsulcke penninghen als enichsijns onder mijn berustende
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waren volgende die missive daer van zijnde van date den vierden junij drie ende tseventich. Daerom
gevaceert met reijssen ende keren ses daghen, daechs een gulden. Compt f 6.
Gegeven Mr. Jan Jacobsz. burgemeester vander Goude ende Peter Herweijer zijnre adjonckt dat den
voorsz. burgemeester van wegen dexcellentie den prince van Orangien als commissaris gheweest
heeft tot Oudewater omme metten omleggende dorpen te accorderen ende penninghen te vorderen
tot leveringhe ende onderhoudinghe ter weecke den soldaten leggende onder hopman Hans Munter
tot Oudewater voor haer vacatien ende gedebourseerde penninghen elcx vijff daghen, daechs twee
gulden. Compt volgende die quitancie die somme van f 20.
Gegeven Willem Franssen in Snellewaerder twee gulden ter oorsaecke dat ick hem dijckwils tot vier
ofte vijff reijssen toe gesonden hebbe tot Utrecht omme te vernemen wadt men aldaer handelde ende
wadt knechten aldaer gecomen waren alsoo die sprake menichmael quam dat sij Oudewater ende
Woirden beleggen wouden. Ende dit duer bevel van mijn E. heere van Zwieten. Compt ter somme
alhier van f 2.
Folio 23.
Tijman ende Jacob van Leeuwen broeders geweest tot Leijden opten tienden julij ende mijn heere van
Zwieten overgelevert een quoijere mijns geheelen ontfancx, midtsgaders een contra rekeninghe als wij
van gelijcke mijn heeren vanden rekeninghe gelevert hebben dat door ernstelijck scrijvens van E.
heere voorsz. daer om gevaceert met reijsen ende keeren vier daghen. Compt tsamen f 4.
Het volgende item is doorgehaald:
Noch ten zelven daghe met mijn heere reeckening gehouden ende daer bij overgelevert bewijs ende
reliqua volgende die acte onder zijn E. handt onderteijckent. Datum ut supra.
Kanttekening: Dit beroert den rendant 1e hier geroijeert.

Het volgende item is ook doorgehaald:
Gegeven Jan Hendricksz. van Naerden die somme van drie gulden ter oorsaecke van zijns arrebeijts
loon dat hij een contra rekeninge ende een quoijere gescreven heeft, twelcke ick mijn E. heer van
Zwieten overgelevert hebbe, volgende zijn quitancie van date den 10e julij ’73. Compt f 3.
Gegeven duer ordonnantie van mijn heer van Zwieten dijversche soldaten die somme van ses hondert
vijf ende dertich gulden tien sch. ter oorsaecke van huerluijder verdiende soldije dat zijluijden mij E.
heere gedient hebben opten chasteele vander Goude, volgende die ordonnantie ende elck zijn
quijtancie f 635-10-00.
Kanttekening: Bij ordonnantie vande heer van Swijeten omme die betaling aen sijn soldaten leggende ter Goude te doen,
mitsgaders die quitantie tot 17 toe in getale dienende opte zelve betaling.

Tijman van Leeuwen geweest tot Leijden opten seventienden julij ende mijn heere den prince van
Orangien gerepresenteert eenen gevanghen jonghen die den scutters van Oudewater inden poort
gevanghen hadden met veel suspecte brieven ende nademael zijnder excellentie den jonghen metten
brieven gesien heeft ende hem wel ondergebracht hebbende, heeft zijnder excellentie den brieven
beholden ende bevolen den jonghen te laten lopen ende daeromme gevaceert ofte metten jonghen
verteert ses gulden.
Folio 24.
Gegeven bij ordinantie Dirrick Jansz. die somme van seven gulden tien sch. in offcortinghe vanden
pachten ofte renthen, verschijnende vanden vijcarije van Onser Lieve Vrouwen altaer binnen der
kercke van Oudewater die bij zijnre excellentie bij advijs vanden gecommitteerden vanden Reeckening
in Hollant zijnre innocente huijsvrou voor een iaer toegeleijt is volgende dapostille ende zijnre
quitancie. Compt van datum den 4e novembris ’73, f 7-10-00.
Gegeven bij ordinantie van mijn heer van Zwieten, joncheer Jacob heere tot Wijngaerden etc. die
somme van een ende dertich gulden sestien sch., ijder gulden tot 40 grooten tsuck, van verteerde
costen van twee engelschen, den tijt van drie ende vijftich daghen in hechtenisse opten castele
vander Goude gedetineert hebben geweest, elcx tot ses sch. daechs. Compt ter somme volgende die
ordinantie ende quitantie van datum den 21 e januarij ’74. Compt f 31-16-00.
Gegeven bij ordinantie Cornelis Jansz. Screvel als oom ende voocht van Marregen Jan Pietersz.
weeskint tot Oudewater die somme van achtien gulden ter cause van resterende penningen van twee
iaren renten, tweeskint off verscenen maije twee ende drie ende tseventich van Antonis Eelgis ende
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Clemens zijn huijsvrou volgende copie aenden (brijeve) hier aen gehecht. Compt ter somme
achtervolgende die quitancie die somme van f 18.
Gegeven bij ordinantie Dirrick Jansz. die somme van seven gulden tien sch. in offcortinge vanden
pachte ofte renthen verschijnende vanden vijcarije van Onser Lieve Vrouwen altaer binnen der kercke
van Oudewater die bij zijnre excellentie bij advijs vanden gecommitteerde vande rekening in hollant
zijnre innocente huijsvrou voor een iaer toegeleijt is volgende die apostille ende zijnre quitancie van
datum den 10e februarij vier ende tseventich. Compt f 7-10-00.
Folio 25.
Jacob van Leeuwen als rentmeester geweest ter Goude te huijsse van Jan Giellisz. waert in
Amstelredam omme te doen sommeren ende voorts verder te procederen opten genen die vuijt
geweecken waren vanden Lange weije gelegen onder rentmeesterscap ende quartiere van
Oudewater, daeromme gevaceert ofte geteert totten voorsz. waert den tijt van ses daghen, een gulden
daechs volgende zijnre attestatie. Compt f 6.
Het volgende item is doorgehaald:
Gegeven Jacob Cornelisz. secretaris van Hoencoop voor tcopieren van die saulfvegarde van
Willijscoop. Die somme van 8 st.
Noch voor tmaecken van deesen nijeuwe rekeninghe stellende tselffde tot discretie van mijn heeren.
Folio 26.
Restanten die als voren bijden rentmeester gestelt zijn voor ontfanghen, verschenen Martini
ende Petri ’73.
Hoencoop.
Inden eersten Jan Jansz. folio 1, f 32.
Claes Jansz. folio 1, f 21-12-00.
Jacob Gerritsz. met twee percelen folio 1, f 35-10-00.
Pieter Jansz. folio 2, f 33-05-02.
Pieter Jansz. folio 2, f 34.
Ghijsbert Hendricksz. folio 2, f 16-10-00.
Folio 27.
Jan Dirricksz. cuijper folio 2, f 27-03-00.
Claes Jansz. folio 2, f 100.
Huijch Woutersz. folio 2, f 65.
Geen Claesz. folio 3, f 31-16-00.
Jan Gerritsz. folio 3, f 25.
Arien Cornelisz. folio 3, f 17-10-00.
Egbert Jansz. folio 3, f 24.
Arien Aertsz. folio 3, f 40-19-00.
Hendrick Gerritsz. Hack schoudt van Hoencop folio 3, f 22.
Jacob Corsz. met drie perceelen folio 3, f 23-10-00.
Jan Huijghen f 40.
Den hiemraet van Hoencoop van termijn oudt sciltgelts Johannis, verschenen ’73 folio 4 f 104-18-04.
Folio 28.
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Andere restanten van tlandt van Vliet, Dijckvelt ende Ratelhuijs die als vooren bijden
rentmeester gestelt zijn voor ontfanghen, verschenen Martini ’72 ende Petri ’73.
Cornelis Jansz. Cock folio 4, f 41-15-00.
Gerrit Meeusz. folio 4, f 11.
Jan Reijersz. folio 5, f 39.
Die weduwe van Geerloff Gerritsz. Peck folio5, f 60.
Den gemeen ingelanden van Dijckvelt ende Ratelhuijs vant out sciltgelt van sint (…?) termijn folio 5, f
7-00-06.
Andere restanten van Diemerbrouck ende Papecoop die als vooren bijden rentmeester gestelt
zijn voor ontfanghen, verschenen Martini ’72 ende Petri ’73.
Leendert Claes Jacobsz. folio 5, f 55.
Ludolf Jansz. folio 5, f 37-10-00.
Ludolf Jansz. folio 5, f 37-10-00.
Anna Aris weduwe folio 5, f 66.
Anna Aris weduwe voorsz. folio 6, f 17.
Gerrit Adriaensz. folio 6 (geen bedrag ingevuld).
Folio 29.
Eijmbert Jansz. folio 6, f 27.
Jannegen Dirck Jansz. weduwe folio 6, f 26-19-00.
Jannegen Dirricx voorsz. folio 6, f 10.
Jan Willemsz. folio 6, f 39.
Cornelis Claesz. folio 6, f 10-16-00.
Claes Bronsz. folio 6, f 25-16-00.
Jan Pietersz. folio 7, f 44.
Hendrick Claesz. ende Jan Jansz. tsamen folio 7, f 30.
Marregen Peter Ouwerkerkx weduwe folio f, f 37.
Cornelis Lambertsz. folio 7, f 40.
Gerrit Thijsz. folio 7, f 29.
Jan Lambertsz. folio 7, f 40.
Dirrick Jacob Willemsz. folio 7, f 12-01-00.
Ouwe Jan ende die weduwe van jonghe (van) Jacob Willemsz. folio 7, f 40.
Leendert Jan IJsbrantsz. folio 7, f 32.
Folio 30.
Willem Claes Jacobsz. folio 8, f70.
Andries Jan Ponsz. folio 8, f 66.
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Cornelis Arien Jaspersz. folio 8, f 42.
Cornelis Arien Jaspersz. voorsz. folio 8, f 35.
Wouter Jan IJsbrantsz. folio 8, f 28-10-00.
Snel Hendriksz. met Cornelis Elbertsz. opte Haer tsamen folio 9, f 35.
Jan Jaspersz. folio 9, f 60.
Meerten Willemsz. de Roo f 85.
Jan Hendriksz. folio 9, f 32.
Den gemeen ingelanden van Diemerbrouck ende Papecoop van termiijn oudt sciltgelts Johanni
verschenen ’73 folio 9, f 77.
Andere restanten vanden Langhe ende Ruijch weije die als voren bijden rentmeester gestelt
zijn voor ontfanghen, verschenen Martini ’72 ende Martini ’73.
Claes Adriaensz. folio 9, f 29.
Jan Petersz. folio 10, f 100.
Floris Anthonisz. folio 10, f 90.
Marretgen Luijten folio 10, f 61
Folio 31.
Jacob Dirricxz. folio 10, f 82.
Claer Aerdts weduwe folio 10, f 100.
Floris Jansz. folio 10, f 33.
Pancraes Jansz. folio 10, f 25.
Pancraes Jansz. folio 10, f 3-2½-00.
Pancraes Jansz. folio 10, f 6.
Pancraes Jansz. folio 11, f 4-10-00.
Pancraes Petersz. folio 11, f 30-10-00.
Pancraes Petersz. folio 11, f 34-2½-00.
Hendrick Lambertsz. folio 11, f 25.
Ghijsbet Ielisz. folio 11, f 25.
Mathijs Ariensz. Vuelhen f 106.
Den heemraet oft den ingelanden vanden Langhe weije van termijn oudt sciltgelts Johanni,
verschenen ’73 folio 11, f 155-6½-00.
Den heemraet ofte den ingelanden vanden Ruijch weije vant termijn oudt sciltgelts Johanni,
verschenen ’73 folio 11, f 54-14-00.
Andere restanten van die van Linschoten die als voren bijden rentmeester gestelt zijn voor
ontfangen, verschenen Martini ’72 ende Petri ’73.
Gerrit Ghijsbertsz. folio 11, f 2-16-00.
Folio 32.
Willem Hannemans folio 12, f 9-04-00.
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Willem Hannemans folio 12, f 32.
Cornelis Elbertsz. folio 13, f 41.
Jan Corsz. folio 13, f 20-10-00.
Hendrick Claesz. folio 13, f 24.
Meerten Eijmbertsz. folio 13, f 15.
Meerten Eijmbertsz. folio 13, f 14.
Jisbrant Eijmbertsz. folio 13, f 4-18-00.
Rijck Goessensz. folio 13, f 2-18-00.
Peter Rijcken folio 14, f 60.
Jan Rijcken folio 4, f 15.
Jan Rijcken folio 14, f 33.
Gerrit Willemsz. Keijser folio 14, f 12.
Gerrit Willemsz. voorsz. folio 14, f 4-10-00.
Jan Zijmonsz. f 19.
Folio 33.
Anthonis Rijcken folio 14, f 60.
Hendrick Rijcken folio 14, f 16.
Hendrick Rijcken folio 15, f 2.
Jacob Jacobsz. Speijert folio 15, f 4-08-00.
Cornelis Jan Ponsz. folio 15, f 45.
Cornelis Rijckensz. folio 15, f 33.
Jasper Harmensz. f 6-06-00.
Dirrick Jan Hugensz. folio 16, f 36.
Andere restanten vanden Heeckendorp die bijden rentmeester als voren gestelt zijn voor
ontfangen, verschenen Martini 72 ende Petri ’73.
Willem Meesz. ende Elbert Petersz. tsamen folio 16, f 11.
Willem Cornelisz. folio 16, f 32.
Jan Willemsz. Versloot scoudt van Hekendorp folio 16, f 13.
Andere restanten van Snelrewaerder als vooren.
Elbert Willemsz. Cock f 9.
Folio 34.
Ellert Willemsz. Cock voorsz. folio 17, f 14.
Jan Hannemans folio 17, folio 12-10-00.
Marregen Goessens folio 17, f 16.
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Bastiaen Hendricksz. folio 17, f 4.
Bastiaen Hendricksz.folio 17, f 6.
Bastiaen Hendricksz. folio 17, f 12.
Jan Jacobsz. folio 17, f 10-10-00.
Hendrick Gerritsz. folio 18, f 34-16-00.
Claes Goessensz. folio 18, f 11-10-00.
Willem Fransz. folio 18, f 50.
Huijch Ellertsz. Cock filio 43, f 8.
Dirrick Gerritsz. wagenaer folio 18, f 6.
Jasper Harmensz. folio 18, f 2-18-00.
Ghijsbert Jan Tonisz. folio 19, f 20.
Folio 35.
Bouwen Jansz. folio 20, f 61-02-00.
Somma totalis van restanten f 3.923-19-11.

NAAMLIJST

Aalbrechtsz. Gijsbrecht 19
Aartsdr. Clara 9-31
Aartsz. Adriaan 2-27
Anthonis – Steen 18
Dominicus 9
Adriaansz. Gerrit 5-28
Claas 9-30
Cornelis – Jaspersz. 7-8-30
Mathijs 11
Mathijs – Vuelhen 31
Alida 19
Amelsz. Dirk 17
Amerongen Gijsbert van 5
Anthonisz. Floris 9-30
Gijsbrecht Jan 18-34
Arisdr. Anna 5-28
Beeren Geertgen Wittendr. de 7-9
Beijert Arien 2-6
Benscop Jan Harmensz. 18
Berch Mr. Pouwels van den 10
Beukelsz. Dirk 20
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Bollen Anthonia 4-13
Bom Cornelis Cornelisz. 10
Boschert Willem 20
Brakel de heer van 18
Bronsz. Claas 6-29
Bruijn Willem Jansz. de 15
Canters juffrouw 11
Dammasz. Inge 2
Danielsz. Claas 19
Dirksz. Jacob 9-31
Jan 1-27
Cornelis 19
Dominicusz. Jasper 20a
Duijck Hans 22
Eelgisz. Anthonis 18-24
Eimbertsz. Maarten 12-13-32
IJsbrant 13-32
Elbertsz. Adriaan 11
Cornelis 12-30-32
Cornelis – Spruijt 8
Ellertsz. Huig – Cock 18-34
Emmitgen 9-11
Feijten Floris 9-11
Fransz. Jan 3
Willem 17-22-34
Gerritsz. Dirk 18-34
Geerlof – Peck 4
Gerrit 8
Heindrik 17-34
Heindrik – Hack 3-27
Jacob 1-26
Jan 2-18-27
Gillisz. Jan 25
Goossensdr. Maritgen 16-34
Goossensz. Adriaan 15
Claas 18-34
Rijk 13-32
Gijsbrechtsz. Gerrit 12-13
Haer Jan van der 2
Haerlem Mr. Gerrit Heindriksz. van 20
Hack Heindrik Gerritsz. 3-27
Hannemans Jan 16-34
Willem 12-32
Harmansz. Jan – Benscop 18
Jasper 15-18-33-34
Heindriksz. Mr. Gerrit – van Haerlem 20
Gijsbrecht 1-26
Jan 8-30
Jan – van Naerden 23
Joost 10
Sebastiaan 17-34
Snel 8-30
Herweijer Pieter 22
Hipolith Mr. 5
Hoof Heindrik van 10
Huigensz. Jan 3-27
Dirk Jan 15-33
Jacobsz. Adriaan 15-20
Dirk – Willemsz. 29
Heindrik – Willemsz. 7
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Jacob – Speijert 14-33
Jan 17-22-34
jonge Jan – Willemsz. 7-29
ouwe Jan – Willemsz. 7-29
Jan – Vosch 6-9
Lenert Claas 28
Willem Claas 30
Jannitgen 6-29
Jansdr. Maritgen – Pietersz. 24
Jansz. Andries – Ponsz. 7-30
Bouwen 20-35
Dirk 6-24-29
Dirk – Huigensz. 15-33
Egbert 2-27
Eimbert 29
Floris 10-21
Gijsbrecht – Anthonisz. 18-34
Jan 1-6-9-26-29
Claas 1-2-26-27
Cornelis 14
Cornelis – Ponsz. 14-33
Cornelis – Cock 4-28
Cornelis – Screvel 24
Lenert – IJsbrantsz. 7-29
Ludolf 5-28
Pancras 10-31
Pieter 1-26
Rijmbert 5
Willem – Jacobsz. 30
Willem – de Bruijn 15
Wouter – IJsbrantsz. 8-30
Jaspersz. Cornelis Arien 7-8-30
Jan 8-30
Jelisz. Gijsbrecht 11-31
Canters juffrouw 11
Keijser Gerrit Willemsz. 13-32
Claasz. Geen 2-27
Heindrik 6-12-29-32
Cornelis 6-29
Lenert 5
Lenert – Jacobsz. 28
Willem 7
Clemeins 24
Coddenoort Mr. Wouter van 2
Cock Elbert Willemsz. 16-33-34
Huig Ellertsz. 18-34
Cornelis Jansz. 4-28
Cornelis – kanunnik 17
Cornelisz. Adriaan 2-27
Andries 3
Geerlof 18
Jacob 25
Cornelis – Bom 10
Lenert 11
Simon 3
Willem 16-33
Corsz. Jacob 3-27
Jan 12-32
Couwenoven Lodewijk van 5
Crom Harmen 16
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Crommen Maritgen 4
Cronenburch Egbert van 4
Laen Gerrit van der 21a
Lambrechtsz. Heindrik 10-31
Jan 7-29
Cornelis 6-29
Leeuwen Jacob van 1-21-22-23-25
Tieman van 1-21-20a-23
Lenertsdr. Maritgen 30
Loufsz. jonge Jan 5
Luitendr. Maritgen 9
Luitensz. Cornelis 18
Lijsgen 10
Maritgen 6-29
Marck graaf van der 21a
Mathen Jan Pietersz. van 7-10
Mathijsz. Gerrit 7-29
Cors 14
Medenblick Mr. Jan van 16
Meesz. Dirk 19
Gerrit 4-28
Claas 14
Cornelis 4
Willem 33
Munter Hans 20a-22
Naerden Jan Heindriksz. van 23
Nieupoort Jan van 15
Ouwerkerck Pieter 6-29
Peck Geerlof Gerritsz. 4
Pel Pieter 15
Persijn Hipolitus 5
Pietersz. Elbert 33
Jan 6-9-29-30
Jan – van Mathen 7-10
Maritgen Jan 24
Pancras 10-31
Ponsz. Andries Jan 7-30
Cornelis Jan 14-33
Praet Dirk Simonsz. van der 21a
Reiersz. Jan 4-28
Reiniersz. Christiaan 11
Roelofsz. Jacob 19
Roo Maarten Willemsz. de 8-30
Ruijmts Dirk van 18
Rijkensz. Anthonis 14-33
Heindrik 14-33
Jan 13-32
Cornelis 15-33
Pieter 13-32
Schonenberch Egbert van 8
Screvel Cornelis Jansz. 24
Simonsz. Dirk – van der Praet 21a
Jan 14-32
Speijert Jacob Jacobsz. 14-33
Spruijt Cornelis Elbertsz. 8
Steen Anthonis Aartsz. 18
Talman Jan 16
Tiemansz. Dirk 15-17
Versloot Jan Willemsz. 16-33
Vosch Jan Jacobsz. 6-9
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Vuelhen Mathijs Adriaansz. 31
Westrenen Jacob van 4-13
Willemsz. Ellert – Cock 16-33-34
Floris 16
Gerrit – Keijser 13-32
Jacob 2-15
Dirk Jacob 29
Heindrik Jacob 7
jonge Jan Jacob 7-29
ouwe Jan Jacob 7-29
Jan 6-29
Jan – Versloot 16-33
Maarten – de Roo 8-30
Wittendr. Grietgen – de Beeren 7-9
Woutersz. Harman 15
Huig 2-27
Wijngaerden Jacob van 24
IJsbrantsz. Lenert Jan 7-29
Wouter Jan 8-30
Zwieten de heer van 21-23-24
Adriaan van 20a-21a-22

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Achthoven 20a-21a
Amsterdam 15-17-20
Blokland 18
Bodegraven 18
Delft 21-20a-21a-22
Gouda 14-22-23-24-25
Haar 8-30
Heeswijk 20a-21a
Hekendorp 15-16-20-33
Hoenkoop 1-3-4-21-25-26-27
Kamerik 10
Lange Linschoten 12-20a
Leiden 23
Leuven 16
Montfoort 20
Naaldwijk 18
Rhenen 14
Rozendaal 2
Schoonhoven 21
Snelrewaard 16-22-33
Sticht van Utrecht 1
Utrecht 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-22
Woerden 22

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.

Diemerbroek 5-6-9-28-30
Dijkwelt 4
Korte hoef 18-19-20
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Lange weide 9-10-11-18-20a-25-30
Onkoop 10
Papecoop 5-9-28-30
Ruige weide 9-10-11-30
Williskoop 25

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Amstelredam 25
Dijckvelt 28
Ratelhuijs 4-28

INSTELLINGEN

Balie te Utrecht 2-5-12-13-14-16-17-18
Bartholomees gasthuis te Utrecht 2-3-4
Begijnen te Bethlehem buiten Utrecht 10
Commanderie te Montfoort 17
Convent van Dael te Utrecht 6
St. Jan te Amersfoort 13
St. Jan te Utrecht 13
St. Pieter te Utrecht 14
Regulieren buiten Woerden 9
St. Servaas te Utrecht 6-13
Dom te Utrecht 2-6-7-8-16
St. Elisabeth gasthuis te Utrecht 7-8
Grote Begijnhof te Utrecht 1-3-17
Heilige geest van Oudewater 3
Utrecht 12-14
St. Jans klooster te Amersfoort 3
Utrecht 6
St. Joris altaar te Montfoort 1-3
Kapittel St. Marie te Utrecht 14
Kathuizers buiten Utrecht 1-3
Kerk van Linschoten 13
Landcommanderij te Utrecht 1-3-13
Oude Munster te Utrecht 3-8-12-14-15-16
St. Pieters te Utrecht 5-17-18
St. Pouwels te Utrecht 5-6-14-17
Sacraments altaar te Oudewater 3
Vicarie O.L.V. altaar te Oudewater 11-24
Zielpriesters te Montfoort 5-8

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Burgemeester 22
Commandeur 14
Deken 18
Graaf 21a
Hopkoper 2
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Hopman 20a-22
Jonkheer 20a-21a-22-24
Kanunnik 17
Kuiper 1-27
Raadsheer 10
Rentmeester 25
Schout 3-16-27-33
Secretaris 21a-25
Thesaurier generaal 20a-21a-22
Vicarius 15
Waard 25
Wagenaar 18-34
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