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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.
De 1e rekening ontbreekt.
Folio 1.
Overgelevert inder Camere vanden Rekening inden Hage bij Martin Heijnricxz. in persone
opden 1e Junij 1583.
Om tgemeen landt.
Nota, vande convente goederen binnen ende omtrent der stede van Delff
vanden jaere ende ougst 1580.
Tweede reeckeninge Maerten Heijnricxz. ontfanger van alle de conventen ende geestelijcke collegien
binnen ende omtrent der stede van Delff, als namentlick vande conventen van St. Aechten, Annen,
Ursulen, Agnijetten, Barbaren, vande proosdije van Conincxvelt, den Cathuijsers ende den convente
van Sijon. Tot welcken ontfanck hij gestelt ende gecommitteert is bij opene brieve van commissie van
den heeren Staten in date 12e Novembris 1500 achtentzeventich, hem daer bij ghevende volcomen
macht, auctoriteijt ende sonderling bevel den staet van tselve ontfangerschap teperceren ende
bedienen omme te heffen, innen ende ontfangen tot der gemeene lande ende saicke proufijte ende
collegien eenichsins hercomende, daer aff te geven zijne brieven van recepisse ende quitantien die
van waerden gehouden zullen worden ende tot ontlastinge der debiteuren strecken nair behoiren.
Alles breder blijckende bijde voorsz. commissie daer van in zijne eerste voirgaende reeckening copie
transschreven staet. Van alle tgunt de voorsz. rendant ontfangen ende daer weder jegens
vuijtgegeven heeft vande jaere ende ougst 1500 tachtich, metsgaders van eenige restanten vande
jaeren ‘77 ende ’79. Geëxtendeert in ponden, scellingen ende penningen van 40 groten vlaems tpont
gereserveert. Alle tgene dat ijemant van outs soude moegen schuldich zijn totten jaere ‘77 incluijs.
Folio 2.
Ontfanck.
Eerst vande guederen ende innecommen vande convente van St. Aechten binnen Delft.
Lantpachten in Absrecht.
Cornelis Dammasz. heeft gebruijckt dertijen margen, noch 3½ hont ende noch 4½ margen. Belopende
tsamen achtijen margen een halff hont. Den hoop tsiaers om £ 108, waervan de voorsz. 13 margen
3½ hont eerst in pantschap genomen waeren bij Trijntge Michielsdr. als het regres vande verpandinge
daer van inde Camere van Rekening gehouden folio 79 verso ende naemaels bij de zelve gecoft zijn.
Dus hijer memorie ende anders nijet.
Cornelis Dammasz. heeft gebruijct de voorsz. 4½ margen leggende gemeen in een camp van negen
margen met den Heijligen Geest tot Delft. Over t1 e 7e jaer om £ 27-10-00.
Kanttekening: blijct van dese nijeuwe huijer bij een quoijer groot 22 beschreven bladeren, geteijckent
ende geattesteert bij Heijnrick Aemsz. van der Burch ende Cors Adriaensz. als daer toe bijden Staten
gecommitteert die men op veel andere partijen hier naer.
Abdisserecht.
Claes Gerritsz. van Dijck heeft gebruijct 4 margen. Over t2 e 7e jaer om £ 14.
Berckel.
Pieter Meijnertsz. bruijct vijer margen drije hont lants. Over t2e 7e jaer om £ 20.
Sijmon Wolphertsz. inde plaets Wolphert Pietersz. bruijct 7½ morgen lants. Over t3 e 8e jaer om £ 16.
Folio 3.
Beuckelsdijck.
Pieter Wiggersz. bruijct drije ende twintch margen lants met huijs, schuijer, barrich ende geboomte
daerop staende. Over t4e 7e jaer om £ 114.
Anna Jans weduwe wijlen Jan Jansz. bruijct vijf margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 20.
Berdijck inde parochie vande Lijer.
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Tonis Jansz. heeft gebruijct negen margen 2 hont lants. Over t4 e 5e jaer om £ 70.
Coudekerck.
Pouwels Jacobsz. ende Joris Eeuwoutsz. hebben gebruijct thijen margen lants. Over t4 e 7e jaer om
£ 25.
Cleijwech.
Cornelis Vranckesz. als voicht vant weeskint van Vranck Cornelisz. bruijct de drije deelen van achtalff
margen. Over t2e 7e jaer om £ 28.
Dorp.
Neeltgen Arijens weduwe wijlen Cornelis Pouwels Fijnenburger bruijct twee margen lants. Over t2 e 3e
jaer om £ 5.
Folio 4.
Cors Gorisz. bruijct 4 margen lants leggende in Maeslant. Over teerste 7 e jaer om £ 23. Bij de rolle
vande verpachtinge folio 10.
IJselmonde.
Witte Lourisz. heeft gebruijct op doude pacht drije margen min een halff hont lants om £ 8-05-00.
Ketel.
Quijrijn Cornelisz. bruijct 4½ margen over t3 e 8e jaer om £ 21.
Eelant Arijensz. inde plaets van Cornelis Adriaensz. bruijct de helft van vijff margen lants, gemeen
mette Cruijsbroeders van Schijdam. Over t2 e 7e jaer om £ 11.
Adriaen Gerritsz. smit inde plaets van Cors Pietersz. bruijct sestijen hont lants. Over tweede 7 e jaer
£ 11.
Jacob Harrick ende Arijen Jansz. Verwerffven bruijcken 10½ margen ende noch 4½ margen. Over
tweede 7e jaer om £ 67-10-00. Des sal hij moegen timmeren opte voorsz. gront een huijsinge, de
welcke den eijgenaer teijnden dexpiratie vande huiere zoe verre geen nijeuwe huijere gemaect en
wort, aenvaerden sal tot seggen van goede mannen. £ 67-10-00.
Joris Adriaensz. heeft gebruijct negen margen lants. Over tweede 7 e jaer om £ 30.
Folio 5.
Arent Pietersz. Schol tot Schijedam bruijct derdalff margen ende acht hont lants. Over t4 e 7e jaer om
£ 20.
Pieter Foppe pontgaerder inde plaets van Jacob Cornelisz. Moerkercken ende Jacob Harrick, heeft
gebruijct voor tjaer tachtich zeventhijen margen lants om £ 76-10-00. Bij de rolle vande verpachtinge
folio 13 verso.
Liere.
Claes Lenertsz. heeft gebruijct van dese convente drije margen, daervan St. Ursulen deen helft
competeert, des jaers voor deses convents pertije om £ 3-15-00. De welcke beleent zijn bij Dirck
Jansz. Vuijtenbrouck als int voorsz. register folio 150. Dus hijer alleenlijck memorie.
De naesaet van Joris Doesz. heeft gebruijct 7½ margen, noch anderhalff hont lants, waer van hij dese
convente voor zijn portije jaerlijcx betaelt heeft £ 9-07-06. De welcke beleent zijn bij Dirck Jansz.
Vuijtenbrouck als int voorsz. register folio uts. Dus hijer memorie.
Kanttekening: Loqosier vande anderhalff hont lants die inde pantschap nijet begrepen en is waer naer den rendant op zijne
voorgaende rekening folio 8 gelast is te vernemen.

Den rendant hier naer vernoemen hebbende verclaert nijet te connen bevinden dit lant grooter te zijn
dan de 7½ margen zulcx oick opte landen van St. Ursulen daer dit mede gemeen leijt, tselve begroot
staet. Te meer zoe de rekenmeester naerden verclaert dat de volle mate van 7½ margen die opte
leste vercopinge vande verpande landen bijden rekenmeester Dierick de Boer gecoft zijn nijet
bevonden en wort.
Cornelis Arijensz. heeft gebruijct vijfftalff margen. Over tweede 7 e jaer om £ 24.
Folio 6.
Lenert Engelsz. heeft gebruijct zeventhijendalff margen, noch twee hont, noch vijer margen ende twee
hont, tsamen om £ 120. Daer van deerste 16½ margen 2 hont beleent zijn bij Mr. Arent van der Meer
als int register vande verpandinge folio 43 verso. Ende dander 4 margen 2 hont, wesende een derde
part van derthijen margen, zijn beleent bij Pieter Sasbout als int voorsz. register folio 63 verso. Dus
hijer van alle de voorsz. pertijen alleenlijck memorie.
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Pieter Engelsz. heeft gebruijct thijen margen ende noch 19 hont lants. Over tvierde 7 e jaer om £ 69.
Cornelis Cornelisz. Thouw, nu Jan Arentsz. Thouw als voicht bruijct twee margen lants. Over t1e 7e
jaer om £ 9. Bij de rolle vande verpachtinge folio 9.
Liethoel in Ackersdijck.
Willem Gerritsz. Proet, nu Cornelis Jansz. bruijct 14 margen lants. Over teerste 7 e jaer om £ 56. Bij de
rolle vande verpachtinge folio 9.
Maeslant.
Dirck Jan Allertsz. ende Gerrit Dammasz. hebben gebruijct vijftalff margen lants. Over tweede 7 e jaer
om £ 36.
Folio 7.
Anthonis Arijensz. bruijct vijer margen ende noch acht margen. Over tderde 7 e jaer om £ 40.
Adriaen Cornelisz. bruijct sestalff margen ende noch drije margen. Over teerste 7 e jaer om £ 51. Bij de
rolle vande verpachtinge folio 11 verso.
Quirijn Willemsz. bruijct drije margen lants, gemeen mette 5½ margen. Over teerste 7 e jaer om £ 18.
Bij de rolle folio 11 verso.
Vranck Lenertsz. heeft gebruijct sesthijen hont lants. Over teerste 7 e jaer om £ 16. Bij de rolle vande
verpachtinge folio 10.
Cornelis Jan Gerritsz. bruijct vijff margen 10 hont lants. Over t5 e 7e jaer om £ 30.
Cornelis Arijensz. bruijct 9 margen lants. Over t4 e 5e jaer om £ 45.
Lenert Claesz. op de Cluijs bruijct ses margen lants gelegen in Aelket inde Binnenpolder van ZuijtMaeslant. Over tweede 7e jaer om £ 32.
Folio 8.
Gosen Jansz., nu Cornelis Jansz. als overgenomen hebbende, bruijct zeventhien margen lants,
gelegen inde Sluijs ende Voppenpolder. Over tderde 7 e jaer om £ 68.
Jan Jansz. ende Jacob Dircksz. weduwe hebben gebruijct 9½ margen lants. Over tderde 7 e jaer om
£ 54.
Jacob Jansz. ende Sijmon Cornelisz. bruijcken acht margen lants in de Commandeurspolder. Over t2e
7e jaer om £ 36.
Jacob Willemsz. in de plaets van Jan Huijbrechtsz. heeft gebruijct 14 margen lants in de
Cralingerpolder. Over tweede 7e jaer om £ 80.
Jan Vranckensz. Brasser heeft gebruijct ses margen lants inde Cralingerpolder. Over tweede 7 e jaer
om £ 42.
Maertgen Jacobs weduwe wijlen Joris Pietersz. heeft gebruijct negen margen lants. Over tvijerde 5 e
jaer om £ 40-10-00.
Monster.
Coentgen weduwe wijlen Jan Aertsz. heeft gebruijct negen margen lants. Over tvierde 5 e jaer om £ 48.
Jonge Jacob Claesz. heeft gebruijct anderhalff margen lants. Over tvijerde 5 e jaer om £ 7.
Folio 9.
Pieter Steffensz. in de plaets van Claes Claesz. heeft gebruijct twee margen lants. Op doude pacht
om £ 9.
Pieter Michielsz. heeft gebruijct vijfftalff margen 2 hont lants met noch 76 gaerden. Over tderde 5 e jaer
om £ 21.
Naeltwijck.
Jan Willemsz. buijerman heeft gebruijct van dese convente mette convente van St. Ursulen vijff
margen anderhalff hont. Noch derdalff margen gemeen met St. Ursulen, waervan hij jaerlicx voor de
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portije van dese convente betaelt £ 15-17-09. De welcke beleent zijn bij Jacob Adriaens dochter in de
Zeven Sterre als int register vande verpandinge folio 339 verso. Dus hijer memorie.
Dirck Jansz. Vercroft heeft gebruijct drije margen lants. Op doude pacht £ 16-10-00.
Adriaen Aertsz. opte Geest heeft gebruijct drije margen lants, geheeten de Hooghe werff. Over t3 e 7e
jaer om £ 12.
Pieter Huijbrechtsz. heeft gebruijct vijer margen lants. Over teerste 7 e jaer om £ 11. Bij de rolle vande
verpachtinge folio 11.
Folio 10.
Cornelis Willemsz. inde plaets van zijn vader Cornelis Cornelisz. bruijct acht hont lants. Op doude
pacht om £ 4.
Cornelis Vranckensz. heeft gebruijct elfftalff hont ende noch een halff margen lants. Op doude pacht
om £ 12.
Claes Arijensz. heeft gebruijct twee margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 6.
Jan Jacobsz. heeft gebruijct anderhalff margen lants, tsiaers om £ 7-10-00. De welcke bij Dirck Jansz.
inde Claeu brouwer tot Delft in pantschap genomen zijn geweest. Ende naemaels gecoft voor de
somme van £ 108, als tblijckt bij tvoorsz. register vande verpandinge folio 63. Dus hijer alleenlijck
memorie ende anders nijet.
Jan Dircksz. heeft gebruijct twee margen lants in de Vlietpolder. Over tweede 7 e jaer om £ 11.
Jacob de Heuijter heeft gebruijct zes margen lants, tsiaers om £ 20. De welcke beleent zijn bij Adriaen
Arlewijnsz. van der Maede als int voorsz. register vande verpandinghe folio 70. Dus hier memorie.
Folio 11.
Jan Heijnricxz. int Opstal heeft gebruijct thijen hont lants. Over tderde 7e jaer om £ 8.
Adriaen Doesz. als getrout hebbende de weduwe van Frans Willemsz. Merck heeft gebruijct het 7 e
deel in elff margen ende seeckere roeden, tsiaers om £ 2. Dan alsoe tzelve ontfangen wort bij
Meijnsgen Everts dochter, een suster vant voorsz. convent, de welcke het tot een lijffrente gemaect is.
Dus hijer memorie ende anders nijet.
Kanttekening: Bij attestatie van Pieter van Opmeer ende Everardus van Lodesteijn, inhoudende dat bij hun grootmoeder
ontkent den jaeren 1579 ten lijfftochte gegeven is met des attestanten twee moeijen als Clementia ende Maria Evertsdrs.
geprofesside zusteren inden convente van St. Aechten, zekere zevendeel off twee 14 e deelen van 11 margen 1½ hondt 25
gaerden lants, leggende tusschen Naeltwijck ende Honsel. Ende dat zijlieden naer toverlijden van Maria Evertsdr. haer portie
noch gelaten hebben ten behouve van Clementia overmits haer ouderdom ende zij behouftich is. Hoewel zijluijden alsdoen
tselve hadden moegen aen haer neemen.
Loquesier. Bij gebrecke van copie auctentijcq vande voorsz. makinge gedaen inden jaere 1579. Den rendant wort gelast de selve
opde naestvolgende rekeninge over te brengen.

Ouderschie.
Adriaen Cornelisz. als voicht vande weeskinderen van Jan Bartholomeesz., heeft gebruijct ses
margen lants. Over t2e 7e jaer om £ 30.
Dirck Harmansz. heeft gebruijct vijer margen lants. Over tderde 9 e jaer om £ 9.
Pijnaecker.
Adriaen ende Cornelis Jansz. van der Boon hebben gebruijct vijfthijen margen lants welcke gelegen
zijn int Hoff van Delff int hoeffslach van Pijnaker opte Lee. Over tweede 7 e jaer om £ 40.
Maerten Jansz. heeft gebruijct derdalff margen lants. Over tweede 7 e jaer om £ 7.
Poortlant.
Cornelis Claesz. wagenaer heeft gebruijct vijff margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 33.
Folio 12.
Sijmon Dircksz. heeft gebruijct de helft van zeven margen lants, tsiaers om £ 22-15-00. Twelck
beleent is mette navolgende partije bij Pieter Sasbout als bij tvoorsz. register folio 63 verso. Dus hier
memorie.
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Aeltgen Heijnricxdr. heeft gebruijct dander helft vande voorsz. zeven margen, tsiaers om gelijcke £ 2215-00, die mede alsvoren beleent zijn. Dus hier memorie.
Rijswijck.
Cornelis Arijensz. heeft gebruijct derthijen margen lants, tsiaers om £ 84, de welcke beleent zijn bij
Cornelis Adriaensz. brouwer in de Schenckan, als bij tvoorsz. register folio 140. Dus hijer memorie.
Cornelis Dircxz. Couwenoven heeft gebruijct 39 margen lants. Over tvijerde 7 e jaer om £ 214-10-00.
Lenert Jansz. Hil heeft gebruijct twintich margen lants metten rijsthuijn, boomgaert, geboomte ende
woninge daer op staende met oock drije margen in Voorburch, den hoop tsiaers om £ 146. Waer van
de 20 margen metten boomgaert ende woninge beleent zijn bij Cornelis Dircxz. inde Clock als bij
tvoorsz. register folio 163. Dus hijer memorie.
Folio 13.
Jan Jacobsz. Valck inde plaets van Lenert Jansz. heeft gebruijct drije margen lants in Voorburch in
Teijdingerbrouck. Over t2e 7e jaer om £ 10.
Sijer Adriaensz. heeft gebruijct zeven margen lants, tsiaers om £ 42, daer van Cornelis Jansz. ende
Gerrit Gerritsz. in huijer genomen hebben vijftalff margen, den hoop tsiaers om £ 13-10-00. Welcke 7
margen gecoft zijn bij Mr. Pieter Hanneman als int voorsz. register folio 326 verso. Dus hijer memorie
ende anders nijet.
Souteveen.
Cornelis Sijmonsz. heeft gebruijct derthijen margen lants. Over tweede 7 e jaer om £ 51.
Adriaen Willemsz. Holij heeft gebruijct vijff margen 2 hont lants. Over tderde 7 e jaer om £ 15.
Maertgen Dircxdr. weduwe wijlen Cors Jacobsz. heeft gebruijct vijff margen 2 hont. Over tderde 7e jaer
om £ 15.
Adrijaen Jansz. bruijct de helft van negen margen lants. Over tweede 7 e jaer om £ 13-10-00.
Ende zal opte gront mogen timmeren een huijsinge, de welcke den eijgenaer teijnden dexpiratie
vanden huijre zoe verre gheen nijeuwe huijre gemaect en wort, aenvaerden zal tot seggen van vijer
guede mannen, aen wederzijden twee.
Den zelven heeft gecoft de vervallen steen, gecoemen vande huijsinge van Jan Cornelisz. zoet
gestaen hebbende opte gront vande voorsz. 9 margen, voor de somme van £ 45. Welcke voorsz.
somme hij zal betaelen bij egaele portije, op elck jaers huijrs een gerecht 7 e deel. Comt hijer over
tweede 7e jaer £ 6-08-07.
Folio 14.
sGravesande.
De Regulieren aldaer plaegen te gebruijcken de helft van acht margen, den hoop tsiaers om £ 18. De
welcke beleent ende naermaels gecoft zijn bij Adriaen Duijck als int voorsz. register folijo (niet
ingevuld). Dus hijer nijet.
Adriaen Joosten inden ambachte van Naeltwijck heeft gebruijct derdalff margen lants. Over tleste 5 e
jaer om £ 6
Lambrecht Arentsz. heeft gebruijct vijftalff margen. Over tderde 7 e jaer om £ 13.
Adriaen Adriaensz. bruijct vijer margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 14.
Willem Claesz. heeft gebruijct eene margen ende noch anderhalff margen. Over tderde 7 e jaer om
£ 10-10-00.
Strijen.
Cornelis Adriaensz. Spruijt heeft gebruijct de helft van 22 margen ende noch 2 margen, tsiaers om £
90. De welcke bij die van Dordrecht in pantschap genomen zijn, blijckende bij tvoorsz. register vande
verpandinge folio primo. Dus hijer alleenlick memorie.
Folio 15.
Jacob Jacobsz. ende Claes Heijndricksz. hebben gebruijct thijen margen lants, tsiaers om £ 66
waervan vijff margen, wesende de helft vande voorsz. thijen margen, eertijts gebruijct bij Claes
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Heijnricxz. voorsz., beleent zijn bij die van Dordrecht als int voorsz. register folio ut supra. Dus hier
memorie.
Cornelis Claesz. als getrout hebbende de weduwe van Jacob Jacobsz. voorsz. bruijct de resterende
vijff margen op doude pacht om £ 33.
In Sillershouck.
Cornelis Pietersz. heeft gebruijct vijff margen lants den hoop tsiaers om £ 33, die insgelijcx bij die van
Dordrecht beleent zijn als int voorsz. register folio ut supra. Dus hijer memorie.
Vrijenban.
De naesaet van Heijnrick Bartelsz. heeft gebruijct elff margen lants, den hoop tsiaers om £ 66, de
welcke beleent zijn bij Jan Perez Rutzijn, als int voorsz. register folio 82 verso. Dus hijer memorie.
Gerrit Huijgensz. wonende int convent van St. Agnijetten binnen der stede van Delft heeft gebruijct
vijer margen ende anderhalff hont lants. Over t3e 5e jaer om £ 29-15-00.
Folio 16.
Cornelis Willemsz. van Sassen heeft gebruijct achtijen margen min anderhalff hont lants. Over tderde
7e jaer om £ 78.
Jan Pouwelsz. heeft gebruijct ses margen lants, tsiaers om £ 40. De welcke beleent zijn bij Pieter
Sasbout als int voorsz. register vande verpandinge folijo 63 verso. Dus hijer memorie.
Claes Engebrechtsz. heeft gebruijct omtrent vijer hont lants mettet huijs daerop staende ende het
laentgen daertoe behorende, tsiaers om £ 33. De welcke beleent zijn bij Gerrit Fransz. als int voorsz.
register folio 52 ende naemaels bij hem gecoft. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Cornelis Hout met Lijsbeth ende Quirijntgen Pieters zijn snaeren hebben gebruijct negen hont ende
noch vijer hont, den hoop tsiaers om £ 33. De welcke eerst beleent ende naemaels gecoft zijn bij Jan
Adriaensz. inde Sloetel als int voorsz. register folio 12. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Vlaerdingen.
Pieter Pietersz. poorter van Vlaerdinge, nu Huijbrecht Senten als getrout hebbende de weduwe en
Bastiaen Arijensz. vuijt de Ketel hebben gebruijct twaelff margen lants, geheeten Onderwaters lant.
Over tderde 7e jaer om £ 48.
Folio 17.
Adriaen Adriaensz. alias Arijen Sijmonsz. bruijct zeven margen lants, gelegen in Babberspolder ende
noch drije margen inde Holijerhouckse polder. Over tvijerde 5 e jaer om £ 40.
Adriaen Jorisz. aende Ketelwecht bruijct 15 margen. Over tderde 7 e jaer om £ 60.
Mits dat hij een huijsinge opte gront timmeren zal mogen, de welcke den eijgenaer ter expiratie vande
huijre, zoe verre geen nijeuwe huijer gemaect en wort, aenvaerden zal mogen tot seggen van guede
mannen aen wederzijden.
Dirck Claesz. heeft gebruijct derthijendalff margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 16-10-00.
Willem Adriaensz. schout Holij heeft gebruijct vijerdalff margen lants met een hoffstadt geheeten
dEenhoorn. Over tderde 7e jaer om £ 17.
Pieter Lenertsz. heeft gebruijct zeven margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 27.
Adriaen Jorisz. aende Vijffsluijsen bruijct 7 margen 5 hont lants. Over tvijerde 7e jaer om £ 30.
Folio 18.
Adriaen Cornelisz. opt Oosteijnde heeft gebruijct acht margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 42.
Voorburch.
Cornelis Poelen binnen Delft heeft gebruijct thijen margen lants. Over tvijerde 5 e jaer om £ 25.
Jacob Duijst tot Delft heeft gebruijct vijff margen 2 hont wesende een derdendeel van 16 margen.
Over t3e 7e jaer om £ 10.
Bij de rolle vande verpachtinge folio 19.
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Lenert Dammasz. bruijct elff margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 38-10-00.
IJsbrant Aemsz. heeft gebruijct derdalff margen lants. Over tvijerde 5 e jaer om £ 10.
Cornelis Cornelisz. Coster heeft gebruijct twee margen lants. Over tweede 7 e jaer om £ 10.
Jan Aertsz. Buijs heeft gebruijct anderhalf margen ende noch 14 hont lants waervan dese convente
competeert de drije deelen ende het vijerde deel heer Phillips Jansz. Pronc. Over tderde 7 e jaer om
£ 14.
Opt Wout.
Cornelis Jansz. de Grote Harnes heeft gebruijct 39½ margen ende noch acht margen min een hont
tsiaers om £ 228 ende een halff vadt boters. De welcke beleent zijn bij Arijen Fijck, Willem Jansz. int
Pater Noster ende Arien Laurisz. als int voorsz. register vande verpandinge folijo 143. Dus hijer
alleenlick memorie.
Folio 19.
Cornelis Cornelisz. heeft gebruijct vijff margen lants tsiaers om £ 18 ende een kinneken boters off £ 9
daer vooren, facit £ 27. De welcke beleent zijn bij Dirck van Santen als int voorsz. register folijo 37
verso. Dus hijer memorie.
De weduwe van Meeus Heijnricxz. heeft lest gebruijct 10 margen lants tsiaers om £ 60. De welcke
beleent zijn bij Beuckel Dircksz. van Santen als int voorsz. register folijo 178. Dus hijer memorie.
Machtelt Pieters dochter heeft gebruijct 35 margen ende een halff, tsiaers om £ 210. De welcke
beleent zijn bij jonge Jansz. Boot cum socijs als int voor register folijo 23 verso et 24. Dus hijer
memorie.
Claes Jorisz. heeft gebruijct vijff margen lants tsiaers om £ 30. De welcke beleent zijn bij Adriaen
Pietersz. Berckel als int voorscreven register folijo 59. Dus hijer alleenlick memorie.
Folio 20.
Wateringe.
Geertge Joris weduwe wijlen Arlewijn Jansz. heeft gebruijckt vijer margen lants tsiaers om £ 24. De
welcke mette naevolgende partije beleent is bij Danijel de Bije cum socijs als int voorsz. register folio
181 verso. Dus hijer alleenlick memorie.
De zelve heeft noch gebruijct negen margen tsiaers om £ 45. De welcke bij den voornoemden Danijel
de Bije mede beleent zijn als int voorsz. register vande verpandinge folio ut supra. Dus hijer memorie.
Pouwels van Berensteijn van wegen Maertgen Duijst heeft gebruijct 2 margen ende noch een halff
margen over t5e 7e jaer om £ 8-15-00.
Cornelis Doesz. heeft gebruijct sestalff margen lants, over t1 e 7e jaer om £ 33. Bij de rolle vande
verpachtinge folio 8.
Cornelis Arijensz. van Roeijen inde plaets van Jan Heijndricksz. heeft gebruijct vijff margen. Over
tleste 5e jaer om £ 20.
Sebastiaen Sijmonsz. heeft gebruijct vijer margen lants. Over tvijerde 7 e jaer om £ 20.
Mathijs Arijensz. heeft gebruijct negen margen lants. Over teerste 7 e jaer om £ 45. Bij de rolle vande
verpachtinge folio 11 verso.
Folio 21.
Jan Pouwelsz. Vos heeft gebruijct drije margen 10 hont lants, tsiaers £ 27. De welcke bij hem gecoft
zijn als int voorsz. register folio 31. Dus hijer nijet.
Adriaen Willemsz. wonende opte Mient heeft gebruijct vijff margen vijer hont lants. Over tweede 7 e
jaer om £ 27.
Cornelis Jansz. heeft gebruijct elff margen min een halff hont ende noch 16½ hont met een werffgen.
Over tleste 5e jaer om £ 48.
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Cornelis Sijmonsz. heeft gebruijct twee margen teelants, tsiaers om £ 9. De welcke beleent zijn bij
Claes Aelbrechtsz. brouwer inden Os cum facit als int voorsz. register 187 verso. Dus hijer alleenlick
memorie.
Adriaen Willemsz. heeft gebruijct zeven margen 50 roeden ende noch elff hont op doude pacht om £
45. Dan alsoe de voorsz. 11 hont bij derffgenamen van Pieter Claesz. tonrecht gebruijct werden ende
tselffde in rechte staet voor den Hove van Hollant, soe heeft hij den rendant gecort £ 9-05-00,
wesende een gerecht aenpaert vande voorsz. 11 hont ende bij Geertgen Arijens dochter beleent is
drije hont gemeen met Adriaen Willemsz. als int voorsz. register folio 154. Dus hijer memorie. Waer
voor hij mede gecort heeft £ 2-10-00, de cortinge affgetogen. Comt bij desen rendant ontfangen over
de pacht de anno tachtich, de somme van £ 33-05-00.
Zij dit proces vervolcht ende vanden pacht van dese 11 hont ter decisie van tselve verantwoort zoe
van dit als de voorgaende jaeren.
Folio 22.
Jan Aertsz. heeft gebruijct drije margen vijer hont lants. Over tweede 7 e jaer om £ 22.
Adriaen Maertsz. Persoons heeft gebruijct achtalff margen lants, tsiaers om £ 37-10-00. De welcke
beleent zijn bij Arent Huijbrechtsz. laeckencoper inde Pellicaen tot Delft als int voorsz. register van de
verpandinge folio 172 verso, dus hijer memorie.
In Veckhouck Over Maze.
Dese convente heeft inde voornoemde polder van Veckhoeck een gerecht vierendeel van vijftijendalff
gemeten, gelegen in diversche campen gemeen metten convente van St. Ursulen die dander drije
vijerendeelen competeren ende overzulcx van outs altijts tgeheel ontfangen hebben ende dese
voornoemde convente heur portije vuijtgereijct ter somme van £ 9-15-00 min ofte meer naer advenant
de verhuijringe. Dan alsoe hijer nae folio 81 inden ontfanck van St. Ursulen tsamentlicken hijer van
verantwoort zal worden. Dus hijer alleenlijck memorie.
Prima zomme van lantpachten £ 2.823-08-07.
Folio 23.
Ander ontfanck van erffpachten ende opstallen toecomende tvoorsz. convent.
Berckel.
Willem Pietersz. betaelt jaerlicx dese convente een opstal ofte rente, staende op 25 margen lants
zeven ponden hollands, belopende in ponden deser rekening £ 5-05-00.
Naeltwijck.
Pieter Aertsz. ende Willem Jorisz. als erfgenamen van Joris Courtsz. gebruijcken in erffpacht 19½
hont lants, den hoop tsiaers om £ 7-10-00.
Souteveen.
Arijen Willemsz. als getrout hebbende de weduwe van Arris Cornelisz. gebruijct in erffpacht anderhalff
margen vijff hont lants. Des siaers om vijff schulden daervooren hij jaerlicx betaelt £ 3-10-00.
Voorburch.
Cornelis Pietersz. Haestnijet, Jan Jacobsz. Valck, Louris Michielsz. ende Philips Lenertsz. als
erfgenamen van Adriaen Pietersz. gebruijcken in erffhuijr twaelff margen lants ende noch twee
margen hooghegeest, tsiaers om twaelff ponden hollants, sach in ponden deser rekening £ 9.
Rijswijck.
Lenert Pietersz. betaelt jaerlicx inde plaets van Sijmon Garrebrantsz. van erffhuijer, staende op zijn
huijs aende Nijeuwe Tolbrugghe, verschijnende Meij 30 sch.
Folio 24.
Honderlant.
Cornelis Huijgensz. inde Zwan betaelt jaerlicx £ 2-09-01 ende noch negen hoederen, tsamen £ 3-1308 hollants, staende op 4½ margen int Hoenderlant, facit in munte deser rekeninge £ 2-15-03.
Rijswijck.
Deze convent heeft jaerlicx spreckende op Pieter Corstensz. woninge een opstal ofte rente van £ 405-00, verschijnende Korsavont ende Lichtmis. Dan also deselve overleden is sonder ijet achter te
laeten, sulcx dat de voechden vande weeskinderen quijtschelding zijn versouckende ende is dat van
bij desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Rest de annis ’78, ’79 ende ’80, £ 12-15-00.
Noch op Philips de Blooten huijs, nu de heer van Benthuijsen een rente verschijnende Voorschoten
marct, tsiaers van £ 5.
Maeslant.
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Dese convente heeft jaerlicx sprekende op vijer margen lants in Maeslant die heer Jan Vlijeger
plaghen te competeren, een rente ofte opstal van 12 st. tsiaers. Dan alsoe de selve nijet bekent en is
en is daer van bij desen rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Rest de annis ’78, ’79 ende ’80, 36 st.
Noch op acht margen lants die heer Heijnrick Willemsz. plaghen toe te behooren, vijff scellingen
grooten tsiaers den penning 16, verschijnende Geertruijdis. Twelck betaelt plach te worden bij Jan
Fransz. en is daer van om redenen alsvoren mede nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Rest de annis ’78, ’79 ende ’80, £ 4-10-00.
Folio 25.
Rijswijck.
Noch op Huijbrecht Aemsz., nu Aem Huijbrechtsz. zijn zoons woninge groot ontrent 17 margen lants,
verschijnende Voorschoten ende Valckenburger marct, een rente van £ 4-10-00.
Noch opte zelve Huijbrechts woninge, verschijnende alsvoren, een erffrente van £ 3.
Noch opte huijsinge van Sijmon Garrebrantsz. een erffhuijre van 30 st. tsiaers, verschijnende Meij.
Dan alsoe dese rente hijer vooren folijo 23 verso bij Lenert Pietersz. betaelt is, dus hijer van nijet.
Kanttekening: Den rendant verclaert tregister van tconvent deurgesien te hebben, dan maer eene
rente van 30 st, tot Rijswijck daer inne bevonden te hebben ende dat de mater verclaert heeft hier
inne geabuseert te zijn.
Souteveen.
Cors Jacobsz., nu zijn weduwe, staende op vijerdalff margen lants, verschijnende St. Pancraes.
Betaelt jaerlicx, te lossen den penning 16, £ 6.
Schipluij.
Dese convente heeft jaerlicx spreeckende opte huijsinge ende erffve van Mathijs Harmansz. tot
Schipluij, nu Claes Oliviersz. timmerman, een gouden nobel tsiaers. Ende wert betaelt met £ 3-15-00.
Folio 26.
Noch op Doman Michielsz., nu Gerrit Maertsz. menheer huijs ende erffve ende voorts op 3 margen
lants hem toebehorende, verschijnende Lambertij, een erffrente van £ 3-15-000.
Voorburch.
Adriaen Pietersz., nu Dirck Jan Floren tot Voorburch, betaelt jaerlicx dese convente van een halve
wwoninck, daer de graeffelickheijt de wederhelft aff toebehoort, verschijnende Voorschoten ende
Valckenburger marct £ 2-08-09.
Woudt de cleijne Harnas.
Op 48 margen lants hijer navolgende, wesende ruijme mate, heeft den convente op elcke margen 8
sch. sheerengelts tsiaers ende tot welcke tijt als eenige van dese landen vercoft ofte verandert
worden. Soe verschijnt den selven convente van elcke marghen 4 sch. sheeren gelts. Mits dat men
tselve lant alsdan binnen tsiaers moet winnen ende betaelen de voorsz. 4 sch. ofte bij gebreecke
vandijen is tlant verbeurt.
Vande voorsz. 48 marghen heeft Machtelt Pieters gebruijct 35½ marghen, toecomende tvoorsz.
convent als blijct hijer vooren folio 19 verso. Dus hijer nijet.
Cornelis Cornelisz. opt Wout inde plaets van Pieter Claesz. alijas Rijcke Pijer, betaelt over de pacht
van 15 margen, de margen tot 8 sch, facit £ 6.
Comt hijer over de jaren ’78, ’79 ende ’80 de somme van £ 18.
Folio 27.
Watering.
Dese convente heeft jaerlicx spreeckende op de smits huijs tot Wateringhe 26 sch., verschijnende
Geertruijdis. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, £ 3-18-00.
Crijn Jansz. heeft gebruijct een huijsken tsiaers om £ 9, verschijnende den eersten Martij. Daer van
dese convente een derde part competeert, wesende £ 3. Dan en is daer van bij den rendant nijet
ontfangen. Dus hijer memorie.
Roelant Pouwelsz. gebruijct een erffken met een boomgaert daer een cleijn huijsken opgestaen heeft,
jaerlicx om £ 0-16-01. Dan en is daer van bij desen rendant mede nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Nota Adriaen Maertsz. Persoons sustineert als dat de voorsz. twee erffkens gerekent zijn inde achtalff margen. Eerst beleent bij
Arent Huijbrechtsz. ende nu bij Adriaen Maertsz. voorsz. gecoft als hijer vooren folio 22. Dus hijer van beijde de voorsz.
perthijen memorie ende anders nijet.
Kanttekening: Loquesier zoe bij Arent Huijbrecht Aertsz. van der Hooch nijet meer in pantschap genoemen, noch namaels
vercoft en kan wesen dan alsulcke 7½ margen als bij Adriaen Maertsz. Persoons gebruijct worden voor £ 37-10-00 tsiaers als int
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register vande verpandinge folio 172 verso zulcx dat de pacht van dese erffkens die althoes bij ander pachter gebruijct ende
apart betaelt zijn ten behouve van tconvent, behoeren geïnnet te worden.

Naer communicatie hier op te burele deser Camere ten overstaen van Jan Commersz. gedeputeerde
raet van zijne excellentie der Staten gehouden, wort verstaen dese 2 erffkens inden coop vande
voorsz. 7½ margen omme redenen vooren verhaelt, nijet begrepen te zijn. Ende daeromme den
rendant gelast de selve ten behouve van tGemeen Lant weder aen te slaen ende ten oirbair te
verhuijeren ende te recomanderen de voorgaende pachten voor zoe vele dit convent daer inne
gerechticht is.
2e somma £ 79-17-00.
Folio 28.
Ander ontfanck van losrenten op diversche particuliere persoenen.
Dorp.
Jan Thonisz. tot Dorp betaelt jaerlicx dese convente een losrente van £ 18 tsiaers, verschijnende den
eersten April, dan alsoe de selve overleden is ende zijn gueden bij decreet vercoft zijn ende dit
convent bij sententie van preferencije gepostponeert is, sulcx dat dese rendant de gemeen crediteurs
heeft doen roupen voorden Hove van Hollant, alwaer tselve noch in recht staet. Dus hijer memorie.
Rest de annis ’78, ’79 ende ’80, £ 54.
Ketel.
Joris Adriaensz. de naesaet van Baeltgen, betaelt jaerlicx een losrente van £ 3.
Jan Jorisz. betaelt jaerlicx een losrente van £ 3, staende op zijn huijs ende alle zijne guederen,
verschijnende 20 Martij. Dan alsoe zijn huijs overmits dese trouble affgebrant ende geraseert is ende
de selve overleden is sonder ijet achter te laeten ende is daer van bij desen rendant nijet ontfangen.
Dus hijer memorie ende anders nijet.
Kanttekening: Zijn naersticheijt gedaen omme dese restanten te innen ende tot dien eijnde vernoemen off terff nijet weder
opgetimmert en wort, oick naer de twee naervolgende pertijen.

Jacob Vop inde Ketel betaelt jaerlicx een losrente van £ 6 tsiaers, verschijnende 15 Martij. Dan en is
daer van alsoe hij nijet bekent en is bij desen rendant, mede nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Rest de annis ’78, ’79 ende ’80, £ 18.
Folio 29.
Lier.
Claes Jan Tijemansz. inde Lijer betaelt jaerlicx dese convente een losrente van twee ponden hollants,
te lossen de penning 14. Dan alsoe de voorsz. rente noijt bij de mater ofte eenige conventualen vant
voorsz. convent ontfangen is geweest, noch en hebben oock gheen bescheijt vande voorsz. rente
waer vuijt zij vermoeden de selve al voor haer tijt affgelost te wesen. Dus hijer nijet.
Pijnaecker.
Jonge Adriaen Adriaensz., nu Jan Arijensz. backer betaelt jaerlicx een losrente van acht ponden
hollants, staende op vijff margen lants, verschijnende jaerlicx St. Margietten dach. Belopende in
ponden deser rekeninge £ 6.
Souteveen.
Jan Cornelisz. opte Zouteveen betaelt jaerlicx een losrente van £ 0-17-01, verschijnende 4 Octobris.
Dan alsoe de selve overleden is sonder ijet achter te laeten ende zijn huijs overmits de trouble
verbrant, soe heeft den rendant de vervallen stten ten behouve van dese covente vercofte ende de
selve verantwoort als tblijct hijer vooren folio 13 verso. Dus hijer nijet.
Rest de annis ’71 tot ’80 incluijs.
Vlaerdinge.
Sijmon Claesz., nu Pieter Lenertsz. betaelt jaerlicx een losrente, verschijnende 12 Martij van £ 6.
Folio 30.
Quirijn Dircksz. tot Vlaerding, nu zijn zoon Pieter Crijnsz. betaelt dese convente jaerlicx een losrente,
verschijnende 3 Augustij £ 12.
Maerten Philipsz., nu Sacharias Huijgensz. als getrout hebbende zijn weduwe, betaelt jaerlicx tvoorn.
convent twee renten elcx van vijer ponden hollands tsiaers, staende op vijff margen in
Naelwijckerbrouck, waervan deene verschijnt den 27 e Februarij ende dander den eersten Septembris.
Comt jaerlicx £ 6.
Pijnaecker.
Pieter Hillebrantsz., nu Jan Hillebrantsz. betaelt jaerlicx een losrente staende op zijn woninge ende 3½
margen lants, verschijnende den 12e Novembris van £ 6.
Noort Ketel.
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Cornelis Lourisz., nu Gerrit Jansz. Vercroft betaelt jaerlicx een losrente van f 6, staende op drije
margen gemeen met jonge Jacob Dircksz. ende op alle zijne goederen, verschijnende jaerlicx den 25 e
Julij. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, bij den rendant ontfangen £ 18.
Nootdorp.
Dirck Sijmonsz., nu Dirck Pietersz. als voicht van tweeskint van Claes Dircksz. betaelt jaerlicx een
losrente van acht ponden hollants, staende op zijn huijs ende twaelff margen lants, verschijnende
jaerlicx den 22e April. Belopende in ponden deser rekening £ 6.
Folio 31.
Nieucoop.
Adriaen Jacobsz. Stompick tot Nieucoop in Pijnaecker ambocht betaelt jaerlicx een losrente op zijn
huijs ende vierdalff margen lants, verschijnende den 22 e Meij van £ 6.
Ouderschie.
Arijen Arijensz. inden ambocht van Ouderschije in mijn Vrouwenrecht van Reijnsburch, nu Pieter
Cornelisz. betaelt jaerlicx een losrente staende op een margen lants ende zijn woninge, verschijnende
jaerlicx den 2e Novembris van £ 3.
Cornelis Jansz. Post, nu Dirck Haeghen inden ambochte van Ouderschije in mijn Vrouwenrecht van
Reijnsburch betaelt jaerlicx dese convente een losrente, staende op 18 margen lants, verschijnende
den 2e November van £ 3.
Pijnacker.
Joost Willemsz. betaelt jaerlicx dese convente, staende op drije margen lants ende op alle zijne
guederen, verschijnende den 5 e Octobris, een rente van £ 4-10-00.
Folio 32.
Catwijck.
Lenert Willemsz., nu zijn zoon Adriaen Lenertsz. betaelt jaerlicx een losrente, staende op zijn woning
groot acht margen, verschijnende den 25 e Meij van £ 3.
Nijeucoop.
Jan Jan Thijsz., nu Maerten Dirck betaelt jaerlicx dese convente een losrente, staende op 6 magen
ende zijn woninge, verschijnde den 20 e Julij van £ 12.
Den zelven betaelt noch jaerlicx een losrente, verschijnende den 20 e November van £ 3.
Den heijligen gheest tot Delft betaelt jaerlicx dese convente een losrente, verschijnende den 25e Julij
van £ 7-10-00.
3e somma £ 105.
Folio 33.
Ander ontfanck van losrenten op de stede van Delff de welcke overmits de voorsz. stede daer
van gheen betalinge en doet, hijer alleenlick gestelt zijn voor memorie.
De stadt van Delff betaelt jaerlicx een losrente van twee ponden vlaems, staende opten naem van
Adriaen Meijnertsz., verschijnende deen helft 24 Januarij ende dander helft 24 Julij. Daer van noch
resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende tsamen £ 36.
De zelve betaelt noch jaerlicx een losrente, verschijnende den eersten Augustij van £ 6, staende
opten naem van Willem Gerritsz. Storm. Daer van noch resteren de jaeren ’79 ende ’80. Belopende £
12.
De zelve stede betaelt noch een jaerlicx losrente, verschijnende opte naem van Wisse Adriaens. Daer
van resteren twee gelijcke jaeren. Belopende £ 12.
Noch over een jaerlicxe losrente, verschijnende alsvoren van £ 6, staende opten naem van Claertgen
Coelmans dochter. Daer van resterende over de voorsz. twee jaeren £ 12.
De voorsz. stede noch over een jaerlicxe losrente, verschijnende prima Septembris van £ 30, staende
opten naem van Cathrijn Claes Jans. Daer van insgelijcx resteren die voorsz. twee jaeren. Belopende
£ 60.
Folio 34.
De voorsz. stede betaelt noch jaerlicx een losrente van £ 9, verschijnende prima Septembris gemeen
met Augustijn Claesz. kinderen alsoe lange als Meijns ende Maertgen Evertsdr. leven. Daer van noch
resteren de jaren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 26.
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De zelve stede betaelt noch jaerlicx een losrente van £ 18, verschijnende deen helft den 24 e Martij
ende dander helft den 24e Septembris. Ende is van Geertruijt, Cornelis van Andeleus weduwe. Welcke
rente bijden convente altemaelen vuijtgereijct worden St. Claren. Daer van resteren drije gelijcke
jaeren. Belopende £ 54.
Noch een jaerlicxe losrente verschijnende 28 Septembris van £ 18 tsiaers, staende opten naem van
Meijnert ende Adriaen Meijnertsz., daer van noch resteren de jaeren ’79 ende ’80. Belopende £ 36.
De voorsz. stede noch een jaerlicxe losrente, verschijnende den eersten Decembris, staende opten
naem van Aechte Jacobs dochter van Bleijswijck. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80
tot £ 13-10-00 tsiaers. Belopende £ 40-10-00.
Folio 35.
De voorsz. stede betaelt noch jaerlicx een losrente van twee ponden grooten vlaems, te lossen den
penning 16, verschijnende den 5e Decembris. Daer van resteren drije gelijcke jaeren. Belopende £ 36.
De voorsz. stede betaelt noch jaerlicx een losrente van £ 24, verschijnende den 10 e Decembris,
staende op den naem van Jacob van Eijnden Dircksz. Daer van resteert over de voorsz. drije jaeren
de somme van £ 72.
Den zelve stede betaelt noch jaerlicx een losrente van £ 15, te lossen den penning 16, verschijnende
op Korsavont, staende op de graeff. Daer van insgelijcx resteren de voorsz. drije jaeren. Belopende
£ 45.
De voorsz. stede betaelt noch jaerlicx een losrente van drije ponden grooten Vlaems, verschijnende
den eersten Januarij. Daer van noch resteren gelijcke drije jaeren alsvoren. Belopende £ 54.
Folio 36.
De voorsz. stede betaelt noch jaerlicx een losrente van twee ponden hollants, verschijnende deen
helft den 24e Januari jende dander helft den 24 e julij. Comt over gelijcke drije resterende jaeren £ 410-00.
De zelve stede betaelt noch jaerlicx een losrente van f 6, verschijnende den eersten Februarij,
staende opten naem van Rusgen Dircxdr. Daer van resteren gelijcke drije jaeren monterende ter
somme van £ 18.
Losrente op die stede van Leijden.
De voorsz. stede van Leijden betaelt jaerlicx een losrente, te lossen den penning 16, verschijnende op
St. Bartholomeesdach, staende opten naem van Lutsenburch Jan Heijnricxz., van £ 8-02-00.
4e somma £ 8-02-00.
Ander ontfanck van losrenten op de thijenden ende domeijnen van Voorne.
De welcke overmits den rentmeester daer van alsnoch geen betalinge en doet,
hijer alleenlijck gestelt zijn voor memorie.
Op de thijenden ende domeijnen van Voorne een rente van £ 37-10-00 tsiaers, verschijnende
Alreheijligen. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende tsamen £ 112-10-00.
Folio 37.
Op de zelve thijenden ende domeijnen van Voorne een rente van £ 43-15-00 tsiaers, verschijnende
den eersten Julij. Daer van insgelijcx resterende die voorsz. drije jaeren. Belopende £ 131-05-00.
Op de voorsz. thijenden ende domeijnen van Voorn noch een rente van £ 12, verschijnende 24
Januarij. Daer van noch resteren gelijcke drije jaeren alsvoren. Belopende £ 37-10-00.
Opten zelve domeijnen ende thijende van Voorn noch een rente van £ 37-10-00, verschijnende den
18e Juni jende noch £ 9-07-06, verschijnende ten voorsz. daghe, aengecoemen met Cors Claesz.
ende Geertruijt zijn huijsvrouwe voor schoon broot ende wijn, facit £ 46-17-06. Daer van mede
resteren de voorsz. drije jaeren. Belopende £ 140-12-01.
Losrente op de vijff groote steden van Hollant.
Op de vijff grote steden van Hollant tsiaers de somme van £ 12, verschijnende op twee termijnen als
St. Jansmisse ende Kersmisse. Daer van noch resteren de jaren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 36.
Folio 38.
Ander ontfanck van huijsrenten binnen der stede van Delff, dese convente competerende.
Vande welcke bij dese rendant nijet meer als duijtgetogen sommen hijer nae ontfangen zijn.
Alsoe eenighe persoonen leninge gedaen hebben, waer tegens zij haer renten inhouden.
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Sulcx worden hijer de resten als nijet ontfangen. Zijnde alleenlijck gestelt voor memorie.
Bij de cappelle.
Pieter Jansz. huijs, nu Maerten Durffven betaelt jaerlicx, verschijnende Meij, 28 sch. Daer van
verschenen ende onbetaelt zijn de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 4-04-00.
Kanttekening: Zij alle dese restanten geïnnet zoe doenlijck is, zoo veele vande burgeren der stede van Delff van heure leeningen
gerembourceert zijn uijte penningen geprocedeert vande vercofte verpande landen.

Claes Florisz. steghe jegens St. Barbaren over.
Pieter Sasbout betaelt jaerlicx, verschijnende Voorschoten marct, £ 0-12-06. Daer van noch
verschenen ende onbetaelt zijn de voorsz. drije jaeren. Comt hijer over de selve £ 0-37-06.
Breetsteech noortzijde.
Bouwen Adriaensz. stoeldraijer, nu Jacob Maertensz. stoelmaecker betaelt jaerlicx, verschijnende
Korsavont, 27 st. Daervan verschenen ende onbetaelt zijn gelijcke drije jaren alvoren, facit £ 4-01-00.
Breetsteech noorthouck.
De weduwe van Jan Rochusz. comen betaelt jaerlicx, verschijnende Meij, £ 2-09-06. Dan alsoe zij 20
st. affgelost heeft, blijckende bij acte vande burgemeesters, op mijn eerste rekening overgelevert.
Sulcx dat zij jaerlicx nijet meer en betaelt dan £ 0-29-06. Comt hijer over tjaer tachtich bij dese rendant
ontfangen de voorsz. £ 0-29-06.
Folio 39.
Bij den Ham.
Danijel Claesz. olijslager betaelt jaerlicx 30 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, 79 ende ’80.
Belopende £ 4-10-00. Rest de annis ’78, ’79 ende ’80, £ 4-10-00.
Jegens de cappelle int zuijteijnde.
Sijmon Adriaensz. scheepmaicker buijten de Rotterdamsche poort opt huijs van Anna Jans bij de
cappelle, verschijnende Voorschoten (marct) 21 sch. Daer van noch resteren de voorsz. jaeren ’78,
’79 ende ’80. Belopende £ 3-03-00.
Foijen laen ofte St. Ursulen laen noortzijde.
Cornelis Cornelisz. cuijper betaelt jaerlicx, verschijnende Meij, 3 st. Daer van noch resteren gelijcke
drije jaeren, facit 9 st.
Suijtzijde vande Gasthuijslaen.
Claes Vincentsz. ende Cornelis Huijgensz. molenaers betaelen jaerlicx 6 st. Comt hijer over tjaer
tachtich 6 st.
Dirck Gerritsz. cuijper eertijts Willem Jorisz. metselaer, betaelt jaerlicx 30 st. Daer van verschenen
ende onbetaelt zijn de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 4-10-00.
Aen Foijen laen ofte St. Ursulen laen zuijtzijde.
Maerten Bartelmeesz. ende voor Jan Aelbrechtsz. ende Jan Jansz. brouwersknecht, verschijnende St.
Jansmis, 15 st. Daer van noch resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 2-05-00.
Folio 40.
Noortzijde vande Gasthuijslaen.
Engel Tijsz., eertijts Dirck Pietersz. timmerman, nu (niets ingevuld) betaelt jaerlicx 15 st. Comt hijer
over tjaer tachtich 15 st.
Barent Jansz. brouwersknecht betaelt jaerlicx 14 st., daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende
’80. Belopende £ 2-02-00.
Achter tOude Gasthuijs.
Dirck Jacobsz. backer, nu Jan Maertensz. cuijper betaelt jaerlicx verschijnende Meij £ 0-04-06. Daer
van gelijcke drije jaeren verschenen ende onbetaelt zijn. Belopende £ 0-13-06.
Jegens Foijenlaen over te weeten St. Sebastiaens steeghe.
Jan Jansz. schoelapper ende Heijndrick Jacobsz. cuijper, betalen jaerlicx verschijnende Meij 14 st.
Daer van noich resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 2-02-00.
Maerten Marcelisz. opten houck van St. Sebastiaens steghe betaelt jaerlicx verschijnende Meij 5 st.
Comt hijer over tjaer tachtich 5 st.
Neffens Foijenlaen over aende noortzijde vande Gasthuijslaen.
Jan Jansz. brouwersknecht betaelt jaerlicx, verschijnende Meij £ 0-10-06, daer van noch resteren de
jaeren ’78, ’79 ende ’80. Facit £ 0-31-06.
Folio 41.
Frans Heijndricksz. betaelt jaerlicx 30 st., daervan noch resteren gelijcke jaeren. Belopende £ 3-10-00.
Pieterstraet.
Arent Lambrechtsz. snijder ende tapper betaelt jaerlicx £ 0-22-06, daervan gelijcke drije jaeren
verschenen ende onbetaelt zijn. Facit £ 3-07-06.
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Noorthouck vande Molslaen.
Aechge Corsdr., nu derffgenamen van Pouwels Fransz. betalen jaerlicx 30 st., daervan noch resteert
tjaer tachtich 30 st.
Voorstraet aende Corenmarct.
De weduwe van Jacob Jansz. zeijlmaker, eertijts Jacob Dircksz. Papsou, betaelt jaerlicx verschijnende
Meij £ 2-05-00. Comt hijer over tjaer tachtich £ 2-05-00.
Maerten Jansz. corencoper, eertijts de weduwe van Heijndrick Duijst, betaelt jaerlicx £ 3-02-06. Comt
hijer over de jaeren ’79 ende ’80 £ 6-05-00.
Voorstraet neffens de Cruijers brugghe.
Up een huijs geheeten de Swan, nu Sasbout Jansz. inde plaets van Huijch Jansz., verschijnende
Alreheijligen, tsiaers £ 0-33-09. Comt hijer over tjaer ’80 £ 0-33-09.
Huijch Jansz. rest de anno ’78 £ 0-33-09.
Inde Hijpolitus buijrt.
Willem Jansz. inde Handtschoe, nu Pieter de cramer, betaelt jaerlicx verschijnende Meij 30 st.,
daervan verschenen ende onbetaelt zijn de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 4-10-00.
Folio 42.
Pieter de cramer betaelt jaerlicx verschijnende Meij 30 st., daervan verschenen ende onbetaelt zijn de
jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 3-10-00.
Willem Heuijters steghe aende zuijtzijde.
De weduwe van Adriaen Heijnricxz. verschijnende Meij 31 st., daervan noch resteren gelijcke jaeren.
Belopende £ 3-03-00.
Inde Tuijnaerts steghe.
Claertgen Bartholomeesdr. weduwe wijlen Huijch Cornelisz. van der Burch, betaelt jaerlicx 9 st. Comt
hijer over tjaer ’80, 9 st.
Isaack Lambrechtsz. van der Well betaelt jaerlicx 21 st. Comt hijer over tjaer ’80 bij desen rendant
ontfangen de voorsz. 21 st.
Inde Cromstraet steech.
Jan Franchoijs betaelt jaerlicx verschijnende Meij 35 st., daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79
ende ’80. Belopende £ 5-05-00.
In Jaep Gerritsz. steech.
De weduwe van Pieter Reijersz. betaelt jaerlicx verschijnende alsvoren 30 st., daervan noch resteren
gelijcke jaeren. Belopende £ 3-10-00.
Cornelis Pietersz. schoemaicker, eertijt Jan Huijgensz., betaelt jaerlicx 18 st. Comt hijer over tjaer ’80,
18 st.
Folio 43.
Ouwen Langendijck.
Andries Arentsz. tinnegieter, eertijts Willem Fransz. brouwer, betaelt jaerlicx £ 2-05-00. Comt hijer
over tjaer ’80, £ 2-05-00.
Jan Adriaensz. comen, eertijts Marrij gorters, betaelt jaerlicx 30 st., daervan noch resteren de jaeren
’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 3-10-00.
Nijeuwe Langendijck zuijtzijde.
Frans Jansz. ende Pieter Willemsz. woonende tot Danswijck, verschijnende Meij 30 st., daervan noch
resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 4-10-00.
Nijeuwe Langendijck op de noortzijde vande Varckensteghe.
Jan Vranckensz. Cruijers weduwe verschijnende Meij £ 0-17-06, daervan noch resteren gelijcke drije
jaeren. Belopende £ 2-12-06.
Pieter Oom de Cruijer verschijnende Meij 12 st., daervan noch resterende gelijcke drije jaeren.
Belopende 36 st.
Oosteijnde.
Garrebrant Jansz. smit betaelt jaerlicx 18 st. Comt hijer over tjaer ’80, 18 st.
Marctvelt.
Pieter Claesz. betaelt jaerlicx £ 0-22-06, daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80.
Belopende £ 3-07-06.
Folio 44.
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Jan Claesz. betaelt jaerlicx £ 2-05-00, daervan noch resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 6-1500.
Heijndrick Cornelisz. betaelt jaerlijcx 15 st. Comt hijer over tjaer ’80, bij desen rendant ontfangen 15 st.
Verwersdijck aen de oostzijde.
Grietgen Alewijns weduwe van Job den Ridder betaelt jaerlicx verschijnende 11 e Januarij £ 4-10-00,
daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 13-10-00. Dan is naemaels
gebleecken bijden hant vande mater diemen hijer overlevert als dat de voorsz. rente al voerde trouble
affgelost is. Dus hijer nijet.
Huijch Baertoutsz. dapenijerder betaelt jaerlicx verschijnende Meij £ 0-09-06, daervan noch resteren
gelijcke drije jaeren. Belopende £ 0-28-06.
Adriaen Menninck verwer betaelt jaerlicx verschijnende Meij opt huijs daer Claes Immetgen in plach te
wonen £ 0-09-06, daervan noch resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 0-28-06.
Jegens de Verwersdijck over.
Derffgenaemen van Jan Heijnricxz. de Wael betaelen jaerlicx 30 st., daervan noch resteren ghelijcke
drije jaeren. Belopende £ 4-10-00.
Heijndrick Dircksz. brouwersknecht betaelt jaerlicx 30 st., daervan insgelijcks resteren de voorsz. drije
jaeren. Belopende £ 4-10-00.
Folio 45.
De weeskinderen van Gerrit Jacobsz. messenmaker betaelen jaerlicx 30 st. Comt hijer tjaer ’80, 30 st.
Derffgenaemen van Fij Jan Gerritsz. betaelen jaerlicx verschijnende St. Jansmisse 15 st., daervan
noch resteert tjaer ’80, 15 st.
Choerstraet.
Andries de messemaicker inde Griecxe A als naesaet van Gerrit Gerritsz. sceemaicker, verschijnende
Lichtmis £ 2-04-03, daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 6-12-09.
Voldersgraft.
Neeltgen Cornelisdr. weduwe van Maerten Pietersz. betaelt jaerlicx £ 3-07-06, daervan noch resteert
tjaer ’80 £ 3-07-06.
Inde Vlou.
Dirck Cornelisz. betaelt jaerlicx verschijnende Meij ende Alreheijligen £ 0-32-06, daervan noch
resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 4-17-06.
Over de Vlou.
Arent Jansz. inden Gulden Berch, eertijts Cornelis Michielsz., betaelt jaerlicx 30 st., daervan noch
resteert tjaer ’80, 30 st.
Folio 46.
Vlaminckstraet noortzijde.
Pieter Jansz. Brouck, eertijts Jacob Pietersz. bouman, betaelt jaerlicx 10 st. Comt hijer over de jaeren
’78, ’79 ende ’80, 30 st.
Vischmarct.
Adam Jacobsz. schoemaicker inden Oijvaer betaelt jaerlicx verschijnende Meij £ 3-15-00, daervan
noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, facit £ 6-05-00.
Dirck Jansz. Brouwer capiteijn betaelt jaerlicx verschijnende Meij 20 st. Comt hijer over de jaeren ’78,
’79 ende ’80, bij desen rendant ontfangen £ 3.
Opten houck vande Nijeuwestraet.
Pieter Heijnricxz. cruijenijerder betaelt jaerlicx verschijnende den 21 e Novembris £ 8-15-06. Comt hijer
over tjaer ’80 £ 8-15-06.
Nijeuwestraet.
Loij Cornelisz. bontwercker betaelt jaerlicx £ 0-07-06. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80 £ 022-06.
Matheus Jansz., nu Huijch Gijsbertsz., betaelt jaerlicx £ 0-07-06. Comt hijer over tjaer ’80 £ 0-07-06.
Folio 47.
Voorstraet oostzijde.
Abraham Jansz. brouwer, eertijts Jan Jansz. Sasbout, betaelt jaerlicx 30 st. Comt hijer over tjaer ’80,
30 st.
Voorstraet westzijde.
Matheeus Fransz. tot Delffschehaven betaelt jaerlicx verschijnende Meij £ 0-22-06. Comt hijer over de
jaeren ’78, ’79 ende ’80 £ 3-07-06.
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Jan Jansz. inden Aecker betaelt jaerlicx verschijnende Meij 15 st., daervan noch resteren de jaeren
’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 2-05-00.
In St. Annen straet sluijpsteech.
Machtelt Claes Thouwen, eertijts Jacob Robbrechtsz., betaelt jaerlicx verschijnende alsvoren, £ 0-2206. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80 £ 3-07-06.
Bij St. Annen straet.
De weduwe van Dirck Allertsz. betaelt jaerlicx £ 0-09-09. Comt hijer over tjaer ’80 £ 0-09-09.
Opten houck van St. Annen straet.
Dirck Arentsz. olijslager, eertijts derffgenamen van Jan Jansz. Braber betaelen jaerlicx £ 0-25-06,
daervan noch resteert tjaer ’80 £ 0-25-06.
Bij de Haechpoort.
Jan Jansz. Papsou lijndraijer, eertijts derffgenamen van Elijsabet Cornelisdr., betaelt jaerlicx £ 4-0606. Comt hijer over tjaer ’80 £ 4-06-06.
Folio 48.
Oudelff bij tBaghijnhoff.
Arent Willemsz. Stoer, nu zijn erffgenaemen, betaelt jaerlicx verschijnende Meij 30 st. Comt hijer over
tjaer ’80, 30 st.
Aende noortzijde vande Oude Kerck.
Wouter Jansz. mandenmaicker, eertijt Dirck de bode, betaelt jaerlicx verschijnende Meij 15 st.,
daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 2-05-00.
Opten noort oosten houck vande Schoolsteech.
Dirck Joachimsz., eertijts Heijndrick Aelbrecht boockeprinter betaelt jaerlicx verschijnende Odulphij £
0-37-06. Comt hijer over tjaer ’80, £ 0-37-06.
Oudelff oostzijde.
Cornelis van Soutelande betaelt jaerlicx verschijnende Meij 30 st. Comt hijer over tjaer ’80, 30 st.
Engel Aertsz. weduwe betaelt jaerlicx £ 2-08-09, dewelcke beleent zijn bij David Jansz. brouwer als int
voorsz. register folio 148. Dus hijer memorie.
Pepersteech noortzijde.
Derffgenaemen van Euwout de verwer betaelt jaerlicx verschijnende Alreheijligen £ 0-20-03, daervan
noch reseert tjaeer ’80, £ 0-20-03.
Folio 49.
Grietgen Jan Willemsz. weduwe betaelt jaerlicx verschijnende Alreheijligen £ 0-07-06, daervan noch
resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 0-22-06.
Opten noort westen houck vande Pepersteech.
Pouwels Pancraesz, eertijts Dirck Heijnricxz. int Spoer, betaelt jaerlicx verschijnende Meij £ 0-22-06,
daervan noch resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 3-07-06.
Buijten de Watersloot.
Lenert IJemants corencoper staende op zijn thuijn buijten de Watersloot, betaelt jaerlicx verschijnende
Meij 30 st., daervan resteren over de voorsz. drije jaeren de somme van £ 4-10-00.
De weduwe van Adriaen Arlewijnsz. brouwer staende up haer thuijn buijten de voorsz. poorte,
verschijnende Meij 36 st., daervan insgelijcx resteren die voorsz. drije jaeren. Belopende £ 5-08-00.
Bouwen Meesz. molenaer staende op zijn molen ende huijs buijten de Watersloot aende zuijtzijde,
betaelt jaerlicx verschijnende Korsavont 15 st., daervan noch resteren gelijcke drije jaeren alsvoren.
Belopende £ 2-05-00.
Folio 50.
Gerrit Geerloffsz. bostelman wonende opte Gheer betaelt jaerlicx verschijnende Meij 15 st., daervan
mede resteren die voorsz. drije jaeren. Belopende £ 2-05-00.
Buijten de Zuijtpoort.
Cornelis Jansz. pottebacker betaelt jaerlicx £ 4-16-00. Belopende daervan die voorsz. resterende drije
jaeren £ 14-08-00.
Willem Florisz. lijndraijer betaelt jaerlicx verschijnende St. Jansmisse £ 3-15-00. Bedragende daervan
die voorsz. drije resterende jaeren £ 11-05-00.
Cornelis Adriaensz. de zoon van Adriaen Adriaensz. scheepmaicker betaelt jaerlicx verschijnende St.
Jansmisse £ 4. Ende bedragen daervan die voorsz. drije resterende jaeren de somme van £ 12.
Buijten de Zuijtpoort op Pieter Boonen huijs.
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Daem Cornelisz. scheepmaicker betaelt jaerlicx verschijnende Meij 10 st., daervan alhijer resteert over
gelijcke drije jaeren alsvoren de somme van 30 st.
Jan Aelbrechtsz. lijndraijer betaelt jaerlicx verschijnende Meij £ 2, daervan resteert over de voorsz.
drije jaeren £ 6.
Ouderschije.
Joris Adriaensz. timmerman betaelt jairlicx verschijnende Korsmis 32 st, dan alsoe zijn huijs
geruijneert is ende de gront int Bolwerck van Ouderschije gemeen leijt. Dus hijer nijet.
Folio 51.
Lenert Pietersz. betaelt jaerlicx verschijnende Korsmis 16 st., daer van insgelijcs resteren die voorsz.
drije jaeren. Belopende £ 2-08-00.
Schijedam.
Dirck Pietersz. betaelt jaerlicx verschijnende Voorschoten marct £ 0-22-06, daer van resteren gelijcke
drije jaeren. Monterende ter somme van £ 3-07-06.
5e somma £ 53-08-06.
Prima somma van tincommen van St. Aechten convent £ 3.069-16-01.
Folio 52.
Andere ontfanck vande guederen ende incommen vanden convente van St. Annen.
Ende eerst van lantpachten.
Upte Swet.
Neeltgen Willems weduwe van Jan Cors heeft gebruijct vijer margen vijer hont lants. Over tderde 7 e
jaer om £ 20.
Inde Ketel.
Quirijn Cornelisz. inde Ketel heeft gebruijct zeven margen lants, leggende inde Nijeuwelantsche
polder. Over t3e 7e jaer om £ 27.
Cornelis Pietersz. Zwijngel inde plaets van Adriaen Jorisz. bruijct ses margen lants. Over t4 e 7e jaer
om £ 12.
Cornelis Jacobsz., nu Cornelis Pietersz. als overgenomen hebbende, bruijct zevendalff margen lants.
Over tderde 8e jaer om £ 13.
Dirck Jansz. heeft gebruijct drije margen lants. Over tweede 7 e jaer om £ 10-10-00.
Naeltwijck.
Jan Gerritsz. smit op Honsholredijck inde plaets van Jan Dircksz. heeft gebruijct anderhalff margen.
Over teerste 7e jaer om £ 10 ende een paer cappoenen.
Folio 53.
Cornelis Michielsz. heeft gebruijct ses margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 18.
Adriaen Joosten heeft gebruijct zeven margen lants. Over tleste 5 e jaer om £ 30.
Floris Gillisz. heeft gebruijct de helft van anderhalff margen lants. Over tleste 9e jaer om £ 9.
Pieter Aertsz. in Naelwijckerbroeck bruijct een margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 5-10-00.
Holsholredijck.
Frans IJsbrantsz. heeft gebruijct anderhalff margen lants. Over tvijffde 7 e jaer om £ 9.
tHoenderlant.
Cors Gorisz. heeft gebruijct een halff margen. Op doude pacht om 30 st.
sGravesande.
Arris Claesz. heeft gebruijct op doude pacht een halff margen om 30 st.
Delffgaeu.
Pieter Heijnricxz. Verharen heeft gebruijct een margen ende een halff hont lants. Over tweede 7e jaer
om £ 5-15-00.
Folio 54.
Willem Fransz. brouwer tot Delft, nu zijn weduwe bruijct twee margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 11.
Voorburch.
Crijntgen Claesdr. weduwe wijlen Willem Aemsz. bruijct 5½ hont lants over t4 e 7e jaer om £ 3-10-00.
Delff.
Cornelis Jansz. lijndraijer bruijct ses margen lants. Over tweede 5 e jaer om £ 39.
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Machtelt Claes Thouwen weduwe heeft gebruijct vijer marghen lants omtrent de Sijecken, tsiaers om £
42, de welcke beleent zijn bij Claes Jacobsz. als int voorsz. register folio 12 caplo(?) Delff. Dus hijer
memorie.
Jacob Pietersz. Verduijn heeft gebruijct thijen margen, genaemt de Ruijtercamp, tsiaers om £ 110, de
welcke beleent zijn bij Dirck de Bije als int voorsz. register folio 60 verso. Dus hijer memorie.
Lijer.
Lenert Vrijesz. heeft gebruijct 13 margen, tsiaers om £ 97-10-00, de welcke beleent zijn bij Jacob
Lambrechtsz. brouwer tot Delff als int voorsz. register folio 340 verso. Dus hijer memorie.
Folio 55.
Maeslant.
Pouwels Dircksz. snijer bruijct 10½ margen lants. Over t3e 7e jaer om £ 44.
Jan Willemsz. bruijct 13 margen lants inde Cralinger polder. Over t2 e 7e jaer om £ 81.
Rijswijck.
Aem Huijbrechtsz. bruijct vijerdalff margen lants. Over t4 e 5e jaer om £ 16.
Court Jorisz. bruijct een halff margen lants. Over t3 e 6e jaer om 26 st.
Thienhoven buijten Schoonhoven.
Gerrit Thonisz. wonende tot Thijenhoven bruijct 18 matgen lants, gelegen in Thijenhoven. Over t 3 e 7e
jaer om £ 60. Waerop bij desen rendant ter goeder rekening ontfanghen de voolle pacht £ 60.
Delff.
Fijtgen Bortel heeft gebruijct vijff margen leggende omtrent het Craijevest buijten Delft, tsiaers om £
42. De welcke beleent zijn mette navolgende vijff margen bij Jan Perez Butzijn als int voorsz. register
folio 72 voorsz. Dus hijer memorie.
Teijlingebrouck.
Floris Cornelisz. vleijshouwer tot Delft heeft gebruijct vijff margen, leggende alsboven, tsiaers om £ 50.
De welcke mette voirgaende vijff margen beleent zijn bij Jan Perez Butzijn als int voorsz. register folio
ut supra. Dus hijer alleenlijck memorie.
Folio 56.
Berckel.
Claes Adriaensz. als getrout hebbende de weduwe van Dirck Danijelsz. heeft gebruijct ses margen
lants. Over t 3e 7e jaer om £ 15.
Delft.
Floris Cornelisz. voorsz. heeft gebruijct 8 margen lants, tsiaers om £ 96. De welcke eerst beleent ende
naemael gecoft zijn bij Cornelis de Coninck als int voorscreven register vande verpandinghe folijo 84
verso. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Dirck Gijsbrechtsz. Potter vander Loo heeft gebruijct vijff margen een hont, gelegen in een camp van
zeven margen. Over t 3e 7e jaer £ 28-08-00.
Prima somma van lantpachten £ 471-19-00.
Folio 57.
Ander ontfanck van opstal van lant.
Vlaerding.
Pieter Crijnsz., eertijts Quirijn Dircksz. zij vader inden ambochte van Vlaerding, geeft tsiaers,
verschijnende Lambertij £ 0-12-06.
Gerrit Willemsz. Dortswech ende Jorisgen Beijers inde plaets van Jan Jansz. Pamp in Maeslant geven
tsiaers, verschijende alsvoren £ 3-15-00.
Pieter Pietersz. als voicht van tweeskint van Allert Pietersz. tot Vlaering geeft tsiaers, verschijnende
Vlaerdinger marct £ 3.
Jan Harmansz. tot Schipluij, eertijts Jan Jansz. geeft tsiaers, verschijnende Valckenburger marct £ 512-00.
Lenert Pietersz. als getrout hebbende de weduwe van Heijndrick Cornelisz. Sprong geeft tsiaers,
verschijnende St. Barbaren £ 3-03-15.
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Michiel Dirck Aertsz. tot Pijnacker heeft tsiaers, verschijnende Voorschoten marct 30 st., daer van
noch resteren de jaeren 1578, 1579 ende ’80, £ 4-10-00.
Joris Jansz. tot Nijeucoop, nu Frans Jansz. van den Bosch geeft tsiaers, verschijnende Odulphij 30 st.
Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80 bij desen rendant ontfanghen, de somme van £ 4-10-00.
Folio 58.
Joffrou Verduijn inde plaets van Joris Cornelisz. tot Rijswijck geeft tsiaers, verschijnende Lambertij £
0-22-06.
Jan van Wijngaerden inden Haeghe gheeft tsiaers, verschijnende Meijdach £ 6. Daervan noch
resteren de jaren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 18.
De weduwe van Cornelis Reijne tot Stompick geeft tsiaers, verschijnende Valckenburger marct £ 3-1500.
Derffgenamen van Cornelis Jorisz. den Ridder, eertijts Jan Luijtgens opte Nijeuweveen, geeft tsiaers,
verschijnende Valckenburger marct 30 st.
Maertgen Pouwelsdr. weduwe wijlen Dammas Philipsz. tot Voorschoten geeft tsiaers, verschijnende
Lambertij £ 3.
2e somme £ 30-12-00.
Folio 59.
Ander ontfanck van erffhuijren.
Maerten Huijgensz. de zoon van Huijch Adriaensz. op 9 margen in Voorschoten, betaelt jaerlicx £ 505-05 ende 2 cappoenen off 8 st. daer voor, verschijnende Valckenburger marct. Welcke erffhuijer
metsgaders de navolgende twee partijen beleent zijn bij Cornelis Franchoijs van Bodegom, als int
voorsz. register vande verpandinge folio 184 verso. Dus hijer memorie.
Cornelis Jansz. Cleij tot Rijswijck betaelt jaerlicx £ 6-07-06 met twee cappoenen op twee margen een
hont op Ockenburch, verschijnen Valckenburger marct. Die bij den voorn. Bodegom beleent zijn als int
voorsz. register folio uts. Dus hier memorie.
Claes Jansz. wonende over Conincxvelt betaelt jaerlicx £ 6 ende 2 cappoenen off 12 st. daer vooren
op vijer hont coelthuijns buijten de Rotterdamsche poorte van Delff, verschijnende Voorschoten ende
Valckenburger marct. Twelkck insgelijks bij den voernoemden Bodegom beleent is, folio uts. Dus hijer
memorie.
Jacob Joosten geeft tsiaers, verschijnende alsvoren op 16 margen in Wassenaer £ 7-10-00.
3e somme £ 7-10-00.
Folio 60.
Ander ontfanck van losrenten.
Mr. Willem van Zeventer inden Haghe geeft tsiaers £ 2, verschijnende St. Catrijn. Daer van hij noch
schuldich is de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 6.
Op de stede van Delff, verschijnende prima Meij £ 18. Daer van noch verschenen ende onbetaelt zijn
gelijcke drije jaeren. Belopende £ 54,
Op den stede vanden Briel een rente, verschijnende deen helft prima Martij ende dander helft prima
Septembris £ 21-10-00.
Op de Co. Mats domeijnen van tlant van Putte Overmaes een rente van £ 35 tsiaers, verschijnende
deen helft St. Jansmisse ende dander helft Kersmisse. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79
ende ’80. Belopende £ 105.
Op de voorsz. stede van Delff noch een rente van ses carolus gulden tsiaers. Daer van insgelijck
resteren die voorsz. drije jaeren. Belopende £ 18.
Jan Roelen tot Delft, eertijts Wouter Harmansz. timmerman aende Geerweg betaelt jaerlicx,
verschijnende Meijdach £ 6.
Folio 61.
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Opte Domeijnen van Noorthollant £ 6-05-00 tsiaers verschijnende 13 Meij, daervan noch resteren de
jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 18-15-00.
Noch een rente opte ses groote steden van Hollant verschijnende 21 Marij stilo corij van £ 25 tsiaers.
Daer van mede resteren die voorsz. drije jaeren. Belopende £ 75.
Noch een rente van £ 6-05-00 tsiaers opte vijff groote steden verschijnende lesten Augustij.
Bedragende daer van die voorsz. drije resterende jaeren £ 18-15-00.
Jacob de Coninck tot Haerlem van een rente van £ 3 tsiaers verschijnende eersten Novembris. Ende
bedragen daer van die voorsz. drije resterende jaeren, de somme van £ 9.
Opte stede van Delft noch een rente van £ 9 tsiaers verschijnende eersten Augustij, daervan alhijer
resteert over gelijcke drije jaeren alsvoren, de somme van £ 27.
Derffgenamen van Trijntge Poelen tot Delft geven tsiaers, verschijnende den eersten februarij £ 24.
Joris Adriaensz. timmerman tot Ouderschije, inde plaets van Cornelis Florisz. in de Ketel, betaelt
jaerlicx £ 4-10-00, verschijnende Alreheijligen. Daer van noch resteert tjaer ’80 £ 4-10-00.
Folio 62.
Opte vijff groote steden van Hollant noch drije partijen van losrenten, deerste partije van £ 6-05-00,
verschijnende in Septembrij ende in Martije, de tweede partije van £ 12-10-00, de derde partije van £
6-05-00, verschijnende beijde aen twee partijen als Kersmisse ende St. Jansmisse. Daervan noch
resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 85.
Dirck Claesz. tot Delffgaeu inde plaets van Joris Claesz. geeft tsiaers, verschijnende den 21e Meij, £ 3.
De stede van Delff £ 12 tsiaers verschijnende 15 martij, daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79
ende ’80 belopende £ 36.
Dirck Heijndricksz. olijslager inde plaets van Dirck Laurensz. geeft tsiaers, verschijnende den 7 e April
£ 12.
Job Cornelisz. ende Claes Jorisz. als erfgenamen vande weduwe van Joris Gabrielsz. van Delffgaeu
geven tsiaers, verschijnende den 22 e Septembris £ 24.
Folio 63.
Maerten Huijgen ende Maerten Meijnen inde plaets van Cornelis Sijmonsz. tot Suetermeer geven
tsiaers, verschijnende den 14e Novembris £ 3.
Jaep Vranck eertijts Gillis Pietersz. tot Pijnacker betaelt jaerlicx, verschijnende den 3 e Januarij £ 36.
Huijch Jacobsz. als naesaet van Jan Arentsz. tot Hillegersberch gheeft tsiaers, verschijnende Odulphi
£ 6.
4e somma £ 135-10-00.
Ander ontfanck van lijffrenten.
tOude gasthuijs tot Delft geeft tsiaers ten lijve van Anna Cornelis een suster van desen convente,
verschijnende op twee termijnen als Meijdaege ende Alreheijligen £ 6.
Tvoorsz. gasthuijs betaelt noch jaerlicx ten lijve van Trijntge Coenen mater van desen convente,
verschijnende 14 Januarij, £ 6.
De stede van Delff betaelt jaerlicx £ 6 ten lijve van Neelken Crijnendr., verschijnende ende onbetaelt
zijn de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 18.
Folio 64.
Jan de Bonger tot Delft betaelt jaerlicx gelijcke £ 6 ten lijve vande selve Neelken Crijnen,
verschijnende 25 Novembris, daer van noch resteren gelijcke drije jaeren, belopende £ 18.
Tvoorsz. Oude gasthuijs betaelt jaerlicx een rente ten lijve van Claesgen Jans een suster vande
voornoemde convente, verschijnende den eersten April £ 9.
5e somma £ 21.
Ander ontfanck van huijsrenten.
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Cornelis Maertsz. schoemaecker opte Binne Watersloet eertijts Willem de Bije Dircksz., betaelt
jaerlicx, verschijnende Alreheijligen 30 st.
Cors Cornelisz. inde Molsteech betaelt jaerlicx, verschijnende Meij £ 0-07-06. Daer van noch resteren
de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 0-22-06.
Bouwen Meesz. molenaer buijten de Watersloet buijten Delft plach jaerlicx te betaelen £ 0-37-06,
verschijnende Alderheijligen. Dan alsoe zijn huijs onder andere buijten de Watersloet staende,
affgebroken is en heeft desen rendant hijer van nijet ontfangen. Dus hijer nijet.
Folio 65.
Rochus de mandemaicker geeft tsiaers, verschijnende Meijdach 30 st. De welcke beleent zijn bij
Jochum Cornelisz. cum suis als int voorsz. register folio 201. Dus hijer memorie.
Corstiaen Jacobsz. Cappella nu Jacob Jacobsz. geeft tsiaers, verschijnende Alreheijligen 15 st. Comt
hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, bij desen rendant ontfangen £ 2-05-00.
Jan Aelbrechtsz. laeckencoper betaelt £ 3-10-00 aen twee partijen. Te weeten 45 st. verschijnende
Meij ende Alreheijligen ende 25 st. verschijnende Valentinij. Daervan noch resteren ende onbetaelt
zijn de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 10-10-00 tzedert bij desen rendant ontfangen £ 10-1000.
Heer Jan Adriaensz. priester inde plaets van Joost Pouwelsz. inden Haeghe betaelt jaerlicx £ 2-05-00,
verschijnende St. Jansmisse. Daer van resteren gelijcke drije jaeren monterende ter somme van £ 615-00.
6e somma £ 14-05-00.
Folio 66.
Ander ontfanck van verhuijerde huijskens.
Van alle de verhuijerde huijskens dese convente competerende volgende de rekeninge van desen
rendants predecesseur ende is bijden rendant nijet ontfangen. Soe de selve bij mijn heeren de
burgemeesters ende regierders der stede van Delff aengeslagen zijn mette restanten van dijen ten
behouve vanden Heijlige Geest armen der voorsz. stede. Dus hijer daer van alleenlick memorie ende
anders nijet.
Ander ontfanck van custingen.
Wouter Harmansz. timmerman heeft vande conventualen gecoft een huijs ende erve, staende aende
noortzijde vande Geerewecht, voor de somme van twaelff hondert carolus gulden. Te betaelen Meij
daeghe ’64, 50 gulden ende tot allen Meij daegen daer aen volgende gelijcke 50 gulden ter volder
somme toe. Daer van dese rendant ontfangen heeft van Jan Roelen als getrout hebbende de weduwe
vande voorsz. Wouter een jaer custinge, verschenen Meij anno ’80. Comt £ 50.
7e somme £ 50.
2e somma van ontfanck vande goederen van St. Annen convent £ 780-16-00.
Folio 67 is ledig.
Folio 68.
Ander ontfanck vande goederen ende innecomen vande convente van St. Ursulen.
Eerst van lantpachten in verscheijden jurisdictien gelegen.
Poortlant.
Cornelis Jansz. Keijser heeft gebruijct vijer hont zeven roeden coelthuijns tsiaers om £ 16-17-06 ende
een kinneken ayuns, de welcke mette navolgende vijer hont beleent zijn bij Jan Gerritsz. den ouwen
als int voorschreven register folijo 141. Dus hijer alleenlijck memorie.
Aelbrecht Gerritsz. heeft gebruijct vijer hont coelthuijns, tsiaers om £ 17 ende een tonne ayuns dije
bijden zelven als int voorsz. register folio eodem beleent zijn. Dus hijer memorie.
Goris Jansz. heeft in huijr negen hont coelthuijns tsiaers om £ 30, de welcke beleent zijn bij Adam
Jansz. inden Draeck als int voorsz. register folio 37. Mits dat hij jaerlicx dese convente daer van
vuijtreijct £ 4-10-00. Dus hijer de voorsz. £ 4-10-00.
Arent Dircksz. Hout heeft gebruijct acht hont 26 roeden coelthuijns, tsiaers om £ 36, de welcke beleent
zijn bij Jan Jacobsz. int Ossenhooft als int voorsz. register folijo primo verso. Dus hijer memorie.
Folio 69.
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De vier hont lants gelegen inden Vrijenban eertijt gebruijct tot des paters ende maters lusthoff, worden
hijer nae gebruijct bij Lijsbet, Jacob Heijnricxz. weduwe folio 74 ende aldaer verandert. Dus hijer nijet.
Jacob Jacobsz. molenaer heeft gebruijct thijen margen lants leggende bijde Koepoort, voor de somme
van £ 107 tsiaers. De welcke beleent zijn bij Mr. Jacob van Wtrecht als int voorsz. register folio 170 et
171. Dus hijer memorie.
Claes Pietersz. Hardenburch tot Delff heeft gebruijct twintich margen lants met het bouwhuijs, tsiaers
om £ 240 ende ses kaesen. De welcke beleent zijn bij Jan Jacobsz. int Ossenhooft voorsz. als int
voorsz. register folio primo verso. Dus hijer memorie.
Delfgaeu.
Vranck Harpersz. tot Delff heeft gebruijct twee margen een hont 12½ roeden, leggende in een camp
van negen margen, tsiaers om een halff vadt boters. De welcke bijden zelven Vranck beleent zijn als
int voorsz. register folio 51. Dus hijer memorie.
Michiel Jansz. inde plaets van Jan Philipsz. tot Delffgaeuw heeft gebruijct 11 hont hofflants, leggende
in een camp van achtijen margen een hont. Over t4 e 7e jaer om £ 9-10-00.
Folio 70.
Mathijs Bastiaensz., nu Heijnrick Dircksz. heeft gebruijct vijff margen lants, leggende in Abtsrecht.
Over tweede 7e jaer om £ 15.
Vranck Joostensz. tot Delffgaeuw heeft gebruijct drije margen lants, leggende aende Delffgaeuschen
wech, tsiaers om £ 24. De welcke beleent zijn bij Cornelis Andriesz. goutsmit als int voorsz. register
folio 159 verso. Dus hijer memorie.
Poortlant.
Jacob Jacobsz. molenaer heeft gebruijct 9 margen lants, leggende bij de pastoirs huijs, noch 2
morgen leggende over Korst inde Breede camp, tsiaers om 100. De welcke belent zijn bij Robbrecht
Heijmansz. pontgaerder cum socijs als int voorsz. register folijo 46 verso. Dus hijer memorie.
Trijntgen Adriaensdr. weduwe wijlen Jan Jacobsz. tot Delfgaeu heeft gebruijct 4 margen, tsiaers om £
28. De welcke beleent zijn bij Willem Arijensz. metselaer als int voorsz. register vande verpandinge
folio 158. Dus hijer alleenlijck memorie.
Dirck Pouwelsz. weduwe heeft gebruijct vijff margen lants, tsiaers om £ 45. De welcke beleent zijn bij
Machtelt Cornelisdr. weduwe wijlen Jan van Beest Cornelisz. als int voorsz. register folio 89. Dus hijer
memorie.
Folio 71.
Pijnaeckel.
Jan Harmansz. heeft gebruijct twee margen leggende int Noorteijnde van Pijnaecker. Over t2 e 7e jaer
om £ 7-10-00.
Berckel.
Jochum Jansz. heeft gebruijct ses margen vijff hont lants, daer dander helft toecomt dOude Mannen
binnen Delff. Over t2e 7e jaer om £ 13.
Sijmon Vrancken mede aldaer heeft gebruijct drije margen lants, tsiaers om £ 12 daer van een margen
beleent is bij Pieter Sasbout, als int voorscreven register van de verpandinge folijo 63 verso. Dus hijer
memorie.
Sijmon Vranckensz. voorsz. bruijct de resterende twee margen, gemeen in een camp van 26 hont.
Over t3e 7e jaer om £ 5.
Lenert Jansz. Versijden heeft gebruijct 16 hont lants. Over t2 e 5e jaer om £ 10-10-00.
Op Schieveen.
Cornelis Sijmonsz. heeft gebruijct thijen margen lants, leggende in Jan Geijen zaet. Over t2 e 7e jaer
om £ 40.
Jan Willemsz. bruijct 6½ margen leggende in Jan Geenen zaet. Ende noch eene margen. Over t2e 7e
jaer om £ 15-06-00.
Folio 72.
Ouderschie.
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Gerrit Willemsz. bruijct 14 margen lants over tderde 7 e jaer om £ 30.
Jacob Foppesz. heeft gebruijct 16 hont lants, leggende in 16 Hoven, over t3 e 7e jaer om £ 7.
Vlaerdingen.
Dirck Heijndricksz. inde plaets van Cornelis Heijndricksz. zijn schoonvader heeft gebruijct de helft van
zeven margen leggende gemeen met Gerrit Boeckelsz., over teerste 7 e jaer om £ 11.
Dirck Claesz. bruijct drije margen anderhalff hont 6 roeden drije voeten lants, over t3e 7e jaet om £ 12.
Arent Jansz. Voicht heeft gebruijct tvierendeel van acht margen min 31 roeden, over t2 e 7e jaer om £
7.
Vechter Claesz. heeft gebruijct de helft van anderhalff margen, over t2 e 7e jaer om £ 2-05-00.
Folio 73.
Mathenes.
Jacob Michielsz. wonende binnen Schijedam heeft gebruijct 10½ hont lants, tsiaers om £ 10-10-00.
De welcke bij die van Schijedam belenet zijn als int voorsz. register folio 239 verso. Dus hijer
memorie.
Ketel
Joris Adriaensz. heeft gebruijct drije margen lants, over t2e 7e jaer om £ 12.
Jan Adriaensz. Post heeft gebruijct drije margen een hont lants, over t2 e 7e jaer om £ 18.
Noortketel.
Claes Dammasz. inde plaets van Cornelis Aertsz. heeft gebruijct drije margen inde Cleijne Vrijenban,
over t1e 7e jaer om £ 9.
Souteveen.
Arijen Jansz. inde plaets van Jan Cornelisz. Zoet heeft gebruijct de helft van negen margen lants daer
dander helft aff toecoemt tconvent van St. Aechten, over t2 e 7e jaer om £ 13-10-00 opde conditiën hier
vooren folio 13 verso geannoteert £ 13-10-00.
Bijden Oversclach.
Adriaen Lenertsz. heeft gebruijct elff margen anderhalff hont lants, over t2 e 7e jaer om £ 72.
Lijsbet, Jacob Heijndricksz. weduwe heeft gebruijct 26 margen 4 hont lants genaemt Rapenburch,
over t3e 7e jaer om £ 104.
Folio 74.
Pieter Pietersz. Sasbout heeft gebruijct een vierendeel van ses margen lants, tsiaers om £ 8 ende een
ham. Twelck beleent is bij den voorsz. Sasbout als int register vande verpondingen folio 63 verso. Dus
hijer memorie
Papsou.
Pieter van Opmeer inde plaets van Claes Jorisz. wonende in Papsou heeft gebruijct het vierendeel
van 29 hont lants, belopende een margen een hont 25 roeden lants, over t3 e 7e jaer om £ 4-10-00.
Cornelis Dammasz. heeft gebruijct vijff margen 4 hont lants, over t2 e 7e jaer om £ 33.
Schipluijde.
Gerrit Jansz. heeft gebruijct twee margen ende een 17 e deel van een margen, op doude pacht om £
12.
Maeslant.
Jan Jorisz. inde plaets van Huijbrecht Sijmonsz. heeft gebruijct 11 hont met noch twee margen, over
t1e 7e jaer om £ 15.
Lier.
Cornelis Claesz. bruijct het vierendeelvan sestalff margen lants, over t3 e 7e jaer om £ 9.
Folio 75.
Naeltwijck.
Jan Willemsz. tot Naeltwijck heeft gebruijct van deser convente ende van St. Aechten 12 margen een
hont 50 roeden aen drije percelen tsiaers om £ 72, daervan dit convent jaerlicx ontfanckt £ 56-02-03.
Dan alsoe de selve beleent zijn bij Jacob Adriaensdr. inde Seven Sterre als int voorsz. register folio
339 verso, dus hijer memorie.
Lier.
Claes Lenertsz. heeft gebruijct drije margen gemeen met St. Aechten siaers om £ 20, daer van dit
convent ontfanct £ 16-05-00. Dan alsoe de zelve bij Dirck Jansz. Vuijtenbrouck beleent zijn als int
voorsz. register folio 150. Dus hijer memorie.
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Naeltwijck.
Pieter Gerritsz. heeft gebruijct achtalff margen met St. aechten gemeen tsiaers om £ 50, daer van dit
convent jaerlicx ontfanckt £ 40-12-06. De welcke insgelijcx bij den voornoemden Dirck Jansz.
Vuijtenbrouck beleent zijn als int voorsz. register folio uts. Dus hijer memorie.
Wateringe.
Jacob Arentsz. inde plaets van Heijndrick Laurensz. weduwe aende Sammers brugge heeft gebruijct
vijerdalff margen lants, leggende int ambocht van Eijckenduijnen, over t3 e 7e jaer om £ 12.
Folio 76.
Rijswijck.
Vranck Pietersz. heeft gebruijct ses margen lants leggende gemeen in een camp van thijen margen,
met dOude Mannen binnen Delff, over t4e 7e jaer om £ 36.
Jacob Jansz. Verspeck heeft gebruijct drije margen vijff hont 27 roeden tsiaers om £ 38 de welcke
beleent zijn bij Dirck Jorisz. de Bije als int voorsz. register van de verpondinge folijo 60 verso, dus hijer
memorie.
Opt Wout.
Heijman Jansz. ende Jan Jansz. Cors hebben in erffpacht drije margen lants tsiaers om £ 13 hollants.
Comt in munte deser reeckeninge £ 9-15-00.
Schieveen.
Willem Gerritsz. Proet heeft gebruijct zeven margen tsiaers om £ 15 ende een halff vadt boters, dan
alsoe Beateris Jans van Dorp metter voorsz. zeven margen gemeen leijt ende het jaer van tachtich
heeft laeten bruijcken voor tslooten ende ongelden, blijckende bij certificatie diemen hijer overlevert.
Soe heeft den rendant tselve mede den bruijcker geaccordeert opt wel believen van mijn heeren van
de Reckeninge, blijckende bij bekentenisse. Dus hijer nijet.
Kanttekening: Den rendant verclaert dat van tjaer ’79 geen genut gecoemen en is, als mede blijct bij de attestatie vanden pachter
mede geteijckent bij IJsbrant Willemsz. coorencooper (heer) Jacob Claesz. Schollemont, nu Jan, overgelevert.

Folio 77.
(geen voornaam ingevuld, = Jan) Willemsz. bruijct vijer margen lants in Jan Geenen zaet aende
noortzijde, over t2e 7e jaer om £ 16.
Jan Willemsz. ende Thonis Gabrielsz. hebben gebruijct die Quade Acht Margen, over t2 e 7e jaer om £
23.
Cornelis Pietersz. Slim nu Pieter Dircksz. van Scharwou heeft gebruijct 3½ margen. Noch 8 hont ende
noch vijff margen in Cocxhouff, over t2e 7e jaer om £ 15.
Jan Arentsz. Thouw heeft gebruijct 19 margen lants leggende in Woutharnes, daer van dit convent
competeert 4 margen 4½ hont, over t3 e 7e jaer om £ 22-11-03.
Prima somma £ 625-17-03.
Folio 78.
Ander ontfanck van landen over Maze gelegen in verscheijden polders ende jurisdictiën
ende eerst inden Oudenhoorn opten Suijtlantschen gront.
Jan Adriaensz. heeft gebruijct 16 gemeten lants, over teerste 7 e jaer om £ 26.
Strijpe.
Jacob Jobsz. eertijts Willem Cornelisz. opte Wacht heeft gebruijct drije gemeten lants, over t4 e 7e jaer
om £ 6.
Suijtlant.
Pieter Jacobsz. Quack bruijct drije gemeten met een vierde paert van een gemet, over teerste 7 e jaer
om £ 8.
Jacob Jansz. Quack heeft gebruijct zeven lijnen lants, op doude huijr om £ 5.
Oudt Abbenbrouck.
Jan Gerritsz. inde plaets van heer Jan Pille heeft gebruijct 3 gemeten lants gelegen aenden
Moerschen wech, op doude pacht om £ 9.
Nieu Hellevoete.
Adriaen Cornelisz. Caliskindt ende Bouwen Jansz. hebben gebruijct thijen gemeten over t1 e 7e jaer om
£ 25.
Folio 79.
Thijs Dircksz. inde plaets van Dirck Adriaensz. bruijct 8 lijnen lants, over t1 e 7e jaer om £ 6.
Middelant.
Jan Willemsz. Tolman, nu Baertout van Cranenbrouck bruijct 8 lijnen lants, over t2 e 7e jaer om £ 6.
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Oude Rokamgne.
Barent Lenertsz. bruijct 2 lijnen lants, op doude pacht om 25 sch.
Rockamgne.
Lenert Jobsz. bruijct 2½ lijnen lants, op doude pacht om £ 2-02-00.
Dircxlant.
Pieter Willemsz. heeft gebruijct 8 lijnen lants, den hoop tsiaers om £ 5. Dan alsoe daer vuijtgevoert zijn
inden jaere ’70, 210 roeden lants tot preservatie vant lant, zulcx dat hij nijet meer en bruijct dan vijff
lijnen 90 roeden, bedragende naer advenant, doude pacht £ 3-13-09.
Nieu Abbenbrouck.
Adriaen Adriaensz. tGilde heeft gebruijct vijff gemeten lants, daer dander helft off toecoemt tconvent
van St. Aechten, op doude pacht om £ 11-15-00.
Oudenhoorn.
Lenert Adriaen IJemantsz. inde plaets van Cornelis Pietersz. Zeedijck heeft gebruijct vijff gemeten,
over t3e 7e jaer om £ 5.
Folio 80.
Ghijs Huijbrechtsz. bruijct drije gemeten een lijn in de plaets van Cornelis Pietersz. Zeedijck, opdoude
pacht om £ 4.
Stoffel Stoffelsz. in de plaets van Cornelis Pietersz. Zeedijck bruijct 11 lijnen weijlants, over t2 e 7e jaer
om £ 4.
2e somma £ 122-15-09.
Folio 81.
Ander ontfanck van lantpachten leggende over Maze in verscheijden jurisdictiën, daer van St.
Aechten convent binnen Delft een vierde paert ende dit convent dander drije vijerde paerten
competeren. Dan alsoe hijer vooren folio 22 verso de partije van St. Aechten voor memorie
gebracht is, wordt alhier vande geheele pachten verantwoort.
In tNieuwelant.
Cornelis Jobsz. in de plaets van Lenert Jacobsz. bruijct vijff lijnen, over t5 e 7e jaer om £ 5.
Veckhouck.
Andries IJemantsz. bruijct vijerfalff gemeten, over t2 e 7e jaer om £ 10-10-00
Anthonis Gerritsz. alias heer Vaers Thoen bruijct 3½ gemeten lants, over t5e 7e jaer om £ 8.
Adriaen Jobsz. in de plaets van Claes Huijgensz. bruijct 3½ gemeten, over t3 e 7e jaer om £ 9.
Lenert Thonisz. inde plaets van Jordijn Corstiaensz. bruijct vijer gemeten lants op doude pacht om £
12.
Oude Goete.
Machtelt Adriaensdr. weduwe wijlen Adriaen Jorisz. bruijct drije quartieren lants, op doude pacht om
30 st.
Folio 82.
Nieuwe Goete.
Jan Lenertsz. tGilde bruijct zeven lijnen lants, op de oude huijer om £ 7-04-00.
Groot Oosterlant.
Cornelis Huijgensz. bruijct 4 gemeten drie quartieren lants, over t2 e 7e jaer om £ 26.
Adriaen Adriaensz. jonge Adriaen bruijct 2 gemeten, over t2 e 7e jaer om £ 7.
Cornelis Willemsz. den Osch heeft gebruijct 2 gemeten lants, over t2e 7e jaer om £ 7-04-00.
Vrerick Pijersz. heeft gebruijct vijer lijnen 12½ roeden lants tsiaers, op doude pacht om £ 3.
Cleijn Oosterlant.
Dirck Pietersz. heeft gebruijct thijen lijnen lants affslachgelts, over t2 e 7e jaer om £ 16-13-04.
Groot Oosterlant.
De weduwe van Cornelis Pijersz. heeft gebruijct 2½ lijnen lants, over t2 e 7e jaer om 30 st.
3e somma £ 114-11-04.
Folio 83.
Ander ontfanck van lanthuijren leggende in Oudt Strijen, Charloijs ende andere hurisdictien
ende polders Over Mase.
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Oudt Strijen.
Cornelis Joostesz. heeft in huijer vijff margen 2 hont tsiaers om £ 36. De welcke bijden burgemeesters
ende regeerders der stede van Dordrecht beleent zijn als int voorsz. register van de verpondinge folio
primo. Dus hijer memorie.
Trijnken Jans ofte Trijnken Thijsdr. heeft in huijere ses margen een hont lants tsiaers om £ 21 ende
een vedt schaep off £ 2 daer vooren. Welck landt bij de voorsz. Trijnken Jans in pantschap genomen
is als bij tvoorsz. register folio 35. Dus hijer memorie.
In Charloijs.
Lenert Barentsz, ende Pouwels Florisz. hebben in pachte gehadt acht margen ende thijen margen den
hoop tsiaers om £ 30½ ende 12 huet havers, met conditie dat tconvent moste houden de dijcaege.
Dan alsoe tselve lant bijden burgemeesters ende regeerders der stede van Rotterdam eerst beleent
ende naemaels gecoft zijn als int voorsz. register van de verpandinge folio 314. Dus hijer memorie
ende anders nijet.
Int Suijtlant ofte Westenrijck.
Adriaen Arentsz. jonge Kouckendorp heeft gebruijct 7½ gemeten, over t6e 7e jaer om £ 29-10-00.
In Sommelsdijck.
Joost Arijensz. in Sommelsdijck heeft gebruijct zeeckere 15 gemeten lants des siaers om £ 36. Daer
van gebruijct werden bij eenen Marinus Jacobsz. zeeckere vijff gemeten leggende in Sommelsdijck
tsiaers £ 12. Dan alsoe de zelve bijden Staten van Zeelant aengeslagen zijn ende bij haeren
rentmeester vande confiscatien ontfangen worden. Ende heeft hijer van dese rendant nijet ontfangen.
Dus hijer nijet.
Folio 84.
Adriaen Gijsbrechtsz. in Sommelsdijck heeft gebruijct de resterende thijen gemeten. De welcke
gelegen zijn inde jurisdictie vande Plate, tsiaers om £ 24, die mede bij die van Zeelant aengeslagen
zijn. Dus hijer nijet.
Kanttekening: Mits dat den rendant op zijne naestvolgende rekeninge overleveren sal behoirlijck blijcken dat dese landen bij die
van Zeelant aengeslagen zijn ende den pacht aen heuren ontfanger betaelt wort.

In Vosmaer.
Joachim Jacobsz. heeft gebruijct thijen gemeten, des siaers om £ 25. Ende zijn van gelijcke bij die van
Zeelant aengeslagen. Dus hijer nijet.
Ter Tholen.
Cornelis Dircksz. rentmeester vant Capittel ter Tholen in de plaets van Claes Pancraesz. heeft
gebruijct drije gemeten, mede gelegen in Vosmaer tsiaers om £ 7, die insgelijcx bij die van Zeelant
aengeslagen zijn. Dus hijer nijet.
4e somma £ 19-10-00.
Folio 85.
Ander ontfanck van huijsrenten binnen der stede van Delft ende daer omtrent.
Opte Buijte Watersloet.
Govert IJsbrantsz. betaelt het convent jaerlicx Alderheijligen van zijn huijs, staende buijten de
Watersloet 30 st. Dan alsoe tzelve doer den voorleden oirloge affgebrant ende geraseert is. Dus hijer
nijet.
Delffshaven.
Adriaen Jacobsz. tot Delffschhaven, nu Jan Marcusz. schoemaecker, betaelt jaerlicx April 30 st.
Aende noortzijde vant Marctvelt.
Gillis Stevensz. betaelt jaerlicx op Meijdach 15 st.
Aen dOude Delff.
Huijch Jacob Bruijnsz. betaelt jaerlicx op Meijdach £ 2-12-06. De welcke bijden zelven beleent zijn als
int voorsz. register van de verpandinge folio 25. Dus hijer memorie.
Molsteech noortzijde.
Cleijmen Cornelisz. betaelt jaerlicx op Meijdach £ 0-11-09.
Vlamminck straet zuijtzijde.
Ecker Adriaensz. vleijshouwer betaelt jaerlicx op Meijdach 17 st. hollants. Ende is gereduceert op 10
st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80 belopende 30 st.
Opte Gheer.
Gerrit Gijsbrechtsz. betaelt jaerlicx op Meijdach 15 st. Daer van alhijer resteert over gelijcke drije
jaeren alsvoren de somme van £ 2-05-00.
Folio 86.
5e somma £ 2-16-09.
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Ander ontfanck van graeffelijcke renten die betaelt worden bijden thesaurier van Delft, dan
alsoe den thesaurier geen geestelijcke renten en betalen, worden hijer de zelve alleenlijck
gebracht voor memorie.
Die stede van Delft betaelt jaerlicx van wegen de graeffelickheijt van Hollant £ 4-10-00, verschijnende
(den) eersten Septembris. Daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 13-10-00.
Noch betaelt de voorsz. stede van wegen alsvoren £ 6, verschijnende prima Martij. Daervan resteren
drije gelijcke jaeren. Belopende £ 18.
Noch betaelt de voorsz. stede van wegen alsboven £ 4-10-00, verschijnende 8e Novembris. Daer van
resterende over de voorsz. drije jaeren de somme van £ 13-10-00.
Folio 87.
Ander ontfanck van losrenten opte stede van Delft, de welcke overmitz de voorsz. stede geen
geestelijcke renten en betaelen hijer alleenlic gestelt zijn voor memorie.
Eerst competeert tvoorsz. convent opte stede van Delft een jaerlicxe losrente van 9 st. grooten
vlaems, verschijnende jaerlicx den 27 e Meij. Belopende in ponden alsvoren £ 2-14-00, daer van noch
resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende tsamen £ 8-02-00.
Den zelven convente comt noch vande voornoemde stede een jaerlicxe losrente van 30 st. tsiaers,
verschijnende den 12e Junij, staende te bouck opten naem van Mr. Jan de Vlijeger. Daer van resteren
drije gelijcke jaeren. Belopende £ 4-10-00.
Folio 88.
Noch een jaerlicxe losrente van £ 3 tsiaers, verschijnende 7 e Junij, staende opten naem van Mr.
Anthonis orgelist, daer van resteren over de voorsz. drije jaeren de somme van £ 9.
Noch opte zelve stede een jaerlicxe losrente van £ 12, staende te bouck op Machtelt Adriaen
Heijmans, verschijnende den eersten Julij. Daer insgelijcx resteren die voorsz. drije jaeren. Belopende
£ 36.
Noch een gelijcke losrente van £ 12 tsiaers, staende te bouck opte naem van Jannitgen Jan
IJsbrantszdr., verschijnende jaerlicx den eersten Julij. Daer van noch resteren gelijcke drije jaeren
alsvoren. Belopende £ 36.
Noch een losrente van £ 6-12-00 tsiaers, staende te bouck opten naem van oude Jacob Zijbrantszdr.,
verschijnende jaerlicx eersten Julij. Daervan mede resteren de voorsz. drije jaeren. Belopende £ 1916-00.
Noch een losrente van £ 6 tsiaers staende te bouck opten naem van Frans Willemsz., verschijnende
jaerlicx den eersten Augustij. Belopende daer van die voorsz. resterende drije jaeren £ 18.
Noch een losrente van £ 5-12-06 tsiaers, staende te bouck opten naem van Machtelt Adriaen
Heijmans, verschijnende jaerlicx in Augustij. Bedragende daer van die voorscreven drije resterende
jaeren £ 16-17-06.
Folio 89.
Noch een losrente van £ 4-10-00 tsiaers, verschijnende den eersten Augustij staende te bouck op
Jannetgen Jan IJsbrants. Ende bedragen daer van die voorsz. drije resterende jaeren de somme van
£ 13-10-00.
Noch een losrente van £ 12, munte voorsz. opten naem van Jan Willem Robbrechtsz., verschijnende
eersten Augustij. Resteert alhijer over de voorsz. drije jaeren de somme van £ 36.
Noch opte zelve stede een jaerlicxe losrente van £ 6 staende te bouck op ten naem van Jannitgen Jan
IJsbrants, verschijnende eersten Augustij. Rest over gelijcke drije jaeren £ 18.
Noch een losrente van £ 6-12-00 tsiaers staende te bouck opten naem van oude Jacob Zijbrantszdr.,
verschijnende jaerlicx eersten julij. Daervan mede resteren die voorsz. drije jaeren. Belopende £ 1916-00.
Noch een losrente van £ 6 tsiaers staende te bouck opten naem van Frans Willemsz., verschijnende
jaerlicx den eersten Augustij. Belopende van die voorsz. resterende drije jaeren £ 18.
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Noch een losrente van £ 5-12-06 tsiaers staende te bouck opten naem van Machtelt Adriaen
Heijmans, verschijnende jaerlicx in Augusto. Bedragende daer van die voorscreven drije resterende
jaeren £ 16-17-06.
Folio 90.
Noch een losrente van £ 6 tsiaers staende te bouck op Jannitgen Jan IJsbrantsdr., verschijnende
eersten Septembris. Daer van resteert over de voorsz. drije jaeren £ 18.
Noch een losrente van £ 3, verschijnende 6e Septembris, staende te bouck opten naem alsboven.
Rest gelijcke drije jaeren. Belopende £ 9.
Noch opte zelve stede een losrente van £ 3, staende te bouck op Mr. Jacob Adriaensz. doctor,
verschijnende 12e Septembris. Rest gelijcke drije jaeren. Belopende £ 9.
Noch opte selve stede een gelijcke rente van £ 3 tsiaers, staende te bouck op Jan Willem
Robbrechtsz., verschijnende jaerlicx den 26 e Septembris. Rest gelijcke drije jaeren £ 9.
Noch een losrente van £ 2-14-00 tsiaers, staende te bouck op Corsten Claes Huijgensz.,
verschijnende jaerlicx den 27e Novembris. Daer van resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 8-0200.
Noch een jaerlicxe losrente van 30 st. tsiaers, staende te bouck op Mr. Jan de Vlijeger, verschijnende
13e December. Bedragende de voorsz. drije resterende jaeren £ 4-10-00.
Folio 91.
Noch een losrente van £ 6 tsiaers staende te bouck op Willem Gerritsz. ofte Jan ende Cornelis Willem
Gerritsz. kinderen. Daer van insgelijcx resteren de voorsz. drije jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £
18.
Noch een gelijcke losrente van £ 6 tsiaers, verschijnende 13 e Januarij, staende te bouck op Jannitge
Jan IJsbrantszdr. Rest alhijer gelijcke drije jaeren. Belopende £ 18.
Noch een losrente van £ 12 staende te bouck op Neeltgen Joost Caescoper, verschijnende 29 e
Januarij. Comt over gelijcke drije resterende jaeren £ 36.
Noch een losrente van £ 2 tsiaers, verschijnende jaerlicx den 15 e februarij, staende te bouck op
Corsten Claesdr., nu Claes Huijgensz. de Groot. Daer van resteren gelijcke drije jaeren maeckende
tsamen £ 6.
Noch een losrente van £ 3 tsiaers staende te bouck op Gerrit Dircksz. ende Jan Willemsz.,
verschijnende jaerlicx 21e Februarij. Daer van resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 9.
Noch een gelijcke losrenthe van £ 3 tsiaers verschijnende jaerlicx 6 e Martij, staende te bouck op
Jannitgen Jan IJsbrantszdr. Rest gelijcke drije jaeren. Comt £ 9.
Folio 92.
Noch een gelijcke losrente van £ 3 tsiaers, verschijnende 12e Martij, staende te bouck op Mr. Jacob
Adriaensz. Comt over gelijcke drije resterende jaeren £ 9.
Opte voorsz. stede noch een gelijcke rente van £ 3 tsiaers, staende te bouck op Jan Willem
Robbrechtsz., verschijnende jaerlicx 26e Martij. Comt over drije resterende jaeren £ 9.
Ende noch opte voornoemde stede een jaerlicxe losrente van £ 5-01-00, staende te bouck op
Machtelt Arijen Heijmansdr. int lichte bouck, verschijnende den eersten Aprilis. Daer van resteren
gelijcke drije jaeren. Monterende ter somme van £ 15-03-00.
Folio 93.
Ander ontfanck van losrenten op prive persoonen ende in verscheijden jurisdictiën.
Inden Briel.
Cock Jaepgen is jaerlicx schuldich een huijsrente, verschijnende den 25 e Novembris 24 st. Daer van
noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 3-12-00.
Schipluijde.
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Jan Harmansz. inde plaets van Jan Jansz. tot Schipluijden bij de molen. Betaelt jaerlicx verschijnende
14e januarij £ 7-10-00.
Pijnaecker.
Vranck Adriaensz. betaelt jaerlicx verschijnende 14 e Februarij £ 6. Daer van noch resteren gelijcke
drije jaeren alsvoren. Belopende £ 18.
Delffgaeu.
Pieter Willemsz. inde plaets van Maerten Adriaensz. Vercaede betaelt jaerlicx verschijnende den 6 e
Martij, verseeckeert op 7½ hont lants £ 6.
Delft.
Cornelis Woutersz. Verburch betaelt jaerlicx £ 48, verschijnende 12 e Martij stilo corij. Verseeckert op
negen margen lants. De welcke bijden zelven eerst beleent ende daer nae gecoft zijn als int voorsz.
register folijo 14 verso. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Folio 94.
Mr. Jan van Wtrecht nu meester Jacob van Wtrecht betaelt jaerlicx £ 12, verschijnende 6 e Julij. De
welcke bijden zelven beleent zijn als int voorsz. register folio 208. Dus hijer memorie.
Pijnaecker.
Cornelis Pouwelsz. betaelt jaerlicx verschijnende 13e Aprilis £ 9. Daer van noch resteren de jaeren
’78, ’79 ende ’80, belopende £ 27. Dan alsoe men opte gueden van desen Cornelis Pouwelsz. bij
preferentie disputeert, dus hijer memorije ende anders nijet. Rest de annis ’78, ’79 ende ’80.
Opt Wout.
Jacob Corsz. betaelt jaerlicx een losrente verschijnende eersten Meij, van£ 12.
Berckel.
Gangeloff Wolbrechtsz. wonende tot Berckel bijde molen, nu de weduwe van Adriaen Robbrechtsz.
van Helmeduijnen betaelt jaerlicx, verschijnende 23 e Aprilis £ 6.
Vlaerdinge.
Cornelis Heijndricksz., nu Dirck Heijndricksz. betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Meij een
losrente van £ 9-07-06.
Schipluij ofte Hodempijl.
Jan Jansz., nu Jan Harmansz. betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Meij £ 12-10-00.
Aende Vijffsluijsen.
Maertge Joris, nu Robbrecht Heijmans wonende binnen Delft betaelt jaerlicx £ 6 verschijnende prima
Meij. Welcke rente affgelost ende de hooftsomme metten verloop bij de mater van dese convente
ontfangen is. Ende tzedert is de voorsz. mater tzelve toegelaten, blijckende bij ordonnantie vande
heeren Staten dijemen hijer overlevert dijenende mede op een ander perthije hijer nae folio 99. Dus
hijer nijet.
Folio 95.
Binnen Delff.
Mr. Willem van Dalem, nu zijn weduwe betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Meij £ 9.
Op de domeijnen van Noorthollant.
Tcomptoir van Noorthollant betaelt jaerlicx £ 18-15-00 verschijnende 21e Junij. Daer van noch resteren
de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 16-05-00. Nijet.
Berckel.
Cornelis Sijmonsz. als voicht vant weeskint van Wolphert Pietersz. betaelt jaerlicx een losrente,
verschijnende 20e Meij, van £ 6.
Schipluij.
Lenert Pietersz. Goutappel betaelt jaerlicx onder protestatie, verschijnende op Pontiaens dach, een
losrente van £ 3.
Naeltwijck.
Mr. Jan Heuckesloet, nu Frans van Lanscroon betaelt jaerlicx, staende op sijn huijs ende vijftalff
margen lants, een losrente verschijnende den 24 e Julij, van £ 9.
Folio 96.
Vlaerdinge.
Vincent Vranck, eertijts Sijmon Claesz. betaelt jaerlicx een losrente, verschijnende 25 e Julij, van £ 4.
Schiedam.
Dirck Ariaensz. schuijtvoerder, eertijts Adriaen Pietersz. bijde Ketelpoort betaelt jaerlicx, verschijnende
17e Septembris, 30 st. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80 bij desen rendant ontfangen, de
somme van £ 4-10-00.
Pijnaecker.
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Lenert Adriaen Floren betaelt jaerlicx een losrente van £ 6-15-00 verseeckert op 4½ margen lants,
verschijnende Lambertij. De welcke beleent zijn bij Claes Adriaensz. van Adrichem als int voorsz.
register folio 206. Dus hijer memorie.
Delff.
Willem Fransz. brouwer tot Delff betaelt jaerlicx een losrente van £ 15, verschijnende 28 e Octobris.
Dan alsoe de selve affgelost is bij Arent Lourisz. als bij tvoorsz. register folio 19. Dus hijer memorie
ende anders nijet.
Op Ruijven.
Jan Adriaensz. Bosse betaelt jaerlicx £ 9, verschijnende 14e Octobris. Daer van noch resteren de
jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 27. Dan alsoe men opte gueden van desen Jan Bosse bij
preferentije disputeert, dus hijr memorije ende anders nijet. Rest de annis ’78, ’79 ende ’80.
Folio 97.
Delffgaeu.
Jacob Lenertsz., eertijts Aechgen Hillebrants, betaelt jaerlicx verschijnende den 8 e Novembris £ 9.
Papsou.
Pieter Jansz. betaelt jaerlicx verschijnde prima Martij £ 9-07-06.
Delffgaeu.
Coen Jansz. inde plaets van Heijndrick Decker, betaelt jaerlicx een losrente verschijnende eersten
Decembris, van £ 3.
Opte Souteveen.
Jan Cornelisz. Zoet betaelt jaerlicx een losrente van £ 0-37-06, verschijnende 4e December. Daer van
noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 5-12-06. Dan alsoe de zelve overleden is
sonder ijet achter te laeten ende zijn huijs overmits de trouble verbrant, soe heeft den rendant de
vervallen steen ten behouve van desen convente vercoft ende de selve verantwoort als blijct hijer
vooren folio 13 verso. Dus hijer nijet.
Maeslant.
Floris Pietersz., nu Cornelis Jansz.betaelt jaerlicx verschijnende 14 e Decembris £ 6.
Folio 98.
Op Ruijven.
Jan Aertsz. Bosse betaelt jaerlicx £ 6, verschijnende 25 e Decembris. Daer van noch resteren de
jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 18. Dan alsoe men opte gueden van desen Jan Aertsz. Bosse
bij preferentie desputeert. Dus hijer memorie ende anders nijet.
De zelve noch £ 12 verschijnende Kersmisse, daer van resterende drie gelijcke jaere, belopende £ 36
die om redenen alsvoren bij desen rendant nijet en zijn ontfangen. Dus hijer memorie ende anders
nijet.
Vlaerdinghe.
Jacob Pietersz. is jaerlicx schuldich verschijnende Kersmisse £ 6.
Pijnaecker.
Alewijn Sijbrantsz. van der Woert, eertijts Claes Dircksz. Keth betaelt jaerlicx verschijnende den 17e
Decembris, £ 6.
Delff.
Huijch Aertsz. Caescoper betaelt jaerlicx verschijnende lesten Decembris, £ 6.
Ketel.
Floris Jorisz., nu Robbrecht Heijmansz. betaelt jaerlicx een losrente van £ 12, verschijnende den
lesten Decembris. Twelck bijde mater mette hooftsomme (zoe dese rente affgelost is) ontfangen is.
Dus hijer nijt.
Folio 99.
Buijten de Haechpoort.
Cornelis Vincenten schoemaeckerbetaelt jaerlicx £, verschijnende 4e Septembris, verseecekert op de
molenwerff staende buijten de Haechpoort. Dan alsoe de zelve gemeen leijt met de wecht ende
grachte vant Bolwerck. Dus hijer memorie ende ander nijet.
Vlaerdinge.
Jacob Jansz. Cock ende Maertgen Heijndricxdr. alias Maertge Wagemans in de plaets van Joris
Pouwelsz., betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Septembris £ 12.
Hodenpijl.
Jan Jansz., nu Jan Harmansz. betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Septembris £ 7-10-00.
Papsou.
Sijmon Lourisz. eertijts Willem Maertensz. betaelt jaerlicx verschijnende 18 e Septembris een losrente
van £ 33.
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Monster.
Adriaen Willemsz. als nasaet van Wigger Vranck betaelt jaerlicx verschijnende 15 e Martij £ 18.
Inden Hage.
Tcomptoir van Noorthollant inden Haghe betaelt jaerlicx een rente van £ 12 verseeckert opte
domeijnen van Kr Mat, verschijnende 24e Januarij. Daer van noch resteren de jaren ’78, ’79 ende ’80,
belopende £ 36. Dan alsoe den rentmeester vande domeijnen geen geestelijcke renten en betaelen,
dus hijer nijet.
Nr. 100.
Noch opte ses groote steden van Hollant jaerlicx £ 21, verschijnende 15 e Octobris. Daer van resteren
drije gelijcke jaeren belopende £ 63. Dan en is hijer van bij desen rendant om gelijcke redenen
alsvoren nijet ontfangen. Dus hijer nijet.
Ouderschie.
Cornelis Florisz. eertijts Joris Adriaensz. betaelt jaerlicx, verschijnende den eersten Meij, £ 7-10-00.
Daer van resteren over dvoorsz. drije jaeren de somme van £ 22-10-00.
Vlaerdinge.
Vranck Arlewijn in de plaets van Arlewijn Vranck, betaelt jaerlicx verschijnende den 4 e Junij, £ 8-10-00.
Ketel.
Joris Adriaensz. eertijts Cornelis jonge Pieter betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Meij, £ 6.
Den zelven betaelt jaerlicx noch verschijnende 4 e Decembris, £ 4-10-00.
Folio 101.
Pijnaecker.
Adriaen Cornelisz.betaelt jaerlicx £ 6 verschijnende Petrij ad Cathedram. Daer van noch resteren de
jaeren ’79 ende ’80, belopende £ 12. Dan alsoe men opte gueden van desen Adriaen Cornelisz. bij
preferentije disputeert, dus hijer nijet.
Souteveen.
Lenert Engelsz. ende Jan Jorisz. Quack betaelen jaerlicx verschijnende den eersten Meij, £ 18.
Schipluij ofte Hodenpijl.
Jacob Cornelisz. eertijts Atelija Claes betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Meij, £ 12.
6e somma £ 253-15-00.
Ander ontfanck van lijffrenthen.
De stede van Delff.
De stede van Delff betaelt tvoorsz. convent jaerlicx een lijffrente staende ten lijve van Magdalena
Florisdr., verschijnende lesten Meij tsiaers £ 15. Dan alsoe zij deze ende navolgende rente nae haer
genomen heeft ende haer van haer alimentacie gecort, wordt als hijer nae folio 364, dus hijer
memorie.
De zelve stede over gelijcke rente ten lijve verschijnende lesten Septembris. Dus hijer om redenen
alsvoren memorie.
De weduwe van Adriaen Jacobsz. Brusert, eertijts Adriaen Jansz. betaelt jaerlicx ten lijve van Adriana
Jansdr. verschijnende 25e Decembris een rente van, £ 18.
Folio 102.
Derffgenamen van Wennetgen Pietersdr. met Adriaen Willemsz. wonende tot Monster betaelt jaerlicx
een lijffrente van £ 6 tsiaers, staende ten lijve van Adriaentgen Jansdr., verschijnende 6 e Junij. Dan
alsoe de selve rente gemaeckt is om haer wille daer mede te doen, blijckende bij attestatie ende
extract vuijten testamente op mijn eerste rekeninge de annis ’78 ende ’79 folijo 134 overgelevert. Dus
hijer nijet.
7e somma £ 18.
3e somma van alle den innecomen van St Usula £ 1.157-06-01.
Folio 103.
Ander ontfanck vande guederen ende innecomen vande convente van St. Agnijeten.
Ende eerst van huijsrenten binnen Delft.
Eerst competeert dese convente vande huijsinge van IJsbrant Willemsz. brouwer staende int
Noorteijnde aende Voorstraet, een jaerlicxe huijsrente verschijnende Natimtatis Johis £ 2-12-00.
Van de molen van Lenert den Ruijter cum socijs, staende achter Dirck Langetges steghe, tsiaers £ 30
st, verschijnende omnius sanctorum. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £
4-10-00.
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Van de huijsinge van Immetge Cornelisdr. aende Susterlaen verschijnende Meij 15 st. Daervan
resterende drije gelijcke jaeren. Belopende £ 2-05-00.
Van de huijsinge van Aelbrecht Dircksz. aende Susterlaen verschijnende Meij 15 st. Daervan resteren
over de voorsz. drije jaeren de somme van £ 2-05-00.
Van de huijsinge van Dirck Gerritsz. besemaicker staende naest ofte nu annex den Valck bij den Ham,
verschijnende Alreheijligen 15 st.
Prima somma £ 3-07-00.
Folio 104.
Ander ontfanck van lantpachten ende losrenten in Delffgaeu.
Dirck Claesz. ende Cornelis Dircksz. opt bleijckvelt buijten de Rotterdamsche poort hebben gebruijct
de helft van bleijckvelt groot vier hont lants tsiaers om £ 17. De welcke beleent sijn bij Heijndrick
Vincenten cousmaicker als int voorsz. register vande verpandinge folio 154 verso. Dus hier memorie.
Kanttekening: Zij verdacht dat dit lant in pantschap genoemen is met laste van een gouden nobel tsiaers ende daeromme de
selve lasten nijet betaelt.

Pieter Arijensz. heeft gebruijct een warmoesthuijn tsiaers om £ 16. De welcke mette navolgende
partije beleent is bij Anthonis Bom als dat voorsz. register vande verpandinge folio 78. Dus hijer
memorie.
Pieter Dircksz. heeft gebruijct een warmoesthuijn tsiaers om £ 13-10-00. De welcke insgelijcx bijden
voorsz. Anthonis Bon, blijckende alsvoren beleent is. Dus hijer memorie.
Jacop Jacobsz. Trapmolen heeft gebruijct 5½ margen over t4e 7e jaer om £ 24-15-00.
Philips Jansz. heeft gebruijct twee margen over t3 e 5e jaer om £ 12-17-06.
Pieter Willemsz. Maselaer, nu Cornelis Thouwe heeft gebruijckt vijerdalff margen lants sonder
warmoesthuijn tsiaers om £ 24. De welcke beleent zijn bij Pieter Pietersz. Beaumont als int voorsz.
register folio 331 verso. Dus hijer memorie.
Folio 105.
Eeuwout Claesz. heeft gebruijct het coelthuijtgen groot een hont over t4 e 5e jaer om £ 6.
Jan Dircksz. Mencaertgen heeft gebruijct negen margen lants, siaers om £ 54. De welcke beleent zijn
bij Cleijmen Cornelisz. brouwer inden Bril als int voorsz. register folio 149. Dus hier memorie.
Vranck Joostesz. heeft gebruijct twee margen lants, tsiaers om £ 18. De welcke beleent zijn bij Vranck
Harpersz. als int voorsz. register folio 51. Dus hier memorie.
Baertgen Cors weduwe wijlen Adriaen Claesz. heeft gebruijct eene margen, tsiaers om £ 6-10-00. De
welcke bij haer erffgenaemen beleent zijn als int voorsz. register folio 35 verso. Dus hijer memorie.
Pijnaecker.
Dirck Jorisz. als getrout hebbende de weduwe van Dirck Jan Ghijsen heeft gebruijct twaelff margen 4
hont lants met drije vijffden deelen van een huijs. Over t2 e 7e jaer om £ 36.
Folio 106.
Cornelis Jansz. Langelaen heeft gebruijct 2 margen ende 26 roeden lants over t2 e 7e jaer, om £ 7.
Mr. Gerrit Melisz. pensijonaris der stede van Leijden heeft gebruijct sestalff margen lants. Over t2e 7e
jaer om £ 22.
Joris Joostensz. op Schije heeft gebruijct 25 margen lants in Abtsrecht, tsiaers om £ 100, mits conditie
dat hij gehouden zal zijn de twee laetste jaeren drijes op te leveren ende sal opten voorsz. gront
mogen timmeren ende teijnden dexpiratie vande huijre daer van scheijdende met tzelve weder aen sal
mogen vaerden tot tacxatie van vijer arbijters. Comt hijer over t2 e jaer de voorsz. £ 100.
Jan Pietersz. noch een losrente van Anna Jan Aertsz. op Schije, verschijnende mette lantpacht tsiaers
£ 18. Dan alsoe tzedert bevonden is als dattet huijer is, de welcke hij geeft vant huijs, schuijer, bijhuijs
ende anders, gelegen in Abtsrecht als blijct bijde brieff van vercopinge van date 24 e Julij 1565 op mijn
eerste rekeninge de annis ’78 ende ’79 overgelevert. Ende tvoorsz. huijs ter oirsaicke vande trouble
affgebrant is. Dus hijer nijet.
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Overschie ende Mathenes.
Jan Gerritsz. Proot van wegen zijn moeder Griette Joris Proette heeft gebruijct 3½ margen lants. Over
t2e 7e jaer om £ 7.
Folio 107.
Jacob Michielsz. tot Schijedam heeft gebruijct thijen hont lants gelegen in Mathenes, tsiaers om £ 710-00. De welcke gecoft zijn bij Barent Pietersz. als int voorsz. register folio 223. Dus hijer nijet.
Vant buijten lant vande voorsz. thijen hont lants en is om redenen alsvoren mede nijet ontfangen. Dus
hijer nijet.
Cornelis Jacobsz. alias slimme Neel buijten Schijedam betaelt jaerlicx van erffrente op een thuijn in
Mathenes, verschijnende Lambertij 15 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80.
Belopende £ 2-05-00.
Kanttekening: Zij dese resterende jaeren eerstdaechs geïnnet.

Jan Cornelisz. Voicht tot Schijedam betaelt jaerlicx vant vierendeel van vijff margen lants leggende in
Oudt Mathenes £ 6-10-00. De welcke beleent zijn bij de stadt van Schijedam als int voorsz. register
folio (niet ingevuld) Dus hijer memorie.
Kanttekening: Bij gebreke van blijcken van dese beleninge.
Nog een kanttekening: Tzedert bevonden int register vande verpandinge folio 240 angestelt te zijn opten naem van tconvent
van St. Barbaren.

De kinderen van Doe Beijesz. plagen te gebruijcken de helft van vijff hont lants om £ 2 hollants tsiaers.
Maer en is tzelve zeven jaeren al voorden troublen nijet te vinden geweest. Dus hijer nijet.
Kanttekening: Zij naersticheijt gedaen omme dit lant te vinden zoe tselve doenlick is.

Folio 108.
Huijsrenten binnen Schiedam.
Vande huijsinge vande weduwe van Jan Heijndricksz. verschijnende Agnijetten vijer arnoldus guldens
tsiaers die betaelt worden met £ 2. De welcke affgelost zijn bij Gerrit Dircksz. secretaris van Schijedam
met tverloop vandijen als int voorsz. register folio 227. Dus hijer nijet.
Vande huijsinge van Rochus Pietersz. opten westhouck vande Vischmarct, verschijnende Pontianij
tsiaers 35 st. Daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 5-05-00.
Kanttekening: Zij eerstdaechs geïnnet.

Inde Ketel.
Cornelis Crijnsz. heeft gebruijct vijer margen anderhalff hont lants. Over t3 e 8e jaer om £ 12.
Cors Thonisz. opt Wout heeft gebruijct vijff hont lants. Over t3e 8e jaer om £ 5.
De weduwe van Adriaen Pietersz. van Schijeveen heeft gebruijct 5½ margen lants, over tleste 5 e jaer
om £ 20. Dan en heeft den rendant daervan nijet ontfangen, dus hijer als rest de anno ’80, £ 20.
Meijnert Cornelisz. heeft gebruijct de helft van drije margen. Over t2e 7e jaer om £ 6.
Cornelis Jacobsz. aende Groenewecht, nu Cornelis Pietersz. bruijct acht margen lants. Over t3 e 8e
jaer om £ 16.
Folio 109.
Cornelis Cornelisz. heeft gebruijct zevendalff margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 27.
Vlaerdingher ambacht.
Willem Osijersz. heeft gebruijct vijftalff margen lants. Over t4 e 5e jaer om £ 14-12-06.
Maerten Jacobsz. heeft gebruijct derthijen margen lants. Over t4 e 7e jaer om £ 32-10-00.
Adriaen Jorisz. aende Ketelwecht heeft gebruijct 4½ margen lants. Over t3e 7e jaer om £ 18.
Cornelis Arentsz. heeft gebruijct 13 margen lants ende noch zeven margen. Over t3 e 7e jaer om £ 50.
Dan en heeft den rendant daervan nijet ontfangen. Dus hijer als rest de anno ’80, £ 50.
Kanttekening: Wort verhoicht alsvooren. Zij de vorder conditiën ter naester rekeninge geëxpresseert.

Dirck Claesz. heeft gebruijct anderhalff margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 3-07-06.
Maeslant ende Lier.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Adriaen Cornelisz. heeft gebruijct vijerdalff margen lants inde Cralingerpolder. Over t2e 7e jaer om £
24.
Folio 110.
Pieter IJsbrantsz. betaelt jaerlicx verschijnende Lambertij, een losrente van £ 6.
Adriaen Fransz. gebruijct in erffhuijer in Maeslant 5½ margen lants, verschijnen Kersmisse om £ 12.
Anthonis Heijndricxz. in Zuijtmaeslant betaelt jaerlicx verschijnende eersten April een losrente van £ 410-00.
Lenert Philipsz. inde Lijer heeft gebruijct 4½ margen lants, tsiaers om £ 27. De welcke beleent zijn bij
Pieter Pietersz. Sasbout als int voorsz. register folio 63 verso. Dus hijer memorie.
Willem Doedesz. heeft gebruijct een margen anderhalff hont lants tsiaers om £ 5-12-06. De welcke
beleent zijn bij Maertge Cornelis huijsvrouwe van Pieter van Opmeer, als int voorsz. register folio 26
verso. Dus hijer memorie.
Wateringe ende Naeltwijck.
Pouwels van Beresteijn van wegen Maertgen Duijst bruijct drije margen lants. Over t5 e 7e jaer om £
10-10-00.
Folio 111.
Mathijs Arijensz. bruijct 6 margen lants. Over t1 e jaer om £ 30. Bij de rolle vande verpachtinge folio 11
verso. Leste 7e jaer.
Cornelis Arijensz. Woersman, eertijts Jan Heijndricksz. bruijct twee margen lants. Over tleste 5e jaer
om £ 8.
Joris Jorisz. heeft gebruijct drije margen lants. Over t1 e 7e jaer om £ 16-10-00. Bij de rolle vande
verpachtinge folio 9.
Dirck Jansz. Vercroft in Naeltwijck heeft gebruijct vijer margen een hont 22½ roeden. Op doude pacht
om £ 20.
Kanttekening: Zij desen eerstdaechs van nijeus ten meesten oirboer verhuijert.

Den zelven betaelt jaerlicx een erffrente op zeecker lant gemeen mette voorsz. vijer margen een hont
22½ roeden. Verschijnende mette pacht £ 0-13-06.
Tcapittel van Naeltwijck betaelt jaerlicx een eeuwijge rente van £ 6, verschijnende Johannis. Daervan
noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 18. Memorie.
Kanttekening: Ter cause met memorie zoe tincommen van dit capittel mede ten behouve van tgemeen lant geadministreert
wort.

sGravesande, Monster ende Pueldijck.
sGravesande.
Jan Dircksz. van Rijnsburch betaelt jaerlicx een eeuwijge rente van £ 5, verschijnende Kersmisse. Dan
en heeft den rendant daer van nijet ontfangen. Dus hijer als rest de anno ’80, £ 5.
Folio 112.
Arijen Arijensz. op Donincxvelt heeft gebruijct vijer margen anderhalff hont lants. Over t3 e 7e jaer om
£ 7.
Aeltgen Heijmans weduwe wijlen Heijman Arijensz., nu Willem Claesz. heeft gebruijct twee margen
lants. Over t5e 7e jaer om £ 6-15-00.
Pieter Willemsz. heeft gebruijct een margen ende 87 roeden lants gemeen met dOude Kercke ende
Arent Lourisz. tot Delft. Over tleste 5e jaer om £ 3.
Due Arijensz. heeft gebruijct acht hont lants. Over t4 e 5e jaer om £ 5.
Arijen Arijensz. voorsz. heeft gebruijct thijen hont lants gemeen mette voorsz. 8 hont over t3 e 7e jaer
om £ 3.
Jan Dom Engelsz. als rentmeester vant Baghijn hoff van sGravesande betaelt jaerlicx, verschijnende
Kersavont 5 st.
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Philips Jaspersz. opte Hoogewerff heeft gebruijct twee margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 4.
Jacob Claesz. de jonge heeft gebruijct drije margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 15.
Folio 113.
Haghe ende Haechambacht.
De weduwe van Willem Cornelisz. vander Laeck pasteij backer betaelt jaerlicx een huijsrente op haer
huijs inden Ring staende inde Hoochstraet, verschijnende Meij £ 6.
De weduwe van Dirck Maertsz. int Paradijs, nu Cornelis Claesz. hoemaecker betaelt jaerlicx
verschijnende Meij £ 0-22-06. Dan en heeft den rendant daervan nijet ontfangen. Dus hijer als rest de
anno ’80, £ 0-22-06.
Job Arijensz. bleijcker heeft gebruijct drije margen, over t2 e 7e jaer om £ 20.
Joris Cornelisz. inden Gulden Arent betaelt jaerlicx van erffhuijer van negen hont lants, verschijnende
Kersmisse £ 3-15-00.
Eijckenduijnen.
Cornelis Matheeusz., nu mijn heer de raetsheer Leon Casenbroot betaelt jaerlicx een rente staende
op zijn woninge opte Hoogewech van Loosduijnen verschijnende Meij van 30 st. tsiaers, daer van
noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 4-10-00. Dan alsoe dese ofte navolgende
rente doer aengeven vande pater affgelost is ende de raetsheer Casenbroot voorsz. wel begeert de
andere rente aff te lossen. Dus hijer memorie.
Kanttekening: Loquesier bij gebreke van blijcken van dese afflossinge. Den rendant wort gelast op zijne naest volgende
rekeninge behoirlijck blijcken van dese afflossinge over te brengen op peijne van met dese achterstallige jaeren gelast te worden.

De zelve betaelt noch een eeuwijge rente van 30 st. tsiaers op anderhalff margen lants, gelegen in zijn
woninge, verschijnende Lambertij. Daer van resteren drije gelijcke jaeren, belopende £ 4-10-00. Ende
om redenen alsvoren niet. Nijet. Rest £ 4-10-00.
Folio 114.
Willem Aemsz. over een jaer erffhuijer van 4½ margen lants, verschijnende Lambertij £ 7-10-00.
Elsge Zijeren, nu Neeltge van Cronenburch heeft gebruijct anderhalff margen lants. Over t2 e 7e jaer
om £ 9.
Gerrit Jansz. tot Eijckenduijnen heeft gebruijct derdalff margen lants. Op doude pacht om £7-10-00.
Willem Aemsz. voorsz. heeft gebruijct twee margen met een rijsthuijn in Oost Escamp. Over t4e 5e jaer
om £ 6.
Adriaen Mathijsz. secretaris vanden Haghe over een jaer rente op zijn woninge in Wassenaer,
verschijnende Lambertij £ 3 bij desen rendant ontfangen £ 3.
Rijswijck.
Vranck Pietersz. buijten de Haechpoort heeft gebruijct drije margen tsiaers om £ 18. De welcke
beleent zijn bij Aeffgen, Cornelis Jansz. Cruijsserts weduwe, van Jan Bruijnsz. van der Dussen als int
voorsz. register folio (niets ingevuld). Dus hijer memorie.
Kanttekening: Transport volgende trapport vanden rekenmeesters naerden dat de beterschap vande beleninge van dese 3
margen geaccordeert zijn Henrick van Assendelft, volgende de brieven geregistreert int verbael vande vercofte geestelijcke
landen geschiet in Januario ’82 folio 101.

Folio 115.
Maerten Arijensz. heeft gebruijct vijer margen lants. Over t4 e 7e jaer om £ 15.
Claes Cornelisz. den Boer heeft gebruijct drije margen tsiaers om £ 16. De welcke beleent zijn bij
Cornelis Harmansz. van Naerden als int voorsz. register vande verpandingen folio 45. Dus hier
alleenlick memorie.
Jacob Gerritsz. waterlander heeft gebruijct thijen margen lants tsiaers om £ 35. De welcke gecoft zijn
bij Mr. Dirck van Leeuwen raet vande revisie. In welcke coop hij aengegeven heeft dese naegeschr.
thijen margen gelegen in Maeslant die gebruijct werden bij Tonis Arijensz. alias de jonge Vogelaer.
Ende noch voor de beterschap aen gelde de somme van drije hondert vijftich ponden van 40 groten
tpont. Te weeten hondert gelijcke ponden gereet bijde brieve van opdrachte, Jacobi toecomende
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vijftich ponden, Sanctorium ende Paesschen daer aenvolgende telcken termijne noch gelijcke hondert
ponden, mitsgaders dat de voornoemde Leeuwen tgemeene lant van Hollant noch zal quiteren £ 4912-00 munte alsvoren bij hem gemeene saicke tot ontset van Leijden ende elders geleent mit
dinteresten die daer van tot noch toe souden mogen zijn gevallen. Blijckende bij copije auctentijck
vande brieff van date den naestlesten April 1580. Dus hier £ 300.
Maeslant.
Thonis Arijensz. alias de jonge Vogelaer heeft gebruijct thijen margen weijlants in de Duijffpolder. Over
t4e 7e jaer, blijckende bij huijrcedulle dijemen hijer overlevert. Twelck de thien margen zijn gecoemen
van Mr. Dierick van Leeuwen bij pinuta jegens voorgaende partije tsiaers £ 30.
2e somma £ 1.055-03-06.
Folio 116.
Oudt Strijen, Moerkercken, Heenvlijet.
Trijn Jansdr. weduwe van Mathijs Claesz. in Oudt Strijen heeft gebruijct drije margen anderhalff hont
tsiaers om £ 17. De welcke bij de zelve beleent zijn als int register vande verpandinge folio 35. Dus
Hijer memorie.
Pieter Cornelisz. in Moerkercken heeft gebruijct thijen margen tsiaers om £ 60. De welcke bij die van
Dordrecht in pantschap genomen zijn als int voorsz. register folio 6. Dus hijer memorie.
Lenert Adriaensz. in Moerkercken betaelt jaerlicx van erffpacht van thijen margen twee hont lants,
verschijnende Johannis Baptista £ 33. De welcke beleent zijn bij Cornelis van Beveren als int voorsz.
register folio 36. Dus hijer memorie.
Jan Cornelisz. Joncker heeft gebruijct zeven gemeten in Heenvlijet. Over t4 e 7e jaer om £ 13-10-00.
Lenert Huijgensz. inde Oude Gote buijten den Briel, nu zijn kinderen betalen jaerlicx van opstal van
vijff gemeten in Heenvlijet, verschijnende 27 Septembris, 36 st.
3e somma £ 15-06-00.
Folio 117.
Ander ontfanck van seeckere losrenten in diversche quartieren.
Vranck Joosten tot Delffgaeu betaelt jaerlicx een losrente verschijnende Meij, van £ 12 munte deser
rekening. Dan alsoe deselve beleent is bij Maertgen, Willem Luijtgens weduwe als int voorsz. register
folio 169 verso. Dus hijer alleenlick memorie.
Cornelis Arijensz. inde Lijer betaelt jaerlicx verschijnende prima Junij, een losrente van £ 18.
Kanttekening: Van dese navolgende angetogen partijen wordt den 50e penning hier nae geleden folio 292 et ultra van 161.

Louris Heijndricksz. tot Rijswijck betaelt jaerlicx verschijnende 20 Januarij, een losrente van £ 12.
De weduwe van Jan Cornelisz. Tromper betaelt jaerlicx een losrente van £ 6 verschijnende 13
Februarij. Welcke rente mette navolgende parthije bijde zelve weduwe gecoft zijn als int voorsz.
register folijo 18 verso. Dus hijer memorie ende anders nijet.
De zelve noch over een jaerlicxe losrente verschijnde 8 Junij, £ 3. Comt alhijer omme redenen
alsvoren voor memorie ende anders nijet.
Willem Arijensz. op Schije, nu zijn weduwe betaelt jaerlicx een losrente verschijnende Alreheijligen,
van £ 4-13-09. Ende noch een andere losrente van gelijcke £ 4-13-09.
Folio 118.
Neel Cornelisz. tot Zevenhuijsen betaelt jaerlicx een losrente van £ 6, verschijnende Meij. Dan alsoe
Claes Claesz. als voicht vant naegelaeten weeskint van wijlen Maertgen Cornelisdr., eertijts
conventuale van desen convente, bij ordonnantie van mijn heeren den Staten gheghunt is de voorsz.
hooft somme met tverloop van dijen te mogen ontfangen ten behouve vant voorsz. weeskindt.
Blijckende bij copije auctentijck op mijn eerste rekeninge de annis ’78 ende ’79 folio 156 verso
overgelevert. Dus hijer nijet.
Adriaen Harmansz. tot Pijnaecker betaelt jaerlicx, verschijnende Martini een losrente van £ 36.
4e somma £ 75-07-06.
Ander ontfanck van seeckere percelen van landen die eertijts bij tconvent
selver gebruijct zijn geweest.
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Eerst elff margen margen lants leggende buijten de Oostpoort die gebruijct zijn geweest bij eenen
Wouter Huijbrechtsz. waterlander, tsiaers om £ 152 mettet bouwhuijs. Dan alsoe de zelve gecoft zijn
bij Claes Jacobsz. Moeijt als int voorsz. register folio 12 verso. Dus hijer alleenlick memorie ende
anders nijet.
Folio 119.
Vranck Harpersz. heeft gebruijct omtrent ses margen lants, tsiaers om £ 48. De welcke bij Sebastijaen
Sijmonsz. corencoper beleent zijn als int voorsz. register folio 38. Dus hijer memorie.
Adam Pietersz. lijndraijer heeft bewoont zeecker huijsken bijde Oostpoort aen convent, tsiaers om £ 9.
Dan alsoe tzelve bij mijn heeren de burgemeesters ende regeerders der stede van Delft ten behouve
vande armen aengeslegen is. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Maertgen Courten heeft gebruijct een cleijn boomgaertken bij de Oostpoort tegens tconvent over,
tsiaers om £ 8-10-00. Twelck een beleent was bij Cors Arijensz. brouwer ende naemaels bijden zelven
gecoft als int voorsz. register folio 32. Dus hijer memorije ende anders nijet.
4e somma van alle de innecoemen van St. Agnieten convent £ 1.149-04-00.
Folio 120 is ledig.
Folio 121.
Ander ontfanck vande guederen ende innecommen vande convente van Ste. Barberen.
Eerst van lantpachten.
Poortlant.
Jan Willemsz. brouwer inde Croon heeft gebruijct vijff margen poortlants buijten de Rotterdamsche
poorte, tsiaers om £ 101-05-00. De welcke beleent zijn bij Joost Jansz. corencoper als int register
vande verpandinge folio 162. Dus hijer alleenlick memorie.
Pieter Cornelisz. brouwer inden Aecker heeft gebruijct drije margen poortlants, tsiaers om £ 63. De
welcke bij den zelven Pieter Cornelisz. beleent zijn als int voorsz. register folio 41 verso. Dus hijer
alleenlick memorie.
Adriaen Jansz. molenaer heeft gebruijct derdalff margen poortlants, tsiaers om £ 46-05-00. De welcke
beleent zijn bij Maritgen Anthonis weduwe wijlen Dirck Jansz. Verburch als int voorsz. register folio
152 voorsz. Dus hijer alleenlick memorie.
Walich Pietersz. molenaer heeft gebruijct anderhalff margen poortlants, tsiaers om £ 18. De welcke
beleent zijn bij Maritgen Duijst als dat voorsz. register folio 151. Dus hijer memorie.
Folio 122.
Maritgen Duijst brouster inde Ham heeft gebruijct vijer margen poortlants, tsiaers om £ 52. De welcke
bij de zelve Maritgen beleent zijn als int voorsz. register folio 151. Dus hijer memorie.
Vrijenban.
Gerrit Huijgensz. op de Schije heeft gebruijct 2½ margen lants inden Vrijenban leggende gemeen met
St. Aechten convent. Over t3e 5e jaer om £ 17-10-00.
Den zelven heeft noch gebruijct thijen margen gelegen in Abtsrecht. Over t3 e 7e jaer om £ 45.
Schieveen.
Cornelis Cornelisz. op Ackersdijck heeft gecoft het hoeij van 4 margen 2 hont lants, eertijts gebruijct bij
Neeltgen, Heijn Harmansz. weduwe, de roock om £ 2. Comt over 4½ roocken £ 9. Bij de rolle vande
verpachtinge folio 13.
Poldervaert.
Neeltge Gerrits weduwe wijlen Arijen Jorisz. heeft gebruijct twee margen een hont lants. Over t4 e 5e
jaer om £ 12.
Ketel.
Cornelis Pietersz. Swijngel eertijts Jacob Harrich, heeft gebruijct vijff margen lants over t1 e 7e jaer om
£ 21. Bij de voorsz. rolle folio 10 verso.
Kanttekening: Eerst 7e jaer.

Adriaen Jorisz. Joncxsten heeft gebruijct twee margen vijff hont lants. Over t2 e 5e jaer om £ 13.
Folio 123.
Pieter Cornelisz. Verheul heeft gebruijct twee margen gelegen int Nijeuwelant vande Ketel. Over t3 e 7e
jaer om £ 12.
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Wouter Aertsz. snijder inde Ketel heeft in erffpacht een zeecker erff daer huijskens opstaen, te betalen
inde 12 nachten tsiaers 6 st.
Jeronimus Gijsbrechtsz. heeft in erffpacht een erff groot 17 roeden om 28 st. tsiaers. Dan alsoe de
selve overleden is sonder ijet achter te laeten. Dus hijer als rest de annis ’78, ’79 ende ’80 de somme
van £ 4-04-00.
Kanttekening: Zij dit erff als vervallen deur de wanbetalinge weder angeslagen ten behouve vande gemene sake.

Joris Florisz. heeft en erfpacht een werff ende hoffstede met ontrent 2½ hont lants, verschijnende
Magdalena, tsiaers om £ 6.
Joris Florisz. voorsz. heeft gebruijct achter de voornoemde werff drije margen lants. Over t3 e 7e jaer
om £ 10.
Gerrit Jansz. Vercroft heeft in erffpacht een werff groot omtrent twee hont lants gelegen aende
Schijedamsche wech verschijnende Magdalena, tsiaers om £ 4.
Folio 124.
Harrickpolder.
De voorsz. Gerrit Jansz. heeft gebruijct drije margen achter de voornoemde werff. Over t3 e 7e jaer om
£ 18.
Gillis Gerritsz. ende Dirck Jansz. hebben in huijer genomen drije margen drije hont lants bij de Hooghe
brugghe inde Harrichpolder, mits dat zij tselffde zullen moegen saeijen ende drije jaeren dreijs
opleveren, tsiaers om £ 15-10-00. Comt hijer over tderde 7e jaer bij desen rendant ontfangen de
voorsz. £ 15-10-00.
Crijn Cornelisz. heeft gebruijct inde Harrick polder dordalff margen lants ende int Nijeuwelant bij
Spirincxhouck vijerdalff margen. Over t3e 7e jaer om £ 27.
tNijeuwelant.
Pieter Cornelisz. Verheul heeft gebruijct drije margen gelegen int Nijeuwelant aende Schijedamschen
dijck bij Spirincxhouck. Over t3e 7e jaer om £ 18.
Tijelman Oom tot Schijedam heeft gebruijct 2½ margen. Over t4e 7e jaer om £ 12.
Kanttekening: Zijnde conditiën van dese verpachtinge ter naester rekeninge uijtgedruct.

Arijen Willemsz. tNaentgen (=Maentgen) tot Schijedam heeft gebruijct vijer margen lants. Over t4 e 5e
jaer om £ 22.
Folio 125.
West Abtspolder.
Adriaen Gerritsz. smit heeft gebruijct drije margen vijfftalff hont lants. Over t4 e 7e jaer om £ 15.
sGravelant.
Willem Jorisz., nu Pieter Crijnsz. heeft gebruijct in sGravelant inde Ketel anderhalff margen. Over t2 e
7e jaer om £ 7-10-00.
Willem Aertsz. heeft gebruijct anderhalff margen lants, tsiaers om £ 9. De welcke bij die van
Schijedam beleent zijn als int voorsz. register folio 240. Dus hijer memorie.
Cornelis Pietersz. alias slimme Neel, nu Jan Cornelisz. jonge Listigen heeft in erffpacht in sGravelant
bij de stadt, een boomgaert die nu affgehouden is. Noch een coelthuijn ende bleijckvelt, tsamen groot
ontrent eene margen, verschijnende Martina, tsiaers om 12.
Eelant Arijensz. tot Schijedam heeft gebruijct achter de voorsz. boomgaert sestijen hont lants, tsiaers
om £ 37. De welcke gecoft zijn bij Cornelis Pietersz. ende Mees Gerritsz. als folio 229 verso. Dus hijer
nijet.
Folio 126.
Hoghenban.
Hillebrant Matheeusz. heeft gebruijct 15 margen ende in Oudt Mathenes 2½ margen, den hoop tsiaers
om £ 126. Daervan de voorsz. 15 margen beleent zijn bij die van Schijedam als int voorsz. register
folio 240 verso. Dus hijer alleenlick memorie.
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Ende de voorsz. 2½ margen zijn gecoft bij Barent Pietersz. als int voorsz. register folio 224 verso. Dus
hijer nijet.
Oudt Mathenes.
Claes van Beveren heeft gebruijct inde polder van Oudt Mathenes 2½ margen lants tsiaers om £ 1510-00. De welcke gecoft zijn bij Adriaen Duijst als int voorsz. register folijo 244. Dus hijer nijet.
Claes Adriaensz. Weij heeft gebruijct 2½ margen ende noch 7½ margen den hoop tsiaers om £ 70. De
welcke gecoft zijn bij Cornelis Jacobsz. Fabrij als int voorsz. register folio 231. Dus hijer nijet.
Adriaen Jaspersz. heeft gebruijct een werff met 3 margen 4 hont lants tsiaers om £ 20. De welcke
beleent zijn bij die van Schijedam als int voorsz. register folio 240 verso. Dus hijer memorie.
Het ambacht van Oudt Mathenes heeft in erffpacht een stucke lants aldaer gelegen, tsiaers om £ 3.
Folio 127.
Schoonderloo.
Cornelis Dircksz. Slim heeft gebruijct drije margen lants. Over tleste 5 e jaer om £ 24.
Vlaerdinghen.
Willem Adriaensz. schoudt Holij heeft gebruijct inde Holijerhoucksche polder zeven margen vijer hont
lants. Over t3e 7e jaer om £ 36-06-06.
Den zelven heeft noch gebruijct thijen hont lants. Over t3e 7e jaer om £ 5.
Willem Meesz. heeft gebruijct inde stede vrijheijt van Vlaerdingen aende Pladtvoetsevaert een caede.
Over t2e 7e jaer om 24 st.
Tconvent van Nazaret binnen Leijden heeft gebruijct acht hont lants gelegen inde vrijheijt van
Vlaerdingen, tsiaers om £ 10. De welcke gecoft zijn bij Adriaen Dircksz. als int voorsz. register folio
223. Dus hijer nijet.
Claes Jansz. Vercroft heeft gebruijct inde Hoochstadtse polder aende Groenewecht acht hont lants.
Over t3e 7e jaer om £ 5-10-00.
Maerten Jacobsz. heeft gebruijct inde Brouck polder dordalff margen lants. Over t4 e 7e jaer om £ 6-0500.
Folio 128.
Crijn Dircksz. Verhoren heeft gebruijct vijerdalff margen. Over t4 e 7e jaer om £ 8-15-00.
Pieter Crijnsz. heeft gebruijct vijerdalff margen lants. Over t4 e 7e haer om £ 8-15-00.
Adriaen Duijst van Santen heeft in erffpacht 20 margen lants gelegen in Spadelant, tsiaers om £ 7-1000.
Maeslant.
Maertgen Vrancken weduwe wijlen Michiel Jaspersz. betaelt van zeecker lant gelegen in Zuijtmaeslant
een erffpacht van £ 4-17-06.
Lenert Jorisz. bouman betaelt van zeecker lant mede aldaer gelegen een erffpacht, verschijnende
Martinij £ 0-37-06.
Jacob Jan Vrijesen heeft gebruijct inde Zuijtbuijrt van Maeslant drije margen lants. Over t2e 7e jaer om
£ 9.
Willem Aertsz. heeft gebruijct inde Binnen polder van Zuijtmaeslant int Brede weer, anderhalff margen
lants. Over t2e 7e jaer om £ 9-10-00.
Folio 129.
Pieter Willemsz. heeft gebruijct inde Binne ende Buijten polder twaelff margen vijer hont lants. Over
t4e 5e jaer om £ 54.
Pieter Aertsz. Aelman heeft gebruijct ses margen vijer hont inde Sluijspolder. Over t4 e 5e jaer van £
42.
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Jan Jansz. Verhouff, nu Joost Foppesz. heeft gebruijct 6 margen lants. Over t4e 7e jaer om £ 28.
Laurens Fransz. heeft gebruijct in Foppen polder aende cleijne sluijs vlijet vijff margen lants. Over t2 e
7e jaer om £ 13 ende een cappoen.
Jan Lenertsz., nu Jacob Willemsz. ende Ghijsbrecht Huijbrechtsz. hebben gebruijct inde Dijckpolder
aenden steenen dijck ses margen lants. Over t2e 7e jaer om £ 39 ende een lam.
Jacob Willemsz. voorsz. heeft gebruijct twee margen lants mede aldaer. Over t2 e 7e jaer om £ 8-1000.
Folio 130.
Pieter Leendertsz. heeft gebruijct zeven margen een hont lants. Over t4 e 5e jaer om £ 35-16-08.
Jacob Willemsz. voorsz. heeft gebruijct achtalff margen lants. Over tleste 5 e jaer om £ 31-17-06.
Maerten Dircksz. heeft gebruijct ses margen twee hont lants. Over tleste 5 e jaer om £ 18.
Cornelis Cornelisz. Thouw, nu Lenert Philipsz. bailliu ende Pieter IJsbrantsz. hebben gebruijct inde
Oude Campse polder aende Burgerwech ses margen lants. Over t1 e 7e jaer om £ 40. Bijde rolle vande
verpachtinge folio 9.
Lenert Vrijesen heeft gebruijct inde voorsz. polder thijen margen lants, tsiaers om £ 72. De welcke
beleent zijn bij Adriaen Jansz. van der Meer cum socijs als int voorscreven register folio 56. Dus hijer
memorie.
Jacob Cornelisz. Wominckman heeft gebruijct ses margen lants, tsiaers om £ 36. De welcke beleent
zijn bij Mr. Arent van der Meer als int voorsz. register folio 43 verso. Dus hijer memorie.
Folio 131.
Hodenpijl.
Willem Jansz. Pethijn heeft gebruijct twee margen lants op doude pacht om £ 12.
Woutharnes.
Cornelis Arijensz. heeft gebruijct twee margen 4½ hont lants op doude pacht om £ 18.
Monster.
Cornelis Doesz. heeft gebruijct in Monster aende Merijendijck vijer margen lants. Over t1 e 7e jaer om £
24. Bij de rolle vande verpachtinge folio 8.
Pieter Cornelisz. opt Vuijthoff, nu Dirck Gijsbrechtsz. Potter van der Loo heeft gebruijct drije margen
lants. Over t1e 7e jaer om £ 13-10-00. Bij de rolle voorsz. folio 12.
Rijswijck.
Dirck Pietersz. heeft gebruijct 20 margen ende twee hont lants inde Rijswijckerhoucksche polder, waer
van vijer margen teelant ende de reste weijlant. Is over tderde 7 e jaer om £ 110.
Folio 132.
Lenert Pietersz. heeft gebruijct negen margen drije hont lants inde Broucksche polder bijde Nijeuwe
Tolbrugge. Over t3e 7e jaer om £ 47-10-00.
Willem Willemsz. Croon ende Arent Jansz. bruijcken acht margen lants inden Oude Brouckpolder.
Over t4e 7e jaer om £ £ 42.
Het ambacht van Schieveen betaelt jaerlicx vande Zwetcaede een erffpacht, verschijnende
Valckenburger marct £ 8-05-00.
Prima somma £ 1.018-05-08.
Ander ontfanck van huijsen.
Van alle de verhuijerde huijskens dese convente competerende volgende de reeckeninge van desen
rentens predecesseur. En heeft desen rendant nijet ontfangen. Soe dezelve bij mijn heeren de
burgemeesters ende regeerders der stede van Delft aengeslagen zijn mette restanten van dijen ten
behouve vande Heijlige Geestarmen der voorsz. stede. Dus hijer daer van alleenliken memorie ende
anders nijet.
Op te woninge van Joosgen Jan Baecken inde Lijer een jaerlicxe erffrente, verschijnende 18 Julij van
£ 3-15-00.
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2e somma £ 3-15-00.
Folio 133.
Ander ontfanck van losrenten.
Vande twee partijen losrenthen elcx van £ 18 tsiaers, mitsgaders noch £ 3 tsiaers spreeckende op de
stad van Delft ende vande losrente van £ 6 tsiaers opt clooster van Eemsteijn buijten Dordrecht,
daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 81.
Ander ontfanck van huijsrenten.
Upt huijs ende brouwerije van Dirck Vincentsz. brouwer staende inde Hijpolitus buijrt een jaerlicxe
rente van 30 st., verschijnende Alreheijligen. De welcke mette navolgende rente beleent zijn Pieter
Pietersz. Bom int Schaeck als int voorsz. register folio 58. Dus hijer memorie.
Noch up tselve huijs een rente van £ 3 tsiaers, verschijnende Kersmisse. De welcke beleent zijn bij
Pieter Pietersz. Bom voorsz. folio ut supra. Dus hier memorie.
Upt huijs ende erve van Rochus Cornelisz. mandemaicker staende aende noortzijde vande Geerwech
een rente van £ 18 tsiaers, verschijnende Alderheijligen. De welcke beleent zijn bij Jochum Cornelisz.
mandemaicker cum socijs als int voorscreven register folio 201. Dus hijer memorie.
Folio 134.
Upt huijs ende erve van Crijn Gijsbrechtsz. den Ridder mede staende aaende noortzijde vande
Gerewecht, verschijnende Bamis, tsiaers £ 0-37-06.
Upt huijs vande weduwe van Cornelis Cornelisz. Snaphaen mede staende als voren een rente van £
0-07-06, verschijnende Alreheijligen. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende
ter somme van £ 0-22-06.
Op de turffschuijer van Beuckel Aelbrechtsz. brouwer staende aende voornoemde noortzijde een
rente, verschijnende Meij ende Sanctorium van £ 2.
Upt huijs ende erve van Wouter Harmansz. staende int Noorteijnde bijde Haechpoort, verschijnende
Bavonis een rente van £ 0-32-06.
Upt huijs ende erve van Pieter Suick staende opden houck vande Molslaen een rente van 15 st.
tsiaers, verschijnende Alreheijligen. Daer van noch resteren ende onbetaelt zijn de jaeren ’78, ’79
ende ’80. Belopende £ 2-05-00, tzedert bij desen rendant ontfangen £ 2-05-00.
Folio 135.
Opt huijs ende erve van Maertgen Jan van Oosten ende plach te staen buijten de Watersloot een
rente van £ 2-00-06 tsiaers, verschijnende deen helft Meij ende dander helft Alreheijligen. Dan alsoe
tzelve gemeen leijt int Bolwerck, dus hijer nijet.
Opt huijs ende erve van Baertge Cors mede gestaen hebbende buijten de Watersloet inde
Coendersteech een rente van 27 st. tsiaers. Dan alsoe tzelve huijsken doerde voirleden opirloge
mede affgebrant is, dus hijer nijet.
Opt huijs ende erve van Dirck Cornelisz. ende Ghijsbrecht Adriaensz. mede gestaen hebbende buijten
de Rotterdamsche poorte een rente van vijer goutguldens tsiaers, verschijnende Meij ende plach te
betalen met £ 5. Dan en is hijer van bij desen rendant om gelijcke redenen alsvoren nijet ontfangen.
Dus hijer nijet.
3e somma £ 7-17-00.
Ander ontfanck van lijffrenten.
Vande lijffrenten dese covente competerende op diversche steden ende particulier persoonen, zijn bij
de conventualen zelver ontfanghen ende werden haer van haer jaerlicxe alimentatie affgetrocken als
in voirgaende reeckening de annis 1578 ende ’79 folio 180 et ultra. Dus hijer alleenlick memorie ende
anders niet.
Folio 136.
5e somma van alle incommen van St. Barbaren convent £ 1.029-15-08.
Folio 137.
Ander ontfanck vande guederen ende innecommen vande convent van Conincxvelt buijten der
stede van Delft.
Eerst van lantpachten in Pijnaecker.
Claes Dircksz. cuijper bruijct zeven margen lants. Over t3 e 8e jaer om £ 35.
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Crijn Cornelisz. opte Hooch heeft gebruijct vijff margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 23-10-00.
Jan Aertsz. heeft gebruijct vijer margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 19-10-00.
Opt Veen inde Hoogheveen ende Nootdorp.
Arent Cornelisz. ende Arris Arrisz. hebben gebruijct neghen margen tsiaers om £ 54. De welcke
beleent zijn bij Frans Matheeusz. brouwer als int voorsz. register folio 66. Dus hijer memorie.
Huijch Huijgensz. van Rijck de jonge ende Jacob Jacobsz. in de trapmolen hebben gebruijct zeven
margen lants. Over t3e 7e jaer om £ 42.
Dirck Jacobsz. heeft gebruijct acht margen lants. Over t4 e 74 jaer om £ 27.
Lenert Claesz. Chijs heeft gebruijct de helft van negen margen. Over tderde 7 e jaer om £ 22-10-00.
Folio 138.
Adriaen Jacobsz. heeft gebruijct de wederhelft vande voorsz. negen margen. Over t3 e 7e jaer om £ 2210-00.
Cornelis Jacobsz. alijas Broer inde plaets van Pieter Sijmonsz. heeft in huijer genomen acht margen
lants voorden tijt van zeven jaeren, ingaende anno ’78, tsiaers om £ 40. Waer van bij desen rendants
voorsaet ontfangen is de somme van £ 28-16-00 op rekening vant eerste 7e jaer. Dan alsoe de selve
naemales beleent zijn bij Frans Matheusz. brouwer als int voorsz. register folio 166 verso. Dus hijer
memorie.
Ouderschie.
Jacob Jansz. heeft gebruijct twee margen tsiaers om £ 14-05-00. De welcke beleent zijn bij de
magistraet van Schijedam als int voorsz. register vande verpandinge folio 240 verso. Dus hijer
memorie.
Gerrit Adriaensz. van der Meer heeft gebruijct ses margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 18.
Ketelambacht.
Cornelis Jacobsz., nu Cornelis Pietersz. heeft gebruijct de helft van zeven margen lants. Over t3 e 8e
jaer om £ 7.
Dammas Jansz. heeft gebruijct de wederhelft vande voorsz. zeven margen. Over t2 e 7e jaer om £ 10.
Folio 139.
Joost Jorisz. Post heeft gebruijct 13 margen, tsiaers om £ 66. De welcke beleent zijn bij die van
Schijdam als int voorsz. register folio 241. Dus hijer memorie.
Cornelis Florisz. heeft gebruijct acht margen. Over t1 e 7e jaer om £ 36.
Blijckende bijde rolle vande verpachtinge folio 10 verso.
Bij thuijs te Spaengne.
Lenert Cornelisz. Casteleijns weduwe heeft gebruijct 3½ margen, wesende de helft van zeven
margen, tsiaers om £ 21. De welcke bij die van Schijedam beleent zijn als int voorsz. register folio 240
verso. Dus hijer memorie.
Vlaerdinghe.
Jan Jacobsz. waterlander heeft gebruijct veerthien margen lants. Over tleste 5 e jaer om £ 38.
Pieter Lenertsz. heeft gebruijct vijff margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 27.
Lenert Adriaensz. heeft gebruijct drije margen. Over t4 e 5e jaer om £ 9-15-00.
Folio 140.
Willem Osijersz. heeft gebruijct acht margen lants. Over t4 e 5e jaer om £ 26.
Lenert Lenertsz. tJonck heeft in huijer genomen thijendalff margen, wesende de helft van negenthijen
margen, gelegen in Holijerhouck voor de tijt van zeven jaeren, ingaende metten jaere ’78, tsiaers om £
57-15-00. Ende aengaende de timmmeraege die hij opt selve lant timmeren zal, zoe hij met Cornelis
Pietersz. Beaumont accordeert, zal tvoorsz. convent tselffde aenvaerden opt accoerdt met Cornelis
Pietersz. gemaect naer dexpiratie vande huijer. Comt hijer over t3 e 7e jaer de voorsz. £ 57-15-00.
Souteveen ende ten Dorp.
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Cors Jacobsz. weduwe heeft gebruijct thijen margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 30.
Jacob Cornelisz. ende Claes Harmansz. hebben gebruijct vijff margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 30.
Jacob Cornelisz. voorsz. heeft gebruijct vijftalff margen lants. Over t4 e 7e jaer om £ 25.
Claes Jansz. alias Claes Janne Ghijsen heeft gebruijct een halff margen gemeen in een camp van ses
margen in Hodenpijl. Over t2e 7e jaer om £ 3.
Folio 141.
Maeslant.
Jan Alewijnsz. heeft gebruijct drije margen lants. Over tderde 7 e jaer om £ 12.
Maerten Dirck heeft gebruijct dordalff margen gemeen mette voorsz. drije margen. Over tleste 5 e jaer
om £ 7-10-00.
Thijelman Fransz. weduwe heeft gebruijct drije margen lants. Over t4 e 5e jaer om £ 13-10-00.
Maerten Dircksz. heeft gebruijct ses margen. Over tleste 5e jaer om £ 30.
Schipluijde.
Jan Aertsz. ende Gerrit Jansz. wijelmaicker hebben gebruijct achtalff margen lants. Over t3 e 7e jaer
om £ 27.
Thomas Pietersz. heeft gebruijct twee margen vijer hont lants. Over t2 e 5e jaer om £ 12.
Adriaen Cornelisz. buijerman heeft gebruijct drije margen anderhalf hont lants. Over t3 e 7e jaer om £
11-10-00.
Naeltwijck.
Pieter Joosten weduwe heeft gebruijct een halff margen lants, int meten bevonden groot vijer hont,
leggende verheelt aent lant vant capittel tot Naeltwijck. Over t3e 7e jaer om 24 st.
Folio 142.
sGravesande.
Jochum Pietersz., nu Fop Lenertsz. heeft gebruijct ses margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 25-10-00.
Arent Jansz. ende Cornelis Willemsz. hebben gebruijct drije margen geestlant leggende inde Groote
Geestthiende omtrent den Oudendijck. Over t2 e 7e jaer om £ 6.
Adriaen Joosten heeft gebruijct negen margen 5½ hont in Santambacht. Over t4 e 7e jaer om £ 39.
Lenert Aertsz. Poortman heeft gebruijct drije margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 3.
Jan Jobsz. in de plaets van Gerrit Jobsz. heeft gebruijct twee hont lants. Over t1 e 7e jaer om 24 st.
Bij de rolle vande verpachtinge folio 12.
Jan Pietersz. heeft gebruijct drije margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 12.
Monster.
Philips Jaspersz. heeft gebruijct vijer margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 6.
Folio 143.
Lenert Cornelisz. Coppert heeft gebruijct thijen margen, wesende de helft van 20 margen, tsiaers om £
70. De welcke beleent zijn bij Evert Dircksz. pontgaerder als int voorsz. register folio 65. Dus hijer
alleenlick memorie.
Joris Meesz. heeft gebruijct twee margen. Over 1 e7e jaer om £ 6-10-00.
Bij de rolle vande verpachtinge folio 9 verso.
Wateringe.
Pouwels van Beresteijn vuijt den naem van Maritgen Duijst heeft gebruijct drije margen. Over t5e 7e
jaer om £ 10-10-00.
Adriaen Willemsz. als getrout hebbende de weduwe van Wiggher Vranckensz. heeft gebruijct ses
margen lants. Over t2e 7e jaer om £ 33.
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Adriaen Willemsz. voorsz. heeft gebruijct noch drije margen. Over t2 e 7e jaer om £ 16-10-00.
De voorsz. Adriaen Willemsz. heeft noch gebruijct zevendalff margen, wesende de helft van derthien
margen. Over t2e 7e jaer om £ 39.
Bastiaen Sijmonsz. heeft gebruijct drije margen lants. Over tvijerde 7 e jaer om £ 18.
Folio 144.
Rijswijck.
Vranck Pietersz. heeft gebruijct vijff margen tsiaers om £ 30. De welcke beleent zijn bij Pieter Dircksz.
vleijshouwer als int voorsz. register van de verpandingen folio 22. Dus hijer alleenlick memorie.
Heijndrick Vranckensz. heeft gebruijct negen margen tsiaers om £ 40-10-00. De welcke beleent zijn bij
Cornelis van Soutelande folio 42 verso. Dus hijer memorie.
Claes Cornelisz. School heeft gebruijct drije margen, tsiaers om £ 11. De welcke belenet zijn bij Claes
Woutersz. van der Burch als int voorsz. register folio 187. Dus hier memorie.
Cornelis Jan Beuckelsz., nu zijn erffgenamen hebben gebruijct drije margen lants, tsiaers om £ 24. De
welcke bij de zelve erffgenamen beleent zijn als int voorsz. register folio 193. Dus hijer memorie.
Vranck Pietersz. voorsz. heeft gebruijct vijftalff margen lants, tsiaers om £ 27. De welcke beleent zijn
bij Pieter Dircxz. vleijshouder als int voorscreven register folijo 22. Dus hijer memorie.
Folio 145.
Jacob Cornelisz. Noortlander heeft gebruijct anderhalff marghen lants. Over t3e 7e jaer om £ 12.
Soeterwoude in Tegelrebrouck
Barent Pietersz. ende Sijer Jansz. hebben gebruijct elff margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 33.
Voorschoten.
Tonis Maertsz. heeft gebruijct vijerdalff margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 11.
Willem Claesz. heeft gebruijct een stucxken geestlant groot 80 gaerden. Over t2 e 6e jaer om 35 st.
Jan Adriaensz. ende Claes Cornelisz. Rhijn hebben gebruijct 10 margen. Over t3 e 7e jaer om £ 28.
Vrijenban op Schie.
Gerrit Jansz. heeft gebruijct ses margen tsiaers om £ 42. De welcke beleent zijn bij Huijch ende Bruijn
Jacobsz. als int voorsz. register folio 24 verso. Dus hijer memorie.
Jacob Jacobsz. inde plaets van Mees Aertsz. heeft gebruijct ses margen, tsiaers om £ 26-05-00
welcke bijde voorsz. Huijch ende Bruijn Jacobsz. beleent zijn folio ut supra. Dus hijer memorie.
Claes Gerritsz. van Dijck heeft gebruijct vijer margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 14-10-00.
Crijn Jansz. van Dijck heeft gebruijct 12 margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 54.
Folio 146.
Crijn Jansz. van Dijck heeft gebruijct 12 margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 54.
Claes Gerritsz. voorscreven heeft gebruijct vijer margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 14-10-00.
Delffgaeu ende Vrijenban.
Cornelis Willemsz. van Sassen heeft gebruijct negen margen, tsiaers om £ 57-15-00. De welcke
beleent zijn bij Dirck Willemsz. Brasser als int voorsz. register folio 53 verso. Dus hijer memorie.
Lenert Claesz. heeft gebruijct zeven margen, tsiaers om £ 42-15-00. De welcke beleent zijn bij Govert
Pietersz. Beaumont als int voorsz. register dolio 125. Dus hijer memorie.
Pieter Philipsz. heeft gebruijct ses margen, tsiaers om £ 45. De welcke beleent zijn bij Lenert Claesz.
als int voorsz. register folio 36. Dus hijer memorie.
Lenert Claesz. heeft noch gebruijct vijff margen, tsiaers om £ 36-15-00. De welcke bij den zelven
beleent zijn als int voorscreven register folijo 36. Dus hijer memorie.
Folio 147.
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Frans Aertsz. ende Walich Pietersz. molenaers hebben gebruijct op doude pacht ses margen, tsiaers
om £ 51. De welcke beleent zijn bij Huijch ende Bruijn Jacobsz. als int voorsz. register folio 24 verso.
Dus hijer memorie.
Adriaen Jansz. opte Overgaeu heeft gebruijct zeven margen, tsiaers om £ 42. De welcke bij den
selven beleent zijn als int voorscreven register vande verpandinge folijo 207. Dus hijer memorie.
Claes Dircksz. Overvest heeft gebruijct vijer margen ende noch elftalff hont lants. Over t3 e 7e jaer om £
24.
Cornelis Willemsz. van Sassen heeft gebruijct drije margen anderhall hont lants. Over t3 e 7e jaer om £
14-01-06.
Den zelven noch sestalff margen, tsiaers om £ 30-10-00. De welcke beleent zijn bij Heijndrick
Cornelisz. inde Drije Croonen als int voorsz. register folio 34. Dus hijer memorie.
Arent Thou Jacobsz. heeft gebruijct elftalff margen lants. Over t3e 8e jaer om £ 57.
Folio 148.
Dirck Barentsz. heeft gebruijct drije margen lants. Over tderde 8 e jaer £ 15.
Jan Dirck Wille heeft gebruijct zeven hont lants, gelegen int Hoff van Delff int houfslach van Pijnacker.
Over t3e 7e jaer om £ 3.
Jan Philipsz. heeft gebruijct ses margen vijer hont, tsiaers om £ 45. De welcke bij Garrebrant de smit
cum socijs als int voorscreven register folio 335. Dus hijer memorie.
Dirck Claesz. heeft gebruijct drije margen, tsiaers om £ 22. De welcke beleent zijn bij Lenert Gerritsz.
ende Vranck Joosten als transport hebbende van Joris Claesz. als int voorsz. register folio (niets
ingevuld). Dus hijer memorie.
Maeslant.
Tconvent van St. Ursulen heeft wel eertijts gebruijct volgende de reeckeninge van Heijndrick
Vranckensz. van Dijemen drije margen van dese convente, gelegen in Vrijenban buijten de Koepoorte,
gemeen met des voorsz. St. Ursulen landen. Dan alsoe men nijet en wiste in wat weer oft met hoeveel
margen die voorsz. drije margen gemeen leggen, soe zijn die van Conincxvelt anno ’70 overcoemen
ende geaccordeert met die van St. Ursulen dat zij inde plaetse vande voorsz. drije margen hebben
ende behouden souden zeeckere andere drije margen, wesende de helft van ses margen, leggende
gemeen met tconvent van St. Aechten inden banne van Maeslant, dije alsdoen gebruijct worden bij
eenen Joris Jorisz., nu Adriaen Cornelisz. zijn nasaet, tsiaers om £ 21. Daer van noch resteren de
jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 63. Rest ’78, ’79 ende ’80.
Kanttekening: Zij dese restanten eerstdaechs geïnnet ende daervan ter naester rekeninge verantwoort zonder langer vertreck.

Folio 149.
In Abtswoude.
Cornelis Vranckensz. heeft gebruijct sestalff margen, tsiaers om £ 33. De welcke beleent zijn bij Jacob
Adriaensz. brouwer als int voorsz. register folijo 6. Dus hijer memorie.
Willem Adriaensz. op Schije heeft gebruijct elff margen, tsiaers om £ 77. De welcke beleent zijn bij Jan
Fransz. cum socijs als int voorsz. register folio 202 verso. Dus hijer memorie.
Kanttekening: Zij verdacht dat dese landen jegens 10 margen ende naer advenant van £ 60 tsiaers in pantschap genoemen is.

Jacob Dircksz. Wagenaer heeft gebruijct vijerdalff margen. Over t3 e 8e jaer om £ 20.\
De weduwe van Pieter Cornelisz. van Crimpen heeft gebruijct ses margen een hont, tsiaers om £ 5210-00. De welcke beleent zijn bij Huijch ende Bruijn Jacobsz. als int voorsz. register folio 24 verso.
Dus hijer memorie.
Folio 150.
Cornelis Vranckensz. voorsz. heeft noch gebruijct 5½ margen, tsiaers om £ 34-10-00. De welcke eerst
beleent ende naemaels gecoft zijn bij Claes Adriaensz. int Dubbelde Cruijs als int voorsz. register folio
4. Dus hijer nijet.
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Cornelis Woutersz. van der Burch heeft gebruijct 2 margen, tsiaers om £ 13-10-00. De welcke beleent
ende naemaels gecoft zijn bij David Jansz. brouwer als int voorsz. register folio 14. Dus hijer memorie
ende anders nijet.
Cornelis Vranckensz. heeft gebruijct anderhalf margen, tsiaers om £ 10-06-03. De welcke beleent zijn
bij Jacob Adriaensz. brouwer als int voorsz. register vande verpandinge folio 6. Dus hijer memorie.
Cornelis Dammasz. heeft gebruijct zeven margen. Over t3 e 7e jaer om £ 31-10-00.
Cornelis Dirck Aertsz. weduwe opte Schije heeft gebruijct vijerdalff margen, tsiaers om £ 24. De
welcke beleent zijn bij Huijch ende Bruijn Jacobsz. als int voorsz. register folio 24 verso. Dus hijer
memorie.
Folio 151.
Floris Cornelisz. vleijshouwer heeft gebruijct vijer margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 18.
De weduwe van Jan Dircksz. onder de Perenboom heeft gebruijct een margen metten huijse daer op
staende, tsiaers om £ 11-05-00. De welcke beleent zijn bij Lenert Claesz. als int register vande
verpondinge daer van inde Camer vande Reeckeninge gehouden folio 36. Dus hijer memorie.
Cloostermade inde polder voor Dijcxhoorn.
Gerrit Jansz. heeft gebruijct 14 hont 40 gaerden, tsiaers om £ 18. De welcke beleent zijn bij Jacob
Adriaen Bruijnsz. als int voorsz. register folio 40 verso. Dus hijer memorie.
Heijndrick Vranckesz. heeft gebruijct 14 hont 45 gaerden, tsiaers om £ 12. De welckew beleent zijn bij
Govert Willemsz. Brasser als int voorsz. register folio 70 verso. Dus hijer memorie.
De zelve noch 10 hont 15 gaerden, tsiaers om £ 10. De welcke beleent zijn alsvoren. Dus hijer
memorie.
Folio 152.
De zelve noch vijerdalff margen tsiaers om £ 18. De welcke beleent zijn bijden zelven als int voorsz.
register folio ut supra. Dus hijer memorie.
Gerrit Jansz. noch drije margen tsiaers om £ 22-10-00. De welcke beleent zijn bij Jacob Arijen
Bruijnsz. als int voorsz. register folio 40. Dus hijer memorie.
Cors Heijndricksz. heeft gebruijct ses margen tsiaers om £ 43-10-00. De welcke beleent zijn bij Huijch
ende Bruijn Jacobsz. als int voorsz. register folio 24. Dus hijer memorie.
Wouter Dammasz. heeft gebruijct ses margen tsiaers om £ 39. Die bij den zelven alsvoren beleent
zijn. Dus hijer memorie.
Cornelis Jan Beuckelsz. heeft gebruijct derdalff margen tsiaers om £ 19-10-00. De welcke bij zijne
erffgenaemen belenet zijn als int voorsz. register folio 193. Dus hijer memorie.
Heijndrick Vranckesz. heeft gebruijct vijff margen vijff hont tsiaers om £ 39. De welcke beleent zijn bij
Govert Willemsz. Brasser als int voorscreven register folijo 70 verso. Dus hijer memorie.
Folio 153.
Adriaen Jacobsz. Brusert heeft gebruijct drije margen tsiaers om £ 21-15-00. De welcke beleent zijn bij
Huijch ende Bruijn Jacobsz. als int voorsz. register folio 24 verso. Dus hijer memorie. Dan alsoe tselve
tonrecht beleent was, hebben mijn heeren de burgemeesters der stede van Delft ten behouve vande
armen aldaer tzelve aengeslagen ende vercoft aen Cornelis Lambrechtsz. van der Well, volgende
zeeckere generaele resolutie vanden heeren Staten. Bijden welcken alle tgene bijden burgemeesteren
tonrecht ende te veel beleent was, den armen gegeven is. Dus hijer nijet.
Blijckende bij zeeckere acte vande mijn heeren den burgemeesteren van Delft diemen hijer overlevert.
Wouter Dammasz. heeft noch gebruijct negen margen 2 hont 36 gaerden tsiaers om £ 7. De welcke
eerst beleent ende naemals gecoft zijn bij Jan Jacobsz. int Butterhuijs folijo 209. Dus hijer memorie.
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Lenert Cornelisz. als nasaet van Pieter Claesz. heeft gebruijct 15 hont lants tsiaers om £ 19-10-00. De
welcke beleent zijn bij Jacob Adriaensz. brouwer int Truweel als int voorsz. register folio 338 verso.
Dus hijer memorie.
Wouter Dammasz. heeft gebruijct noch drije margen tsiaers om £ 18-15-00. De welcke beleent zijn bij
Huijch ende Bruijn Jacobsz. als int voorsz. register folio 24 verso. Dus hijer memorie.
Folio 154.
De weduwe van Jan Jacobsz. Blanck heeft gebruijct twee margen tsiaers om £ 19 ende zijn nu meer
zeven hont soe de reste affgedolven is ten behouve van tbolwerck aende noortwesthouck der stede
van Delff. De welcke beleent zijn bij joncker Abraham van Almonde als int voorsz. register folijo 147.
Dus hijer memorie.
Wouter Dammasz. heeft noch gebruijct acht margen tsiaers om £ 60. De welcke beleent zijn bij
Maerten Heijnricxz. inde Roos als int voorsz. register folijo 337 verso. Dus hijer memorie.
Adriaen Cornelisz. molenaer heeft gebruijct vijerdalff margen, tsiaers om £ 31-10-00. De welcke
beleent zijn bij Cornelis van Soutelande als int voorsz. register folio 42 verso. Dus hijer memorie.
Cornelis Jan Beuckelsz. heeft gebruijct anderhalff margen tsiaers om £ 10-10-00. De welcke bij zijne
erffgenaemen beleent zijn als int voorsz. register folio 193. Dus hijer memorie.
Heijndrick Vranckensz. heeft gebruijct vijer margen tsiaers om £ 24. De welcke beleent zijn bij Beuckel
van Santen als int voorscreven register folio 49 verso. Dus hijer memorie.
Folio 155.
Adriaen Jacobsz. Brusert heeft gebruijct noch 2 margen 4 hont tsiaers om £ 19-10-00. De welcke
beleent zijn bij Jacob Cornelisz. Moerkercken als int voorsz. register folio 33 verso. Dus hijer memorie.
Lenert Willemsz. opte Hooren heeft gebruijct 4 margen tsiaers om £ 29. De welcke beleent zijn bij
Maerten Heijnricxz. inde Roos als int voorsz. register folijo 36 verso. Dus hijer memorie.
Wouter Dammasz. ende Adriaen Jacobsz. Brusert hebben gebruijct 12 margen tsiaers om £ 90. De
welcke beleent zijn bij Huijch ende Bruijn Jacobsz. als int voorsz. register folio 24 verso. Dus hijer
memorie.
Jan Dircksz. Bugge heeft gebruijct drije margen tsiaers om £ 15. De welcke eerst beleent ende
naemaels gecoft zijn bij Dirck Jansz. Vuijterbrouck folio 190 verso. Dus hijer memorie ende anders
nijet.
Inden Cleijnen Hoff van Delff.
Claes Willemsz. van der Houve heeft gebruijct vijftalff margen lants. Over t3 e 5e jaer om £ 16.
Blijckende bij huijrcedulle van Bodegem diemen hijer overlevert.
Kanttekening: De huijrcedulle hout van 4 margen tot £ 4 de margen. Den rendant verclaert dat hij van Heijnrick Vranckensz.
verstaen heeft dat dit lant geen vier margen ten vollen groot en is. Zij tselve eerstdaechs gedaen meeten ende attestatie vande
groote te naester rekeninge overgebracht.

Wouter Dammasz. ende Heijndrick Vranckensz. hebben gebruijct negendalff margen tsiaers om £ 3610-00. De welcke beleent zijn bij Beuckel van Santen als int voorsz. register folio 49 verso. Dus hijer
memorie.
Folio 156.
Jan Jansz. Cors heeft gebruijct 13 hont lants. Over t2e 7e jaer om £ 6
Cors Thonisz. van Dijck heeft gebruijct ses margen tsiaers om £ 36. De welcke eerst beleent ende
naemaels gecoft zijn bij Adriaen Sijmonsz. ende Heijndrick Aemsz. als int voorsz. register folio 77. Dus
hijer memorie ende anders nijet.
Claes Jacobsz. heeft gebruijct een stucxken lants ontrent vijer roeden lanck ende twee roeden breet,
daer zijn huijsken opgestaen heeft, tsiaers om £ 0-07-06. De welcke eerst beleent ende naemaels
gecoft zijn bij Adriaen Sijmonsz. ende Heijndrick Aemsz. als int voorsz. register folio 77. Dus hijer
memorie ende anders nijet.
Kanttekening: Zoe dese persoenen eerst nijet meer in pantschappe genoemen ende namaels gecoft en hebben dan 6 margen
hofflants die apart gebruijct wort als int voorgaende artikel. Den rendant wort gelast als hier vooren folio 27 verso.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Pieter Claesz. upt Wout heeft gebruijct acht margen tsiaers om £ 45. De welcke beleent zijn bij Dirck
Dircksz. van Santen als int voorsz. register folijo 37. Dus hijer memorie.
Bijden clooster.
Pieter Woutersz. van der Burch heeft gebruijct vijer hont lants tsiaers om £ 9. De welcke beleent zijn
bij joncker Abraham van Almonde als int register vande verpandinge folio 147. Dus hijer memorie.
Folio 157.
Pieter Jacobsz. heeft gebruijct vijff hont tsiaers om £ 12. De welcke mede bijden voornoemden van
Almonde beleent zijn als int voorsz. register folio 147. Dus hijer memorie.
Dirck Adriaensz. scheepmaicker heeft gebruijct 2 hont 30 roeden tsiaers om £ 10. De welcke beleent
zijn bij Jacob Cornelisz. Moerkercken als int voorsz. register folio 24 ende is vijff hont hofflants. Dus
hijer memorie.
Adriaen Jansz. Moers heeft gebruijct elff margen tsiaers om £ 84. De welcke gecoft zijn bij Govert
Willemsz. Brasser als int voorsz. register folio 71. Dus hier memorie.
Adriaen Jansz. voorsz. heeft gebruijct ses margen tsiaers om £ 46-10-00. De welcke beleent zijn bij
Mr. Cornelis de Coninck ende naemaels bij hem gecoft als int voorsz. register folio 85 verso. Dus hijer
nijet.
Adriaen Meesz. int Stalhuijs heeft gebruijct een stuck lants, van oudts gelegen voor acht margen vijer
hont ende bij metinge nijet grooter bevonden dan zeven margen, tsiaers om £ 33. De welcke eerst
beleent ende naemaels gecoft zijn bij Claes Adriaensz. int Dubbelde Cruijs als int voorsz. register folio
4. Dus hijer nijet.
Cornelis Dirck Aertsz. weduwe heeft gebruijct een margen tsiaers om £ 5-05-00. De welcke beleent
zijn bij Jacob Adriaensz. brouwer als int voorsz. register folio 6. Dus hijer memorie.
Folio 158.
Adriaen Meesz. voorscreven heeft noch gebruijct drije margen met het Stalhuijs tsiaers om £ 16. De
welcke beleent ende naemaels gecoft zijn bij Claes Adriaensz. int Dubbelde Cruijs folio 4. Dus hijer
memorie ende anders nijet.
Jan Vranckesz. heeft gebruijct eene margen tsiaers om £ 12. De welcke beleent zijn bij Abraham van
Almonde als int voorsz. register folijo 147 verso. Dus hijer memorie.
Pieter Woutersz. heeft gebruijct eene margen tsiaers om £ 10-10-00. De welcke mede bijden
voornoemde van Almonde beleent zijn als int voorsz. register folio 147 verso. Dus hijer memorie.
Adriaen Meesz. heeft noch gebruijct drije margen tsiaers om £ 11. De welcke beleent ende naemaels
gecoft zijn bij Claes Adriaensz. als int voorsz. register folio 4. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Heijndrick Dircksz. heeft gebruijct drije margen ende twee cleijne ackeren groot vijer hont tsiaers om £
28. De welcke bijden zelven beleent zijn folio 131. Dus hijer memorie.
Folio 159.
Pieter Cornelisz. schoemaicker heeft gebruijct dOudelaen groot ontrent drije margen, noch acht
morgen ende noch drije margen, wesende tsamen 14 margen. Over t4 e 8e jaer om £ 119.
Claes Jansz. heeft gebruijct elff hont lants. Over t3 e 7e jaer om £ 9.
Cornelis Vranckesz. heeft gebruijct vijerdalff margen lants. Over t4 e 8e jaer om £ 24.
Adriaen Adriaensz. weduwe genaemt Dignum Rochus heeft gebruijct vijer margen tsiaers om £ 30
ende noch vijftalff margen tsiaers om £ 33-15-00. Welcke twee partijen eerst beleent ende naemaels
gecoft zijn bij Gerrit Fransz. als int voorsz. register folio 52. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Pieter Claesz. nu Lenert Cornelisz. molenaer heeft gebruijct het Campvelt tsiaers om £ 8-05-00. Het
welcke beleent is bij Jacob Adriaensz. brouwer int Truweel als int voorsz. register folio 338 verso. Dus
hijer memorie.
Landen beleent van Cornelis Philipsz. hoogher meester.
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Tonis Gabrielsz. wonende op Ackersdijck heeft gebruijct de caede groot een margen, op doude pacht
om £ 6-10-00.
Folio 160.
Pieter Adriaensz. schoudt heeft gebruijct twee margen. Over t3 e 7e jaer om £ 10.
Adriaen Willemsz. Post inde plaets van Jacob Jacobsz. heeft gebruijct zeven margen in Ackersdijck.
Over t1e 7e jaer om £ 22.
Prima somma van lantpachten £ 1.404-04-06.
Ander ontfanck van erffpachten ende erffrenten staende op zeeckere woninge ende landen
buijten de jurisdictie der stede van Delft.
Pijnaecker.
Michiel Dircksz. betaelt jaerlicx vuijt zijn woninge 30 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende
’80, belopende £ 4-10-00.
Kanttekening: Dese restanten eerstdaechs geïnnet ende daervan verantwoort ter naester rekening.

Nucoop.
Pieter Sijmonsz., nu Arijs Claesz. vuijt zijn woninge van erffrente £ 0-07-06 tsiaers. Rest de anno ’80,
£ 0-07-06.
Claes Jansz. Spijdt vuijt zijn woninge van erffrente tsiaers £ 0-07-06.
Schiedam.
Matheeus Osijersz. als gecoft hebbende thuijs van Jan Jacobsz. backer betaelt jaerlicx een erffrente
staende opt voorsz. huijs binnen Schijedam, verschijnende Meij van £ 0-16-06. Rest de anno ’80, £ 016-06.
Folio 161.
Wateringe.
Dirck Joosten betaelt jaerlicx vuijt 12½ hont lants ende zijn geheele woninge ende huijsinge daer op
staende eenen gouden wilhelmus schilt ofte 33 st. daer vooren. Rest de anno ’80, 33 st.
Rijswijck.
Derffgenamen van Cathrijn, Wouter Jansz. weduwe betaelt jaerlicx van drije margen een hont lants
sestalff wilhelmus schilden, waervooren zij jaerlicx betaelen £ 6-06-00. Twelck beleent is bij David
Jansz. brouwer als int voorscreven register folijo 158. Dus hijer memorie.
Isbrant van Straten betaelt jaerlicx vuijt zijn woninge £ 2-12-06.
Voorschoten.
Vuijt vijftalff margen lants in Arent van Noordens woninge betaelt jaerlicx Claes Cornelisz. van Rijn £
2-05-00.
In Tegelrebrouck ende Voorburch.
Vuijt Pieter Rhuijsen woninge, nu derffgenamen van Dirck Corstensz. van Alckemade ende Claes
Pietersz. Duijst tsiaers 20 st. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, £ 3.
Folio 162.
Pieter Cornelisz. vuijt zijn woninge 15 st.
Vrijenban.
Pieter Jan Florisz. schoudt vande Grootebrouck van 2 margen drije hont lants, tsiaers £ 3.
Nootdorp.
Dirck Pietersz. getrout hebbende Sijmon Cornelisz. weduwe, vuijt zijn woninge 16 st.
Trijntge Pieters als erfgename van Pieter Duijsten weduwe, vuijt 3½ margen tsiaers £ 0-13-06. Comt
hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, £ 2-00-06.
In Ackersdijck.
Van Thonis Gabrielsz. van de twee deelen van zeeven ponden grooten tsiaers, staende op twintich
margen lants ende op het ambacht van Ackersdijck £ 28.
Bijden clooster van Conincxvelt.
Dirck Gerritsz. vuijt een hont warmoeslant daer zijn huijsken opstaet £ 2-12-06.
Adriaen Fransz. vuijt vijer hont warmoeslant ende den boomgaert daer zijn huijs opstaet £ 4-02-06.
Jacob Verduijn op Schouten Boomgaert groot 9 hont £ 2-10-00.
Folio 163.
Cornelis Vranckensz. wonende op Schije vuijt een hont 10 roeden poortlants daer zijn huijs op staet £
2-12-06.
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tOude gasthuijs binnen Delft, verschijnende sanctorum £ 3.
2e somma £ 57-14-00.
Ander ontfanck van erffpachten ende erffrenten binnen der stede van Delft.
Bij de Haechpoort westzijde.
Cornelis Jansz. Cruijser betaelt jaerlicx £ 5-04-06.
Joost Frans Dammasz. weduwe £ 3-04-06.
Derffgenaemen van Aeltgen, Joris Dircxz. weduwe £ 3-13-01.
Tielman Cornelisz. brouwer £ 2-14-09.
Adriaen Jansz. brouwer inde Handt £ 3-03-00.
Folio 164.
Jan Claesz. Douw inden Rooster £ 2-18-06.
Welcke ses partijen van erffrenten beleent zijn bij Sijmon Gerritsz. Storm als blijct bij tvoorsz. register
folio 332 verso. Dus hijer de selve alleenlijck voor memorie.
Cornelis Jacobsz. brouwer inden Haen betaelt jaerlicx £ 3-14-03.
De zelve noch op zijn huijs ende erve staende aende noortzijde van zijn brouwerij £ 0-34-06.
Anthonis Aelbrechtsz. backer £ 0-22-06.
Den zelven noch £ 0-22-06.
Welcke vijer partijen bij den voorsz. Sijmon Gerritsz. insgelijcx beleent zijn, blijckende alsvoren. Dus
hijer memorie.
Jan Claesz Douw 30 st. Die beleent zijn bij (doorgehaald is: Jan Heijndricksz. Ploechos als int
voorscreven register folio 204. Dus hier memorie.
Jan Willemsz. cuijper £ 0-20-03.
Maertgen Jacob Warnaerts smits dochter £ 4-14-06.
De zelve noch £ 4-13-09.
De weduwe van Hijpolitus cuijper ende tapper £ 4-07-00.
Folio 165.
Ghijs Jacobsz. wijelmaecker £ 3-05-01.
Welcke vijff partijen bijden voorn. Storm mede beleent zijn, blijckende bij tvoorsz. register folio
alsvoeren. Dus hijer memorije.
Jan Gerritsz. cuijper £ 0-20-03 tsiaers. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende
£ 3-00-09.
Crijn Jansz. smit betaelt jaerlicx £ 0-32-03.
Arent Jansz. timmerman betaelt jaerlicx £ 0-29-93. Maer alsoe vuijt het navolgende perceel £ 0-01-01
te min vuijtgereijct wort, soe wordt bij hem betaelt £ 0-30-09. De welcke beleent zijn bij Jan
Heijndricxz. Ploochos als int voorsz. register folio 204. Dus hijer memorie.
Cornelis Pietersz. betaelt jaerlicx £ 2. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Bij desen rendant
ontfangen de somme van £ 6.
Op Jan Cornelisz. timmerman huijs staende bij de Haechpoort £ 4-06-00. Twelck bij Mr. Gerrit Bijese
pensijonaris der stede van Delff beleent is als tblijct bij tvoorsz. register folio 84. Dus hijer memorie.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Joost Gijsbrechtsz. molenaers weduwe betaelt £ 0-29-03. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79
ende ’80. Belopende £ 4-07-09.
De Nijeuwe Kercke 6 st. tsiaers. Daer vcan resteren drije gelijcke jaeren. Belopende 18 st.
Folio 166.
Jan Muijs cruijdenijerder op den houck van de Papesteech betaelt jaerlicx £ 0-10-09.
Inde Koestraet.
Gerrit de keersmaicker betaelt jaerlicx £ 0-03-06. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80.
Belopende tsamen £ 0-10-06.
Cornelis Jaep Mouten schilder £ 0-03-09. Daer van resteren drije gelijcke jaeren. Belopende £ 0-1103.
Oude Delff.
Maertge, Dirck Jansz. olijslagers weduwe betaelt jaerlicx £ 0-03-09.
Duelmarct.
Trijntge Vijncken betaelt jaerlicx £ 0-07-06. Daer van noch resteren de jaeren ’78. 79 ende ’80.
Belopende £ 0-22-06.
Jan Lambrechtsz. betaelt jaerlijcks 15 st.
Inde Hijpolitus buurt.
Adriaen Heijndricksz. Veen betaelt jaerlicx £ 0-02-03. Daer van noch resteren gelijcke drije jaeren.
Belopende £ 0-06-09.
3e somma £ 9-01-09.
Folio 167.
Ander ontfanck van erffpachten ende erffrenten buijten de Waterincxe poort onder de
jurisdictie der stede van Delff.
Daem Cornelisz. wijelmaicker £ 0-15-09. Dan alsoe zijn huijs ter oirsaicke van dese troublen
affgebroken is ende het erff gemeen leijt met tbolwerck. Dus hijer nijet.
Cornelis Jan Beuckelsz. vuijt een coelthuijn groot vijer hont £ 2-05-09. Dan alsoe de meeste helft
mettet bolwerck ende grachte gemeen leijt. Dus hijer nijet.
Ghijs Jacobsz. 8 st. tsiaers. Dan alsoe zijn huijs ter oirsaicke van dese trouble geraseert is ende het
erff int bolwerck gemeen leijt. Dus hijer nijet.
Daem Cornelisz. wijelmaicker voorsz.tsiaers 8 st. Dan alsoe om redenen alsvoren bij den rendant nijet
en is ontfangen. Dus hijer nijet.
Joncker Abraham van Almonde van de Laen 18 st. tsiaers. Ende is om redenen alsvoren bij den
rendant nijet ontfangen. Dus hijer nijet.
Folio 168.
Ander ontfanck van losrenten op de stede van Delff. Dan alsoe den thesaurier geen
geestelijcke renten en betaelen, worden de selve hijer alleenlijck gebracht voor memorie.
Eerst competeert tvoorsz. convent opte stede van Delft een jaerlicxe losrente van £ 0-37-10,
verschijnende 1e Febrarij. Daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende tsamen £
112-10-00.
De zelve convente comt noch vande voornoemde stede een jaerlicxe losrente van £ 5 tsiaers,
verschijnende den eersten Septembris. Daer van resteren drije gelijcke jaren. Belopende £ 15.
Noch een jaerlicxe losrente van £ 3 tsiaers, verschijnende den 29 e Octobris. Daer insgelijcx resteren
de voorsz. drije jaeren. Belopende £ 9.
Ende noch opte voorn. stede een jaerlicxe losrente, begrepen in twee verscheijden brieven van £ 5005-00 tsiaers, verschijnende beijde den 27 e Novembris. Daer van resteren gelijcke drije jaeren.
Monterende ter somme van £ 150-15-00.
Folio 169.
Ander ontfanck van losrenten op de vijff hooft steden van Hollant, de welcke overmits de
ontfanger generael geen geestelijcke renten en betalen, hijer alleenlick gestelt zijn voor
memorie.
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Opte vijff groote steden £ 25 tsiaers, verschijnende op twee termijnen als deen helft den eersten
Septembris ende dander helft den eersten Martij. Daer van noch resteren de jaeren ’77, ’78 ende ’80.
Belopende £ 75.
Op de voorsz. vijff hooftsteden noch een rente van £ 12-10-00 tsiaers, verschijnende op twee
termijnen als deen helft eersten Aprilis ende dander helft eersten Octobris. Daervan resteren drije
gelijcke jaeren. Belopende £ 37-10-00.
Ander ontfanck van losrenten opte co e mat. Dan alsoe den rentmeester vande domeijnen geen
geestelijcke renten en betalen, worden dzelve hijer alleenlijck gestelt voor memorie.
Opt overschot vande coe mats domeijnen die de stede van Delff in handen heeft, een rente van £ 25
tsiaers, verschijnende den 21e Julij. Daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende
tsamen £ 75.
Noch opt coe mats een rente van £ 18-15-00 tsiaers, verseeckert ende gehijpotequeert opten
incommen vande grffier vande Hove van Hollant, verschijnende 14 e Meij. Daer van Resteren drije
gelijcke jaeren. Belopende £ 56-05-00.
Folio 170.
Opte coe mat domeijnen ande landen van Voorne Overmaes een rente van £ 12-10-00 tsiaers,
verschijnende den eersten octobris. Daer van resteren gelijcke drije jaeren. Monterende ter somme
van £ 37-10-00.
Ander ontfanck van thijenden tot Pijnacker, waer van dese convente een 3e paert competeert.
Eerst dat noortblock streckende van Pijnacker tot de Noortcade toe genaemt tBorgers block, heeft
gecoft voorden jaere ’80, Jacob Pouwelsz. tot Delffgaeu om £ 90. Comt voor t3e paert van dese
convente £ 30. Dan alsoe die van Pijnacker bij ordonnantie van zijn exellentie bij advijs vande Staten
gegunt is de selve thijenden te mogen ontfangen om daer mede eensdeels te betalen alsulcke
oncosten als opde voorsz. landen staende dese trouble gevallen zijn ende dat voor den tijt van ses
jaeren, beginnende den eersten Meij ’77. Blijckende bij copije auctentijck van date 11 e Martij 1577 op
mijn eerste rekeninge de annis ’78 ende ’79 folio 226 verso overgelevert. Dus hijer memorie.
Dat zuijtblock achter den Overgaeu streckende van Pijnaecker tot Dirck Jansz. sloet toe, heeft gecoft
Claes Arrisz. tot Delffgaeuw om £ 136. Comt voor t3 e paert £ 43-13-04. Dan en is hijer van bijden
rendant om gelijcke redenen alsvoren nijt ontfangen. Dus hijer memorie.
Folio 171.
Dat block van Dirck Jansz. sloet zuijtwaerts op alsoe verre als sGraven thijenden strecken, genaemt
tLeeblock heeft gecoft Heijndrick Dircksz. brouwer om £ 100. Comt voor t3 e paert £ 33-06-08. De
welcke om redenen alsvoren bij den rendant nijet en zijn ontfangen. Dus hijer memorie.
Dat noortblock streckende van Pijnackerlaen tot die Noortcade toe heeft gecoft Arijs Willemsz. van
Dijck wonende tot Wassenaer om £ 66. Comt over t3 e paert £ 22. Dan is om redenen als vooren nijet
ontfangen. Dus hijer memorie.
tKerckblock streckende van Pijnaeckerlaen zuijtwaert, streckende alsoe verre als sGraven thijende
strecken, heeft gecoft Pieter Sijbrantsz. tot Berckel om £ 188. Comt over t3 e paert £ 62-13-04. Ende is
om redenen alsvoren nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Dat block achter Nijeucoop in Vlijelant tot Catwijck wateringe toe heeft gecoft Cornelis Willemsz. tot
Catwijck om £ 33. Comt voor t3e paert £ 11. Ende om redenen alsvoren voor memorie.
Folio 172.
Dat block opte Hooghe, streckende van Catwijcker wateringe tot die meer toe heeft gecoft Arien
Aertsz. de Witte om £ 156. Comt voor t3e paert £ 52. Comt om redenen alsvoren alleenlijck memorie.
Dat block van Catwijck heeft gecoft Cornelis Willemsz. tot Catwijck om £ 56. Comt voor t3 e paert £ 1813-04. Ende om redenen alsvoren memorie.
Folio 173.
Ander ontfanck vande guederen vande Memorije ende de kerck van Conincxvelt.
Eerst van huijsrenten binnen der stede van Delft.
Suijteijnde oostzijde.
Jan Andriesz. scrijnwercker betaelt jaerlicx 30 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78. ’79 ende ’80.
Belopende £ 4-10-00.
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De weduwe van Dirck Gerritsz. brouwer inde A betaelt jaerlicx £ 2-05-00. Twelck beleent is bij Mr.
Gerrit Bijese pensijonaris der stede van Delff mette navolgende rente als tblijct bij tregister vande
verpandinghe folio 184. Dus hijer memorie.
Suijteijnde westzijde.
De weduwe van Aem Joostensz. bij St. Barbaren convent 15 st. Twelck mede alsvoren beleent is. Dus
hijer memorie.
Ghisteech.
Cornelis de cuijper £ 0-06-09. Rest de anno ’80 £ 0-06-09.
Willem Arijensz. vletter 15 st. Rest annis ’78, ’79 ende ’80 £ 2-05-00.
Bij den Ham.
Maerten de pannenbacker gecomen vande erffgenaemen van Vroutgen Specx genaemt de Kackpoort
£ 0-07-06, daer van resteren gelijcke drije jaeren. Belopende £ 0-22-06.
Folio 174.
Braetsteech.
Adriaen Claesz. inde plaets van Adriaen Jacobsz. cuijper 30 st. Daer van resteren over de voorsz.
drije jaeren de somme van £ 4-10-00.
Gasthuijslaen.
Maerten Meesz. cuijpers weduwe 15 st. Daer insgelijcks resteren de voorsz. drije jaeren. Belopende £
2-05-00.
Cornelis Huijgensz. ende Claes Senten molenaer 6 st.
Corenmarct oostzijde.
Laurens Cornelisz. weduwe opten zuijthouck vande Heuijtersteech naest den Trechter £ 0-02-03.
Franchoijs Bartolomeesz. goutsmit betaelt jaerlicx 15 st.
Jacob Jansz. coperslager op den houck vande Cruijersbrugge £ 3. Twelck mede bijden voorn. Bijese
blijckende alsvoren beleent is. Dus hijer memorie.
Corenmarct westzijde.
Cornelis Cornelisz. corencoper over het Oude Gasthuijs 30 st. Ende is mede bijden voorn. Bijese
beleent blijckende alsvoren. Dus hijer memorie.
Huijch Jansz., nu Sasbout Jansz. op zijn huijs inde Swan 30 st. Daer van noch resteren de jaren ’78,
’79 ende ’80. Comt hijer over de jaeren ’79 ende ’80 bij desen rendant ontfangen £ 3.
Rest op Huijch Jansz. de anno ’78 30 st.
Folio 175.
Jan Post op zijn huijs in Castillien 30 st. Twelck beleent is bij Jan Heijnricxz. Ploechos als int voorsz.
register folio 204. Dus hijer memorie.
Voldersgraft.
Thuijs genaempt de Bonten Os 15 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80 £ 2-05-00.
Floris Cornelisz. vleijshouwer betaelt jaerlicx £ 0-07-06.
Verwersdijck.
Lijsbet Reijers 15 st. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, bij desen rendant ontfangen.
Marctvelt noortzijde.
Adriaen Dircksz. coperslager besijden de Nijeuwe Kerck in de plaets van Fij den Bas 3 st. Daer van
noch resteren gelijcke drije jaeren belopende 9 st.
Anna, Arent Willemsz. weduwe linde laeckencoopster inde Roos, nu Gillis Stevensz, £ 0-08-06. Comt
hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, bij desen rendant ontfanghen £ 0-25-06.
Folio 176.
Marktvelt zuijtzijde.
Pieter Claesz. Costers zoon 15 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80 belopende £ 205-00.
Ploentgen Adriaens aende Theems brugghe £ 0 13-06. Daervan resteren drije gelijcke jaeren,
belopende £ 2-00-06.
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Pontemarct westzijde.
Huijch Cornelisz. betaelt jaerlicx 15 st.
Pontemarct oostzijde.
Dammas Cornelisz. snijer bij St. Anthonis Brugghe 15 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79
ende ’80 belopende £ 2-05-00.
Burchwal ende Ouden Langendijck.
Beuckel van Santen naest het Metalen Serpent £ 0-07-06. Daer van resteren drije gelijcke jaeren.
Belopende £ 0-22-06. Tzedert bij desen rendant ontfangen £ 0-22-06.
Nijeuwe Langendijck zuijtzijde.
Pieter Jansz. mandemaicker int Noorteijnde als gecoft hebbende het huijs vande weduwe van
Maerten Pietersz. Stockvisch naest Claes Hanne Ghijsen genaemt van oudts heer Martijn Jansz.
thuijn 15 st. Daer van mede resteren die voorsz. drije jaeren. Belopende £ 2-05-00. Tzedert bij desen
rendant ontfangen £ 2-05-00.
Oostzijde.
Vranck Harpersz. betaelt jaerlicx 16 st.
Folio 177.
Pepersteech.
Matheus de Sangers weduwe £ 0-07-06. Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, bij desen
rendant ontfangen £ 0-22-06.
Meester Hartoch Hartochsz. betaelt jaerlicx £ 0-11-03.
Adriaen Jansz. backer £ 0-06-02. Noch 9 st. ende noch 15 st. Maeckende tsamen £ 0-29-07.
Derffgenaemen vande weduwe van Eeuwout Claesz. verwer £ 0-04-01.
Op de Binnewatersloet.
Jan Jansz. mandemaicker betaelt jaerlicx £ 0-05-07.
Buijten de Watersloot.
Griette Duijsten bij den Ham op Mr. Gerrit doctoors thuijn 36 st. Dan alsoe de zelve doerden voorleden
oirloge geraseert is. Dus hijer memorie.
Noorteijnde westzijde.
Vranck Leeu op zijn huijs ende brouwerije £ 2-05-00. De welcke beleent zijn bij Jan Pietersz.
Hogewerff cum socijs, als in voorsz. register folio 179. Dus hijer memorie.
Cornelis Pietersz. metselaers weduwe naest Vranck Leeu £ 0-09-4. Daervan noch resteren de jaeren
’78, ’79 ende ’80. Tsamen £ 0-28-01.
Folio 178.
De weduwe van Cornelis Vincenten int Warrengaren £ 0-09-04. Daer van noch resteren drije gelijcke
jaeren alsvoren. Belopende £ 0-28-01.
Noorteijnde oostzijde.
Cornelis Gerritsz. op zijn huijs inde Druijff ofte tLant van Beloften £ 0-07-06. Daer van mede resteren
de voorsz. drije jaeren. Belopende £ 0-22-06. Tzedert bij desen rendant ontfangen £ 0-22-06.
Ghijsbrecht Jansz. molenaer £ 0-13-06. Rest over gelijcke drije jaeren £ 2-00-06.
Floris Jansz. comen ende Adriaen Jansz. int Vierendeel opt huijs staende opten westhouck vande
Poulmarcts brugghe 30 st. Resteert alhijer over de voorsz. drije jaeren £ 4-10-00.
Suijtzijde van dOude Kerck.
Abraham Evertsz. schoemaicker betaelt jaerlicx £ 0-19-01.
Commer Corsdr. betaelt jaerlicx £ 0-19-01.
Koestraet zuijtzijde.
Mr. Claes sangmeester in dOude Kerk 30 st. Twelck beleent is bij Jan Heijnricxz. Ploechos als int
voorsz. register folio 204. Dus hijer memorie.
Folio 179.
Aelbrecht de beeldesnijder op zijn huijs naest Mr. Claes sangmeester £ 0-08-03. Daer van noch
resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 0-24-09.
Koestraet noortzijde.
Cornelis Jacobsz. schipper alias Cornelis Wel in de Nobel £ 0-12-06.Daer van noch resteren drije
gelijcke jaeren. Belopende £ 0-37-06.
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4e somma £ 19-13-07.
Ander ontfanck van huijsrenten buijten de jurisdictie der stede van Delff.
Cornelis Pietersz. op zijn huijs buijtendijcx binnen Rotterdam 30 st.
Anna, Cornelis Willemsz. cammaker weduwe op haer huijs inde Lombaertstraet 15 st.
Vlaerding.
De weduwe van Dirck Jansz. Crou op haer huijs 15 st. Comt hijer over de jaren ’78, ’79 ende ’80. Bij
desen rendant ontfangen £ 2-05-00.
Spoeijstraet inden Haeghe.
Wouter Jacobsz. comen, nu Arije Jansz. van Bueren opt Spoeij opten houck vande Spoeijstraet,
betaelt jaerlicx 12 st.
Folio 180.
Catrijn van Gelder, nu Cornelis Willemsz. op zijn huijs 6 st.
Heer Huijch Jansz. priester, nu Marrij Claes naest tvoorsz. huijs van Catrijn van Gelder 6 st.
5e somma £ 5-14-00.
Ander ontfanck van erffpachten ende erffrenten spreeckende op zeeckere
woninge ende landen.
De meesters vande armen binnen Delft betaelen jaerlicx 39 st.
Op dese convente.
De rentmeester van Conincxvelt vuijt Duijsten lant twee gouden engelsch nobelen, waervoor hij
betaelt £ 4-18-00. Dan also vande goederen van dese convente hijer vooren als mede geannoteert
zijnde verandert is. Dus hijer nijet.
Catwijck.
Adriaen Maertsz. op 6 margen lants 30 st.
Cornelis Willemsz. alias Neel Doesz. op vijer margen lants £ 0-22-06.
Folio 181.
Jonge Claes Cornelisz. als getrout hebbende de weduwe van Cornelis Dirck Jacobsz. £ 0-07-06.
Hillegersberch.
Derffgenamen van Lijsbeth Fijckendr. op drije margen 5 hont lants £ 2-05-00.
Ouderschie.
Thonis Jacobs Starrenburch op derdalff margen lants after thuijs te Spaingien £ 2-05-00.
Schijedam.
De pastoor van Schijedam vande boomgaert van Margrietta van Zijls £ 3. Dan alsoe de predicant van
Schijedam daer in woont ende is daer van bijden rendant nijet ontfangen. Dus hijer memorie.
Gerrit Adriaensz. ende Heijnrick Geerloffsz. opte helft vanden voorsz. boomgaert ende haer huijskens
staende inde Boomgaertstraet ofte Achterwech aende Laen £ 3.
Vlaerdinge.
Jacob Claesz. in Willem Claesz. woninge op 3½ margen lants £ 2-05-00.
Idem vuijt de zelve woninge 30 st.
Maeslant.
Dirck Heijnricxz. opte Souteveen op 12 margen lants 6 st.
Wout.
Claes Adamsz. van Westerbeeck op Gerrit heer Gerritsz. woninge £ 2-05-00. Daer van noch resteren
de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Belopende £ 6-15-00.
Folio 182.
sGravesande.
Joris Lenertsz. op thijen margen lants int Ouwe Nijeuwelant £ 3-15-00.
Dirc Aertsz. op vijff hont lants £ 0-11-03.
Den zelven noch op vijff hont lants, gelijcke £ 0-11-03.
Monster.
Tclooster ter Lee op haer lant £ 2. Dan alsoe dit convents guederen mede ten behouve vande
gemeene saicke geannoteert zijn. Dus hijer alleenlijck memorie. Rest de annis ’78, ’79 ende ’80.
Loesduijnen.
Jacob Zijersz. op ses margen lants £ 2-05-00.
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Rijswijck.
Willem Pietersz. coster ende bode van Rijswijck, nu Adriaen Jansz. wonende aende zuijtzijde op
Margrietta Costers woninge £ 0-07-06.
Jan Cornelisz. noortlander op zijn woninge genaemt Schuijlenburch, groot zeven hont £ 0-11-03.
Folio 183.
Voorburch.
Tclooster van Loesduijnen op ses margen lants £ 2-05-00 tsiaers. Dan alsoe dit convents gueden
mede ten behouve vande gemeene saicke geannoteert zijn. Dus hijer nijet.
Pieter Willemsz. Thovelijn op Harten hoffstede ende op 11 hont lants £ 0-37-06.
Mr. Claes van der Laen in plaetse van Mr. Arent Coebels weduwe vuijt de woninge van Dirck Coebel
van der Loo op drije margen lants tsiaers £ 3-03-09. Twelck beleent is bij Govert Willemsz. Brasser als
int voorsz. register folio 204. Dus hijer memorie.
6e somma £ 26-16-03.
Folio 184.
Ander ontfanck van losrenten opte stede van Delft ende andere diversche persoonen.
De stede van Delff betaelt jaerlicx een losrente van £ 3, verschijnende 21 e Martij stilo curije hollandie.
Dan alsoe den thesaurier geen geestelijcke renten en betalen, dus hijer als rest de annis ’78, ’79 ende
’80 £ 9.
Noch opte zelve stede een rente van £ 3-15-00, verschijnende den eersten Februarij. Daer van
resteren drije gelijcke jaeren, belopende £ 11-05-00.
Vlaerdinghe.
Lenert Jansz. weduwe, nu Vechter Claesz. van Ouwater een jaerlicxe rente verschijnende Bamisse £
3.
Lier.
Pieter Willemsz. Buijs een jaerlicxe losrente, verschijnende den 20 e April £ 3.
Ackersdijck.
De weduwe van Jan Brouck betaelt jaerlicx verschijnende jaersadg, een losrente van £ 6.
Vlaerding.
Heijndrick Ottesz. wijncoper tot Dordrecht betaelt jaerlicx verschijnende den eersten Martij £ 3.
Maeslant.
Cornelis Jacobsz. betaelt jaerlicx verschijnende 25 e Julij £ 18.
Folio 185.
Cornelis Arijensz. Sarck wever betaelt jaerlicx een rente verschijnende den eersten April van £ 6.
Pijnaecker.
Oude Jan Adriaensz. Versijden alias Jan Slum betaelt jaerlicx een losrente van £ 12 verschijnende 18 e
Novembris, daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80 belopende £ 36. Dan alsoe zijn gueden
bij decreet vercoft zijn ende dit convent bij sententije van preferentie gepostponeert is. Dus hijer nijet.
7e somma £ 39.
Ander ontfanck van losrenten sprekende opde ses hooftsteden van Hollant ende op de coe mats
domeijnen van Noorthollant. Dan alsoe den ontfangers geen geestelijcke renten en betaelen,
werden de zelve hijer alleenlijcke gebracht voor memorie.
Op de zes hooftsteden van Hollant noch drije parthijen van losrenten. Deerste parthije van £ 4-10-00.
De tweede parthije van £ 13-10-00, verschijnende beijde 15e Octobris. De derde partije van £ 12,
verschijnende 15e Decembris. Van welcke drije parthijen van renten noch resteren de jaeren ’78. ’79
ende ’80, belopende £ 90.
Opte domeijnen van Noorthollant noch twee partijen van losrenten. Deerste partije van £ 12-10-00,
verschijnende 21e Julij ende de tweede partije van £ 6-07-06, verschijnende 14e Meij. Van welcke
twee partijen van renten noch resteren drije gelijcke jaeren, belopende £ 56-12-06.
Folio 186.
Ander ontfanck van lantpachten.
Vlaerdinghe.
Pieter Crijnsz. heeft gebruijct een stucke teelants, groot bevonden bij metinge 14 hont lants ende leijt
aen twee stucken besijden elckanderen. Over tleste 5 e jaer om £ 9.
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Theeus Jacobsz. stijerman heeft gebruijct een margen lants, leggende in een camp van vijff margen.
Over t3e 8e jaer om £ 4-10-00.
Cornelis Arijensz. kuip(er) heeft gebruijct een halff margen lants gelegen in een camp van drije
marghen genaempt het Cleijne Swarte lant. Over t2e 8e jaer om £ 2-10-00.
Folio 187.
Willem Osijersz. heeft gebruijct vijff margen lants. Over 4e 5 e jaer om £ 16-05-00.
Jacob Claesz. heeft gebruijct derdalff margen lants. Over t4 e 7e jaer om £ 12.
Maeslant.
Maerten Dircksz. heeft gebruijct drije margen lants. Over tleste 5e jaer om £ 15.
Sijmon Heijndricksz. ende Dirck Thonisz. hebben gebruijct vijff margen 2 hont lants. Over t4e 7e jaer
om £ 15.
Schipluij.
Jan Aertsz. ende Adriaen Willemsz. hebben gebruijct ses margen lants. Over t3 e 7e jaer om £ 36.
sGravesande.
Arent Jansz. ende Cornelis Willemsz. hebben gebruijct drije margen lants. Over t2 e 7e jaer om £ 6.
Lier ende Naelwijck.
Jan Heijndricksz. opte woninge genaemt tOpstal heeft gebruijct een margen lants op doude pacht om
£ 7-10-00.
Folio 188.
Pieter Willemsz. Buijs heeft gebruijct vijff hont lants leggende in Maeslant recht. Over tderde 7 e jaer
om £ 4-15-00.
Joris Courtsz. tot Naelwijck heeft gebruijct een margen tsiaers om £ 4-15-00. De welcke beleent zijn
bij Beuckel Dircxz. van Santen als int voorsz. register folio 177 verso. Dus hijer memorije.
Rijswijck.
Bartholomees Claesz. van Veenhuijssen onderschout binnen Delft heeft gebruijct ses margen teelants
gelegen in Plaspoel. Over t4e 5e jaer om £ 30.
Opte Waddinge bij Leijden.
Cornelis Jansz. wonende opten Hammerlaen tot Voorschoten heeft gebruijct vijerdalff margen lants.
Over t2e 7e jaer om £ 10.
8e somma £ 168-10-00.
6e somma vanden innecoemen vande goederen van Conincxvelt £ 1.730-14-01.
Folio 189 is vacant.
Folio 190.
Ander ontfanck vande guederen ende innecomen vande Cathuijsers buijten de stede van Delff.
Ende eerst van
landpachten omtrent de voorsz. stede.
Mr. Jan Pietersz. brouwer tot Delft heeft gebruijct twaelff margen lants aldaer den boomgaert, tclooster
ende hoffstede vande Cathuijsers plach op te staen, tsiaers om de somme van £ 150. De welcke bij
den zelven Mr. Jan gecoft zijn als int voorsz. register vande verpandinge folio 164 verso. Dus hijer
memorie ende anders nijet.
Cornelis Maertensz. schoemaicker tot Delft heeft gebruijct vijer margen lants leggende aende
westzijde van tvoorsz. convent, tsiaers om £ 48. De welcke beleent zijn bij Pieter Woutersz. van der
Burch als int register folio 45 verso. Dus hijer memorie.
Claes Cornelisz. bleijcker tot Delft heeft gebruijct 3 margen lants, wesende de middelcamp van negen
margen hofflants, tsiaers om £ 43-15-00. De welcke beleent zijn bij Jan Jansz. Potter als int voorsz.
register folio 83. Dus hijer memorie.
Cornelis Willemsz. ende Claes Anne Ghijsen hebben gebruijct vijer margen drije hont poortlants,
tsiaers om £ 72. De welcke beleent zijn bij David Jansz. brouwer ende naemaels bij hem gecoft als int
voorsz. register folio 14. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Folio 191.
Huijch Lenertsz. tot Delft heeft gebruijct negen hont lants, tsiaers om £ 25. De welcke gecoft zijn bij
Everard van Lodesteijn als int voorsz. register folio 17 verso. Dus hijer nijet.
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Mr. Eeuwout ende Pieter Robbrechtsz. hebben gebruijct 4 margen poortlants, tsiaers om £ 55. De
welcke gecoft zijn bij Cornelis Jacobsz. Fijck als int voorsz. register folio 137. Dus hijer alleenlijck nijet.
Bouwen Meesz. molenaer heeft gebruijct twee margen wesende de rest van negen margen daer
eertijts de bouwerije vande convente op gestaen heeft, tsiaers om £ 30. De welcke beleent zijn bij
Pieter Woutersz. van der Burch als int voorscreven register folio 45 verso. Dus hijer memorie.
Cornelis Maertsz. schoemaicker ende Claes Cornelisz. bleijcker hebben gebruijct ses margen lants,
tsiaers om £ 72 die bijden voorsz. van der Burch beleent zijn folio uts. Dus hijer memorie.
Adriaen Fijck heeft gebruijct anderhalff margen genaempt de Cruijscamp. Over t3 e 7e jaer om £ 15.
Folio 192.
Claes Cornelisz. bleijcker heeft gebruijct een margen 23 roeden bleijckvelts ende eensdeels
coelthuijn, tsiaers om £ 25. Die in pantschap genomen zijn bij Pieter Pietersz. Sasbout als int voorsz.
register folio 63 verso. Dus hijer memorie.
Willem Jansz. ende Jan Jansz. in Hodenpijl ende opt Wout hebben gebruijct acht margen hofflants,
tsiaers om £ 80. De welcke beleent zijn bij Gerrit Jansz. brouwer inde Papegaeij cum siaers als int
voorsz. register folio 32 verso. Dus hijer memorie.
Adriaen Gillisz. heeft gebruijct drije hont coelthuijn gelegen aende Buijtewech ende Cathuijsers
laentken, tsiaers om £ 10-10-00. De welcke mette navolgende pertije beleent zijn bij Pieter Pietersz.
Sasbout als int voorsz. register folio 63 verso. Dus hijer memorie.
Huijch Lenertsz. aende Buijtenwech heeft gebruijct een werff groot een hont 11 roeden, tsiaers om £
3. De welcke mede bijden voornoemden Pieter Pietersz. Sasbout beleent zijn als int voorsz. register
folio 63 verso. Dus hijer memorie.
Folio 193.
Tlaentken met die halve sloot over beijden zijden met de willige boomen daer op staende, streckende
vanden Buijtenwech westwaerts aende negen hont die Pieter Sasbout plach te gebruijcken,
aengecomen van joffrou Soete van Bleijswijck. Dan alsoe den eijgendom vandijen al voor de trouble in
questie gestaen heeft. Dus hijer alleenlijck daer van memorie.
Jan IJsbrantsz. waterlander heeft gebruijct drije margen drije hont poortlants, tsiaers om £ 30. De
welcke beleent zijn bij Adriaen van der Meer als int voorscreven register folio 55. Dus hijer memorie.
Jacob Adriaensz. brouwer inden Ring heeft gebruijct vijer margen drije hont poortlants, tsiaers om £
48. De welcke bij den zelven beleent zijn als int voorscreven register folio 6. Dus hijer memorie.
Sijmon Jansz. boockeprinter heeft gebruijct twee margen drije hont poortlants, tsiaers om £ 29. De
welcke beleent zijn bij Pieter Pietersz. Bom als int voorsz. register folio 58. Dus hijer memorie.
Folio 194.
Pieter Vranckesz. suvelcoper heeft gebruijct een werff met een halve sloot gelegen in Abdissenrecht
aende westzijde van Delffgaeu, tsiaers om £ 0-31-06. De welcke beleent zijn bij Vranck Harpersz. als
int voorsz. register folio 51. Dus hijer memorie.
Lantpachten van zeeckere landen in verscheijden ambachten ende jurisdictiën gelegen.
Ouderschie.
Dirck Vranckensz. heeft gebruijct de helft van acht margen. Over t4 e 7e jaer om £ 22.
Pijnaecker.
Joncker Abraham van Almonde heeft gebruijct de helft van 20 margen 4 hont lants, gelegen inden
ambachte van Pijnaecker opte Hooch. Over t3e 8e jaer om £ 42.
Arent Pietersz. tot Pijnaecker heeft gebruijct ses margen lants gelegen inden ambachte van
Pijnaecker, tsiaers om £ 29-10-00. De welcke beleent zijn bij Joost Claesz. Eleman als int voorsz.
register folio 204 verso. Dus hijer memorie.
Berckel.
Lenert Pietersz. heeft gebruijct zeven margen gelegen inden ambachte van Berckel, tsiaers om £ 33.
De welcke beleent zijn bij Claes Dirck van der A als int voorsz. register folio 205. Dus hijer memorie.
Folio 195.
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Lenert Adriaensz. Hoochschoe heeft gebruijct vijer marghen lants gelegen aende dwersse wateringe.
Noch twee margen aende Ganssche kaede ende zeven hont inde Quade Hondert margen, tsiaers om
£ 32. De welcke beleent zijn bij Huijbrecht Aertsz. als int voorsz. register folio 200 verso. Dus hijer
memorie.
Lenert Dircksz. Crijsman, nu zijn weduwe opt scheijt heeft gebruijct ses margen vijff hont ende 50
gaerden lants. Over t3e 7e jaer om £ 22.
Cornelis Adriaensz. van der Dusse eertijts Heijman Jansz. opt Wout heeft gebruijct ses margen
gelegen inden ambachte van Hodenpijl gemeen in 28 margen. Over t1 e 9e jaer om £ 46. Bij de rolle
vande verpachtinge folio 9 verso.
Rochus Claesz. heeft gebruijct sesthijen hont lants inden ambacht van Schipluijden. Over t3 e 7e jaer
om £ 21.
Burgert Pietersz. opte Souteveen heeft gebruijct drije margen vijer hont 50 gaerden lants, leggende
gemeen met heer Jan Vos. Ende noch vijer hont al gelegen opte Zouteveen. Over t1 e 7e jaer om £ 16.
Bij de voorsz. rolle folio 10.
Folio 196.
Jacob Elijasz. in de plaets van Elijas Vranckesz. heeft gebruijct 2½ margen gelegen in acht margen
inden ambacht van Maeslant tusschen de Perdijcxsche wech, tsiaers om £ 18-15-00. De welcke
beleent zijn bij Mr. Eeuwout Robbrechtsz. als int voorsz. register folio 170. Dus hijer memorie.
Joris Pietersz. heeft gebruijct vijff margen weij ende hoeijlant in een camp van thijen margen gemeen
mette Reguliers van Sijon ende Joris Pietersz. voorsz., leggende inden ambachte van Maeslant inde
Groeneveltsche polder aende Monster wateringe. Over t4 e 7e jaer om £ 32-10-00.
Vrederick Adriaensz. heeft gebruijct negen margen drije hont lants leggende in Dorppolder gemeen
metten Heijligen Geest in Maeslant. Over t2 e 7e jaer om £ 38.
Jacob Willemsz. heeft gebruijct zevendalff margen gemeen mette navolgende drije margen gelegen
inde Dijckpolder van Maeslant. Over t5e 6e jaer om £ 27-12-06.
Cornelis Corsz. heeft gebruijct drije margen gemeen mette voorsz. zevendalff margen. Over t5 e 6e jaer
om £ 12-15-00.
Anthonis Arijensz. heeft gebruijct vijer margen weijlants gelegen inden ambacht van Maeslant inde
Duijffpolder. Over t3e 7e jaer om £ 13-10-00.
Folio 197.
Jan Jorisz. in de plaets van Huijbrecht Sijmonsz. weduwe in Zuijtmaeslant heeft gebruijct 14 hont lants
gelegen in een camp van achtijen margen tusschen de Maesdijck ende die middel wateringe,
leggende gemeen met St. Ursulen. Over t1 e 7e jaer om £ 9. Bij de rolle vande verpachtinge folio 12.
Lenert Claesz. opde Cluijs heeft gebruijct 18 margen lants gelegen inden ambachte van Maeslant inde
Commeduijrs polder. Over t4e 5e jaer om £ 60.
Rijswijck.
Pieter Harreweijer, nu zijn weduwe heeft gebruijct twee margen gelegen inden ambochte van
Rijswijck, gemeen met vijff margen van Gerrit Vranckensz. kinderen. Over t1 e 9e jaer om £ 7.
Wateringe.
Pouwels van Beresteijn heeft gebruijct drije margen geleghen inden ambachte van Wateringe. Over
t5e 7e jaer om £ 10-10-00.
Sijmon Heijndricksz. heeft gebruijct twee margen drije hont gelegen inden ambachte van Wateringen,
gemeen met Clement Jacobsz. tsiaers om £ 18. De welcke beleent zijn bij Jan Timmer Dircksz. als int
voorsz. register folio 54. Dus hijer memorie.
Folio 198.
Jan Aertsz. tot Wateringen heeft gebruijct 19 margen lants gelegen inden ambachte van Wateringe in
een camp van 28 margen 4 hont geheeten het Wilde Weer, leggende gemeen metten capittel inden
Haeghe, tsiaers om £ 60. De welcke beleent zijn bij Pieter Fransz. als int voorsz. register folio 86. Dus
hijer memorie.
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Adriaen Adriaensz. Persoons tot Wateringe heeft gebruijct vijff margen lants gelegen inden ambachte
van Wateringe, tsiaers om £ 31. De welcke beleent zijn bij Jan Aelbrechtsz. weduwe cum socijs als int
voorsz. register folio 187 verso. Dus hijer memorie.
Naeltwijck.
Arent Ghijsen heeft gebruijct drije margen ende noch elff hont gelegen inden ambacht van Naeltwijck.
Over t3e 7e jaer om £ 23.
Pieter Aertsz. in Naeltwijckerbrouck heeft gebruijct vijer margen aen twee percelen. Over tleste 9 e jaer
om £ 24.
Jan Dircksz. in Naeltwijckerbrouck heeft gebruijct twee margen drije hont 30 gaerden lants. Over t2 e 7e
jaer om £ 18.
Wateringe.
Lambrecht Jansz. op Honsholredijck heeft gebruijct acht hont lants gelegen inden ambachte van
Wateringe, tsiaers om £ 7-10-00. De welcke beleent zijn bij Pieter Robbrechtsz. als int voorsz. register
folijo 168. Dus hijer alleenlick memorie.
Folio 199.
Coudekerck.
De weduwe van Willem Dircksz. Keth heeft gebruijct zeven margen lants. Over t2e 5e jaer om £ 30.
Oudt Mathenes.
Lenert Dircksz. decker tot Schijedam heeft gebruijct twee margen lants gelegen in Oudt Mathenes bij
Schijedam, tsiaers om £ 13. De welcke beleent zijn bij die van Schijedam als int voorsz. register vande
verpandinge folijo (niet ingevuld). Dus hijer memorie.
Kanttekening: Bij gebreke van blijcken van desen beleninge als op voorgaende rekeninge. Wort gelast ter naeste rekening hier
van behoirlijcke blijcken over te brengen.

Pieter Robbrechtsz. heeft gebruijct een thuijntgen leggende buijten de Waterslootse poort bij Bouwen
de molenaers molen, belent aende oostzijde Jan Willemsz., aende westzijde Bouwen Meesz.
molenaer, streckende vande heerstraet totten achtersloot toe. Over tleste 5 e jaer om £ 2.
Prima somma van lantpachten in Hollant gelegen £ 491-17-06.
Landen leggende Overmaze in Natendael.
Jan Pietersz. de zoon van Pieter jonge Jan, nu Cornelis Arijensz. Arkenbout heeft gebruijct 16
gemeten een lijn 70 gaerden lants gelegen buijten den Briel inden ban van Natendael. Over t6e 7e jaer
om £ 50.
Folio 200.
Rugghe.
Thonis Gerritsz. corencoper heeft gebruijct vijer lijnen lants leggende inde thijende van Rugghe. Over
t2e 7e jaer om £ 4.
Geervlijet.
Cornelis Jacobsz. cuijper ende Frans Cornelisz. hebben gebruijct 23 gemeten 27 roeden 8 voeten
lants. Over t4e 7e jaer om £ 94.
Nijeu Marckenburch.
Willem Willemsz. opte Hogewerff ende den ontfanger Mr. Joost Alblas hebben gebruijct ses gemeten
lants leggende inde landen van Putte in Nijeuw Marckenburch met den aenwassche nae advenant,
wesende een gerecht 8e deel vant lant van Nijeuw Marckenburch. Op doude pacht om £ 9.
In Westenrijck.
Cornelis Jansz., nu Eijnout Lenertsz. wagenmaicker heeft gebruijct de helft van vijfthijen gemeten een
lijn 50 gaerden lants in Westenrijck gemeen met St. Agnijetten. Over t1e 7e jaer om £ 20. Bij de rolle
vande verpachtinge folio 3.
Oude Tonge.
Adriaen Gijbelant Joppensz. bailliuw inde Oude Tonge in de plaets van Lodewijck Jansz. heeft in
pacht genomen zoe voor hem zelven als oick mede voor andere persoonen daervooren hij hem
debiteur geconstitueert ende eenige vande selve landen voort verhuijert heeft gehadt, als eerst 37
gemeten lants gelegen int Oudelant van Grijssoorde inder Oude Tonge, daer huijsinge, barrich,
schuijer ende geboomte op plach te staen. Welcke huijsinge nu gans verdestrueert ende vervallen is.
Mitsgaders noch 12 gemeten gelegen int Zuijder Nijeuwelant eertijts gebruijct mette voorsz. woninge.
Welcke voorsz. 12 gemeten inden jaere ’70 bijde groote vloet geïnvudeert zijnende noch gemeen
leggen metten wateren, sulcx dat den voorsz. Gijbelant vande voorsz. 12 gemeten geen pachten zal
betaelen. Noch 18 gemeten. Noch 20 gemeten. Noch 18 gemeten ende noch 7 gemeten een lijn 50
gaerden. Vuijtbrengende alle de voorsz. partijen alle gelegen int Outlant van Grijssoorde, hondert
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gemeten een lijn 50 roeden. Noch 20 gemeten gelegen int Noort Nijeuwelant alias de Nijeuwe Tonge.
Noch 5 gemeten een lijn 50 gaerden gelegen inden banne van Dircxlant. Maeckende te samen
hondert ses ende twintich gemeten, behalven de 12 gemeten gelegen int Zuijer Nijeuwelant. Wesende
alle die landen die de Cathuijsers aldaer inden landen van Voorne over Flackee leggende hebben, die
bij den zelven Arent Gijbelant Joppesz. als voorpachter in huijer genomen zijn den tijt van zeven
jaeren, ingaende St. Gillis 1579 ende expirerende St. Gillis anno ’85 daeraenvolgende. Comt hijer
over t1e 7e jaer £ 169-16-06. Blijckende bij huijrcedulle van Bodegem
Folio 201.
Vosmaer.
Coninck Pietersz. wonende in Vosmaer heeft gebruijct tsestich gemeten, luttel min ofte meer, in
verscheijden percelen binnen de heerlickheijt van Vosmaer gelegen, tsiaers om £ 166-06-00. Dan
alsoe de selve aengeslagen zijn bij die van Zeelant. Dus hijer memorij ende anders nijet.
Folio 202.
Charloijs.
Harman Lenertsz. heeft gebruijct zeven margen een hont lants leggende in Charloijs voor den tijt van
negen jaeren, tsiaers om £ 36 daer van negen jaeren tsiaers om £ 36, daer van tjaers ’74 tleste 9 e jaer
huijers was. Dan alsoe tzelve bij de stede van Rotterdam eerst beleent ende naemaels gecoft is als int
voorsz. register folio 314 verso. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Kanttekening: Loquasier van tresterende hondt twelck bij die van Rotterdam volgende tgeannoteerde opde voorgaende
rekening folio 264 verso nijet gecoft en is. Naer voorgaende co…… bij die vande Rekening ten overstaen van Jan Commersz.
gecommiteerde raet van zijne exelentie ende den Staten van Hollant hier op gehouden wort, dit hier geleden mits datmen int
liquideren met die van Rotterdam van heur gedaen leeninge van de waerde van dit hont lants mede sal accorderen zulcx ten
meesten proffijte van tgemeen lant bevonden sal worden te behoeren. Zij verdacht den genen die tot de voorsz. liquidatie
gecommitteert zullen worden tselve aen te geven omme bij henlieden daer op gelet te worden.

2e zomma £ 346-16-08.
Ander ontfanck van bruijckwaer.
David Jansz. brouwer heeft gebruijct vijer margen lants gelegen besuijden de koecken vant convent
buijten Delft, tsiaers om £ 46. Twelck de Cathuijsers in pachte genomen hebben vande graeffinne van
Arenberge. Dan alsoe zij tselve lant weder aen haer genomen heeft ende de pachten vandijen bij
haeren rentmeester ontfangen werden. Dus hijer alleenlick memorie ende anders nijet.
Folio 203.
Ander ontfanck van jaerlicxe erffrenten staende op zeecker margentaelen als hijer nae volcht.
Adam Dircksz. tot Pijnaecker betaelt jaerlicx dese convente een erffrente van vijer gouden rinsche
coervorster guldens, staende gehypoteqeert op vijff margen lants gelegen in Pijnaecker bijde
Overgaeusche wateringe, verschijnende Kersavont. Belopende in munt deser rekeninge £ 4-10-00.
De weduwe van Aem Heijndricksz. wonende tot Delft een jaerlicxe erffrente vande helft van ses
koervorster guldens. Noch de helft van vijer ponden hollants verseeckert op negen marghen lants
leggende inden ambachte van Maeslant aende Oostgaech. Belopende tsiaers in ponden deser
reeckeninge £ 5-14-00. De welcke beleent is bij Adriaen Sijmonsz. Groenewegen als int voorsz.
register folio 60. Dus hijer memorie.
Elijas Vranckesz. wonende inde Lijer betaelt een jaerlicxe erffrente van drije gouden overlantsche
rinsgulden, staende op twee margen lants, huijs, barrich ende geboomte leggende inde Lijer aende
Burgerdijcksewech, tsiaers van £ 4-04-00. Dan alsoe zijn gueden bij decreet vercoft zijn ende dit
convent bij sentencije van preferentie gepostponeert is. Dus hijer nijet.
De weduwe van Rochus Vrijesen een jaerlicxe erffrente van eenen gouden engelsschen nobel 4½
engelsschen wegende, verseeckert ende gehijpotqueert op sestalff margen lants, huijs ende den
groten barrich, leggende in Zuijtmaeslant, verschijnende Voorschoten ende Valckenburger marct.
Daer vooren zij jaerlicx betaelt £ 3-15-00.
Folio 204.
De weduwe van Cornelis Jacobsz. een jaerlicxe erffrente staende op 6 margen lants gelegen inden
ambachte van Maeslant, verschijnende alsvoren £ 3-15-00.
Claes Sijmonsz. Vroechrijck betaelt dese convente een jaerlicxe erffrente staende op vijer margen een
hont lants gelegen inden ambachte van Maeslant, verschijnende alsvoren £ 3.
Thonis Willemsz. de Vrijer als voicht vande weeskinderen vande weduwe van Heijndrick Joosten een
jaerlicxe erffrente, verseeckert op vijer margen lants gelegen inden ambachte van Maeslant,
verschijnende alsvoren £ 2-05-00.
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De weduwe van Jaep Thou betaelt jaerlicx dese convente een erffrente verseeckert opte woninge
vanden houc aende Spertelwech inden ambachte van Maeslant, toebehorende de vrouwe van
Benthuijsen, verschijnende Lambertij £ 3-10-00.
Folio 205.
Cornelis Andriesz. goutsmit een jaerlicxe erffrente van eenen gouden wilhelmus schilt sonder eenich
affslach, gehijpotequeert op vijer margen lants leggende op Ruijven inden ambachte van Pijnaecker,
verschijnende alsboven. Maickende in ponden deser rekeninge 33 sch.
Cornelis Philipsz. een jaerlicxe erffrente staende op zijn woninge tot Voorburch, verschijnende
Voorschoten ende Valckenburger marct £ 3.
De weduwe van Jan Aertsz. een jaerlicxe erffrente van 3 e deel van een engelssche nobel, staende op
haer gueden ende landen in Monster ambacht, verschijnende alsvoren, daer vooren zij jaerlicx betaelt
30 sch.
Den heijligen geest inde Oude Kerck binnen Delft betaelt jaerlicx dese convente een erffrente
gehijpotequeert op alle des Heijligen Geest gueden ende landen, verschijnende den 6 e Decembris £
18.
3e Somma £ 45-18-00.
Folio 206.
Ander ontfanck van renten staende op zeeckere huijsen ende erven.
Govert Pietersz. brouwer inde Sterre betaelt jaerlicx dese convente een rente staende op zijn huijs
ende erve int Zuijteijnde aende westzijde vande Oude Delff bij St. Annen capelle, verschijnende
Meijdach £ 2-05-00.
Jan Jacobsz. int Ossenhooft op zijn huijs ende erve aende Pontemarct van St. Anthonis brugge,
verschijnende Meijdach een rente van 15 st.
Meeus Jorisz. een rente van £ 0-07-06 tsiaers, gehijpotequeert op een huijs ende erve aende
noortzijde vande Gasthuijslaen opden houck van een poortgen, verschijnende alsvoren. Dan alsoe
dese fugitijff geweest is ende dit huijs ten behouve vande gemeene saicke vercoft is aen Jan
Cornelisz. coopman als int voorsz. register folio (niets ingevuld). Dus hijer memorie ende anders nijet.
Kanttekening: Loquesier. Bij gebreke van blijcken van desen vercoopinge. Den rendant wort gelast naester rekeninge over te
brengen copie auctentijcq vanden vercoop brieff inden text geroert.

Adriaen Dircksz. hopcoper betaelt jaerlicx een rente staende op een huijs ende erve aende noortzijde
vande Gasthuijslaen opden houck van een poortgen, verschijnende alsvoren £ 0-07-06.
Mees Dircksz. molenaer ende Pieter Adriaensz. betaelen jaerlicx een rente van 20 sch. verseeckert op
een huijs ende erve aenden noortzijde vande Nijeuwen Langendijck, verschijnende Meijdaeghe.
Daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende tsamen £ 3.
Folio 207.
Claes Willemsz. rijetdecker betaelt jaerlicx een rente van 10 st staende op een huijs ende erve aende
noortzijde vande Nijeuwen Langendijck naest thuijs van Pieter Wiggersz., verschijnende alsvoren.
Daer van resteren drije gelijcke jaeren, belopende 30 st.
Jan Adriaensz. mit zijn zusters betaelen jaerlicx een rente van £ 0-07-06, verschijnende alsvoren
staende op een huijs ende erve aende noortzijde vande Vlaminckstraet. Daervan resteren over de
voorsz. drije jaeren de somme van £ 0-12-06.
Jacob Pietersz. van Dijck, nu Pieter Jansz. een jaerlicxe rente van £ 0-07-06 verseeckert op een huijs
ende erve aende noortzijde vande Vlaminckstraet, verschijnende alsvoren. Comt hijer over de jaeren
’78, ’79 ende ’80, bij desen rendant ontfangen £ 0-22-06.
Cornelis Aemsz. misraper betaelt jaerlicx een rente van 15 st. gehijpotequeert op een huijs ende erve
aende zuijtzijde vande Geerwech, gecomen van Jan Vrericxz. brouwersknecht. Daer insgelijcx
resteren de voorsz. drije jaeren, belopende £ 2-05-00.
Folio 208.
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Cornelis Reijersz. een jaerlicxe rente van 30 st. staende op een huijs ende erve int Oosteijnde op den
zuijthouck vande Minnebroeders straet, gecoemen van Maerten Dircksz., verschijnende alsvoren.
Daervan noch resteren gelijcke drije jaeren, belopende £ 4-10-00.
Cornelis Pietersz. Koel een jaerlicxe rente van 30 st. verseeckert op twee camerkens buijten de
Watersloot aende zuijtzijde, verschijnende alsvoren. Dan alsoe de selve doerden voorleden oirloge
geraseert zijn, dus hijer nijet.
Pieter Sasbout ende Adriaen Claesz. staende op een huijs ende erve op de Gheer opten houck,
gecomen van derffgenamen van Jan Nachtegael, een jaerlicxe rente van £ 2, verschijnende alsvoren.
Daervan mede resteren de voorsz. drije jaeren, belopende £ 6.
Heer Marcus coster, nu Jacob Jansz. Brunee een jaerlicxe rente van 30 st. gehijpotequeert op een
huijs ende erve aende noortzijde vande Nijeuwe Langedijck, gecoemen ende eertijts toebehoort
hebbende Claes Wollebrantsz. timmerman, verschijnende omnium sanctoum. Comt hijer over de
jaeren ’78, ’79 ende ’80 £ 4-10-00.
De kerckmeesters vande Nijeuwe Kerck tot Delft een jaerlicxe rente van £ 0-07-06 staende op een
erve aende zuijtzijde vant Marctvelt ende is betimmert met de noortzijde vande Nijeuwe Kerck,
verschijnende alsvoren. Belopende daer van de voorsz. resterende drije jaeren £ 0-22-06.
Folio 209.
Jan Woutersz. brouwersknecht een jaerlicxe rente van 30 st. staende op een huijs ende erve inde
Koestraet aende noortzijde upte westenhouck vande Crepelstraet. De welcke beleent zijn bij Pieter
Robbrechtsz. als int voorsz. register folio 167. Dus hijer memorie.
Theijlige geest susterhuijs binnen Delff betaelt jaerlicx een rente staende opte gueden vande voorn.
susterhuijse, verschijnende Andree apostlij 30 st.
De susteren van St. Aechten binnen Delff betaelen dese convente een jaerlicxe rente van £ 3
gehijpotequeert op St. Aechten susterhuijs voorsz. Dan alsoe vande guederen van desen convente
hijer vooren als mede geannotteert zijnde verandert is, dus hijer nijet.
Tconvent van St. Jeronimus binnen Delff betaelt jaerlicx een rente staende opt voorsz. convent ende
alle die guederen van dijen, verschijnende Korsavont £ 2-05-00.
Folio 210.
Cornelis Cornelisz. betaelt jaerlicx een rente van £ 3 verseeckert op een huijs ende erve opten houck
vande Molenstraet. Twelck beleent is bij Jochum Cornelisz. mandenmaicker cum suis als int voorsz.
register folio 201. Dus hijer memorie.
Jan Govertsz. backer betaelt jaerlicx een rente gehijpotequeert op een huijs ende erve inde
Molenstraet naest tvoorsz. huijs, verschijnende Meijdach ende omnium sanctorium £ 0-22-06.
De susteren van St. Annen binnen Delft betaelen jaerlicx een rente van £ 6 tsiaers, staende opt tvoorn
convent ende alle heure gueden. Dan alsoe hijer vooren vande guederen vanden zelven convente als
mede bij desen rendant geannoteert zijnde verantwoort is. Dus hijer memorie ende anders nijet.
4e Somma £ 13-17-06.
Folio 211.
Ander ontfanck van renten spreeckende op zeeckere huijssen ende erven in verscheijden
steden ende vlecken staende, zulcx hijer nae volcht.
Inden Haghe.
Derffgenamen van Pieter Egelsz. ofte Egel Pietersz. inden Hage een rente van £ 0-07-06 tsiaers op
een huijs ende erve staende aende oostzijde vande Spoeij inden Hage. Daervan noch resteren de
jaeren ’78. ’79 ende ’80, belopende £ 0-22-06. Dan alsoe men opte gueden van dese Pieter Egelsz.
bij preferentie disponeert. Dus hijer memorie.
Schiedam.
Willem Florisz. tot Schijedam een rente verseeckert op een huijs ende erve inden Dijefhouck tot
Schijedam, verschijnende Meijdach 8 st.
Den zelven betaelt noch een rente gehijpotequeert ende verschijnende alsvoren 7 st.
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Coentgen Cornelis vuijt de Ketel staende op een huijs inden Dijefhouck, verschijnende Voorschoter
ende Valckenburger marct, een rente van 30 st.
Frans Willemsz. op een huijs ende erve opten Dam aende noortzijde, verschijnende Bamis een rente
van een gouden lijers gulden off daer voor 14 st.
Cornelis Cornelisz. schoemaicker weduwe op een huijs ende erve inde Butterstraet aende oostzijde
een rente van een gouden philips borgous schilt, verschijnende Korsavont daervooren zij betaelt 17 st.
Folio 212.
Jacob Jacobsz. Croon molenaer een rente van twee gouden pieters staende op een halve wintmolen
met het huijs ende erve daertoe behorende tot Schijedam bijde Rotterdamsche poorte, daer vooren hij
jaerlicx betaelt £ 2-02-00, verschijnende Meijdach. Rest de anno ’80 £ 2-02-00.
Briel.
Adriaen Jacobsz. Fasol op een huijs ende erve int Zuijteijntsche gasthuijs inden Briel, verschijnende
Cruijcis een rente van drije scellingen grooten vlaems, daervoorn jaerlicx nijt meer betaelt en worden
volgende voirgaende rekening dan 10 st.
Ocker Eeuwoutsz., nu Arije Claesz. houtsagher op een huijs ende erve int Noorteijnde over St. Jacobs
gasthuijs inden Briel, verschijnende Catharine een rente van £ 0-03-06 vlaems. Daer voor nijet meer
betaelt en wort volgende voirgaende rekeninge dan 11 st.
Oostvoorn.
Baertout Adriaensz. een jaerlicxe rente verseeckert op een huijs ende erve staende tot Oostvoorn,
eertijts toebehoort hebbende ende gecoemen vande heer van Cruningen, verschijnende St. Thomas
dach £ 2-12-06.
5e somma £ 7-09-06.
Folio 213.
Ander ontfanck van losrenten op diversche steden, conventen ende op eenige vande
coe mat domeijnen.
Eerst competeert tvoorscreven convent opte stede van Delft een jaerlicxe losrente van 30 st. grooten
vlaems, verschijnende jaerlicx deen helft den 5 e Meij ande dander helft den 5e Novembris, staende
opten naem van Claes Andriesz. Daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 87.
Den zelven convente comt noch vande voornoemde stede een jaerlicxe losrente van thijen ponden
grooten vlaems, verschijnende op twee termijnen, deen helft den eersten Julij ende dander helft den
eersten Januarij, staende ten naeme van Gerrit Gijsbrechtsz. Daervan resteren drije gelijcke jaeren,
belopende £ 180.
Noch opte voorsz. stede een jaerlicxe losrente van vijff ponden grooten vlaems, verschijnende aen
twee termijnen deen helft den 13 e Julij ende dander helft den 13e Januarij, staende op ten naeme van
Ste. Barbaren convent. Daer van resteren over de voorsz. drije jaren de somme van £ 90.
De voorsz. stede noch een rente van drije ponden grooten vlaems, verschijnende den eersten
Augustij, staende opten naem van Jan Jansz. drapenijerder. Daer van insgelijcx resteren die voorsz.
drije jaeren, belopende £ 54.
Folio 214.
Dezelve stede noch een jaerlicxe rente van £ 0-11-03 grooten vlaems, verschijnende den eersten
Septembris staende opten naem van Jan de Heuijter Mathijsz. Daer van noch resteren gelijcke drije
jaeren, belopende £ 10-02-01.
Noch een jaerlicxe losrente opte voorsz. stede van 30 st. grooten vlaems, verschijnende lesten April
staende opten naem van Haesgen Jan harnasmaickers weduwe. Daer van mede resteren die
voorscreven drije jaeren, belopende £ 27.
Noch de voorsz. stede van Delft een erffelijcke rente van twee ponden grooten vlaems, verschijnende
Korsavont staende opten naem van Cornelis Pieter Claesz. ende Adriaentgen Copperts, bedragende
daer van die voorsz. drije resterende jaeren £ 36.
De stede vanden Briel betaelt een jaerlicxe rente van £ 5-06-08 grooten vlaems, verschijnende Meij
belopende in munte deser rekeninge £ 32.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

De zelve stede noch een jaerlicxe losrente van 20 st. grooten vlaems, verschijnende den eersten
Augustij belopende in ponden deser rekening £ 6.
Folio 215.
Op de stede van Leijden een jaerlicxe losrente van £ 0-14-03 groten vlaems, verschijnende den 23 e
Augustij. Comt in munte deser rekeninge £ 4-05-06.
De zelve stede noch een jaerlicxe losrente van 20 st. grooten vlaems licht gelts die gereduceert zijn
suijvers op 9 st. grooten vlaems tsiaers, verschijnende den 22 e Octobris. Comt in munte deser
rekening £ 2-14-00.
De susteren van St. Ursulen binnen Delft betaelen dese convente een jaerlicxe rente van drije ponden
grooten vlaems gehijpotequeert op St. Ursulen susterhuijs voorsz. ende op alle haere gueden,
verschijnende 23e Februarij. Dan alsoe vande guederen van dese convente hijer vooren als mede
geannoteert zijnde verandert is. Dus hijer nijet.
De Cathuijsers buijten Ghendt in Vlaenderen betaelen een jaerlicxe rente van vijff ponden grooten
vlaems, staende opt voorsz. convent ende alle die guederen van dijen, verschijnende op twee
termijnen, deen helft den eersten Februarij ende dander helft eersten Augustij. Daer van noch
resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 90.
De Cathuijsers binnen Lijer in Brabant betaelen jaerlicx een rente van 20 st. grooten vlaems tsiaers,
staende opt voorsz. convent ende alle heur gueden. Comt over gelijcke drije resterende jaeren £ 18.
Folio 216.
Opte domeijnen van Noorthollandt £ 7-10-00 tsiaer, verschijnende 17e Meij. Comt over drije
resterende jaeren £ 22-10-00.
Op de voorsz. domeijnen noch een rente van £ 9-07-06 tsiaers, verschijnende 19e julij. Daer van
resteren gelijcke drije jaeren monterende ter somme van £ 28-02-06.
6e somma £ 44-19-06.
Ander ontfanck van losrenten spreeckende op diversche perticuliere persoonen.
Maeslant.
Laurens Frans ende derffgenaemen van Sijmon Claesz. als borghen voor Adriaen Cornelisz. in
Maeslant een losrente, verschijnende den eersten Meij £ 6.
Noch op de zelffde Laurens Fransz. een losrente, verschijnende den eersten Novembris 30 st.
Pijnaecker.
Arris Claesz. int Honderlant, verschijnende den eersten Meij £ 5-05-00.
Folio 217.
Maeslant.
Maertgen Ariis weduwe van Andries Claesz. in Maeslant, nu Cornelis Jacobsz. een rente,
verschijnende den eersten Meij £ 2-05-00.
De weduwe van Cors Jacobsz. tot Schipluijden een rente, verschijnende 24 e Meij £ 6.
Claes Cornelisz. den Boer tot Rijswijck een rente, verschijnende den 8 e Julij £ 3.
Floris Pietersz. in Maeslant een rente, verschijnende den 26 e Julij van £ 4-10-00. Comt hijer over de
jaeren ’78, ’79 ende ’80 £ 13-10-00.
Jacob Corsz. aende Lijerhant een rente, verschijnende den 26 e Julij van £ 6.
Opte weeskinderen van Laurens van Bronckhorst een rente van £ 6 tsiaers, verschijnende eersten
Augusti. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 18.
Mees Michielsz. buijten de Watersloetse poort tot Delft een losrente van £ 4-10-00 tsiaers,
verschijnende prima Augusti. Dan alsoe zijn huijs doer den voorleden oirloghe affgebrant ende
geraseert is. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Folio 218.
Claes Jorisz. in Pasou een rente, verschijnende den eersten Augusti van £ 3.
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Willem Huijgen ende Huijbrecht Willemsz. in Maeslant een jaerlicxe losrente, verschijnende den 10e
Augusti £ 3.
Ozijer Pietersz. wonende tot Naeltwijck een losrente, verschijnende den eersten Novembris van 30 st.
Cornelis Jan Harmansz. Cassenaer wonende opt Sluijs een losrente van £ 9 tsiaers, verschijnende
14e Decembris. Dan alsoe zijn huijs doerden voorleden oirloghe affgebrant ende gereseert is ende de
gront met tbolwerck van Maeslantsluijs ghemeen leijt, blijckende bij certificatie op mijn eerste
rekeninge de annis ’78 ende ’79 folio 284 verso overgelevert. Dus hijer nijet. Rest de annis ’78, ’79
ende ’80.
Jan Pietersz. als getrout hebbende de weduwe van Vranck Pietersz., nu Willem Huijgensz. ende
Lenert Pietersz. Goutappel betaelen jaerlicx een losrente van £ 3, verschijnende den 25 e Decembris.
Comt hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80 £ 9.
Jan Jansz. Cors opte Horen ofte Hodenpijl buijten Delft, nu Jan Harmansz. een jaerlicxe losrente,
verschijnende den 22e Februarij £ 18.
Folio 219.
Cornelis Arijensz. opt Zwet een rente, verschijnende den 6 e Martij £ 9.
Lenert Adriaensz. Wittebol opte Souteveen een losrente, verschijnende den 17 e Martij £ 3.
Floris Gerritsz. decker tot Reijnsburch inde plaets van Elijsabeth Claesdr. weduwe van Quijrijn
IJsbrantsz. een losrente, verschijnende prima Martij £ 25.
Joris Jansz. inde plaets van Jacob Dircksz. tot Pijnaecker een losrente, verschijnende 22 Augusti £ 710-00.
Pieter Gerritsz. appelcoper tot Delft een jaerlicxe losrente van £ 3-15-00, verschijnende prima
Octobris. De welcke bij den zelven Pieter affgelost zijn als int voorsz. register folio 18 verso. Dus hijer
nijet.
Jan Cornelisz. goutsmit tot Delft een jaerlicxe losrente van £ 34-07-06, staende op zijn huijs ende erve
binnen der voorsz. stede. De welcke beleent zijn bij Barbara Bruijnen als int voorsz. register folio 334.
Dus hijer memorie.
7e somma £ 122-10-00.
7e somma vanden ontfanck vande goederen vande Cathuijsers £ 1.073-08-08.
Folio 220 is vacant.
Folio 221.
Ander ontfanck vande guederen ende innecommen vande convent van Sijon
buijten der stede van delft.
Eerst van lantpachten ende eenige erffpachten van hofflant in Hoff van Delft.
Gerrit Gijsbrechtsz. heeft gebruijct 2 hont lants aende zuijtzijde van Thou Heijndricksz. boomgaert
onder tGroote Hoff van Delft, staende op £ 10 schots leggende. Over t2 e 7e jaer om £ 4-10-00.
Pieter Florisz. heeft gebruijct 4 hont lants mettet huijs ende bepotinge daerop staende, gelegen onder
tGroote Hofflant van Delft, staende op £ 10 schots, tsiaers £ 11. Welcke beleent zijn bij Joris Grijp als
int voorsz. register vande verpandingen folio 80. Dus hijer memorie.
Anthonis Vrericksz. bruijct in erffpacht een margen lants met huijs, barrich ende geboomte voor
tconvent gemeen mette voorsz. Anthonis ende anderen met dat zuijteijnde aende Dijcxhoerensche
wateringe, staende op £ 8 schots. Tsiaers om £ 10.
Adriaen Pietersz. heeft gebruijct sestijen hont lants met dat zuijteijnde leggende aende Molenlaen,
staende op £ 8 schots, tsiaers om £ 20. De welcke beleent zijn bij Elsgen Jansdr. weduwe wijlen
Huijch de Groot als int voorsz. register folio 79. Dus hijer memorie.
Folio 222.
Wouter Dammasz. heeft gebruijct vijer rijsthuijnkens inde vuijterdijck vande Zwet omtrent Barbara
Cuijlen, tsiaers om 20 st. Dan alsoe tzelve doerden voorleden oirloge geraseert is. Dus hijer nijet.
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Cornelis Jorisz. heeft gebruijct ontrent anderhalf hont rijetlants inden vuijterdijck westwaerts van
Barbara Cuijlen, tsiaers om £ 2-14-00. Dan alsoe daer van al voor de trouble nijet van gecomen en is
doer aengeven van Sijbrant Cornelisz. conventuaele van dese convente. Dus hijer nijet.
Anthonis Vrericxz. heeft gebruijct 14 hont hofflants, leggende onder tCleijne Hof van Delft, staende op
£ 8 schots, tsiaers om £ 15. De welcke beleent zijn bij Pieter Woutersz. brouwer als int voorsz. register
folio 45 verso. Dus hijer memorie.
Den zelven Anthonis heeft noch gebruijct 14 hont westwaerts van vijff margen tsiaers om £ 18. De
welcke beleent zijn bij Govert Pietersz. Beaumont als int voorsz. register folio 75. Dus hijer memorie.
Folio 223.
Adriaen Cornelisz. Verhoel heeft gebruijct 3½ margen westwaerts vande voorsz. 14 hont ende is
genaempt de Laeghe Paerdeweijde, staende op £ 8 schots, tsiaers om £ 22-06-00. Daer van deen
helft bijden voorn. Govert Pietersz. Beaumont ende dander helft bij Pieter Woutersz. van der Burch
beleent is als int voorsz. register folio 45 verso. Dus hijer memorie.
Pieter Arentsz. schout tot Wateringe heeft gebruijct 14 hont hofflants genaempt de Bijl, staende op £ 8
schots. Over t4e 5e jaer om £ 11-13-03.
Jacob Adamsz., nu Willem Aemsz. van der Burch heeft gebruijct drije margen inde Poeldijck
genaempt Rosenbos, leggende mit dat noorteijnde aende Swet, staende op £ 8 schots. Over tleste 5 e
jaer om £ 12.
Baertge Corsdr. tot Delft heeft gebruijct 4 margen inde Poeldijck met dat noorteijnde aende Zwet,
staende op £ 8 schots, tsiaers om £ 18-15-00. De welcke beleent zijn bij Jacob Cornelisz. Moerkerck
als folio 33 verso. Dus hijer memorie.
Folio 224.
De Houckpolder van Rijswijck inde plaets van Barbara, Pieter Cuijlen weduwe geeft van pacht vande
halve werff van haer huijs ende thuijntgen leggende inden vuijterdijck opte Zwet noortwaerts vande
wech, verschijnende Bamis ende is losbaer met 13 guldens tsiaers £ 16 st.
Lant in Woutharnasch.
Wigger Sijmonsz. heeft gebruijct thijen hont lants aende noortzijde vande Woutslaen, tsiaers om £ 10.
De welcke beleent zijn bij Evert Dircksz. pontgaerder als int register folio 65. Dus hijer memorie.
Adriaen Cornelisz. Verheul heeft gebruijct drije margen vijff hont lants genaemt de Heulcamp aende
noortzijde vande Woutslaen, tsiaers om £ 40-05-00. De welcke gecoft zijn bij Dirck Jansz.
Vuijtenbrouck als int voorsz. register folio 190 verso. Dus hijer memorie ende anders nijet.
De zelve heeft noch gebruijct vijer margen een hont gelegen achter Thonis Vrericxz. vande Heulcamp
voorsz. tot de Melcklaen, te betaelen Martinij inde winter, tsiaers om £ 25. De welcke beleent zijn bij
Vranck Harpersz. als actie hebbende van Luijt Willemsz. als int voorsz. register folio 51 verso. Dus
hijer memorie.
Den zelven heeft noch gebruijct twee margen aent voorsz. lant, tsiaers om £ 12. De welcke beleent
zijn bij Claertgen Vrancken dochter brouster inde Bel als int voorsz. register folio 169. Dus hijer
memorie.
Folio 225.
Wouter Dammasz. heeft gebruijct zeven margen 5½ hont weijlants teijnde des convents Molckelaen,
tsiaers om £ 54-07-00. De welcke beleent zijn bij de weduwe van Huijch de Groot Cornelisz. als int
voorsz. register folio 129. Dus hijer memorie.
Noch drije margen bijden voornoemden Wouter Dammasz. lest gebruijct, tsiaers om £ 21-03-00. De
welcke beleent zijn bij Pieter Reijersz. brouwer als bij tvoorsz. register folio 327 verso. Dus hijer
memorie.
Dezelve Wouter heeft noch gebruijct twee campen, elcx van vijerdalff margen (fach?) 7 margen
leggende Woutharnes, tsiaers om £ 49. De welcke beleent zijn bij Claertgen Vranckendr. brouster inde
Bel als int voorsz. register folijo 169. Dus hijer memorie.
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Adriaen Cornelisz. Verheul heeft gebruijct zeven margen ende een hont lants leggende aen tvoorsz.
lant, tsiaers om £ 47-05-00.
Folio 226.
Jan Pietersz. heeft lest gebruijct drije margen gelegen aende Loots wateringe aende Woutslaen,
tsiaers om £ 18. De welcke beleent zijn bij Pieter Reijersz. brouwer tot Delft als int voorsz. register
folio 198. Dus hijer memorie.
Buijten Schiedamme.
Claes Woutersz. bij Ouderschije heeft lest gebruijct 2½ margen lants in Oudt Mathenes aende
Groenewech, tsiaers om £ 12. De welcke gecoft zijn bij Maerten Thijelmansz. Coninck tot Schijedam
als bij tvoorscreven register folio (niets ingevuld). Dus hijer memorie ende anders nijet.
Waer van hij den rendant de brieff verthoont heeft.
Kanttekening: Den rendant wort gelast ter naester copie auctentijcq van dese coopbrieven over te leveren.

Cornelis Dammasz. heeft gebruijct de helft van vijer margen aende voorn. Groenewech, tsiaers om £
9. De welcke beleent zijn bij die van Schijedam als int voorsz. register folio 239 verso. Dus hijer
memorie.
In Dorp.
Jan Bruijn heeft gebruijct vijff margen ten Dorp aende Gaechwech de derde camp westwaerts vande
Dorplaen ende wort verthijnst met een halve stuver de margen. Over t2 e 7e jaer om 29 st.
Folio 227.
Maeslant.
Jacob Cornelisz. heeft gebruijct thijen margen vijer hont daer half zijn woninge opstaet leggende
aende zuijtzijde vande Gaechwech omtrent Schipluijden ende is thijnsbaer. Twelck de huijerman
betaelt met vijer cappoenen, verschijnende Lichtmis jaerlicx om £ 57. De welcke beleent zijn bij Jan
Pietersz. Hogewerff cum socijs als int voorsz. register folio 179. Dus hijer memorie.
Pieter Huijgensz. heeft gebruijct 16 margen streckende van de Gaech tot die Schije ende is thijnsbaer
dat den bruijcker betaelt. Over t2e 7e jaer om £ 70-10-00.
Rochus Claesz. heeft gebruijct twee margen in Maeslant aende zuijtzijde vande Gaech ontrent
Schipluijden. Over t3e 7e jaer om £ 9.
Joris Pietersz. heeft gebruijct drije margen in Maeslant gemeen met thijen margen die de Cathuijser
buijten Delft ende anderen toebehoiren, leggende aende oostzijde vande Wrai. Over t3 e 7e jaer om £
19-10-00.
Monster.
Sacharijas Jansz. heeft gebruijct 14 hont lants inde Pueldijck. Over tleste 5e jaer om £ 10.
sGravesande.
Allert Cornelisz. heeft gebruijct de helft van vijff margen in tNoortlandt gemeen met meer anderen. Op
doude pacht om £ 4-10-00.
Folio 228.
De Regulijers tot sGravesande betaelen jaerlicx van pacht van ses margen een hont int Noortlant,
verschijnende Martinij inde winter £ 0-20-06.
Jan Dircksz. heeft lest gebruijct 14 hont lants int Noortlant aende oostzijde vande Noortlansche wech,
tsiaers om £ 6-15-00. De welcke beleent zijn bijde weduwe van Huijch de Groot als int voorscreven
register folijo 79. Dus hijer memorie.
Den dijckgraeff vant Nijeuwelant vande wech diemen gaet nae Staelduijnen, streckende vande
Maesdijck tot aende Nijeuwelantschen dijck toosteijnde de Maesdijck ende twesteijnde aende
Nijeuwelantschen dijck voorscreven, verschenen Martinij inde winter, tsiaers 20 st.
Naeltwijck.
Pieter Aertsz. heeft gebruijct anderhalff margen lants gemeen met Pouwels Jansz. ende leijt aent
noorteijnde vande Naeltwijcxsche wech. Over t2 e 7e jaer om £ 7.
Jan Dircksz. heeft gebruijct vijer margen lants gelegen inde Vlijet polder, streckende vande wech
zuijtwaerts aenden Brouckwech. Over t2e 7e jaer om £ 12.
Folio 229.
Rijswijck.
Claes Willemsz. van der Hovel heeft gebruijct de Burchcamp groot 14 hont. Over t4e 5e jaer om £ 906-06.
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Anthonis Vrericxz. heeft gebruijct zeven hont aende Calverweijde tsiaers om £ 8. De welcke beleent
zijn bij Abraham van Almonde als int voorsz. register folio 147. Dus hijer memorie.
Claes Willemsz. van der Hovel heeft noch gebruijct de Heijnstcamp groot drije margen leggende
aende noort cingel des convents. Over t4 e 5e jaer om £ 12.
Adriaen Cornelisz. Verheul heeft gebruijct ses margen weijlants in een camp groot thijen margen,
streckende vuijt de Zwet noortwaerts tot aende Vlijetcamp, tsiaers om £ 49. De welcke beleent zijn bij
Claertgen Willems als int voorsz. register folio 164. Dus hijer memorie.
Cornelis Jansz. Cleij heeft gebruijct vijer margen als reste van thijen margen. Over t4 e 7e jaer om £ 14.
Folio 230.
Joncker Abraham van Almonde heeft gebruijct vijer hont genaempt de Corte Suicker achter het
convent, streckende vuijt de Carstamgen noortwaerts aende abt van Egmonts lant. Over t4 e 5e jaer om
£ 2-13-03.
Claes Willemsz. van der Hovel heeft noch gebruijct een margen ende 32 gaerden teelants wesende
de cingel vande Heijnstcamp. Over t4e 5e jaer om £ 4-00-04.
Claes Willemsz. van der Hovel voorsz. heeft gebruijct acht hont lants leggende achter het backhuijs
van Mees Jansz. woninge op dOude Swet. Over t4 e 5e jaer om £ 5-06-08.
Den zelven heeft noch gebruijct 14 hont teelants leggende over Baertge Corsdr. woninge opt water.
Over t4e 5e jaer om £ 9-06-08.
Adriaen Cornelisz. Verheul heeft gebruijct 2½ margen leggende zuijtwaerts vande cloosterpoort met
dat oosteijnde aende Molensloet, tsiaers om £ 17-14-06. De welcke beleent zijn bij Abraham van
Almonde als int voorsz. register folio 147. Dus hijer memorie.
Willem Jansz. op Ockenburch heeft gebruijct 25 margen ende twee hont, vande welcke dit convent in
erffpacht hout vande Cathuijsers van Geertruijden Berghe ses margen een hont, tsiaers om £ 2-08-06.
Ende leijt gemeen aende westzijde den stenen camer. Over tleste 5 e jaer om £ 96.
Folio 231.
De voorsz. Wilhem geeft van pacht op zijn huijs, barrich ende geboomte, verschijnende jaerlicx
Voorschoten ende Valckeburger marct 15 st.
Cornelis Jansz. Cleij heeft gebruijct vijff margen leggende in Rijswijckerhouck met dat noorteijnde aen
zijn woninge ende noch 9½ margen genaemt de Schaepweijde aende noortzijde vande Vlijetwech
voer zijn woninge. Over t4e 7e jaer om £ 50-15-00.
Jan Cornelisz. Witteman heeft gebruijct twaelff margen streckende vande Vlijet tot inden wech, tsiaers
om £ 25 welcke beleent zijn bij Cornelis Vincentsz. Scravelaer als int voorsz. register folijo 28 verso.
Dus hijer memorie.
Jan Jansz. Witteman inde plaets van zijn vader bruijct in erffpacht anderhalff margen lants met huijs,
barrich ende geboomte, tsiaers om £ 13-10-00.
Cornelis Adriaensz. Snoetge heeft gebruijct twee margen lants genaempt de Vleercamp. Over tleste
jaer om £ 9.
Folio 232.
Cornelis Adriaensz. voorsz. heeft noch gebruijct dordalff margen lants aende westzijde vande
Vleercamp. Over t4e 5e jaer om £ 15.
Floris Dircksz. ende Oetzijer Adriaensz. hebben gebruijct drije margen op Ockenburch bijde
nieuwewecht met dat noorteijnde aende Vlijetwech, tsiaers om £ 14. De welcke beleent zijn bij Claes
Woutersz. van der Burch als int voorsz. register folio 187. Dus hijer memorie.
Lenert Pietersz. heeft gebruijct acht margen ende 4½ hont lants in Rijswijckerbrouck aende zuijtzijde
vande Zijtwint. Op doude pacht om £ 52-10-00.
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Jacob Cornelisz. heeft gebruijct vijff hont lants dat bij dese convente in erffpacht gehouden wort vande
Cathuijsers ten Berch, gemeen metten Heijligen Gheest tot Delft aende oostzijde Spirincx wateringe,
tsiaers om £ 4. De welcke beleent zijn bij Cornelis Vincentsz. Scravelaer als int voorsz. register folio
28 verso. Dus hijer memorie.
Voorburch.
Claes Screvelsz. heeft gebruijct omtrent zeventhijendalff margen lants in Teijlingerbrouck achter
Voorburch daer de watermolen opstaet. Noch sestalff margen westwaerts, dandere camp genaemt de
Bijescamp leggende beijde opte Vlijet. Over t4e 7e jaer om £ 96.
Folio 233.
Pieter Cornelisz. ende Geertgen Willems dochter hebben gebruijct zevendalff margen tusschen het
teelant dat Claes Screvelsz. voorsz. bruijct, comende met dat noorteijnde aende Vlijetwech. Over t4 e
5e jaer om £ 33.
Nootdorp.
Lenert Adriaensz. lantman heeft gebruijct 2½ margen lants met dat westeijnde comende aenden
Overgau. Over t2e 7e jaer om £ 10.
Over Conincxvelt inden Hoff van Delff.
Cornelis Jacobsz. weduwe heeft gebruijct anderhalf margen vrij hofflant over den Grooten Hoff van
Delff achter de huijssen over Conincxvelt aenden zuijtzijde vander Papsouderlaen, tsiaers om £ 18-1000. De welcke beleent zijn bij Pieter Pietersz. Sasbout als int voorsz. register folio 63 verso. Dus hijer
memorie.
Frans Claesz. heeft gebruijct vijff margen lants daer tconvent op gestaen heeft ende is nu een
coelthuijn, bele(e)nt aende oost ende noortzijde tvoorsz. convent. De welcke beleent zijn bij Cornelis
van Soutelande als int voorsz. register folio 42 verso. Dus hijer memorie.
Dezelve Frans Claesz. heeft noch gebruijct vijerdalff margen lants beleghen aende west ende
noortzijde van tvoorsz. convent. Over t2e 7e jaer om £ 25.
Folio 234.
Anthonis Vrericxz. heeft gebruijct vijff margen hofflants leggende int Cleijne Hoff van Delff, belent aen
Baertgen Corsdr. lant, tsiaers om £ 50. De welcke beleent zijn bij Adriaen Jacob Bruijnsz. ende
Maertgen Dircxdr. weduwe wijlen Frans Govertsz. alst blijct bij tvoorsz. register folijo 39. Dus hijer
memorie.
Prima zomma £ 660-13-03.
Ander ontfanck van erffpachten ende erffrenten.
Schiedam.
Heijndrick Jansz. betaelt jaerlicx van pacht op zijn huijs ende erve inde Goeijstraet, verschijnende Meij
15 st.
Adriaentgen Reijnertsdr., nu Huijbrecht Corsz. op zijn huijs inde Kerckstraet, verschijnende Bamis
daeghe £ 0-07-06.
Lier.
Heijndrick Aemsz. vander Burch geeft van pacht op vijer hont lants inde Oostbuijert vant noorteijnde
vande wech in Gerrit Cornelisz. woninge, verschijnende Voorschoten ende Valckenburger marct £ 205-00.
Folio 235.
Eijckenduijnen.
Arent Jansz., nu Cornelis Dircksz. alias zeven broot geeft van pacht op een 8 e deel noch van een 4e
deel van zijn woninge groot wesende twaelff margen, verschijnende alsvoren £ 3-15-00.
Jan Willemsz., nu Ghijsbrecht Jansz. geeft tsiaers van pacht op zijn woninge groot zijnde 38 margen
lants ende met zuijteijnde aen mijnsheeren wildernisse, verschijnende Lichtmisse £ 2-05-00. Comt
hijer over de jaeren ’78, ’79 ende ’80, £ 6-15-00.
sGravenhaghe.
Tconvent der Predicaren inden Haghe gheeft tsiaers £ 3 van pacht van anderhalff margen lants,
leggende achter tvoorsz. convent, verschijnende translationis Martinij. Daervan noch resteren de
jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 9.
Tconvent van St. Elisabet geeft tsiaers £ 3 van pacht van 2 margen lants leggende achter tvoorsz.
convent inde Zuijtveen, verschijnende Kersmisse. Dus hijer de voorsz. £ 3.
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Willem Evertsz. saelmaicker, nu Joosgen de weduwe van Jaquet geeft van haer huijs inden Haech,
staende aende oostzijde vande Veenstraet opten noorthouck bijde Marct, verschijnende Meijdach £ 3.
Folio 236.
Op de vleijshalle den penning 16 te lossen betaelt den thesaurier vanden Haeghe, verschijnende Meij
15 st. Daervan noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £ 2-05-00.
De heer van Oosterwijck ende Gerrit van Necx weduwe geven tsiaers van pacht staende op een hoff
ende erve int Noorteijnde vanden Haeghe, verschijnende St. Lamberti £ 0-19-06. Daervan noch
resteren gelijcke drije jaeren, belopende £ 2-18-06.
Voorburch.
Cornelis Philipsz. gheeft van pacht op zijn woninge, barrich ende geboomte groot wesende drije
margen, streckende vuijt de Vlijet tot den heerwech, verschijnende Meij £ 4-10-00.
Pieter Sijmonsz. gheeft van erffpacht van drije margen lants leggende in Voorschoten, verschijnende
halff St. Jansmisse ende halff Sanctorium £ 5-12-00.
Wateringhe.
Arent Jaspersz. gheeft van erffpacht van vijfthijen margen lants met huijs, barrich ende geboomte
daerop staende, streckende zuijtwaerts vande Waterincxsche wech tot inden Zwet, verschijnende halff
Voorschoten ende halff Valckenburger marct, tsiaers om £ 0-35-05. De welcke beleent zijn bij Mr.
Cornelis Coninck als int voorsz. register folio 85 verso. Dus hijer memorie.
Folio 237.
Suijtlant.
Heijndrick Lenertsz. geeft van erffpacht van zeven lijnen lants leggende int Zuijtlant inden gront van
Abbenbrouck, verschijnende Kersmisse £ 3-15-00.
Corendijck.
Cornelis Pietersz. ballemaicker betaelt jaerlicx een losrente den penning 16, gehijpotequeert op 4½
gemeten inde Corendijck, verschijnende prima Januarij £ 7-10-00.
2e somma £ 41-04-06.
Eerffpachten inden Hof van Delft buijten de zuijtpoert op diversche huijssen ende erven.
Jacob Jacobsz. betaelt jaerlicx 18 st.
Cornelis Jacobsz. weduwe 20 st.
Cornelis Adriaensz. 6 st.
Cornelis Jansz. Dijckers weduwe 15 st.
Pouwels Pietersz. 21 st.
Cornelis Jansz. £ 0-09-06.
Cornelis Thonisz. weduwe 5 st.
Folio 238.
Huijbrecht Adriaensz. £ 0-02-06.
Adriaen Pietersz. weduwe 14 st.
Sijmon Dircksz. op Schije 27 st.
Alsoe dese huijsen daer op de voorsz. renten spreecken, ter oirsaicke van dese troublen affgebroken
ende ter gronde geraseert zijn, zulcx dat den persoonen den zelven toecoemende daer van nijet en
begeeren te betalen, hem behelpende met seeckere provisioneel appoinctement vande Staten. Soe
worden alle de voorsz. perthijen tot datter anders inne voorschijn is, alsnoch hijer gestelt voor
memorie.
Kanttekening: Zijn tijden ende wijlen zoe wanneer dese erven weder angebaert worden, trecht vande gemene sake in desen
bewaert.

Ander ontfanck van huijsrenten binnen der stede van Delft.
Dirck Joosten lindewever betaelt jaerlicx, verschijnende Meij een rente van £ 0-04-06.
Dirck Adriaensz. metselaer betaelt jaerlicx, verschijnende alsvoren 15 st.
Pieter Adriaensz. warmoesman betaelt jaerlicx, verschijnende alsvoren £ 0-07-06.
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Danijel Heijndricksz. molenaer betaelt jaerlicx, verschijnende alsvoren £ 0-07-06.
Folio 239.
Jan Jacobsz. int Ossenhooft betaelt jaerlicx, verschijnende alsvoren £ 0-07-06.
Adriaen Thonisz. scheepmaicker betaelt jaerlicx, verschijnende alsvoren £ 0-22-06.
Dese ses voirgaende persoonen heur huijsen ende erven leggen over St. Agnijetten convent int
Oosteijnde, is te samen een block aende oostzijde vande grafte memorie.
Michiel Arijensz. cuijper op zijn huijs aende Molslaen, verschijnende halff Meij ende Sanctorium £ 022-03.
Warnaert de snijder verschijnende halff Meij ende Sanctorium 30 st.
Dirck Jansz. backer int Oosteijnde naest den Aeckeren Boom, verschijnende Meij ende Sanctorium 30
st.
Jan Snol scrienwercker betaelt jaerlicx staende op zijn huijs aende oostzijde vande Brabantsche
Turffmarct, verschijnende Meij 15 st. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80, belopende £
2-05-00.’
Gerrit Andriesz. van zijn huijs over het Oude Gasthuijs, verschijnende Bamis £ 2-05-00. Dan en heeft
den rendant daer van nijet ontfangen. Dus hijer als rest de anno ’80, £ 2-05-00.
Folio 240.
Jacob Meijnertsz. van zijn huijs buijten de Waterslootse poort over St. Cornelis Cappelle tsiaers 15 st.
Dan alsoe tzelve doerden voirleden oirloge affgebrant is, dus hijer nijet.
Cornelis Dircksz. Verburch van zijn achterhuijs ende erve inde Moddersteghe, verschijnende Meij £ 007-06.
Cornelis Pietersz. Beaumont als voicht vande weeskinderen van een huijs aende Gasthuijslaen,
verschijnende halff Meij ende sanctorium £ 4-04-00.
Daem Cornelisz. buijten de Haechpoort, verschijnende Sanctorium 15 st. Dan alsoe tzelve doerden
voirleden oirloge affgebrant is ende het erff mettet bolwerck gemeen leijt, dus hijer memorie ende
anders nijet.
3e somma £ 11-19-03.
Folio 241.
Ander ontfanck van los ende lijffrenten spreeckende op verscheijden steden, conventen, co e
mats domeijnen ende anderen particulier personen.
De stadt van Delft betaelt jaerlicx, verschijnende den eersten Martij opten naem van Pouwels Jansz.
een losrente den penning 16 van £ 15 tsiaers. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79 ende ’80,
belopende £ 45.
De voorsz. stede betaelt noch jaerlicx een gelijcke losrente van £ 10-10-00 opten naem van Maertgen
Pietersdr. Daer van noch resteren gelijcke drije jaeren, belopende £ 31-10-00.
De stede van Rotterdam betaelt jaerlicx den penning 16, verschijnende deen helft Bartholomeij ende
dander helft 24e Octobris £ 6.
Willem Willemsz. tot Rotterdam, nu de voorsz. stede gheeft tsiaers, verschijnende Pincxsterdach £ 3.
Jaepgen Jans weduwe van Gerrit Thonisz. tot Rotterdam, nu Jan Pietersz., verschijnende den 15 e
Aprilis 15 st.
Gerrit Cornelisz. brouwer tot Rotterdam betaelt jaerlicx staende op zijn huijs ende erve op ten
Achterwech, verschijnende den 19e Martij 30 st.
Folio 242.
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Op den rentmeester vanden domeijnen van Noorthollant specijalicken gehijpotqueert opte waghe tot
Rotterdam, verschijnende jaerlicx den 17e Junij £ 18-15-00. Daer van noch resteren de jaeren ’78, ’79
ende ’80, belopende £ 56-05-00.
Opte zelve domeijnen van Noorthollant ende specialick op het overschot des pachts vande schoudt
van Delft, verschijnende jaerlicx den 26e April £ 15-12-06. Daer van noch resteren gelijcke drije jaeren,
belopende £ 46-17-06.
Opt aelmis guet te Naeltwijck twelck betaelt wordt bij den rentmeester des heer van Arensberge,
verschijnende prima Meij £ 6. Ende resteren drije gelijcke jaeren alsvoren, belopende £ 18.
De Regulijers tot sGravesande betalen jaerlicx, verschijnende den 6 e Junij £ 6.
Vranck Vranckesz. brouwer tot Delft betaelt jaerlicx een rente van £ 6, verschijnende Meij. De welcke
beleent zijn bij Jan Pietersz. Hogewerff cum socijs als int voorsz. register folio 179 verso. Dus hijer
memorie.
Folio 243.
Claes Maertensz. cuijper inde plaets van Lenert Jansz. Hil tot Rijswijck over een jaerlicx losrente,
verschijnende Meij £ 3.
Lijffrenten.
St. Barbara convent betaelt jaerlicx een lijsrente ten lijve van Abraham Pietersz., verschijnende
Laurentij tsiaers van £ 14-03-00. Dan alsoe de guederen van dese convente onder den ontfanck van
desen rendant mede ten behouve vande gemeene saicke geadnoteert zijn. Dus hijer memorie ende
anders nijet.
Cornelis Woutersz. betaelt jaerlicx een lijffrente ten lijve van Arent Cornelisz. zijn zoon, verschijnende
Meij tot £ 42 tsiaers. Dan also de zelve lijffrente den voornoemde Arent Cornelisz. geaccordeert es
boven zijn alimentatie van £ 60 tsiaers te ontfangen volgende dordonnantie vande Staten van date 2 e
Decembris 1573. Dus hijer alleenlick memorie.
4e somma £ 20-05-00.
8e somma vande ontfang van de goederen van Sijon £ 734-02-01.
Folio 244.
Vacant.
Folio 245.
Ander ontfanck extraordinaris van penningen bij desen rendant op interest genomen tot
betalinge vande alimentatie vande conventualen volgende zijne commissie ende auctorisatie
vande heeren Staten van date 12e Novembris 1500 achtentzeventich. Bijden welcken desen
rendant geauctoriseert es te mogen lichten ter somme van drije ofte vijer duijsent ponden van
40 grooten op interest tegens twaelff ten hondert ten hoochsten ende tremboursement vande
zelve penningen metten interst vandijen naer beloop des tijts te doen vuijte incompsten der
selver guederen ende deerste penningen die boven tonderhout der voorsz. conventualen daer
van sullen comen ende overschijeten, daer toe die selve guederen ende incompsten den
voornoemden ontfanger sullen verbonden blijven ter tijt toe tvoornoemde remboursement ten
vollen vuijte voorsz. guederen alsvoren gedaen zal wesen.
Eerst
Opgenomen de somme van duijsent ponden van 40 gr. tpont tegens thijen ten hondert opten 9 e
December ’79. Dus hijer de voorsz. £ 1.000.
Noch heeft desen rendant opgenomen de somme van ses hondert gelijcke ponden tegens thijen ten
hondert opten 12e Meij 1500 tachtich. Dus hijer de voorsz. £ 600.
9e somma £ 1.600.
Totalis somma van alle den ontfang deser rekeninghe £ 12.275-02-08.
Folio 246.
Vacant.
Folio 247.
Vacant.
Folio 248.
Vacant.
Folio 249.
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Vuijtgaven.
Ende eerst van moelen ende margengelden mettsgaders ander ongelden ende schoten
gevallen ende ommegeslagen opte voorsz. conventen landen.
Eerst vanden landen toecoemende tconvent van
St. Aechten.
Cornelis Dammasz. heeft desen rendant gecort de 2 derdendelen vande 50e penning de anno ’80 van
4½ margen die hij bruijct in Abtsrecht als hijer vooren folijo 2 verso, volgende de cedulle vanden
gaerder. Belopende £ 6-09-08.
Dijenende mede hijer nae folio 276 et 307 verso.
Claes Gerritsz. van Dijck heeft insgelijcx gecort de 2 derdendelen vanden 100 e penning de anno
voorsz. van vijer margen die hij bruijct in Abdissenrecht als folio 2 verso. Blijckende bij cedulle
alsvoren, belopende £ 0-33-06.
Betaelt Arent Aelbrechtsz.als gaerder van tweede termijn vande nijeuwe Berckelsche watermolen 6 st.
opte margen omme geslagen in Meij anno ’80. Ende dat van 4 margen 4 hont, gebruijct bij Pieter
Meijnertsz. als folio 2 verso ende noch van achtalff margen gebruijct bij Sijmon Wolphertsz. als folio
eodem, blijckende bij twee quitancien. Comt £ 3-13-00.
Pieter Meijnertsz. voorsz. heeft gecort de 2 derdendelen vanden 100 e penning van 4 margen 3 hont
die hij bruijct in Berckel, belopende £ 2-08-00.
Sijmon Wolphertsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van achtalf margen die
hij bruijct in Berckel, belopende £ 0-38-06.
Folio 250.
Pieter Wiggertsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van 22 margen een hont
die hij bruijct in Blijdorp. Ende van vijff hont in Beuckelsdijck, belopende £ 27-07-02.
Anna Jans heeft mede gecort de twee deelen vande 50 e penning van vijff margen in Blijdorp als folio
3, belopende £ 4-16-00.
Tonis Jansz. heeft insgelicx gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 9 margen 2 hont in Maeslant,
belopende £ 16-16-00.
Pouwels Jacobsz. ende Joris Eeuwoutsz. hebben mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van
thijen margen tot Coudekerck, belopende £ 4-16-00.
Cornelis Vranckensz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 7½ margen aende
Cleijwech, belopende £ 6-14-04.
Cors Gorisz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 margen int Hoenderlant,
belopende £ 4-16-00.
Betaelt Dirck Jansz. als gaerder van tleste termijn tot opmaickinge vande laeste nijeuwe watermoelen
staende inde Noortketel 12 st. opte margen ommegeslagen den 14 e Novembris anno tachtich.
Folio 251.
Ende dat van 2 margen 3 hont gebruijct bij Elant Adriaensz. als hijer vooren folio 4 verso. Noch van 15
margen bij Jacob Harrick ende Adriaen Jansz. Verwerffven vande 9 margen bij Joris Adriaensz. Ende
noch van 17 margen bij Pieter Foppe pontgaerder als folio 5. Makende tsamen 43 margen 3 hont tot
12 st. opte margen, blijckende bij quictancie. Comt £ 26-02-00.
Betaelt Huijch Huijgensz. van Rijck de jonge ende Cors Adriaensz. van Putten als gaerders over
tlaeste termijn tot opmaickinge vande nijeuwe Westabtspodersse molen £ 2-12-00 op te margen
ommegeslagen den 16e Februarij ’80. Ende dat van 16 hont gebruijct bij Adriaen Gerritsz. smit folio 4
verso ende noch van drije margen vijff hont gebruijct bij Arent Pietersz. Scholl als folio 5, blijckende bij
quictancie. Comt £ 16-18-00.
Adriaen Gerritsz. smit heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 16 hont die hij bruijct inde
Ketel, belopende £ 2-12-09.
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Jacob Harrick ende Arijen Jansz. Verwerffven hebben mede gecort de 2 deelen vande 100 e penning
van 10½ margen ende 4½ margen die zij bruijcken inde Ketel als folio 4 verso, belopende £ 8-02-00.
Joris Adriaensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 100 e penning de anno ’80 van 9 margen
inde Ketel, belopende £ 3-12-00.
Arent Pietersz. Scholl heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2½ margen inde
Ketel als folio 5, belopende £ 4-16-00.
Folio 252.
Van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2½ margen inde Ketel als folio 5, belopende
£ 4-16-00.
Pieter Foppesz. pontgaerder heeft insgelijks gecort 2 deelen vanden 100 e penning van 17 margen
inde Ketel, belopende £ 9-03-04.
Cornelis Adriaensz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 4½ margen inde Lijer als
folio 6, belopende £ 5-15-02.
Blijckende bij bekentenisse vande pachter dijenende mede hijernae folio 299.
Pieter Engelsz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van thijen margen ende 19 hont als folio 6
verso inde Lijer, belopende £ 15-17-07.
Jan Arentsz. Thouw heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van 2 morgen
inde Lijer, belopende £ 2-03-00.
Cornelis Jansz. heeft insgelijks gecort de 2 deelen vande 50 e penningen van 14 margen in Ackersdijck
als folio 6 verso, belopende £ 13-08-08.
Dirck Jan Allertsz. ende Gerrit Dammasz. hebben gecort de 2 delen vande 50 e penning van 4½
margen in Maeslant, belopende £ 6-04-09.
Folio 253.
Anthonis Arijensz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 margen ende noch 8
margen, belopende £ 8-18-03.
Quirijn Willemsz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van drije margen, belopende £ 402-06.
Vranck Lenertsz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 16 hont in Maeslant, belopende £ 312-00.
Cornelis Jan Gerritsz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijff margen thijen hont
die hij bruijct in Maeslant als hijer vooren folio 7 verso, belopende £ 7-04-00.
Cornelis Arijensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50e penning van 9 margen, belopende £
10-16-00.
Lenert Claesz. op de Cluijs heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 margen,
belopende £ 7-13-06.
Cornelis Jansz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 penning van 17 margen in Maeslant, belopende £
16-06-04.
Folio 254.
Jan Jansz. ende Jacob Dircksz. weduwe hebben mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van
9½ margen, belopende £ 12-19-02.
Jacob Jansz. ende Sijmon Cornelisz. hebben insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 8
morgen, belopende £ 8-12-09.
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Jacob Willemsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 14 margen, belopende
£ 19-04-00.
Jan Vranckensz. Brasser heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 6 margen, belopende £ 1001-04.
Maertgen Jacobs heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 9 margen in Maeslant als
folio 8 verso, belopende £ 9-14-04.
Coentgen weduwe wijlen Jan Aertsz. heeft ingelijcks gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 9
margen die zij bruijct in Monster als folio 8 verso., belopende £ 11-10-00.
Jonge Jacob Claesz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van anderhalff margen,
belopende £ 0-33-07.
Pieter Steffensz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 2 margen, belopende £ 2-03-02.
Folio 255.
Pieter Michielsz. heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4½ margen 2 hont 76
gaerden, belopende £ 5-01-00.
Dirck Jansz. Vercroft heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 3 margen die hij bruijct in
Naeltwijck als folio 9 verso, belopende £ 3-19-02.
Adriaen Aertsz. opte Geest heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 3 margen,
belopende £ 2-17-06.
Pieter Huijbrechtsz. heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 margen, belopende
£ 2-08-00.
Cornelis Vranckensz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 10½ hont ende
noch een halff margen, belopende £ 2-17-06.
Blijckende bij bekentenisse vande pacht dijende op tjaer ’79.
Claes Arijensz. heeft gecort de 2 deelen vande 50e penning van 2 margen in Naeltwijck als folio 10,
belopende £ 0-28-09.
Jan Dircksz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 2 margen als folio 10 verso,
belopende £ 2-12-09.
Jan Heijndricksz. int Opstal heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50e penning van thijen hont als
hijer vooren folio 11, belopende 38 st.
Folio 256.
Adriaen Cornelisz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 6 margen die hij bruijct in
Ouderschije als hijer vooren folio 11, belopende £ 7-02-00.
Dirck Harmansz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 margen als folio 11 verso,
belopende £ 2-03-00.
Betaelt Cornelis Jorisz. ende Maerten Willemsz. als gaerders van t4 e termijn tot opmaickinge vande
vier Pijnaeckersse watermolens £ 2-12-00 opte margen, ommegeslagen den 16e April anno ’80. Ende
dat van 2 margen 3 hont gebruijct bij Maerten Jansz. als folio 11 verso. Blijckende bij quijtancie. Comt
£ 6-10-00.
Adriaen Jansz. van der Boon ende Cornelis Jansz. hebben gecort de twee deelen vande 100 e penning
de anno ’80 van 15 margen in Pijnacker als folio 11 verso, belopende £ 4-16-00.
Cornelis Claesz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50e penning van vijff margen in Poortlant folio
11 verso, belopende £ 7-18-00.
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Betaelt Mr. Jan Adriaensz. het sluijsgelt vande voorsz. vijff margen ommegeslagen annis ’76 ende ’77
tot 10 st. opte margen, blijckende bij quitancie. Comt £ 2-10-00.
Cornelis Dircksz. Couwennoven heeft insgelicx gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 39 margen
die hij bruijct in Rijswijck als folio 12 verso, belopende £ 51-09-08.
Jan Jacobsz. Valck heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van drije margen in
Voorburch als folio 13, belopende £ 2-08-00.
Folio 257.
Cornelis Sijmonsz. heeft insgelijcx gecort de 2 derden delen vande 100e penning de anno ’80 van 13
margen die hij bruijct opte Souteveen folio 13, belopende £ 6-02-03.
Adriaen Willemsz. Holij heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 100 e penning van vijff margen 2
hont, belopende 36 st.
Maertgen Dircxdr. heeft mede gecort de 2 deelen vande 100 e penning van vijff margen 2 hont,
belopende 36 st.
Arijen Jansz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 100 e penning vande helft van 9 margen als
folijo 13 verso, belopende £ 0-32-04.
Blijckende bij cedulle vande gaerder dijende mede hijer nae folio 275 verso.
Adriaen Joosten heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 2½ margen die hij bruijct in
sGravesande als hijer vooren folio 14, belopende £ 0-28-09.
Betaelt Jan Dom Engelsz. als gaerder van drije vuijtsettingen tot opmaeckinge vande nijeuwe
watermolen int Nijeuwelant buijten sGravesande £ 2-04-00 opte margen ommegeslagen. Ende dat
van 4 margen een hont 62 roeden gebruijct bij Lambrecht Arentsz. folio 14 verso bij quitancie. Comt £
9-05-06.
Lambrecht Arentsz. voorsz. heeft noch gecort de 2 deelen vande 50 e penning van tvoorsz. lant,
belopende £ 3-02-04.
Folio 258.
Adriaen Arijensz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50e penning van 4 margen, belopende £ 3-0500.
Willem Claesz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50e penning van 2½ margen lants als folio 14
verso, belopende £ 2-10-04.
Cornelis Claesz. heeft gebruijct vijff margen in Oudt Strijen tsiaers om £ 33 als folio 15, daer van hij
gecort heeft de anno ’80, 21 st opte margen over de hogen ommeslach gedaen bij dijckgraef ende
heemraeden. Comt £ 5-05-00 blijckende bij quitancie vande gaerder. Ende noch de 2 deelen vande
50e penning, belopende £ 8-04-08. Comt tsamen £ 13-09-08.
Gerrit Huijgensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijer margen ende anderhalff hont
die hij bruijct in Vrijenban als folio 15 verso, belopende £ 3-10-00.
Blijckende bij cedulle vande gaerder dijende mede hijer nae folio 294.
Cornelis Willemsz. van Sassen heeft mede gecort de 2 deelen vande 100 e penning van 18 margen
min anderhalff hont in Vrijenban, belopende £ 8-17-06.
Huijbrecht Senten heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 100 e penning van 12 margen die hij bruijct
in Vlaerdingen als folio 16 verso, belopende £ 5-15-00.
Folio 259.
Adriaen Jorisz. heeft gecort van 4 margen in Babberspolder den 50 e penning ende van 11 margen in
Vlaerdingen den 100e penning, belopende £ 9-02-00.
Dirck Claesz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 12½ margen als folio 17 verso,
belopende £ 13-11-02.
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Willem Adriaensz. heeft gecort de 2 deelen vande 100e penning van 3 margen, belopende £ 2-00-09.
Pieter Lenertsz. heeft gecort de 2 deelen vande 100 e penning van 4 margen in Vlaerdingen ende den
50e penning van drije margen inde Brouckpolder, belopende £ 4-09-00.
Adriaen Jorisz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 7 margen vijff hont als folio 17
verso, belopende £ 7-04-00.
Cornelis Poelen heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van thijen margen in Voorburch als folijo
18, belopende £ 6.
Jacob Duijst heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijff margen 2 hont, belopende £
2-08-00.
Blijckende bij cedulle vande gaerder dijenende mede opt jaer ’79.
Folio 260.
Lenert Dammasz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 11 margen,
belopende £ 9-05-00.
IJsbrant Aemsz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 2½ margen als folio 18 verso,
belopende £ 2-08-00.
Cornelis Cornelisz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 2 margen in Voorburch,
belopende £ 2-08-00.
Jan Aertsz. Buijs heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van anderhalf margen ende noch
14 hont als folio 18 verso, belopende £ 3-07-00.
Cornelis Doesz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 5½ margen die hij bruijct in
Wateringen als folio 20 verso, belopende £ 7-18-04.
Cornelis Arijensz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijff margen, belopende £ 416-00.
Sebastiaen Sijmonsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 margen,
belopende £ 4-16-00.
Mathijs Arijensz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van negen margen in Wateringen,
belopende £ 9-03-06.
Folio 261.
Adriaen Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijff margen 4 hont, belopende £ 609-06. Blijckende bij cedulle vanden gaerder dijenende mede opt jaer ’79.
Cornelis Jansz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff margen ende 4
hont, belopende £ 11-10-06.
Adriaen Willemsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 margen 3 hont 50
gaerden als folio 21 verso, belopende £ 8-07-02.
Jan Aertsz. heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen ende 4 hont als
folio 22, belopende £ 5-05-06.
Willem Pietersz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’80 van een rente van £ 5-0500 als folio 23, belopende £ 0-11-02.
Cornelis Huijgensz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 2-15-03
als folio 24, belopende £ 0-11-08.
De heer van Benthuijsen heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £
5 als folio 24 verso, belopende £ 0-21-04.
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Aem Huijbrechtsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 410-00 ende noch £ 3 als folio 25, belopende 32 st.
Folio 262.
Cors Jacobsz. weduwe heeft mede gecort de 2 deelen vande 100 e penning van een rente van £ 6 als
folio 25 verso, belopende £ 0-12-09.
Claes Oliviersz. timmerman heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente
van £ 3-15-00 als folio 25 verso, belopende 15 st.
Gerrit Maertsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 3-1500, belopende 15 st.
Dirck Jan Floren heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van een rente van £ 2-0809, belopende 9 st.
Dirck Dircxz. van Santen als curateur vanden boel van Cornelis Cornelisz. heeft gecort de 2 deelen
vanden 100e ende 50e penning van £ 6 tsiaers als folio 27, belopende £ 2-10-00.
(De annis ’78, ’79 ende ’80).
Joris Adriaensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning van een rente van £ 3 als folio 28
verso, belopende £ 0-06-03.
Jan Adriaensz. backer heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £
6 als folijo 29 verso, belopende £ 0-12-06.
Pieter Crijnsz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van een rente van £ 12 als folio 30,
belopende £ 2-11-00.
Folio 263.
Sacharias Huijgensz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van een rente van £ 6,
belopende £ 0-25-06.
Jan Hillebrantsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning van een rente van £ 6, belopende £ 012-09.
Cornelis Lourisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 6 als folio
30 verso, belopende £ 0-12-06.
Dirck Pietersz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 100e penning van een rente van £ 6 als hijer
vooren folio 31, belopende £ 0-12-09.
Adriaen Jacobsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 6, belopende £
0-12-09.
Pieter Cornelisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 3,
belopende £ 0-12-09.
Joost Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 4-10-00 als folijo
31 verso, belopende 9 st.
Adriaen Lenertsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 3, belopende £
0-06-04.
Folio 264.
Marten Dirck heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 12 ende
noch van £ 3 als folio 32, belopende £ 0-31-06.
De meesters vanden heijligen geest armen hebben gecort de 2 deelen vanden 50e penninf van een
rente van £ 7-10-00 als folio 32 verso, belopende 32 st.
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Den tresorijer van Leijden heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’80 van een
rente van £ 8-02-00 als folio 36 verso, belopende £ 0-17-02.
De weduwe van Jan Rochusz. comen heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van
£ 0-29-06 als folio 30, belopende 6 st.
Het volgende item is doorgehaald:
Danijel Claesz. olijslager heeft mede gecort vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79 ende den 50e
penning de anno tachtich van een rente van 30 st., belopende £ 0-12-06.
Engel Tijsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 15 st. als folio 40,
belopende £ 0-03-03.
De weduwe van Jacob Jansz. zeijlmaker heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van ene
rente (van) £ 2-05-00 als folio 41 verso, belopende £ 0-09-06.
Folio 265.
Maerten Jansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’79 ende den 50 e penning de
anno tachtich van een rente van £ 3-02-06 als folio 41 verso, belopende 19 st.
Isaack Lambrechtsz. van der Wel heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 21
st. als hijer vooren folio 42 verso, belopende £ 0-04-03.
Andries Arentsz. tinnegijeter heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £
2-05-00 als folio 43, belopende 9 st.
Garrebrant Jansz. smit heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 18
st. als folio 43 verso, belopende 4 st.
Heijndrick Cornelisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 penning van een rente van 15 st. als
folio 44, belopende 3 st.
De weeskinderen van Gerrit Jacobsz. hebben van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van
een rente van 30 st. als folio 45, belopende £ 0-06-04.
Pieter Jansz. Brouck heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders
den 50e penning de anno tachtich van een rente van 10 st. als folio 46, belopende 4 st.
Folio 266.
Dirck Jansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79 ende noch de 50e
penning de anno ’80 van een rente van 20 st. als folio 46 verso, belopende 8 st.
Loij Cornelisz. bontwercker heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79
ende den 50e penning de anno tachtich van een rente van £ 0-07-06, belopende 3 st.
Huijch Gijsbrechtsz. heeft gecort den 50e penning van een rente van £ 0-07-06, belopende 0-01-06.
Machtelt Claes Thouwen heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79,
mitsgaders den 50e penning de anno tachtich van een rente van £ -0-22-06 als folijo 47 verso,
belopende £ 0-07-06.
De weduwe van Dirck Allertsz. heeft van gelijke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente
van £ 0-09-09, belopende 2 st.
Jan Jansz. Papsou heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 4-05-06
als folio 48, belopende 18 st.
Arent Willemsz. Stoer heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 30
st., belopende 6 st.
Folio 267.
Cornelis van Soutelande heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van 30 st.
als folijo 48 verso, belopende 6 st.
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Prima somma £ 671-03-02.
Folio 268.
St. Annen.
Neeltgen Willemsdr. heeft desen rendant gecort de 2 derden delen vanden 50 e penning van 4 margen
4 hont, bij haer gebruijct opt Zwet als hijer vooren folio 52 volgende de cedulle vanden gaerder,
belopende £ 4-16-00.
Betaelt Huijch Huijgensz. van Rijck de jonge ende Cors Adriaensz. van Putten als gaarders van tderde
ende laetste termijn tot opmaeckinge vanden nijeuwe West Abts poldersse watermolen £ 2-12-00 opte
margen, ommegeslagen den 16e Februarij 80tich ende dat van zeven margen gebruijct bij Quirijn
Cornelisz. als folio 52. Blijckende bij quitantie houdende £ 18-04-00.
Quirijn Cornelisz. heeft gecort de 2 deelen vande 50e penning vanden voorsz. zeven margen,
belopende £ 6-09-06.
Betaelt Dirck Jansz. als gaerder vant leste termijn tot opmaickinge vande leste watermolen inde Noort
Ketel, 12 st. opte margen, ommegslagen 14e Novembris 80tich. Ende dit van 6 margen gebruijct bij
Cornelis Pietersz. als folio 57 verso. Noch 6 margen bij Cornelis Jacobsz. ende noch van drije margen
gebruijct bij Dirck Jansz., blijckende bij quitancie. Comt £ 9.
Cornelis Jacobsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno tachtich van zevendalff
margen die hij bruijct inde Ketel als folio 51 verso, belopende 31 st.
Dirck Jansz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van drije margen, belopende 18 st.
Folio 269.
Jan Gerritsz. smit heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50e penning de anno ’80 van anderhalff
margen die hij bruijct in Naeltwijck als folio 52 verso, belopende £ 2-08-00.
Cornelis Michielsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 morgen,
belopende £ 4-06-04.
Adriaen Joosten heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van zeven margen, belopende £
7-04-00.
Floris Gillisz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van anderhalff margen,
belopende £ 2-03-00. Blijckende bij quijtancie vanden gaerder.
Pieter Aertsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van eene margen als folio 53, belopende
£ 0-26-04.
Frans IJsbrantsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van anderhalff margen die hij
bruijct tot Honsholredijck als folio 53 verso, belopende £ 2-03-04.
Crijntgen Claesdr. heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 5½ hont die zij bruijct
in Voorburch als folio 54, belopende 12 st.
Pouwels Dircksz. snijder heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 10½ margen die
hij bruijct in Maeslant als folio 55, belopende £ 10-11-03.
Folio 270.
Jan Willemsz. heeft desen rendant gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 13 margen als folio 55,
belopende £ 19-08-09.
Den zelven heeft noch gecort over de 2 deelen vanden 100e penning de anno ’79 vanden verhoginge
vant voorsz. lant £ 2-06-00.
Aem Huijbrechtsz. heeft onsgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3½ margen in
Rijswijck, belopende £ 3-16-08.
Court Jorisz. heeft van gelijcken de 2 deelen vanden 50 e penning gecort van een halff margen,
belopende £ 0-06-04.
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Dirck Gijsbrechtsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van vijff margen een
hont die hij bruijct in Vrijenban als hijer vooren folio 56 verso, belopende £ 6-16-00. Blijckende bij
quijtancie vanden pachter in voirgaende rekeninge folio 347 overgelevert de annis ’78 ende ’79.
Gerrit Willemsz. Dortswech heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 3-15-00
als folio 57, belopende £ 0-15-11.
Pieter Pietersz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 3, belopende
£ 0-12-09.
Jan Harmansz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 5-12-00,
belopende £ 0-23-08.
Lenert Pietersz. heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 3-1500, belopende £ 0-15-10.
Folio 271.
Joffrou Verduijn heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50e penning van een rente van £ 0-22-06
als folio 58, belopende £ 0-04-09.
De weduwe van Cornelis Reijnsz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van een rente
van £ 3-15-00 als folio 58 verso, belopende £ 0-15-10.
Derffgenaemen van Cornelis Jorisz. hebben van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van
een rente van 30 st., belopende £ 0-03-03.
Maertge Pouwels heeft gecort de 2 deelen vanden 50 penning van een rente van £ 3 als hijer vooren
folio 58 vers, belopende £ 0-12-09.
Jacob Joosten heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 7-10-00 als folio 59
verso, belopende 36 st.
Derffgenaemen van Trijntge Poelen hebben insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een
rente van £ 24 als folio 61 verso, belopende £ 5-02-00.
Jop Cornelisz. ende Claes Jorisz. hebben gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van
£ 24 als folio 62 verso, belopende £ 2-11-00.
Folio 272.
Maerten Huijgen ende Maerten Meijnen hebben insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 100 e penning
van een rente van £ 3 als folio 63, belopende £ 0-06-04.
Jaep Vranck heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 100e penning van een rente van £ 36,
belopende £ 3-016-06.
Huijch Jacobsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 6, belopende
25 st.
Cornelis Maertensz. schoemaicker heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 penning van een
rente van 30 st. als folio 64 verso, belopende £ 0-06-06.
2e somma £ 124-14-07.
Folio 273.
St. Ursulen.
Michiel Jansz. heeft desen rendant gecort aende pacht van 11 hont hofflants, daervan hijer vooren
folio 69 verso vol ontfanck gemaect is. De 2 derdedelen vanden 100e penning ommegeslagen anno
80tich. Belopende nae advenant den penning 18 ter somme van £ 0-21-06.
Heijndrick Dircksz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van vijff margen in Abtsrecht,
belopende 36 st.
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Betaelt Cornelis Jorisz. ende Maerten Willemsz. als gaerders vant vijerde termijn tot opmaickinge
vande vijer Pijnaeckersse watermolens £ 2-12-00 opte morgen, ommegeslagen den 16 e April anno
80tich. Ende dat van 2 margen gebruijct bij Jan Harmansz. als folio 71, bij quijtantie. Comt £ 5-04-00.
Jan Harmansz. voorsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 2 margen in Pijnaecker,
belopende 18 st.
Jochum Jansz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning vande helft van ses margen vijff
hont in Berckel, belopende 31 st.
Sijmon Vranckensz. heeft den rendant gecort over tmolengelt vande nijeuwe Berckelsche watermolen
6 st. opte margen, vuijtgesedt anno ’80 tich. Ende dat van twee mergen als folio 71 verso, bij quitantie
12 st.
Folio 274.
Den zelven heeft noch gecort de 2 deelen vanden 100 e penning vanden voorsz. 2 margen, belopende
12 st.
Lenert Jansz. Versijden heeft van gelijcken gecort vant voorsz. molengelt van 16 hont, bij quitantie.
Comt 16 st.
Den zelven heeft noch gecort de 2 deelen vanden 100 e penning vande voorsz. 16 hont, belopende 19
st.
Cornelis Sijmonsz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 10 margen in Schijeveen als folio
71 verso, belopende £ 9-12-00.
Jan Willemsz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 5½ margen, belopende £ 3-1209.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder dijenende mede hijer nae folio 277.
Gerrit Willemsz. heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 14 margen in Ouderschije
als folio 72, belopende £ 7-04-00.
Jacob Foppesz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 16 hont, belopende £ 033-06.
Folio 275.
Dirck Heijnricxz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning vande helft van zeven margen in
Vlaerdingen als folio 72 verso, belopende £ 2-08-00.
Dirck Claesz. heeft gecort de twee deelen vande 100 e ende 50e penning de anno ’80 van 3 margen
1½ hont 6 roeden, belopende £ 3-02-00.
Betaelt Dirck Jansz. als gaerder van tleste termijn vande leste nijeuwe watermolen, staende inde
Noortketel 12 st. opte margen ommegeslagen 14e Novembris 80tich. Ende dat van drije margen
gebruijct bij Joris Adriaensz. als folijo 73 ende noch van drije margen gebruijct bij Claes Dammasz., bij
quitancie. Comt £ 3-12-00.
Noch betaelt Adriaen Adriaen Gorisz. het sluijsgelt vande voorsz. 3 margen, eertijts gebruijct bij
Cornelis Aertsz., nu Claes Dammasz. ommegeslagen anno 79, 6 st. opte margen bij quitancie. In
voirgaende rekening overgelevert folio 353, facit 18 st.
Verclaert dese ongelden gevallen te zijn.
Goris Adriaensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning vanden voorsz. drije margen,
belopende £ 0-28-09.
Betaelt Huijch Huijgensz. van Rijck de jonge ende Cors Adriaensz. van Putten als gaerders van tderde
ende laetste termijn vande nijeuwe Westabtspoldersse molen £ 2-12-00 upte margen ommegeslagen
16e Februarij 80tich. Ende dat van 3 margen een hont gebruijct bij Jan Adriaensz. Post als folio 73.
Comt £ 8-04-08.
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Jan Adriaensz. Post heeft gecort de 2 deelen vande 100 e penning van drije margen een hont,
belopende £ 4-06-04.
Arijen Jansz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 100 e penning vande helft van negen margen inde
Souteveen als folio 73 verso, belopende £ 0-32-04. Blijckende bij cedulle vande gaerder hijer vooren
folio 257 verso overgelevert.
Adriaen Lenertsz. heeft insgelijcks gecort de 2 deelen vande 50 e penning van elff margen anderhalff
hont die hij bruijct bijden overslach, belopende £ 15-17-04.
Folio 276.
Lijsbet Jacob Heijnricxz. weduwe heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijff
margen drije hont in Ackersdijck ende 20 margen in Vrijenban. Belopende £ 14-17-08.
Pieter van Opmeer heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van ee margen een hont 25
roeden in Papsou. Belopende £ 0-21-08.
Cornelis Dammasz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50e penning van vijff margen 4 hont.
Belopende £ 7-17-04.
Blijckende bij beketenisse vande pachter hijer vooren folio 249 overge(le)gt.
Gerrit Jansz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van twee margen ende een 17 e deel van ee
margen in Schipluijden. Belopende £ 2-17-06.
Jan Jorisz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 11 hont ende twee margen in
Maeslant als folio 74 verso. Belopende £ 3-12-00.
Jacob Arentsz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijerdalff margen in
Eijckenduijden als folio 75 verso. Belopende £ 2-17-07.
Vranck Pietersz. heeft van gelijck gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 6 margen in Rijswijck.
Belopende £ 8-12-09.
Folio 277.
Heijman Jansz. ende Jan Jansz. Cors hebben gecort de 2 deelen vande 50e penning van een
erffpacht van £ 9-15-00. Belopende £ 2-01-04.
Jan Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 margen in Schijeveen als folio 77.
Belopende £ 3-16-08.
Jan Willemsz. ende Thonis Gabrielsz. hebben mede gecort de 2 deelen vande 50e penning van acht
margen. Belopende £ 5-10-06.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder hijer vooren folio 274 verso overgelegt.
Jan Thouw heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 margen 4 hont in
Woutharnas als hijer vooren folijo 76 verso. Belopende £ 5-08-00.
Jan Adriaensz. heeft gebruijct 16 gemeten in Oudenhoorn tsiaers om £ 26 als hijer vooren folio 78,
daer van hij gecort heeft over de 2 deelen vande 50 e penning de anno 80tich £ 5-10-06.
Jacob Jobsz. heeft gebruijct drije gemeten lants in Strijpe tsiaers om £ 6, daer van hij gecort heeft
aende pacht van 80tich 8 st. opt gemet, overgeslagen ten behouve vande heijndijck. Blijckende bij
ordonnantie vande bailliu ende leenmannen dijemen hijer overlevert, dijenende mede op meer andere
perthijen hijer nae, facit 24 st.
Ende noch vande 50e penning gegeven binnen den zelven jaere tot £ 0-04-03 opte gulden, facit £ 020-03. Comt tsamen £ 2-04-03.
Folio 278.
Pieter Jacobsz. Quacq bruijct in tZuijtlant drije gemeten1 quartier lant, tsiaers om £ 8 als folijo 78
verso, daer van hij gecort heeft over de 2 deelen vanden 50 e penning de anno 80tich, 34 st.
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Jacob Jansz. Quacq heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van zeven lijnen in tZuijtlant.
Belopende £ 0-21-03.
Jan Gerritsz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van drije gemeten in oudt
Abbenbrouck. Belopende £ 0-38-03.
Adriaen Cornelisz. Caliskindt heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van thijen gemeten in
Nieuw Hellevoet. Belopende £ 5-06-04.
Thijs Dircksz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van acht lijnen in Nijeu Hellevoet.
Belopende £ 0-25-06.
Bartout van Cranenbrouck heeft gebruijct acht lijnen int Middelant contribuerende metten heijndijck
tsiaers om £ 6 als folio 79. Daervan hij gecort heeft de anno 80 tich, 8 st. opt gemet. Blijckende bij
ordonnantie vanden bailliuw ende leenmannen hijer vooren folio 277 verso overgelevert, facit £ 0-2104. Noch vanden 50e penning de anno 80tich tot £ 0-04-03 opte gulden, facit 21 st. Comt tsamen £ 202-04.
Folio 279.
Barent Lenertsz. heeft gebruijckt twee lijnen in oude Rockamgne mede contribuerende totten
heijndijck tsiaers om 25 st. Daer van hij gecort heeft aende pacht de anno 80 tich naer advenant van 8
st. opt gemet, facit £ 0-05-04. Ende noch voorden 50e penning tot £ 0-04-03 opte gulden, facit £ 0-0403. Comt £ 0-09-07.
Lenert Jobsz. heeft gebruijct 2½ lijnen in Rockamgne contribuerende mede totten heijndijck tsiaers om
£ 2-02-00. Daer van hij gecort heeft de anno 80 tich na advenant van 8 st. opt gemet facit £ 0-06-08.
Ende noch voorden 50e penning gerekent alsvoren £ 0-07-06. Comt tsamen £ 0-14-02.
Pieter Willemsz. bruijct in Dircxlant vijff lijnen 90 roeden tsiaers om £ 3-13-09 als folio 79 verso. Daer
van hij gecort heeft de anno 80tich, 13 st. opt gemet ommegeslagen tot laste vande eijgenaer
blijckende bij acte vande secretaris, dijenende mede hijer nae opte Cathuijsers, folio 320 verso, facit £
0-25-07.
Adriaen Adriaensz. tGilde heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijff gemeten in nieuw
Abbenbrouck. Belopende £ 2-10-00.
Cornelis Jobsz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van vijff lijnen int Nieuwelant als
folio 81. Belopende £ 0-21-03.
Andries IJemantsz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 3½ gemeten in
Veckhouck. Belopende £ 2-03-08
Folio 280.
Anthonis Gerritsz. heeft van gelijck gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3½ gemeten in
Veckhouck. Belopende 34 st.
Adriaen Jobsz. heeft insgelijcx gecort 2 deelen vanden 50 e penning van 3½ gemeten in Veckhouck als
folio 81 verso. Belopende £ 0-38-04.
Lenert Thonisz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4 gemeten in Veckhouck.
Belopende £ 2-11-00.
Machtelt Arijens heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van drije quartieren lants in Oude
Ghoten als folio 81 verso. Belopende £ 0-06-06.
Jan Lenertsz. tGilde heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van zeven lijnen lants in
Nijeuwe Gote. Belopende £ 0-30-10.
Cornelis Huijgensz. heeft gebruijct vijer gemeten drije quartieren in groot Oosterlant contribuerende
metten heijndijck tsiaers om £ 26. Daer van hij gecort heeft de anno 80 tich, 8 st. opt gemet, facit 38 st.
Ende noch voorden 50e penning £ 0-04-03 opte gulden volgende dordonnantie vanden leenmannen
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hijer vooren folio 277 verso overgelevert, dijenende mede opte vijer navolgende perthijen, facit £ 5-0206. Comt tsamen £ 7-00-06.
Folio 281.
Adriaen Adriaensz. jonge Adriaen heeft gebruijct twee gemeten in groot Oosterlant, tsiaers om £ 7 als
hijer vooren folio 82. Daer van hij gecort heeft de anno ’80 zoe tzelve mede totten heijndijck moet
contribueren 8 st. opt gemet facit 18 st. Ende noch vanden 50 e penning tot £ 0-04-03 opte gulden, facit
£ 0-26-06. Comt £ 2-02-06.
Cornelis Willemsz. den Osch heeft gebruijct 2 gemeten in groot Oosterlant, tsiaers om £ 7-04-00. Daer
van hij gecort heeft de anno ’80 opt gemet 8 st., facit 16 st. Ende noch vanden 50e penning tot £ 0-0403 opte gulden, facit 27 st. Comt £ 2-03-00.
Vrerick Pijersz. heeft gebruijct 4 lijnen 12½ roeden mede in groot Oosterlant, tsiaers om £ 3. Daer van
hij gecort heeft de anno ’80, 8 st. opt gemet, facit 11 st. Ende noch vanden 50 e penning tot £ 0-04-03
opte gulden, facit £ 0-10-06. Comt £ 0-21-06.
De weduwe van Cornelis Pijersz. heeft gebruijct 2½ lijnen in groot Oosterlant tsiaers om 30 st. (als
folio 82 verso). Daer van zij gecort heeft de anno ’80 naer advenant van 8 st. opt gemet, facit £ 0-0608. Noch vande 50e penning tot £ 0-04-03 opte gulden, facit £ 0-04-10. Comt £ 0-11-06.
Dirck Pietersz. heeft gebruijct thijen lijnen in cleijn Oosterlant tsiaers om £ 16-13-04 affslach gelts.
Daer van hij gecort heeft de anno ’80, £ 3-01-06 opt gemet. Blijckende bij den ommeslach van
schoudt ende schepenen dijemen hijer overlevert, facit £ 10-05-00. Noch voorden 50e penning tot £ 004-03 opte gulden, facit £ 0-27-03. Comt £ 11-12-03.
Folio 282.
Adriaen Arentsz. jonge Kouckendorp heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van
7½ gemeten in tZuijtlant (als folio 83 verso). Belopende £ 4-03-00.
Jan Marcusz. schoemaicker heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende
’79, mitsgaders de 50e penning de anno ’80 van een rente van 30 st. (als folio 85). Belopende £ 0-1209.
Gillis Stevensz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning de anno ’80 van een rente van 15
st. als folio 85. Belopende 3 st.
Cleijmen Cornelisz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 011-09. Belopende £ 0-02-04.
Jan Harmensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 7-10-00.
Belopende (als folio 93) 32 st.
Pieter Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 6 als folio 93
verso. Belopende £ 0-12-09.
Folio 283.
Jacob Cors heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 12 als folio 94.
Belopende £ 2-11-00.
Adriaen Robbrechtsz. van Helmeduijnen heeft gecort de 2 deelen vande 100 e penning de anno ’80
van een rente van £ 6 als folio 94 verso. Belopende £ 0-12-09.
Dirck Heijnricxz. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van een rente van £ 9-07-06. Belopende
£ 0-39-08.
Jan Harmansz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van een rente van £ 12-10-00 als
folijo 94 verso. Belopende £ 2-13-04.
De weduwe van Mr. Willem van Dalen heeft gecort de 2 delen vande 50 e penning van een rente van £
9 als folijo 95. Belopende £ 0-38-04.
Cornelis Sijmonsz. heeft gecort de 2 deelen vande 100 e penning van een rente van £ 6. Belopende £
0-12-09.
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Lenert Pietersz. Goutappel heeft gecort de 2 deelen vande 50e penning van een rente van £ 3.
Belopende £ 0-12-09.
Frans van Lanscroon heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 9 als
hijer vooren folio 96. Belopende £ 0-38-04,
Folio 284.
Vincent Vranck heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 4. Belopende 17 st.
Dirck Ariensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79, mitsgaders
vanden 50e penning de anno ’80 van een rente van 30 st. Belopende £ 0-12-09.
Jacob Lenertsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’80 van een rente van £ 9 als
folio 97. Belopende 19 st.
Pieter Jansz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 9-07-06.
Belopende £ 0-38-06.
Cornelis Jansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 6 als folio 98.
Belopende £ 0-25-06.
Jacob Pietersz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 6 als folio 98
verso. Belopende £ 0-25-06.
Alewijn Sijbrantsz. van der Wourt heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning van een rente van £
6. Belopende £ 0-12-09.
Huijch Aertsz. Caescoper heeft gecort over den 100 e penning van een rente (van) £ 6. Belopende £ 012-09.
Folio 285.
Jacob Jansz. Cock ende Maertgen Heijnricxdr. hebben gecort de twee deelen vanden 50e penning
van een rente van £ 12 als folio 99. Belopende £ 2-11-00.
Jan Harmansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 7-10-00. Belopende
32 st.
Sijmon Lourisz. heeft insgelijckx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 33.
Belopende £ 7-01-06.
Adriaen Willemsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 18.
Belopende £ 3-16-09.
Vranck Arlewijn heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 8-10-00 als folio
100 verso. Belopende 34 st.
Joris Adriaensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 6 ende noch van
£ 4-10-00. Belopende 22 st.
Lenert Engelsz. ende Jan Jorisz. Quack hebben gecort de 2 deelen vanden 100e penning van een
rente van £ 18. Belopende £ 0-38-03.
Jacob Cornelisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 12.
Belopende £ 2-11-00.
Folio 286.
De weduwe van Adriaen Jacobsz. Brusert heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een
lijffrente van £ 18 tsiaers als hijer vooren folio 102. Belopende £ 0-38-04.
3e somma £ 250-07-01.
Folio 287.
St. Agnijeten.
Dirck Gerritsz. besemaicker heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van een rente
van 15 st. als folio 103 verso. Belopende 3 st.
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Betaelt Cornelis Jorisz. ende Maerten Willemsz. als gaerders van t4e termijn vanden nijeuwe
Pijnaeckersse molens £ 2-12-00 opte margen, ommegeslagen den 16 e Aprilis anno ’80. Ende dat van
10 hont gebruijct bij Dirck Jorisz. ende noch 2 margen 36 roeden gebruijct bij Cornelis Jansz.
Langelaen als hijer vooren folio 106. Comt £ 9-13-06.
Dirck Jorisz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 12 margen 4 hont in Pijnaecker.
Belopende £ 4-06-00.
Betaelt Adriaen Jacobsz. als gaerder van t2e termijn vande nijeuwe Berckelsche watermolen 6 st. opte
margen, ommegeslagen 17e Augusti ’80. Ende dat van 11 margen gebruijct bij Dirck Jorisz. voorsz.
Belopende £ 3-06-00.
Cornelis Jansz. Langelaen heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’80 van 2 margen
ende 26 roeden in Pijnaecker als folio 106. Belopende £ 0-16-09.
Mr. Gerrit Melisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 5½ margen in Berckel.
Belopende £ 2-12-09.
Jan Gerritsz. Proet heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 3½ margen als folio
106 verso. Belopende £ 0-33-07.
Folio 288.
Betaelt Dirck Jansz. als gaerder van tleste termijn vanden leste nijuewe watermolen inde Noortketel
12 st. op te margen, ommegeslagen 14 e Novembris ’80. Ende dat van 4 margen anderhalff hont
gebruijct bij Cornelis Crijnsz. ende vijff hont bij Cors Thonisz. als folio 108 verso ende noch 8 margen
bij Cornelis Jacobsz. folio 109 bij quictancie. Comt £ 7-17-00.
Meijnenrt Cornelisz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning vanden helft van 3 margen als
folio 108 verso. Belopende 14 st.
Cornelis Pietersz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 8 margen inde Ketel als
hijer vooren folijo 109. Belopende £ 0-38-04.
Betaelt Huijch Huijgensz. van Rijck de jonge ende Cors Adriaensz. van Putten als gaerders van t3 e
ende laetste termijn vande Westabts poldersche watermolen £ 2-12-00 opte margen, ommegeslagen
op ten 16e Februari ’80. Ende dat van anderhalff margen gebruijct bij Cornelis Cornelisz. als hijer
vooren folio 109. Comt £ 3-18-00.
Willem Osijersz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 4½ margen in Vlaerdingen als folio
109. Belopende £ 3-09-06.
Maerten Jacobsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 13 margen in Vlaerdingen
als folio 109. Belopende £ 7-16-00.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder dijenende mede hijer nae folio 297.
Folio 289.
Adriaen Jorisz. heeft insgelijcx fecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 4½ margen folio 109
verso. Belopende £ 2-03-03.
Dirck Claesz. heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van anderhalff margen.
Belopende 8 st.
Adriaen Cornelisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijerdalff margen in
Maeslant als folijo 110. Belopende £ 5-15-00.
Pieter IJsbrantsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 6 als folio 110.
Belopende £ 0-25-06.
Anthonis Heijnricxz. heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van een rente van £ 4-10-00.
Belopende 19 st.
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Mathijs Arijensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 margen in Wateringen als folio
111. Belopende £ 6-02-06.
Cornelis Arijensz. Woersman heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen in
Wateringen. Belopende £ 0-38-04.
Folio 290.
Joris Jorisz. heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van drije margen in
Naeltwijck. Belopende £ 3-18-09.
Dirck Jansz. Vercroft heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 4 margen een hont 22½
roeden in Naeltwijck. Belopende £ 4-16-00.
Arijen Arijensz. op Domincxsvelt heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 4 margen
1½ hont als folio 112 ende noch van acht hont folio eodem verso. Belopende £ 2-08-00.
Aeltgen Heijmans heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen in
sGravensande als folio 112. Belopende £ 0-28-09.
Pieter Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’79 ende den 50 e penning de
anno tachtich van eene margen ende 87 roeden in sGravesande als folio 112. Belopende £ 0-21-06.
Dirc Arijensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 8 hont in sGravesande. Belopende 24
st.
Philips Jaspersz. opte Hogewerff heeft mede gecort de 2 deelen van den 50 e penning van 2 margen in
Monster als folio 112 verso. Belopende £ 0-19-02.
Folio 291.
Jacob Claesz. de jonge heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in
Monster. Belopende £ 3-12-00.
De weduwe van Willem Cornelisz. van der Laeck heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van
een rente van £ 6 als folio 113. Belopende £ 0-25-06.
Jop Arijensz. bleijcker heeft van anderhalf margen die hij bruijct in Voorburch als folio 113 gecort de 2
deelen vanden 50e penning. Belopende £ 2-08-00.
Neeltgen van Cronenburch heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van anderhalff margen
als folijo 114. Belopende £ 2-03-00.
Ádriaen Mathijsz. secretaris heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 3 als
folio 114 verso. Belopende £ 0-12-09.
Maerten Arijensz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 4 margen in Rijswijck.
Belopende £ 3-12-00.
Folio 292.
Thonis Arijensz. alias de jonghe Vogelaer heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 10
margen in Maeslant als folio 115 verso. Belopende £ 7-04-00.
Jan Cornelisz. Joncker heeft van geleijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van zeven
gemeten die hij bruijct in Heenvlijet als folio 116 verso. Belopende £ 2-17-06.
Lenert Huijgensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een opstal van 36 st.
Belopende £ 0-07-06
Cornelis Arijensz. heeft gecort de twee deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 17 als folio
117. Belopende £ 3-16-09.
Louris Heijnricxz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 12.
Belopende £ 2-11-00.
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De weduwe van Willem Arijensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een
rente van £ 9-07-06 als folio 118. Belopende 37 st.
Adriaen Harmansz. heeft gecort de 2 deelen vande 100 e penning de anno tachtich van een losrente
van £ 36 als hijer vooren folijo 118 verso. Belopende £ 3-15-00.
4e somme £ 118-14-02.
Folio 293 is vacant.
Folio 294.
Ste. Barbaren.
Gerrit Huijgensz. heeft desen rendant gecort aende pacht van 2½ margen in Vrijenban als folio 122 de
2 derdendelen vanden 50e penning de anno tachtich. Belopende naer advenant den penning 36 ter
somme van 39 st.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder hijer vooren folio 258 verso overgelevert.
Den zelven heeft noch gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 10 margen in Abtsrecht.
Belopende £ 5-08-00.
Betaelt Jan Reijersz. als gaerder vant penninckgelt vanden Schijeveensche polder 5 st. opte margen,
ommegeslagen bij hooghe heemraeden van Schijelant als Ste. Pieters schouwe anno ’80. Ende dat
van 4 margen 2 hont eertijts gebruijct bij Neeltgen Heijn Harmansz. weduwe als hijer vooren folio 123
verso, bij quictancie. Comt £ 0-21-04.
Noch betaelt Cornelis Thonisz. ende Jacob Jacobsz. de somme van £ 10-16-00 ter cause vant hoeij
opte voorsz. 4 margen gewassen affgemaeijt ende op rocken gestelt te hebben, volgende den last van
commissarissen. Ende de zelffde noch betaelt over tmaecken vande wech, lantskaede ende wateringe
inde Meij ende herfst schou vant voorsz. lant de anno ’80, de somme van £ 6, bij quictancie. Comt
tsamen £ 16-16-00.
Noch betaelt Willem Pietersz. dat hij topsicht gehadt heeft vant hoeijen ende maeijen mitsgaders vant
banwerck vant voorsz. lant, bij quictancie. Comt 20 st.
Ende noch betaelt Jan Jansz. Bom van wegen derffgenaemen van saliger Jacob Mathijsz. van Weena
de somme van £ 23-05-00 over de portije van de voorsz. 4 margen 2 hont vanden verargenisse van
seecker lant leggende op Schijeveen, de selve erffgenaemen toegeleijt inde scheijdinge ende gront
cavelinghe vanden landen vanden heiligen gheest binnen Delft, Johan de Heuter, tvoorsz. convent
ende de zelve erffgenamen mitsgaders eenige oncosten daer op gevallen, blijckende bij quictancie.
Dus hijer de voorsz. £ 23-05-00.
Folio 295.
Nelletge Gerritsdr. heeft gecort de 2 deelen vande 50 e penning van twee margen een hont als folio
122 verso. Belopende £ 2-17-06.
Betaelt Dirck Jansz. als gaerder van tleste termijn vande leste nijeuwe watermoelen, staende inde
Noortketel 12 st. opte margen, ommegeslagen 14 e November ’80. Ende dat van vijff margen gebruijct
bij Cornelis Pietersz. ende 2 margen 5 hont bij Adriaen Jorisz. Joncxsten ende noch drije margen bij
Joris Florisz. als folio 123 verso, bij quictancie. Comt £ 6-10-00.
Betaelt Huijg Huijgensz. van Rijck de jonge ende Cors Adriaensz. van Putten als gaerders van tderde
ende laeste termijn vande West Abtspoldersse watermoelen tot £ 2-12-00 opte margen,
ommegeslagen 16e Februarij tachtich. Ende dat van 2 margen als folio 123 ende 3 margen folijo 124
verso, gebruijct bij Pieter Cornelisz. Verheul. Noch van 3½ margen bij Crijn Cornelisz. Noch van 4
margen bij Adrijen Willemsz. tNaetgen (= tMaentgen) ende noch van 3 margen 4½ hont bij Adriaen
Gerritsz. smit als hijer vooren folio 125. Blijckende bij twee quictancies. Comt tsamen £ 42-05-00.
Joris Florisz. heeft gecort de twee deelen vanden 100e penning de anno ’80 van 3 margen die hij
bruijct inde Ketel als hijer vooren folio 123 verso. Belopende 24 st.
Folio 296.
Gerrit Jansz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 3 margen inde Harrick polder
als folio 124. Belopende £ 0-28-09.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Gillis Gerritsz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 3 margen 3 hont als folio
eodem. Belopende 37 st.
Crijn Cornelisz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2½ margen int
Nijeuwelant als folio 124 verso. Belopende £ 3-15-08.
Tielman Oom heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2½ margen int Nijeuwelant.
Belopende £ 2-17-06.
Arijen Willemsz. tNaentgen (=Maentgen) heeft mede gecort de 2 deelen vande 50 e penning van 4
margen int Nijeuwelant. Belopende £ 5-05-06.
Adriaen Gerritsz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 4½ margen int
Westabtspolder als folio 125. Belopende £ 3-12-00.
Folio 297.
Dit item is doorgehaald.
Cornelis Dircksz. Slim heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van drije margen in Schoonderloo
als folio 127. Belopende £ 5-15-04.
Dan alsoe de selve geen blijck ingebrocht en heeft, dus hier doertogen.
Willem Adriaensz. schoudt Holij heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 7 margen 4
hont ende noch van 10 hont in Vlaerdinge als folio 127. Belopende £ 4-19-00.
Maerten Jacobsz. heeft insgelijcx. gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2½ margen inde
Brouckpolder als folijo 128. Belopende 30 st.
Blijckende bij cedulle vande gaerder hijer vooren folio 289 overgelevert.
Crijn Dircksz. heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3½ margen inde
Brouckpolder als folio 128. Belopende £ 2-02-00.
Pieter Crijnsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3½ margen inde Brouckpolder.
Belopende £ 2-02-00.
Jacob Jan Vrijese heeft insgelijcx gecort in Aelke(e)t als folijo 128 verso. Belopende £ 2-03-02.
Willem Aertsz. heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van anderhalf margen in
Maeslant. Belopende £ 2-03-03.
Folio 298.
Pieter Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 12 margen 4 hont als folio 129.
Belopende £ 12-19-02.
Pieter Aertsz. Aelman heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 margen 4 hont in
Maeslant. Belopende £ 10-01-00.
Joost Foppesz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 margen in Maeslant.
Belopende £ 6-14-04.
Laurens Fransz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff margen in
Maeslant als folio 129 verso. Belopende £ 3-02-00.
Jacob Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen ende noch van 7½
margen in Maeslant als folio 130. Belopende £ 9-12-00.
Tzedert overgelevert hier naer folio 317.
Pieter Lenertsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 7 margen een hont in
Maeslant. Belopende £ 8-11-00.
Maerten Dirck heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 margen 2 hont in
Maeslant. Belopende £ 4-06-04.
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Lenert Philipsz. bailliu ende Pieter IJsbrantsz. hebben mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning
van 6 margen inde Oude Campse polder. Belopende £ 9-12-00.
Folio 299.
Willem Jansz. Pethijn heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’79 ende den 50 e
penning de anno ’80 van 2 margen in Hodenpijl als folio 131. Belopende £ 3-12-00.
Cornelis Arijensz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen 4½ hont in
Woutharnas. Belopende £ 4-06-04.
Blijckende bij bekentenisse vanden pachter hijer vooren folio 252 overgelevert.
Cornelis Doesz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penninf van 4 margen in Monster.
Belopende £ 5-15-00.
Dirck Gijsbrechtsz. Potter van der Loo heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3
margen in Wateringen. Bij quictantie overgelevert opte rekening de annis ’78 ende ’79 folio 382 verso.
Comt £ 3-04-03.
Betaelt Cornelis Jansz. Cleij als gaerder van tvijerde termijn vande wipmolen staende inde
Houckpolder 7 st. opte margen, ommegeslagen in Meij ’80 ende dat van 20 margen gebruijct bij Dirck
Pietersz. als hijer vooren folio 131 verso bij quictantie. Comt £ 7.
Dirck Pietersz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning vande voorsz. 20 margen 2 hont.
Belopende £ 26-08-00.
Lenert Pietersz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 9 margen 3 hont in Rijswijck.
Belopende £ 11-08-00.
Folio 300.
Willem Willemsz. Croon ende Arent Jansz. hebben gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 8
margen in Rijswijck als folio 132. Belopende £ 10-01-06.
Opte woninge van Joosgen Jan Baecken inde Lijer een rente van £ 3-15-00 waaerven zij gecort heeft
de 2 deelen vanden 100e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders de 50 e penning de anno ’80 als
folio 132 vers. Belopende 30 st.
De weduwe van Crijn Gijsbrechtsz. den Ridder heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een
rente van £ 0-37-06 als folio 184. Belopende 8 st.
De weduwe van Beuckel Aelbrechtsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een
rente van £ 2 als folio 134 verso. Belopende £ 0-08-06.
Wouter Harmansz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 0-3206. Belopende £ 0-06-10.
Pieter Suick heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79
mitsgaders de 50e penning de anno ’80 van een rente van 15 st. Belopende £ 0-06-03.
5e somma £ 225-14-07.
Folio 301.
Coninxvelt.
Betaelt Cornelis Jorisz. ende Maerten Willemsz. als gaerders van t4 e termijn tot opmaickinge vande
vijer Pijnaeckersse watermolens £ 2-12-00 opte margen, ommegeslagen den 16 e April anno ’80. Ende
dat van 7 margen gebruijct bij Claes Dircksz. cuijper ende van vijff margen gebruijct bij Crijn Cornelisz.
opte Hooch ende noch van 4 margen gebruijct bij Jacob Aertsz. als hijer vooren folio 137. Blijckende
bij quictancie. Comt £ 41-12-00.
Crijn Cornelisz. opte Hooch heeft desen rendant gecort de 2 derden delen vanden 100 e penning de
anno ’80 van vijff margen bij hem gebruijct in Pijnaecker. Belopende £ 2-16-04.
Jacob Aertsz. heeft mede gecort de 2 delen vanden 100 e penning van 4 margen in Pijnaecker.
Belopende £ 2-06-10.
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Dirck Pietersz. van wegen Huijch Huijgensz. van Rijck de jonghe heeft insgelijcx gecort de 2 deelen
vanden 100e penning van 3 margen 3 hont in Nootdorp als folio 137 verso. Belopende £ 2-10-04.
Dirck Jacobsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 100e penning van 8 margen in Nootdorp.
Comt £ 3-04-09.
Lenert Claesz. Chijs heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning vande helft van negen margen in
Nootdorp als hijer vooren folio 138. Belopende £ 2-14-00.
Folio 302.
Adriaen Jacobsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 penning vande wederhelft vanden
voorsz. negen margen. Belopende £ 2-12-08.
Gerrit Adriaensz. van der Meer heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van 6
margen in Ouderschije als folio 138 verso. Belopende £ 4-04-00.
Betaelt Dirck Jansz. als gaerder van tleste termijn vande leste nijeuwe watermolen staende inde
Noortketel 12 st. opte margen, ommegeslagen den 14 e Novembris ’80. Ende dat van 3 margen 3 hont
gebruijct bij Cornelis Jacobsz. ende noch 3 margen 3 hont gebruijct bij David Jansz. als folio 138
verso. Bij quictancie. Comt £ 4-04-00.
Cornelis Florisz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 8 margen inde Oostabtspolder.
Belopende £ 8-12-09.
De zelve heeft noch gecort de 2 deelen vanden 100e penning de anno ’79 vanden voorsz. 8 margen.
Belopende £ 3-16-08.
Jan Jacobsz. waterlander heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 14 margen in
Vlaerding als folio 139 verso. Belopende £ 9-02-05.
Folio 303.
Pieter Lenertsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning van vijff margen in Vlaerding.
Belopende £ 3-04-09.
Lenert Adriaensz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in Vlaerding. Belopende
£ 2-06-09.
Willem Osijersz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van acht margen in Vlaerding.
Belopende £ 6-04-09.
Lenert Lenertsz. tJonck heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 9½ margen in Vlaerding
als folio 140. Belopende £ 6-18-06.
Maertge Dircx heeft mede gecort de 2 delen vanden 100 e penning de anno ’80 van thijn margen int
ambacht van Dorp. Belopende £ 3-12-00.
Folio 304.
Jan Alewijnsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in Maeslant als folijo
141. Belopende £ 2-17-06.
Maerten Dirck heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 2½ margen in Maeslant.
Belopende 36 st.
Thijeman Fransz. weduwe heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in
Maeslant. Belopende £ 3-04-09.
Maerten Dirck voorsz. heeft noch gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 6 margen in Maeslant.
Belopende £ 7-04-00.
Blijckende bij cedulle vande gaerder dijenende mede hijer nae folio 314 verso.
Het volgende item is doorgehaald:
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Jan Aertsz. ende Gerrit Jansz. wijelmaecker hebben gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 7½
margen in Schipluij als folio 141 verso. Belopende £ 6-09-00.
Alsoe de selve geen blijck ingelevert en hebben, dus hijer doergeslegen.
Thomas Pietersz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen 4 hont in
Schipluij. Belopende £ 2-17-04.
Adriaen Cornelisz. buijerman heeft van felijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen
1½ hont in Schipluij. Belopende £ 2-12-03.
Pieter Joosten weduwe heeft onsgelijcks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een halff
margen in Naeltwijck als folio 142. Belopende £ 0-05-09.
Folio 305.
Fop Lenertsz. heeft gecort de twee deelen vanden 50 e penninf van 6 margen in sGravesande.
Belopende £ 6-02-04.
Arent Jansz. ende Cornelis Willemsz. hebben gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in
sGravesande. Belopende £ 028-09.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder dijenende hier naer folio 315.
Adriaen Joosten heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 9 margen 5½ hont in
sGravesande. Belopende £ 9-07-02.
Jan Pietersz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in sGravesande
als folio 142 verso. Belopende £ 2-17-06.
Philips Jaspersz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 4 margen in Monster als folio 142
verso. Belopende £ 0-28-09.
Adriaen Willemsz. heeft gebruijct 6 margen, noch 3 margen ende noch 6½ margen in Wateringen aen
drije pertijen als hijer vooren folio 143 verso, waervan hij gecort heeft de 2 deelen vanden 50 e
penning. Belopende £ 20-19-06.
Bastiaen Sijmonsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in Wateringe.
Belopende £ 4-06-04.
Jacob Cornelisz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van anderhalff margen in
Rijswijck als folio 145. Belopende £ 2-17-06.
Folio 306.
Barent Pietersz. ende Sijer Jansz. hebben gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 11 margen in
Tegelrebrouck als folio 145. Belopende £ 7-18-04.
Tonis Maertsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3½ margen in Voorschoten.
Belopende £ 2-12-09.
Jan Andriesz. ende Claes Cornelisz. Rhijn hebben gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 10
margen in Voorschoten. Belopende £ 6-14-04.
Claes Gerritsz. van Dijck heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 4 margen ende noch 4
margen die hij bruijct an 2 partijen in Vrijenban op Schije als folio 146. Belopende £ 3-09-03.
Crijn Jansz. van Dijck heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’79 van 12
margen in Vrijenban op Schije. Belopende £ 6-09-06.
Den zelven heeft noch gecort de 2 deelen vanden 50e penning de anno ’80 vande voorsz. 12 margen
£ 12-11-10.
Claes Dircksz. Overvest heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 3 margen ende
10½ hont als folio 147 voorsz. Belopende £ 2-17-06.
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Cornelis Willemsz. van Sassen heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 3 margen in
Delffgaeu ende Vrijenban. Belopende £ 0-33-08.
Folio 307.
Arent Thouw Jacobsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vande 100 e pennin van 9½ margen in
Vrijenban. Belopende £ 6-17-00.
Dirck Barentsz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van drije margen in
Vrijenban. Belopende 36 st.
Jan Dirck Wille heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van zeven hont in Vrijenban als
folio 148. Belopende £ 0-07-03.
Cornelis Dammasz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 7 margen in Papsou als folio
150 verso. Belopende £ 7-11-02.
Blijckende bij bekentenisse vanden pachter hier vooren folio 249 overgelevert.
Floris Cornelisz. vleijshouwer heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 4 margen in
Papsou. Belopende £ 4-06-04.
Adriaen Willemsz. Post heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 7 margen in
Ackersdijck als folijo 160. Belopende £ 5-05-06.
Claes Jansz. Spidt heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning van een rente van £ 0-07-06 als
folio 160 verso. Belopende 9 penn.
Folio 308.
IJsbrant van Straten heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 2-12-06 als
folio 161 verso. Belopende 10 st.
Claes Cornelisz. Rhijn heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een erffrente van £ 205-00. Belopende £ 0-09-06.
Derffgenaemen van Dirck Corstensz. van Alckemaede ende Claes Pietersz. Duijst hebben gecort de 2
deelen vanden 100e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders de 50e penning de anno ’80.
Belopende £ 0-08-06.
Pieter Cornelisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79,
mitsgaders den 50e penning de anno tachtich van een rente van 15 st als folijo 162. Belopende 6 st.
Thonis Gabrielsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 22 erffrente van £ 28 als
folio 162 verso. Belopende £ 5-19-04.
Dirck Gerritsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79, mitsgaders de
50e penning de anno tachtich van een erffrente van £ 2-12-06. Belopende £ 0-21-06.
Adriaen Fransz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een erffrente van £ 4-02-06.
Belopende £ 0-17-09.
Folio 309.
Jacob Verduijn heeft mede gecort de 2 delen vanden 50 e penning van een rente van £ 2-10-00.
Belopende £ 0-10-08.
Cornelis Vranckensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vande 100 e penning de annis ’78 ende ’79
mitsgaders de 50e penning de anno tachtich van een erffrente van £ 2-12-06. Belopende £ 0-21-06.
De meesters van tOude Gasthuijs hebben van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van
een erffrente van £ 0-12-06.
Crijn Jansz. smit heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een erffrente van £ 032-03 als folio 165. Belopende £ 0-06-09.
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Cornelis Pietersz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders
den 50e penning de anno tachtich van een erffrente van £ 2 als folio 165 verso. Belopende 17 st.
Jan Lambrechtsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders de
50e penning de anno tachtich van een erffrente van 15 st. als folio 166 verso. Belopende 6 st.
Folio 310.
De Memorie van Conincxvelt.
Lijsbet Reijers heeft gecort de twee deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders
den 50e penning de anno tachtich van een huijsrente van 15 st. als folio 175 verso. Belopende 6 st.
Gillis Stevensz. heeft mede gecort de 100e ende 50e penning de annis voorsz. van een rente van £ 008-06 als folio 176. Belopende 3 st.
Huijch Cornelisz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van 15 st. Belopende 3
st.
Beuckel van Santen heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79
mitsgaders de 50e penning de anno tachtich van een rente van £ 0-07-06 als folio 176 verso.
Belopende 3 st.
Pieter Jansz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e ende 50e penning de annis voorsz. van een
rente van 15 st. Belopende 6 st.
Vranck Harpersz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 100 e ende 50e penning de annis
voorsz. van een rente van 16 st. Belopende 6 st.
Matheus de Sangers weduwe heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e ende 50e penning de annis
voorsz. van een rente van £ 0-07-06. Belopende 3 st.
Mr. Hartoch Hartochsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning anno tachtich van een rente van
£ 0-11-03. Belopende £ 0-02-03.
Folio 311.
Adriaen Jansz. backer heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £
0-29-07. Belopende £ 0-06-03.
Derffgenaemen vande weduwe van Eeuwout Claesz. verwer hebben gecort de 2 deelen vanden 50 e
penning van een rente van £ 0-94-01. Belopende 8 st.
Jan Jansz. mandemaicker heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente
van £ 0-05-07. Belopende 1 st.
Cornelis Gerritsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders
den 50e penning de anno tachtich van een rente van £ 0-07-06. Belopende 3 st.
Abraham Evertsz. schoemaeicker heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £
0-19-01 als folio 178 verso. Belopende 4 st.
Commer Corsdr. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 0-19-01.
Belopende 4 st.
Cornelis Pietersz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 30 st.
als folio 179 verso. Belopende £ 0-06-04.
Anna Cornelis heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 penning van een rente van 15 st. Belopende
3 st.
Folio 312.
De weduwe van Dirck Jansz. Crou heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende
’79, mitsgaders den 50e penning de anno tachtich van een rente van 15 st. Belopende 6 st.
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De meesters vanden armen hebben mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een erffrente
van 39 st. als folio 180 verso. Belopende £ 0-08-02.
Cornelis Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100e penning de anno tachtich van een erffrente
van £ 0-22-06. Belopende 2 st.
Derffgenaemen van Lijsbet Fijcken hebben gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78
ende ’79, mitsgaders den 50e penning de anno tachtich van een rente van £ 2-05-00 als folio 181.
Belopende 19 st.
Thonis Jacobsz. Starrenburch heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis voorsz.
van een erffrente van £ 2-05-00. Belopende 19 st.
Jacob Cornelisz. Noortlander heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 0-1103 als folijo 182 verso. Belopende 2 st.
De heer van Benthuijsen heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van
£ 0-07-06. Belopende £ 0-01-04
Folio 313.
Pieter Willemsz. Thovelijng heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 037-06. Belopende 8 st.
Vechter Claesz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79, mitsgaders de
50e penning de anno tachtich van een rente van £ 3 als folijo 184 verso. Belopende £ 0-25-06.
Pieter Willemsz. Buijs heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e ende 50e penning de annis voorsz.
van een rente van £ 3. Belopende £ 0-25-06.
De weduwe van Jan Brouck heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 6.
Belopende £ 0-25-06.
Cornelis Jacobsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 18.
Belopende £ 3-16-06.
Heijndrick Ottesz. wijncoper heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 3 als
folio 184 verso. Belopende £ 0-12-06.
Folio 314.
Pieter Crijnsz. heeft gecort aen zijn pacht van 14 hont lants in Vlaerdingen, bij hem gebruijct als hijer
vooren folijo 186 verso. Belopende de 2 deelen vanden 50 e penning £ 2-03-02.
Cornelis Arijensz. Knip heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100e penning de anno tachtich van een
halff margen in Vlaerdingen als folio 187. Belopende 6 st.
Willem Osijersz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff margen in Vlaerdinge.
Belopende £ 3-18-00.
Jacob Claesz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 2½ margen in Vlaerdinge als
folio 187. Belopende £ 2-17-06.
Maerten Dirck heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen in Maeslant. Belopende £
3-12-00.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder hier vooren folio 304 overgelevert.
Sijmon Heijndricksz. ende Dirck Tonisz. hebben gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff
margen 2 hont in Maeslant. Belopende £ 3-12-00.
Jan Aertsz. ende Adriaen Willemsz. Holij hebben mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van
6 margen in Schipluij ende dat vanden verhoghijnge gedaen opten 100 e penning de anno ’79.
Belopende £ 2-03-00.
Folio 315.
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Arent Jansz. ende Cornelis Willemsz. hebben gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van drije
margen in sGravesande als folio 187 verso. Belopende £ 0-28-09.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder hier vooren folio 305 overgelevert.
Jan Heijndricksz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een margen in Naeltwijck.
Belopende 28 st.
Pieter Willemsz. Buijs heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff hont lants in
Maeslant. Belopende £ 0-22-07.
Bartholomeus Claesz. van Veenhuijsen heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van
6 margen die hij bruijct in Rijswijck als hijer vooren folijo 188. Belopende £ 7-04-00.
Cornelis Jansz. heeft mede gecort de 2 derdendelen vanden 50 e penning de anno tachtich van
vijerdalff margen die hij bruijct inden ambacht van Voorschoten als hijer vooren folijo 188 verso.
Belopende £ 2-08-00.
6e somma £ 325-17-01.
Folio 316.
Cathuijsers.
Dirck Vranckensz. heeft desen rendant gecort de 2 derdendelen vanden 50 e penning de anno tachtich
van acht margen die hij bruijct inden ambachte van Ouderschije als hijer vooren folio 194. Belopende
£ 5-05-06.
Betaelt Cornelis Jorisz. ende Maerten Willemsz. als gaerders van t4 e termijn vanden vijer
Pijnaeckersse watermolens £ 2-12-00 opte margen, ommegeslagen den 16 e April anno tachtich. Ende
dat van 10 margen gebruijct bij joncker Abraham van Almonde als folio 194 verso. Blijckende bij
quictantie. Comt £ 26.
Joncker Abraham van Almonde heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning vanden voorsz. 10
morgen. Belopende £ 5-00-09.
De weduwe van Lenert Dircksz. Crijsman heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 6
margen vijff hont in Nootdorp als folijo 195. Belopende £ 2-12-09.
Heijman Jansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6 margen in Hodenpijl als folio 195
verso. Belopende £ 10-10-08.
Burgert Pietersz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van 3 margen 4 hont 50 gaerden inde
Souteveen. Belopende £ 0-38-04.
Het volgende item is doorgehaald:
Rochus Claesz. heeft gecort de twee deelen vanden 50e penning van 16 hont lants in Schipluijde.
Belopende £ 5-00-06.
Dan alsoe hij geen blijck hijer van ingebrocht heeft, dus hijer doortogen.
Folio 317.
Joris Pietersz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff margen in Maeslant als
196. Belopende £ 7-16-00.
Vrederick Adriaensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 9 margen 3 hont in
Maeslant. Comt £ 9-02-06.
Jacob Willemsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’79 ende den 50 e penning de
anno ’80 van 6½ margen als folio 196 verso. Comt £ 8-08-00.
Anthonis Arijensz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 4 margen in
Maeslant als folijo 187. Belopende £ 3-04-09.
Jan Jorisz. heeft gecort de 2 delen vanden 50e penning van 14 hont lants in Maeslant. Belopende £ 203-00.
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Lenert Claesz. op de Cluijs heeft mede gecort de 2 delen vanden 50e penning van 18 margen in
Maeslant. Belopende £ 14-08-00.
De weduwe van Pieter Harreweijer heeft insgelijcx gecort de 2 delen vanden 50 e penning van 2
margen in Rijswijck als folio 197 verso. Belopende (dienende mede opt jaer ’79) 34 st.
Arent Ghijsen heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van drije margen 11 hont in
Naeltwijck als folio 198 verso. Belopende £ 5-10-04.
Folio 318.
Pieter Aertsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijer margen in Naeltwijck.
Belopende £ 5-15-03.
Jan Dircksz. heeft insgelijks gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen 3 hont 30 gaerden
in Naeltwijck. Belopende £ 4-06-04.
De weduwe van Willem Dircksz. Ket heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van
zeven margen te Coudekerck. Belopende £ 7-04-00.
Cornelis Arijensz. Arckenbout heeft gebruijct 16 gemeten een lijn 75 roeden gelegen inden ban van
Natendael, tsiaers om £ 50 (als hijer vooren folio 199 verso). Daer van hij gecort heeft over de 2
deelen vanden 50e penning de anno tachtich. Comt £ 10-12-06.
Thonis Gerritsz. heeft gebruijct vijer lijnen in Rugghe contribuerende metten heijndijck tsiaers om £ 4
als hijer vooren folio 200. Daer van hij gecort heeft de anno tachtich 8 st. opt gemet, facit £ 0-10-08.
Ende noch over den 50e penning de anno voorsz. tot £ 0-04-03 opte gulden, facit £ 0-14-11.
Blijckende bij copije vanden overschlach hijer vooren folijo 277 verso overgelevert. Comt £ 0-25-07.
Cornelis Jacobsz. cuijper ende Frans Cornelisz. hebben gebruijct 23 gemeten 62 roeden 8 voeten
lants, gelegen int lant van Putten, tsiaers om £ 94 (als hijer vooren folijo 200). Daer van zij gecort
hebben over de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80, £ 20-01-00. Ende noch over de betalinge
van des gemeen lants renten inden jaeren ’80 opt gemet £ 0-08-06. Comt over de 2 deelen tot laste
vande eijgenaer £ 6-11-06. Blijckende bij acte vanden secretaris van Geervlijet dijemen hijer
overlevert. Comt tsamen £ 26-12-06.
Folio 319.
De zelven hebben noch gecort over de scoten ende den 100e penning ommegeslagen anno ’79 opte
voorsz. landen in Putten. Blijckende bij zeeckere perticuliere rekening gedaen bij Cornelis Engelsz. als
folio 19. Bedragende £ 23-06-06.
Willem Willemsz. ende Mr. Joost Alblas hebben gebruijct ses gemeten in Nijeu Marckenburch, tsiaers
om £ 9 waer van zij gecort hebben de 2 deelen vanden 50 penning de anno ’80. Belopende £ 0-38-03.
Eijnout Lenertsz. wagemaicker heeft gebruijct de helft van 15½ gemeten in Westenrijck, tsiaers om £
20 (als hijer vooren folijo 200 verso). Waer van hij gecort heeft de 2 deelen vanden 50 e penning de
anno ’80. Belopende £ 4-05-00.
Adriaen Gijbelant Joppesz. heeft in pacht genomen zoe voor hem zelven als oick mede voor andere
persoonen, daer vooren hij hem debiteur geconstitueert ende eenige vande zelve landen voort
verhuijrt heeft gehadt, als te weeten eerst 37 gemeten lants met huijs, barrich ende geboomte daerop
staende, leggende int Oudelant van Grijsoorde inde Oude Tonge ende 12 gemeten lants die eertijts bij
eenen Arent Adriaensz. gebruijct zijn geweest. Noch 18 gemeten int Oudelant van Grijsoorde. Noch
18 gemeten aldaer. Noch 20 gemeten aldaer die Zegher Gillisz. is bruijckende. Noch 7½ gemeten
aldaer. Noch 20 gemeten int Noort Nijeuwelant ende noch 5½ gemeten inden ban van Dircxlant,
twelck bij Lenert Anthonisz. Lichtleven gebruijct wordt. Alle welcke landen monteren ten getaele van
hondert 38 gemeten. Wesende alle de landen die de Cathuijser aldaer Over Flacque leggende
hebben die bijden zelven Adriaen Gijbelant Joppesz. als voorpachter in huijr genomen zijn, tsiaers om
£ 169-16-08 (als hijer vooren folio 201). Daer van hij gecort heeft over de 2 deelen vanden 50 e
penning de anno ’80 over 99 gemeten gelegen inde polder van tOudelant opte gulden £ 0-04-03, facit
£ 25-02-03. Volgende de cedulle vanden secretaris dijemen hijer overlevert. Ende noch een schodt
van £ 0-02-06 opt gemet over de polder voorsz. tot tmaecken vanden Matdijck, bedragende over de
voorsz. 99 gemeten dijckerslant £ 12-07-06. Noch heeft hij gecort over 20 gemeten gelegen inden
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polder van tNoorderlant opden Nijeuwen Tongschen gront over den 50 e penning, £ 7-14-06 volgende
de cedulle vanden secretaris. Ende noch een schodt van £ 0-02-09 opt gemet, facit £ 2-15-00
blijckende bij acte vanden secretaris. Noch heeft hij gecort over den 50e penning van 5½ gemeten
gelegen in Dircxlant volgende de cedulle vanden secretaris £ 0-19-02. Ende noch 13 st. opt gemet,
facit £ 3-11-06 blijckende bij acte vanden secretaris hijer vooren folio 279 verso overgelevert.
Monterende tsamen ter somme van £ 37-07-00.
Kanttekening: Bij gebreke van huijrcedulle omme te weeten off alle dese laste staen tot laste vanden eijgenaer. Tzedert de
huijercedulle hier op gezien houdende vrij gelt van als uijtgesondert nijeuwe (weecken) ende tgunt bij placcaten omme gestaen
wort zoe lijtmen hier alleenlijck de cortinge vanden 50e penning ende voorts de 13 st. opt gemet in Dircxlant.

Adam Dircksz. heeft gecort de twee deelen vanden 100 e penning de anno ’80 van een erffrente van £
4-10-00 als folio 203. Belopende £ 0-09-06.
Folio 321.
De weduwe van Rochus Vrijesen heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een erffrente van
£ 3-15-00 als folio 204. Belopende £ 0-15-09.
De weduwe van Cornelis Jacobsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een
erffrente van £ 3-15-00. Belopende £ 0-15-09.
Claes Sijmonsz. Vroechrijck heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een erffrente
van £ 3 als folio 204 verso. Belopende £ 0-12-09.
Tonis Willemsz. de Vrijer heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een erffrente van £ 2-0500. Belopende 6 st.
De weduwe van Jaep Thouw heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een erffrente
van £ 4-10-00. Belopende £ 0-19-03.
Cornelis Philipsz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een erffrente van £ 3 als
folio 205. Belopende £ 0-12-09.
Folio 322.
De weduwe van Jan Aertsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 30 st.
Belopende £ 0-06-04.
De meesters vanden heijligen geest armen tot Delft hebben mede gecort de 2 deelen vanden 50 e
penning van een erffrente van £ 18. Belopende £ 3-16-09.
Govert Pietersz. brouwer heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £
2-05-00 als folio 206. Belopende 9 st.
Jan Jacobsz. int Ossenhooft heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente
van 15 st. Belopende 3 st.
Pieter Jansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79, mitsgaders den
50e penning de anno tachtich van een rente van £ 0-07-06 als folio 207 verso. Belopende 3 st.
Jacob Jansz. Bruijne heeft mede gecort de 2 deelen vanden 100 e ende 50e penning de annis voorsz.
van een rente van 30 st. als folio 208 verso. Belopende £ 0-12-09.
Jan Govertsz. backer heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning de anno tachtich van een rente
van £ 0-22-06 als folio 210. Belopende £ 0-04-08.
Willem Florisz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 8 st. ende 7 st.
als folio 211 et verso. Belopende 3 st.
Folio 323.
Coentge Cornelisdr. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 30st.
Belopende 6 st.
Frans Willemsz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 14 st.
Belopende 3 st.
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Cornelis Cornelisz. schoemaicker heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente
van 17 st. Belopende £ 0-03-06.
Adriaen Jacobsz. Fasol heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 10 st. als folio
212. Belopende £ 0-02-02.
Arije Claesz. houtsagher heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 11 st.
Belopende £ 0-02-03.
Baertout Adriaensz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 2-1206. Belopende £ 0-11-02.
Den thesaurier der stede van Leijden heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de
anno tachtich van een rente van £ 4-05-06 ende £ 2-14-00 als folio 215. Belopende £ 0-14-09.
Folio 324.
Laurens Fransz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 6 ende 30 st. als
folio 216 verso. Belopende 32 st.
Arris Claesz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 5-05-00. Belopende
11 st.
Cornelis Cornelisz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 2-05-00 als hijer
vooren folio 217. Belopende 9 st.
De weduwe van Cors Jacobsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e ende 50e penning van een rente
van £ 6 als folio 217 de annis ’78, ’79 ende tachtich. Belopende £ 2-11-00.
Claes Cornelisz. den Boer heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van £ 3.
Belopende £ 0-12-09.
Floris Pietersz. heeft gecort de twee deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79 mitsgaders de
50e penning de anno tachtich van een rente van £ 4-10-00. Belopende £ 0-35-03.
Jacob Corsz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 6. Belopende £ 0-2506.
Folio 325.
Claes Jorisz. in Papsou heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 3 als folio
218. Belopende £ 0-12-06.
Willem Huijgen heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 3. Belopende
£ 0-12-09.
Sijer Pietersz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 30 st. Comt 6
st.
Willem Huijgensz. ende Lenert Pietersz. Goutappel hebben gecort de 2 deelen vanden 100e penning
de annis ’78 ende ’79, mitsgaders den 50 e penning de anno tachtich van een rente van £ 3 als folio
218 verso. Belopende £ 0-25-06.
Jan Harmansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 18. Belopende £ 316-09.
Cornelis Arijensz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van £ 9.
Belopende £ 0-38-03.
Lenert Arijensz. Wittebol heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno tachtich van een
rente van £ 3. Belopende £ 0-06-03.
Folio 326.
Floris Gerritsz. decker heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van een rente van £
25 als folio 219. Belopende £ 5-06-08.
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Joris Jansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning van een rente van £ 7-10-00. Belopende £
0-15-06.
7e somma £ 263-00-05.
Sijon.
Gerrit Gijsbrechtsz. heeft dese rendant gecort de 2 deelen vanden 50 e penning de anno ’80 van 2 hont
die hij bruijct int Hoff van Delft als hijer vooren folio 221. Belopende £ 0-21-06.
Pieter Aertsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning de anno ’80 van 14 hont lants als
folio 223 verso. £ 2-16-08.
Willem Aemsz. van der Burch heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 3 margen inde
Poeldijck als folio 223 verso. Belopende £ 2-17-00.
Jan Bruijn heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff margen die hij bruijct inden
ambachte van Dorp als folio 226 verso. Belopende £ 6-19-00.
Pieter Huijgensz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 16 margen in
Maeslant. Belopende £ 16-13-00.
Folio 327.
Het volgende item is doorgehaald:
Rochus Claesz. heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen in Maeslant als folio 227
verso. Belopende £ 2-03-00.
Dan alsoe hij geen blijck ingebrocht en heeft, dus hijer doertogen.
Joris Pietersz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van drije margen in Maeslant.
Belopende £ 4-13-08.
Sacharijas Jansz. heeft van gelijcke gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 14 hont inde
Pueldijck. Belopende £ 2-08-00.
Betaelt Frans Jansz. als gaerder vanden nijeuwe watermolen int Noortlant buijten sGravesande £ 3
opte margen, over drije vuijtsittinge gevallen annis ’79, ’80 ende ’81. Ende dat vanden helft van vijff
margen gebruijct bij Allert Cornelisz. als hijer vooren folio 228. Bij quictancie. Comt £ 7-10-00.
Allert Cornelisz. heeft gecort de twee deelen vanden 50 e penning vande helft van vijff margen int
Noortlant. Belopende £ 0-21-06.
Dirck Heijnricxz. als rentmeester vanden Regulieren tot sGravesande heeft gecort de 2 deelen vanden
50e penning van een rente van £ 0-20-06. Belopende £ 0-04-03.
Pieter Aertsz. heeft gecort de twee deelen vanden 50 e penning van 1½ margen in Naeltwijck als folio
228 verso. Belopende £ 0-33-06.
Folio 328.
Jan Dircksz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50e penning van 4 margen in Naeltwijck.
Belopende £ 2-17-06.
Claes Willemsz. van der Hovel heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van thijen
margen die hij bruijct in Rijswijck aen vijff partijen als hijer vooren folio 229 verso et ultra. Belopende £
9-12-00.
Blijckende bij bekentenisse vanden pachter dijenende mede hijer nae folio 329.
Betaelt Cornelis Jansz. Cleij als gaerder van t4 e termijn vande nijeuwe wipmolen, staende inde
Houckpolder van Rijswijck, 7 st. opte margen ommegeslagen in Meij ’80. Ende dat van thijen margen
gebruijct bij Claes Willemsz. van der Hovel als folio 229 verso et ultra aen vijff partijen, bij joncker
Abraham van Almonde 4 hont als folijo 230, bij Cornelis Adriaensz. Snoetge 2 margen ende nog 2½
margen folijo 231 verso ende bij Frans Claesz. 3 margen 3 hont als folio 233 verso. Blijckende bij twee
quictanties. Comt £ 6-09-06.
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Den zelven noch betaelt over t4e termijn vanden voorsz. wipmolen, 7 st. opte margen ommegeslagen
in Meij ’80. Ende dat van 9 margen gebruijct bij Cornelis Jansz. Cleij aen 2 partijen als folio 229 verso
et 231. Dan alsoe den bruijcker volgende zijn huijsrcedulle gehouden is de helft te dragen, dus hijer
nijet meer betaelt dan £ 0-31-06. Blijckende bij quictantie dijemen hijer overlevert. Dus hijer de voorsz.
£ 0-31-06.
Folio 329.
Cornelis Jansz. Cleij heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 4 margen in Rijswijck als folio
229 verso. Belopende £ 3-07-02.
Blijckende bij cedulle vanden gaarder dijenende mede opt derde navolgende artikel.
Claes Willemsz. van der Hovel van wegen joncker Abraham van Almonde heeft mede gecort de 2
deelen vanden 50e penning van 4 hont in Rijswijck als folio 230. Belopende £ 0-12-09.
Blijckende bij cedulle vanden pachter hijer vooren folio 328 overgelevert.
Willem Jansz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 25 margen 2 hont in
Rijswijck als folio 231. Belopende £ 23-00-07.
Cornelis Jansz. Cleij heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van vijff margen ende 9½
margen in Rijswijck als folio 231. Belopende £ 12-03-07.
Blijckende bij cedulle vanden gaerder opt t3 e voorgaende artikel overgelevert.
Cornelis Adriaensz. Snoetge heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2 margen in Rijswijck
als folijo 231 verso. Belopende £ 2-03-02.
Den zelven heeft noch gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 2½ margen in Rijswijck.
Belopende £ 3-12-00.
Lenert Pietersz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 8 margen ende 4½ hont
als folijo 232. Belopende £ 12-12-00.
Folio 330.
Claes Screvelsz. heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 16½ margen ende noch 5½
margen in Voorburch als hijer vooren folio 232 verso. Belopende £ 23-00-09.
Pieter Cornelisz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van 6½ margen in Voorburch.
Belopende £ 7-18-00.
Lenert Adriaensz. lantman heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de anno ’80 van 2½ margen
in Nootdorp als folio 233. Belopende 24 st.
Cornelis Dircksz. alias zeven broot heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een erffrente van
£ 3-15-00 als folijo 235. Belopende 15 st.
Ghijsbrecht Jansz. heeft gecort de 2 deelen vanden 100 e penning de annis ’78 ende ’79, mitsgaders
de 50e penning de anno tachtich van een erffrente van £ 2-05-00. Belopende £ 0-19-01.
Cornelis Philipsz. heeft gecort de twee deelen vanden 100 e penning de anno ’79 ende den 50 e
penning de anno tachtich van een erffrente van £ 4-10-00 als folijo 236 verso. Belopende 27 st.
Adriaen Thonisz. scheepmaicker heeft gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een huijsrente van
£ 0-22-06 als folio 239. Belopende 4 st.
Folio 331.
Warnaert de snijder heeft mede gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 30 st. als
folijo 239 verso. Belopende 6 st.
Dirck Jansz. heeft insgelijcx gecort de 2 deelen vanden 50e penning van een rente van 30 st.
Belopende 6 st.
Cornelis Pietersz. Beaumont heeft van gelijcken gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente
van £ 4-04-00 als folio 240 verso. Belopende £ 0-17-09.
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Den thesaurier der stede van Rotterdam heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente
van £ 6 ende £ 3 als folio 241 verso. Belopende £ 0-38-03.
Gerrit Cornelisz. brouwer heeft gecort de 2 deelen vanden 50 e penning van een rente van 30 st. als
folijo 242. Belopende 6 st.
Dirck Heijndricksz. als rentmeester vanden Reguliers tot sGravesande heeft mede gecort de 2 deelen
vanden 50e penning van een rente van £ 6 als folijo 242 verso. Belopende £ 0-25-06.
Claes Maertensz. cuijper heeft insgelijcxs gecort de 2 derdendelen vanden 50e penning van een
losrente van £ 3 tsaers als hijer vooren folijo 243. Belopende £ 0-12-06.
Folio 332.
8e somma £ 166-19-09.
Prima somma vande margen ende moelengelden £ 2.195-10-11.
Folio 333.
Kanttekening: Den rendant wort belast opde eerste anstaende betalinge die hij van dese renten ende erffhuijeren doen sal, te
corten ende inne te houden de 100e penningen vanden jaeren ’76, ’77, ’78 ende ’79,. Daer van hij volle betaelinge gedaen heeft
op, peijne van daer mede in ontfang gelast te worden.

Ander vuijtgheeff voor ordinaris lasten van renten, erffhuijer, thijns, hoendergelt ende anders
bij desen rendant betaelt. Eerst vuijte guederen vanden convente van
St. Aechten.
Den heijligen geest tot Monster heeft jaerlicx spreeckende opten voorsz. convente een rente van 20
st. tsiaers, verschijnende Korsavont. Daer van desen rendant betaelt heeft aen Pieter Bastiaensz. als
heilige geest meester aldaer, tjaer tachtich. Comt 20 st.
Dabdij van Egmont heeft sprekende op ses margen lants in Naeltwijck een jaerlicxe opstal van 20 st.
jaers, waer van noch resteert tjaer ’78 ende de navolgende jaeren. Dan en is daervan bij desen
rendant nijet betaelt alsoe de zelve mede ten behouve vanden gemeene saicke geannoteert zijn. Dus
hijer memorie.
Den rentmeester van Noorthollant heeft spreeckende op Buisecamp tot Monster een erffpacht,
verschijnende in Martijo tsiaers 15 stuvers. Daer van noch resteert tjaer ’79 ende de navolgende
jaeren. Dan en heeft desen rendant daer van mede nijet betaelt alsoe de selve mede ten behouve
vande gemeene saicke geannotteert zijn. Dus hijer memorie.
Betaelt Gerrit Cornelisz. als collecteur vant lantschot van Monster de somme van 15 st. over een jaer
lantschot, staende op Buijsen lant voorsz., gevallen Meij ende Bamis anno ’79. Blijckende bij
quictancie. Dus hijer de voorsz. 15 st.
Betaelt Cornelis Franchoijs van Bodeghem den thijns van 34 margen. Noch van 2 margen. Noch 6
margen ende noch eene margen, gelegen inden Vrijenban. Voorden jaere gevallen ipso die Martinij
’80, facit £ 0-03-06.
Folio 334.
Noch betaelt mijn heer van Dorp den thijns van 10 margen. Noch vijer hont ende noch 2 margen van
Mr. Jan Coolman, gelegen tot Dorp, gevallen ipso die Martinij anno ’80. Comt £ 0-06-04.
Noch betaelt Jochum Cornelisz. van Mirop den thijns van 48 margen lants inde Ketel, staende ten lijve
van Anna Heijndricxdr., gevallen ipso die Martinij anno ’80, 3 st.
Noch betaelt Mr. Pieter Hanneman den thijns van 8 margen ende noch vijff hont in Babberspolder,
gevallen ipso die Martinij anno ’80, facit £ 0-01-03.
Noch betaelt Niclaes van der Wijelen als rentmeester vande abdij van Egmont den thijns van 4½
margen in Abtsrecht 7 st. ende noch van 3½ hont 1 st, staende ten lijve van Anneken Heijnricx.,
ghevallen Martinij anno ’80, facit 8 st.
Noch betaelt Willem van Houff als rentmeester van mijn vrou van Arensberghe den thijns van 71
margen 2 hont, gelegen inden ambachte van Vlaerdingen, gevallen ipso die Martinij anno ’80. facit £
0-02-03.
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Noch betaelt Mr. Pieter Hannemen den thijns van 30 margen lants in Voorburch, staende opten naem
van Anna Heijndricxdr. tot £ 0-01-06 tsiaers. Ende dat vande jaeren gevallen op jaersdach ’80, £ -001-06.
Folio 335.
Den zelven Mr. Pieter Hanneman noch betaelt den thijns van 6 margen ende noch vijff hont 75 roeden
gelegen in Tegelrebrouck, staende opten naeme van Anna Heijnricx voorsz., gevallen jaersdach anno
’80 tot 9 penn. tsiaers. Comt 9 penningen.
Betaelt mijn heer van Rijswijck den thijns van 74½ margen in Rijswijck ten lijve van Anna Heijnricx
voorsz., gevallen jaersdach anno ’80 tot 4 st siaers, facit 4 st.
Item op 16 margen lants gelegen tot Rijswijck heeft de cappellerij tot Haerlem jaerlicx spreeckende
een rente van £ 2 tsiaers, verschijnende Bamis, daer van desen rendant betaelt heeft aen Mr. Pieter
Foreest doctor van weghen Adam van Foreest de jaeren ’78 ende ’79. Bij quijctancie. Comt £ 4.
Idem tot een cappellerije van Sijmon vander Burch 25 st. hollants tsiaers op St. Pieter Outaer inden
Haeghe. Comt in munte deser rekening £ 0-18-09. Daer van desen rendant betaelt heeft aen Sivert
Heijnricxz. van wegen zijn zoon Heijnrick Zijvertsz. het jaer ’80, blijckende bij quijctancie op
voorgaende rekening folio 416 overgelevert. Dus hijer de voorsz. £ 0-18-09.
Den heijligen geest tot Naeltwijck heeft jaerlicx spreeckende op drije margen lants in Naeltwijck
gheheeten de Hogeweff een rente van 10 st. hollants tsiaers, verschijnende Voorschoten marct. Daer
van desen rendant betaelt heeft Dirck Claesz. Zwijeten als rentmeester de jaeren ’78, ’79 ende ’80.
Blijckende bij quictancie. Comt £ 0-22-06.
Folio 336.
Op een huijs aen dat Noorteijnde van onsse priesters huijsinge daer Alijt Lambrechts in plach te
wonen, comt Gerrit van Montfoort Vranckensz., verschijnende Meij 15 st. siaers. Comt hijer over tjaer
’80, affgetogen den 50e penning 12 st.
Het Baghijn hoff tot Delft heeft jaerlicx spreeckende op zeecker lant tot Voorburch, verschijnende 5 e
Julij £ 3. Daer van bij desen rendant betaelt zijn aen Jan Jansz. Bom de jaeren ’78, ’79 ende ’80. Bij
quictancie. Comt £ 9.
Den heijligen geest tot Scheveling heeft jaerlicx spreeckende opte guederen vant voorsz. convent 20
st., verschijnende Korsavont. Daer van den rendant betaelt heeft aen Cornelis Willemsz. als
rentmeester de jaeren 1572, ’73, ’74, ’75, ’76 ende ’77. Blijckende bij quictacie. Comt £ 6.
Blijct van dese belastinge bijden blaffert bij de conventualen van St. Aechten gehouden folio 101.
Dese convente betaelt jaerlicx de stede van Delft van hoendergelt van vijff margen poortlants
leggende in Papsou die gebruijct worden bij Cornelis Claesz. als hijer vooren folio 11 verso, opte
margen £ 0-04-03 tsiaers, verschijnende Martinij, facit £ 0-21-03. Daer van desen rendant betaelt
heeft aen Mr. Jan Adriaensz. als gaerder vant voorsz. hoendergelt de jaeren ’76, ’77, ’78 ende ’79. Bij
quictancie. Comt £ 4-05-00.
Folio 337.
Prima somma £ 29-03-10.
St. Annen.
D’arme fratres binnen Delft hebben jaerlicx spreeckende opt voorsz. convent van St. Annen een rente
van £ 3 tsiaers. Daer van desen rendant betaelt heeft aen Mr. Jan Adriaensz. als rentmeester tjaer
’80. Bij quictancie. Dus hijer de voorsz. £ 3.
Jan Matheeusz. eertijds portijer vande Haechpoort tot Delft heeft jaerlicx spreeckende opte guederen
vant voorsz. convent een losrente van £ 27, verschijnende den 29 e Novembris. Daer van desen
rendant betaelt heeft tjaer ’80. Bij quictancie. Affgetogen den 50 e penning, blijft £ 21-04-10.
Betaelt Cornelis Franchoijs van Bodeghem als thijnsheer van Vrijenban, den thijns van 24 margen 3
hont 60 gaerden tot £ 0-01-03. Comt over tjaer ’80 gevallen ipso die Martini de voorsz. £ 0-01-03.
Folio 338.
Noch betaelt Niclaes van der Wijelen als rentmeester vande abdij van Egmont den thijns van 6
margen in Abtsrecht tot £ 0-08-09 tsiaers, staende op Adriana Claesdr. Comt hijer over tjaer ’80,
gevallen Martini de voorsz. £ 0-08-09.
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Noch betaelt Cornelis van Mirop den thijns van 24 margen inde Ketel tot £ 0-01-01. Comt hijer over
tjaer ’80, gevallen Martini de voorsz. £ 0-01-01.
Noch betaelt mijn heer van Rijswijck den thijns van 10 margen 3 hont. Noch vijff margen ende noch
vijff margen in Rijswijck ten lijve van Anna Cornelis, gevallen jaersdach annis ’80 ende ’81 tot £ 0-0103 tsiaers. Belopende £ 0-02-06.
Otto van Egmont heer tot Kenenburch ridder etc. heeft jaerlicx spreeckende op dese convente
verschijnende Alreheijligen £ 5-01-00 hollants. Ende noch 20 st. Comt tsamen in munte deser
rekeninge £ 4-15-09. Daer van desen rendant betaelt heeft de jaeren ’78 ende ’79, blijckende bij twee
quictancies. Comt £ 9-11-06.
DOude Mannen binnen Delft hebben jaerlicx spreeckende opte guederen vanden voorsz. convente
een rente van £ 6 tsiaers, verschijnende deen helft den eersten sonnendach inde vasten ende dander
helft Palme sondag daer aen volgende. Daer van desen rendant betaelt heeft aen Jochum Jansz. als
rentmeester tjaer ’80, blijckende bij quictancie opte voiorgaende rekeninge folio 418 verso
overgelevert. Dus hijer de voorsz. £ 6.
Folio 339.
DOude Vrouwen binnen Delft hebben jaerlicx spreeckende opten voorsz. convente een rente van £ 3
tsiaers, verschijnende alsvoren. Betaelt aen Jochum Jansz. voorsz. tjaer ’80, bij quictancie
overgelevert alsvoren. Dus hijer £ 3.
Theijligeest susterhuijs binnen Delft heeft jaerlicx spreeckende opt voorsz. convent een rente van 20
st. sjaers, verschijnende alsvoren. Betaelt Jochum Jansz. voorsz. tjaer ’80, blijckende bij quictancie
opte voirgaende rekening folio 419 overgelevert. Dus hijer de voorsz. 20 st.
Noch betaelt Gerrit Vranckensz. van Montfoort £ 0-07-06 over een jaer rente, verschenen Kersmisse
anno ’80. Waer van gecort de 50e penning. Blijft 6 st.
2e somma £ 44-16-04.
Folio 340.
St. Ursulen.
Betaelt Cornelis van Bodeghem den thijns van 3 margen ende noch 3½ margen in Vrijenban, staende
ten lijve van Nijesge Dircxdr., gevallen Martini anno ’80, 9 penn.
Noch betaelt Niclaes van der Wijelen als rentmeester vande abdij van Egmont den thijns van vijff
margen in Abtsrecht tot 5 st. tsiaers. Noch van 11 margen £ 0-24-09. Noch van een vierendeel van 4½
margen 2 st. Ende noch van 11 hont in Schipluijde 7 st. Comt tsamen £ 0-38-09 tsiaers, gevallen
Martini anno ’80, £ 0-38-09.
Noch betaelt Willem van Houff als rentmeester van mijn vrou van Arenberghe den thijns van een halff
margen in Vlaerdinge tot 3 penn. Noch vande helft van anderhalff margen tot 3 penn., gevallen ipso
die Martini ’80, 6 penn.
Noch betaelt Cornelis van Mirop den thijns van 3 margen inde Ketel tot 4 penn. tsiaers. Comt over
tjaer ’80 gevallen Martini de voorsz. 4 penn.
Noch den thijns van 2 margen 1½ quartier in Schipluijde tot £ 0-01-06 tsiaers, gevallen Martini. Dan
alsoe den rendant nijet en weet an wije de selve betaelt worden, dus hijer memorie.
Noch betaelt Joost van Berendrecht als thijnsheer van Hodenpijl den thijns van 3 margen staende op
Maertge Jan Arentsdr. tot £ 0-01-06 tsiaers. Comt hijer over tjaer ’80 gevallen Martini de voorsz. £ 001-06.
Folio 341.
Noch betaelt mijn heer van Rijswijck den thijns van 6 margen in Rijswijck staende op Anna Jacobsdr.
tot 6 penn. tsiaers, gevallen jaersdach annis ’80 ende ’81. Comt 1 st.
Dese convente betaelt jaerlicx de stede van Delft over thoendergelt van 11 hont lants, leggende int
houffslach van Pijnaecker, die gebruijct worden bij Michiel Jansz. als hijer vooren folio 69 verso, opte
margen £ 0-02-06 tsiaers verschijnende Martini. Belopende £ 0-04-07. Daer van dese rendant betaelt
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heeft aen Mr. Jan Adriaensz. als gaerder vant voorsz. hoendergelt de jaeren ’76, ’77, ’78 ende ’78, bij
quictancie. Comt £ 0-18-06.
3e somma £ 3-01-04.
Agneta.
De kerck tot Rijswijck heeft jaerlicx spreeckende opt voorsz. convent een rente van £ 0-22-06 tsiaers.
Daer van noch resteert tjaer ’78 ende de navolgende jaeren. Dan en is daer van bij desen rendant
nijet betaelt. Dus hijer memorie.
Folio 342.
Den rentmeester generael van Noorthollant heeft jaerlicx spreeckende opt voorsz. convent een
erffhuijer van £ 2-02-02 tsiaers, daer van noch resteren gelijcke jaeren. Dus hijer memorie ende
anders nijet.
Claes van Montfoort als rentmeester vande Barnardijten tot Warmont heeft jaerlijcx sprekende opt
voorsz. convent een erffpacht van £ 3 tsiaers, verschijnende Andree, daer van noch resteert tjaer ’77
ende de navolgende. Comt om redenen als vooren memorie.
Betaelt Cornelis van Mirop den thijns van 39 margen inde Ketel tot £ 0-01-10 tsiaers. Comt hijer over
tjaer ’80 gevallen Martini de voorsz. £ 0-01-10.
Betaelt Willem van Houff als rentmeester van mijn vrou van Arenberge den thijns van 28 margen in
Vlaerding tot £ 0-01-06 tsiaers. Comt hijer over tjaer ’80, gevallen Martini de voorsz. £ 0-01-06.
Noch betaelt Niclaes van der Wijelen als rentmeester vande abdije van Egmont den thijns van 25
margen lants in Abtsrecht tot 25 st. tsiaers, gevallen Martini ’80, 25 st.
Noch betaelt mijn heer van Rijswijck den thijns van 10 margen in Rijswijck tot 9 penn. tsiaers, staende
ten lijve van Maertge Cornelisdr. Comt over de jaeren ’80 gevallen jaersdach 9 penn.
4e somma £ 0-29-01.
Folio 343.
Barbara.
Betaelt Maertge Jorisdr. eertijts falij baghijne tot Delft de somme van £ 48 munte voorsz., in betalinge
van vijer jaeren lijffrenten die zij opt voorsz. convent sprekende heeft. Haer verschenen aen twee
termijnen als Agnijette ende Magdalene annis ’77, ’78, ’79 ende ’80, blijckende bij quictancie dijemen
hijer overlevert. Comt £ 48.
De zelve noch betaelt de somme van vijerentwintich ponden in betalinge van vijer jaeren lijffrenten.
Haer verschenen Petrij ad Cathedram annis 1577, ’78, ’79 ende ’80 bij twee quitancien. Dus hijer £
24.
De weeskinderen van Frans Pietersz. Overschije hebben jaerlijcx spreeckende opte guederen vant
voorsz. convent een rente van £ 24, verschijnende op Alreheijligendach, waer van de laetste betalinge
geweest is tjaer ’77. Dan alsoe het ijpoteeck bij den heeren Staten vercoft is ende den cooper dese
rente tot zijne laste genomen heeft. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Kanttekening: De betalinge vande jaeren ’78, ’79 ende ’80 zijn geleden in uijtgeef vande rekenmeester Naerden vande verpande
landen folio 109.

Betaelt de kerckmeesters van Schipluijden over een jaer rente, verschenen opt voorsz. convent anno
’80, bij quictantie 4 st.
Betaelt Nijclaes van der Wijelen als rentmeester vande abdije van Egmont den thijns van 18 margen in
Abtsrecht tot £ 0-28-06 tsiaers, gevallen Martini ’80, £ 0-27-06
Folio 344.
Noch betaelt Cornelis van Mirop den thijns van 34 marghen 4½ hont inde Ketel tot £ 0-02-03 tsiaers,
gevallen Martini ’80, £ 0-02-03.
Betaelt Willem van Houff als rentmeester vanden huise van Naeltwijck den thijns van 24 margen in
Vlaerdinge tot 9 penn. tsiaers, gevallen Martini anno ’80, 9 penn.
Noch betaelt Joost van Berendrecht thijnsheer van Hodenpijl den thijns van 2 margen tot 1 st tsiaers,
gevallen ipso die Martini ’80, staende opten naem van Agneta Aert Buijs. Comt 1 st.
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Noch betaelt mijn heer van Rijswijck den thijns van 21½ margen in Rijswijck tot £ 0-01-03 tsiaers,
gevallen jaersdach annis ’80 ende ’81, staende ten lijve van Lijsbet Claes. Dus hijer £ 0-02-06.
5e somma £ 73-18-00.
Nota dat Pieter Cornelisz. brouwer inde coop van 3 margen poortlants tot zijnen last genoemen heeft een rente van £ 3 grooten
tsiaers die dit convent uijt de zelve 3 margen jaerlix schuldich waeren.

Folio 345.
Conincxvelt.
Betaelt mijn heer van Dorp den thijns van 10 margen lants in Dorp, staende opten naem van joffrou
Cornelija van Erp tot 5 st. tsiaers. Comt over tjaer ’80 gevallen Martini 5 st.
Onder Cornelis van Bodeghem den thijns van 78 margen in Vrijenban, verschijnende Martini £ 0-05-04
tsiaers. Dan alsoe de voorsz. margentaelen eerst beleent ende naemaels vercoft zijn bijden heeren
Staten ende bij de coopers verthijnst worden. Dus hijer memorie ende anders nijet.
Noch betaelt Joost van Berendrecht den thijns van thijen margen in Hodenpijl, staende opten naem
van joffrou Cornelija van Erp tot 5 st. tsiaers, gevallen Martini ’80, 5 st.
Noch betaelt Willem van Houff als rentmeester vanden huijse van Naeltwijck den thijns van 40 margen
in Vlaerdinge tot £ 0-01-06 tsiaers, gevallen Martini ’80, £ 0-01-06.
Betaelt Cornelis van Mirop den thijns van 16 margen inden Ketel tot £ 0-01-06 tsiaers, gevallen Martini
’80, £ 0-01-06.
Noch betaelt mijn heer van Rijswijck den thijns van 28 margen in Rijswijck tot £ 0-01-06 tsiaers,
gevallen jaersdach anno ’80, staende opten naem van joffrou Cornelija van Erp. Comt £ 0-01-06.
Folio 346.
Noch betaelt Mr. Pieter Hanneman den thijns van 11 margen lants in Voorburch tot 9 penn. tsiaers,
gevallen jaersdach anno ’80. Comt 9 penn.
6e somma £ 0-15-03.
Cathuijsers.
Betaelt Anna Corsdr. de somme van £ 12 over twee jaeren renten tot £ 6 tsiaers, haer opte guederen
vanden Cathuijsers buijten Delft verschenen den 7e Junij annis ’79 ende ’80, bij twee quijctancien.
Waer van gecort den 50e penning de anno tachtich. Belopende £ 0-25-06. Blijft £ 10-14-06.
De kerck van Leijderdorp heeft jaerlijcx spreeckende opte guederen vant voorsz. convent,
verschijnende den 25e Septembris £ 2. Waer van noch resteert tjaer ’80. Dan en heeft den rendant
daer van nijet betaelt. Dus hijer memorie.
Betaelt oudt Commer Corsdr. de somme van £ 24, munte alsvoren over twee jaeren renten tot £ 12
tsiaers, verschenen Meij annis ’79 ende ’80. Gecort vanden 50e penning £ 2-11-00, bij quijctancie.
Comt £ 21-09-00.
Folio 347.
Claes van Montfoort als rentmeester vande Regulieren tot Leijderdorp heeft jaerlicx spreeckende opte
guederen vant voorsz. convent £ 2. Waer van noch resteert tjaer ’80. Dan en heeft den rendant daer
van nijet betaelt, alsoe de zelve gueden mede ten behouve vande gemeene saicke geannoteert zijn.
Dus hijer memorie.
Betaelt Joost van Berendrecht als thijnsheer van Hodenpijl, den thijns van 6 margen staende ten lijve
van Jacob Pieters tot 3 st. tsiaers gevallen Martini anno ’80, 3 st.
Noch den thijns van 18 margen in Maeslant die Jan Sprong plach te gebruijcken, verschijnende
Martini £ 0-08-06 tsiaers. Daer van noch resteert tjaer ’77 ende navolgende. Dan alsoe de procurator
van dese convente de rendant aengedient heeft als dat zij noijt desen thijns betaelt hebben, dus hijer
nijet.
Betaelt Dirck Heijnricxz. als rentmeester vande Regulijeren tot sGrvesande de somme van £ 5-05-00
over een jaer rente, verschijnende Lambertij anno ’80, blijckende bij quictantie. Gecort den 50 e
penning. Blijft £ 4-02-07.
7e somma £ 36-09-01.
Folio 348.
Sijon.
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Den rentmeester van Noorthollant heeft jaerlicx spreeckende een erffhuijer staende opt convent van
Sijons landen, gelegen int Noortlant van sGravesande, verschijnende Martini van £ -03-09 tsiaers.
Daer van noch resteert tjaer ’78 ende navolgende dan en heeft den rendant daer van nijet betaelt. Dus
hijer memorie.
Betaelt Annetge Cornelisdr. als suster ende erffgenaeme van Baertge Cornelisdr. de somme van £ 12
over twee jaeren losrente van £ 6 tsiaers, verschenen den 3 e Novembris annis ’79 ende ’80. Gecort
vanden 50e penning £ 0-25-06. Blijft £ 10-14-06.
Noch betaelt Commer Corsdr. de somme van £ 36 over drije jaeren losrenten tot £ 12 tsiaers,
verschenen de 20e October annis ’78, ’79 ende ’80. Gecort vande 50 e penning de anno tachtich £ 211-00, blijckende bij quictancie. Blijft suijvers £ 33-09-00.
Noch betaelt Machtelt Claesdr. de somme van £ 6 over een jaer rente, verschenen den 4e Martij ’80.
Gecort vande 50e penning £ 0-25-06, bij quictantie. Blijft £ 4-14-06.
De zelve Machtelt Claes noch betaelt de somme van gelijcke £ 6 over een jaer rente, verschenen den
eersten Meij ’80. Gecort vanden 50e penning alsvoren, bij quictancie. Blijft £ 4-14-06.
Folio 349.
De voorn. Machtelt Claes noch betaelt de somme van £ 3-15-00 over een jaer rente, verschenen den
27e Augusti anno ’80. Gecort vanden 50e penning £ 0-15-06, bij quictancie. Blijft £ 2-19-06.
Machtelt Claes inde plaets van Maertge Pietersdr., nu de Leprosen tot Rotterdam hebben jaerlicx
spreeckende opt voorsz. convent een losrente van £ 4-10-00 tsiaers, verschijnende den 10e Meij.
Waer van desen rendant betaelt heeft aen Cors Adriaensz. als meester van de Leprosen annis ’78
ende ’79, blijckende bij quictancie, houdende £ 9.
Betaelt Alijdt Sanders de somme van £ 6 over een jaer lijffrente, haer verschenen opte guederen vant
voorsz. convent den eersten April anno ’80, bij quictancie. Dus hijer de voorsz. £ 6.
Kanttekening: Loquesier zoe de voirgaende rekening hout op den naem van Machtelt Claes tzedert dese rente bevonden aldaer
folio 329 verso zoe de rente van Machtelt Claes affgestorven is.

Noch betaelt Annitge Cornelisdr. de somme van £ 9 over drije jaeren renten, verschenen den 4e Martij
annis ’78, ’79 ende ’80 tot £ 3 tsiaers. Gecort vanden 50 e penning de anno ’80 £ 0-12-09, blijckende bij
2 quictancien. Blijft £ 8-07-03.
De quijctantie vant jaer ’80 dient mede opte 2 navolgende partijen.
De zelve Annitge Cornelis noch betaelt de somme van £ 9 over drije jaeren renten van £ 3 tsiaers,
verschenen den 23e Aprilis annis ’78, ’79 ende ’80. Gecort vande 50 e penning alsvoren, blijckende bij
quictancie. Blijft suijvers £ 8-07-03.
Folio 350.
De voorsz. Annitge Cornelis noch betaelt de somme van £ 18 over drije jaeren renten van £ 6 tsiaers,
verschenen den 20e Septembris annis ’78, ’79 ende ’80. Gecort vande 50 e penning £ 0-25-06,
blijckende bij quictancie. Blijft £ 16-14-06.
De voorsz. Annitgen Cornelis noch betaelt de somme van £ 18 van 40 grooten tpont over drije jaren
lijffrenten van £ 6 tsiaers, haer verschenen den 5 e Julij annis ’78, ’79 ende ’80, blijckende bij 2
quictancien. Waer van de quictancie de annis ’80 dijent mede opt navolgende artijckel. Dus hijer de
voorsz. £ 18.
Ende de zelve noch betaelt de somme van £ 18 over drije jaeren lijffrenten, haer verschenen den
eersten Septembris annis ’78, ’79 ende ’80, bij quictancie £ 18.
Betaelt mijn heer van Dorp den thijns van vijff margen in Dorp tot £ 0-02-06 tsiaers, gevallen Martini
anno ’80, £ 0-02-06.
Betaelt mijn heer van Rijswijck den thijns van 61 margen 1½ hont in Rijswijck tot £ 0-03-03 tsiaers,
gevallen jaersdach annis ’80 £ 0-03-03.
Folio 351.
Betaelt Mr. Pieter Hanneman den thijns van 10 margen. Noch 7½ hont. Noch 11 hont. Noch 10
margen 5½ hont in Voorburch tot £ 0-01-09 tsiaers, gevallen jaersdach annis ’80, £ 0-01-09.
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Jan Cuijck als erffgename van Adriaen Cors baghijn tot Delft heeft jaerlijcx spreeckende op dese
convente een rente van £ 12, verschijnende 17e Septembris. Daer van noch resteert tjaer ’78 ende
navolgende jaeren. Dan is daer op bij desen rendant nijet betaelt. Dus hijer memorie.
Den voornoemden Jan Cuijck noch een rente van £ 12, verschijnende 24 e Decembris. Daer van noch
resteren gelijcke jaeren ende om redenen alsvoren. Dus hijer memorie.
Dese convente betaelt jaerlicx de stede van Delft over tho(e)ndergelt van zeecker hoffstede gelt,
verschijnende Martini £ 0-15-03 tsiaers. Waer van desen rendant betaelt heeft aen Mr. Jan Adriaensz.
als gaerder vant voorsz. hoendergelt de jaeren ’76, ’77, ’78 ende ’79, bij quictancie. Comt £ 3-01-00.
De voorsz. stede heeft noch jaerlijcx spreeckende upt voorsz. convent over thoendergelt van 14 hont
ende 3 margen inde Poeldijck, gebruijct bij Pieter Aertsz. ende Willem Aemsz. van der Burch (als hijer
vooren folio 223 verso), verschijnende Martini opte margen £ 0-03-03 tsiaers, facit £ 0-17-04. Waer
van desen rendant betaelt heeft aen Mr. Jan Adriaensz. voorsz. vijer gelijcke jaeren, blijckende bij 2
quictancien dijemen hijer overlegt. Comt £ 3-09-06.
Folio 352.
8e somma £ 147-19-00.
2e somma vande renten ende erffhuijeren £ 337-12-01.
Folio 353.
Ander vuijtgeeff van alimentacien vande conventualen geprofessijt geweest zijnde inde
conventen, daer van hijer vooren ontfanck gemaect is. De welcke noch van outs resteren
als in voirgaende reeckeningen, behalven daer van hijer anders gementijoneert wordt.
Eerst van St. Aechten.
Reijmburch Cristiaensdr. eertijts mater vande voorsz. convente is jaerlijcx tot haer alimentacie
geaccordeert de somme van tachtich ponden van 40 gr. tpont. Daer van zij betaelt is over drije
vijerendel jaers, gevallen den lesten Junij ’81, blijckende bij 2 quictancien. Maeckende tsamen £ 60.
Kanttekening: Blijckt vande betalinge van dese ende de angetogen partijen bij quictantien op elck
vandien overgelevert ende vervolcht de selve wel de leste voorgaende rekeninge. Welcke quictantien
meestal geteijckent zijn bij Reijmburch Christiaensdr. eertijts mater, uijt de naeme van elck der
naervolgende conventualen.
Betaelt Stijntgen Huijgendr. de somme van tachtich ponden over een jaer alimentatie, verschenen den
lesten Septembris 1500 eenentachtich. Blijckende bij drije quictantien. Dus hijer de voorsz. £ 80.
Machtelt Jans van Delft die jaerlijcx toegevoucht is gelijcke tachtich ponden. De welcke van desen
rendant betaelt is drije vijerendel jaers, gevallen den lesten Junij ’81, bij 2 quictantien. Comt £ 60.
Sophija Jans van Haerlem die jaerlijcx toegevoucht is gelijcke tachtich ponden. Betaelt drije vijerendel
jaers, gevallen lesten Junij ’81, bij twee quictantien. Comt £ 60.
De voorsz. Sophija noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quictantie £ 20.
Anna Cornelis van Delft is jaerlijcx toegevoucht tot haer alimentatie tzestich ponden. Comt hijer over
drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren, bij twee quictantien. Comt £ 45.
Folio 354.
De zelve betaelt noch een vierendel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quitantie £ 15.
Anna Wessels is van gelijcke toegevoucht £ 60 tsiaers ende is bij dese rendant betaelt drije vijerendel
jaers, gevallen lesten Junij ’81, bij twee quictanties. Comt £ 45.
Anna Vredericx die jaerlicx toegevoucht is gelijcke £ 60. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen alsvoren
bij 2 quictanties. Comt £ 45.
De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quictantie £ 15.
Judich Stevens is jaerlicx toegeleijt gelijcke £ 60. Comt hijer over drije vierdel jaers, gevallen alsvoren,
bij quictantie £ 45.
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De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quictantie £ 15.
Dijeuwer Cornelis is toegevoucht gelijcke £ 60 tsiaers. Comt hijer over drije vierdel jaers, gevallen
alsvoren bij quictantie £ 45.
De voorsz. Dijeuwer noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 15.
Margrette Wouters betaelt een jaer alimentatie, gevallen den lesten Septembris ’81, bij twee
quictanties. Comt £ 60.
Aeltgen Willems die jaerlijcx toegevoucht is gelijcke £ 60, betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten
Junij ’81, bij twee quictanties. Comt £ 45.
De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quictantie £ 15.
Cristina Jans die gelijcke £ 60 tsiaers tot haer alimentatie toegevoucht is. Betaelt drije vijerendel jaers,
gevallen alsvoren bij 2 quictanties. Comt £ 45.
De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictancie £ 15.
Margrietta Jans die gelijcke £ 60 tsiaers toegevoucht is. Betaelt drije vierendel jaers alsvoren,
blijckende bij twee quictanties. Comt £ 15.
Folio 355.
De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 15.
Maertge Barents is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60. Ende bij desen rendant betaelt drije vijerendel
jaers, gevallen alsvoren, bij twee quictanties. Comt £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quictantie £ 15.
Anna Bastiaens is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Heeft dese rendant betaelt drije vijerendel jaers,
gevallen lesten junij ’81, bij twee quictanties £ 45.
Janneken Harman Ooms van Dordrecht betaelt een jaer alimentatie, gevallen den lesten junij ’81, bij
drije quictanties £ 60.
Applonij Joosten van tWout betaelt een jaer alimentacie, gevallen den lesten Septembris ’81, bij vijer
quictanties. Comt £ 60.
Magdalena Arijensdr. van der Houff die gelijcke £ 60 toegevoucht is, betaelt vijff vierendel jaers,
gevallen den 5e October ’80, bij twee quictanties £ 75.
Aeltgen Adriaens van Delffgaeu innocent is jaerlijcx toegevoucht £ 80. Betaelt drije vierdel jaers,
gevallen lesten Junij ’81, bij twee quictanties £ 60.
De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quictantie £ 20.
Soetge Cornelis van Delft is jaerlijcx toegevoucht £ 60. Betaelt drije vijerendel jaers, gevallen lesten
Junij ’81, bij twee quictanties £ 45.
Folio 356.
De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten Septembris ’81, bij quictantie £ 15.
Neeltgen Dijerts van Dordrecht die gelijcke £ 60 toegevoucht is, heeft dese rendant betaelt drije
vierendel jaers, gevallen lesten Martij ’81, bij twee quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierdel jaer, gevallen lesten junij ’81, bij quictantie £ 15.
Charlot van Marwij die gelijcke £ 60 toegevoucht is, betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten junij
’81, bij twee quictanties £ 45.
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De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 15.
Agneta Cristiaens is jaerlijcx toegevoucht de somme van £ 80. Betaelt drije vijerendel jaers, gevallen
lesten Junij ’81, bij quictantie £ 60.
Peternella Cornelis die gelijcke £ 80 toegevoucht is, betaelt drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren, bij
twee quictanties £ 60.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 20.
Haes Esebius is jaerlijcx toegevoucht £ 60, betaelt drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren, bij twee
quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten septembris ’81, bij quictantie £ 15.
Geertruijt Jacobs is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60, betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten
Martij ’81,bij 2 quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Junij ’81, bij quictantie £ 15.
Folio 357.
Clemetija Evertsdr. van Lodesteijn is jaerlijcx toegevoucht £ 80. Betaelt drije vijerendel jaers, gevallen
lesten Junij ’81, bij twee quictanties £ 60.
De zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 20.
Cornelija van Marwij die jaerlijcx toegevoucht is £ 60. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen als vooren,
bij twee quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel alimentatie, gevallen lesten September ’81. Comt £ 15.
Anna van Marwij is jaerlijcx toegevoucht £ 60. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten Junij ’81, bij
twee quictantien £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 15.
Cijlia Willems is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten Junij
’81, bij twee quictanties £ 45.
Elevier van Rodondo is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen
alsvoren, bij twee quictanties £ 45.
Anthonetta Gillis die gelijcke £ 60 toegevoucht is. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten Junij
’81, bij twee quictanties £ 45.
Machtelt Jans is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60. Betaelt een halff jaer, gevallen lesten Martij ’81, bij
quijctanties £ 30.
De zelve noch betaelt drije vierendel jaer, gevallen lesten December ’81, bij quictantie £ 45.
Folio 358.
Heijltgen Boudewijns die gelijcke £ 60 toegevoucht is. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen den lesten
Junij ’81, bij 2 quictanties £ 45.
Cuninierken Bartelmees die gelijcke £ 60 toegevoucht is. Betaelt drije vijerendel jaers, gevallen den
lesten Martij ’81, bij 2 quictanties £ 45.
Soetgen van Gorel es jaerlicx toegevoucht £ 60. Betaelt een halff jaer, gevallen den lesten Martij ’81,
bij quictantie £ 30.
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Agnijette Bartels jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Betaelt drije vijerendel jaers, gevallen lesten Martij
’81, bij 2 quictanties £ 45.
Cornelija Willems is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Betaelt een halff jaer, gevallen lesten Martij ’81,
bij quictantie £ 30.
Jacqueline van Paniele is jaerlicx geaccordeert gelijcke £ 60, waer van zij betaelt is totten lesten
September ’80 als in voirgaende rekening folio 443. Dan en is bij desen rendant zedert nijet betaelt.
Dus hijer memorie.
Margriet van Schoonhoven is jaerlicx geaccordeert gelijcke £ 60. Betaelt drije vijerendel jaers,
gevallen lesten Junij ’81, bij quictantie £ 45.
Folio 359.
Lucretija Schaffers is jaerlicx tot haer alimentatie geaccordeert gelijcke £ 60. Betaelt drije vierendel
jaers, gevallen alsvoren, bij quictantie £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaers, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 15.
Maria Pijns is jaerlicx geaccordeert £ 60. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten Junij ’81, bij 2
quictanties £ 45.
Artentija Schaffers is jaerlicx tot haer alimentatie geaccordeert gelijcke £ 60. Betaelt een halff jaer,
gevallen den lesten Martij ’81, bij quictantie £ 30.
Marija Volckers is jaerlicx geaccordeert gelijcke £ 60. Betaelt een jaer, gevallen lesten Septembrij ’81,
bij twee quictanties £ 60.
Anna Jans is jaerlicx geaccordeert gelijcke £ 60. Betaelt een halff jaer, gevallen lesten Martij ’81, bij
quictantie £ 30.
Janneken Pijns is mede toegevoucht gelijcke £ 60. Ende is betaelt al in voorgaende reeckeninge folio
445 tot den eersten April ’79. Dan en is bij desen rendant tzedert nijet betaelt. Dus hijer memorie.
Folio 360.
Tzedert bij desen rendant betaelt drije vijerendel jaer, gevallen eersten Januarij tachtich, bij quictantie
£ 45.
Marija Das is mede toegevoucht gelijcke £ 60. Betaelt een half jaer, gevallen 10e Meij ’81, bij
quictantie £ 30.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen 19 e Novembris ’81, bij quictantie £ 30.
Lucija van Lijer is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Betaelt drije vierendel jaers, gevallen 20 e Julij ’81.
bij quictantie £ 45.
Machtelt Claesdr. is mede jaerlicx geaccordeert gelijcke £ 60. Betaelt drije vijerendel jaers, gevallen
28e Julij ’81, bij drije quitanties £ 45.
De voorsz. Machtelt noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 28 e October ’81, £ 15.
Prima somma £ 2.730.
Folio 361.
St. Annen.
Trijntge Coenendr. eertijts mater vande voorsz. convente is jaerlijcx tot haer alimentatie geaccordeert
de somme van tzeventich ponden van 40 gr. tpont. Comt hijer over een halff jaer, gevallen lesten Junij
’81, bij quictantie £ 35.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictantie £ 35.
Agnijesegen Pietersdr. procuratricx vanden voorsz. convente die jaerlicx toegevoucht is de somme
van £ 60 munte voorsz. Comt hijer over een jaer, gevallen lesten December ’81, bij quictantie £ 60.
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Kanttekening: Dzelve resteert noch van haer achterstallige alimentatie totten lesten December ’78 £ 94-15-00, blijckende bij
voirgaende rekeninge van dese rendant folio 446. Ende de selve resteert noch £ 50 van oudts als haer bij Wouter van Wijck
tonrecht gecort (bij zijn rekening folio 21 verso), blijckende bij attestatie diemen hijer overlevert. Comt tsamen £ 144-15-00.

Anna Cornelis is jaerlijcx geaccordeert £ 50. Ende is bij dese rendant betaelt drije vierendel jaers,
gevallen lesten September ’81, bij 3 quictanties £ 37-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictantie £ 12-10-00.
Catharina Anthonij die jaerlicx toegevoucht is gelijcke £ 40. Comt hijer over drije vierendel jaers,
gevallen lesten September ’81, bij drije quijctanties £ 30.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictantie £ 10.
Janneken Anthonij die geaccordeert es gelijcke £ 40 tsiaers. Comt hijer over drije vierendel jaers,
gevallen alsvoren, bij drije quictanties £ 30.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictantie £ 10.
Neeltgen Crijnen is jaerlicx geaccordeert £ 36. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren
bij drije quictanties £ 27.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictantie £ 9.
Maertge Jacobs is toegevoucht gelijcke £ 36. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren
bij 2 quictanties £ 27.
Folio 362.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictantie £ 9.
Claesgen Jans is van gelijcke toegevoucht £ 36 tsiaers. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
als vooren bij drije quictanties £ 27.
De zelve noch betaelt een vierendel, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictantie £ 9.
Lijsbet Arijens is van gelijcke toegevoucht £ 36 tsiaers. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 27.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81, bij quictanties £ 9.
Aeltge Coenen betaelt een jaer alimentatie, gevallen lesten December ’81, bij drije quictanties £ 36.
Maertgen IJsbrants is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 36. Comt hijer over drije vijrendel jaers, gevallen
lesten Septembris ’81, bij drije quictanties £ 27.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictanties £ 9.
Grietgen Jans is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 36. Comt over drije vijerendel jaers, gevallen als
vooren bij drije quictanties £ 27.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81 bij quictantie £ 9.
Neeltgen Andries is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 36. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 27.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81 bij quictantie £ 9.
Maertgen Jans betaelt een geheel jaer alimentatie, gevallen lesten September ’81 bij drije quictanties
£ 36.
Folio 363.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81 bij quictantie £ 9.
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Beateris Humens is jaerlicx geaccordeert £ 36. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen lesten
September ’81, bij drije quictanties £ 27.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 9.
Trijntgen Arijens betaelt een jaer alimentacie, gevallen lesten Decembris ’81, bij drije quictanties £ 36.
Annetgen Tijmens is jaerlicx geaccordeert £ 23. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen lesten
Septembris ’81, bij drije quictanties £ 18.
2e somma £ 683.
St. Ursulen.
Trijntge Wouters is jaerlijcx toegevoucht £ 60. Comt over drije vijerendel jaers, gevallen lesten
September ’81 bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81 bij quictantie £ 15.
Maertgen Arijens is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt over drije vierendel jaers, gevallen
alsvooren bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Decembris ’81 bij quictantie £ 15.
Grietgen Gerrits is mede jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers,
gevallen alsvoren bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 15.
Magdalena Floris is gelijcke £ 60 toegevoucht. Dan alsoe zij nae haer genomen heeft een lijffrente van
£ 30 tsiaers, sulcx dat hier noch jaerlicx comt £ 30. Comt hijer over een jaer, gevallen lesten
December ’81 bij quictantie £ 30.
Folio 364.
Claertgen Adriaens is jaerlicx toegevoucht £ 80. Waer van zij betaelt is als in voirgaende reeckening
folio 452 totten lesten Junij ’80. Dan en is bij desen rendant zedert nijet betaelt. Dus hijer memorie.
Jannetge Cornelis is jaerlicx toegevoucht £ 50. Comt hijer over drije vierendel jaers, gevallen lesten
September ’81 bij drije quictanties £ 37-10-00.
Adriana Jans is jaerlicx toegevoucht £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen lesten
September ’81 bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 15.
Meijns Pieters is jaerlicx geaccordeert £ 50. Comt over drije vierendel jaers, gevallen alsvooren bij
drije quictanties £ 37-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaers, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 12-10-00.
Dignum Willems is toegevoucht gelijcke £ 50. Comt over drije vierendel jaers, gevallen alsvoren bij
drije quictanties £ 37-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel, gevallen lesten Decmber ’81 bij quictantie £ 12-10-00.
Neeltgen Adriaens is jaerlicx geaccordeert £ 80. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen 21e
Augustij ’81 bij drije quictanties £ 60.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 21 e November ’81 bij quictantie £ 20.
Folio 365.
Grietgen Lambrechts is jaerlicx toegevoucht £ 50. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
lesten September ’81 bij drije quictanties £ 37-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 12-10-00.
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Trijn Jans is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 50. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren
bij drije quictanties £ 37-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 12-10-00.
Aeffgen Jans is gelijcke £ 50 toegevoucht. Comt over drije vierendel jaers, gevallen alsvoren bij drije
quictanties £ 37-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quitantie £ 12-10-00.
Maertge Jan Aerts is jaerlijcx toegevoucht £ 42. Comt hijer over drije vierendel jaers, gevallen lesten
September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Maertge Joris is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt over drije vijerdel jaers, gevallen alsvoren bij
drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Maertge Gerrits is mede toegevoucht gelijcke £ 42. Comt over drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren
bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Geertgen Harmans betaelt een jaer alimentatie, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 42.
Folio 366.
Heijltgen Jans is toegevoucht gelijcke £ 42. Comt over drije vierendel jaers, gevallen lesten September
’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Leentge Cornelis is jaerlicx toegevoucht £ 42. Comt hijer over drije vierendel jaers, gevallen alsvoren
bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Aeltge Francen is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 42, waer van zij betaelt is totten lesten Martij ’80 als
in voirgaende rekening folio 455 verso. Dan en is tzedert nij desen rendant nijet betaelt. Dus hijer
memorie.
Maertge Jan Willems is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers,
gevallen lesten September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Grietge Jans is gelijcke £ 42 toegevoucht. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen den lesten
September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Lijsbet Arijens is mede geaccordeert gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Maertge Jan Heijndricx betaelt een jaer alimentatie, gevallen den lesten December ’81 bij quictantie £
42.
Folio 367.
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Dignum Jacobs is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over een jaer, gevallen 13 e Februarij
’81 bij quictantie £ 42.
Anna Jacobs van Scharpenisse eertijt mater vant voorsz. convent is jaerlijcx toegevoucht £ 72. Comt
hijer over een halff jaer, gevallen eersten April ’81 bij quictantie £ 36.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen eersten October ’81 bij quictantie £ 36.
Maertge Francen eertijts conventuael van deser convente is jaerlijcx tot haer alimentatie geaccordeert
de somme van £ 42, ingegaen eersten Januarij ’81. Bij occordatie van date den 24 e Augustij anno
voorsz., daer van men alhijer copije auctentijck overlevert. Comt hijer over een halff jaer, gevallen
eersten Julij ’81 bij quictantie £ 21.
3e somma £ 1.192-10-00.
Agnieten.
Claesge Gerrits is jaerlijcx tot haer alimentatie geaccordeert de somme van £ 42. Comt hijer over drije
vijerendel jaers, gevallen den lesten September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Annetgen Heijndricx is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers,
gevallen alsvoren bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Aeltgen Hobben is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijrendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-00-00.
Neeltgen Adriaen is jaerlijcx geaccordeert gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers alsvoren
bij drije quictanties £ 31-10-00.
Folio 368.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Maertge Fijcken is geaccordeert gelijcke £ 42 tsiaers. Comt hijer over een halff jaer gevallen lesten
Junij ’81 bij quictantie £ 21.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 21.
Maertge Willems is geaccordeert gelijcke £ 42 tsiaers. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
den lesten September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Maertge Francen is geaccordeert gelijcke £ 42 tsiaers. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij twee quictanties. Comt £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Trijntge Vrericx is jaerlijcx toegevoucht £ 42. Comt hijer over drije vierendel jaers, gevallen alsvoren bij
drije quictaties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Geertge Francen is jaerlijcx toegevoucht £ 42. Comt hijer over een jalff jaer, gevallen lesten Junij ’81
bij quictantie £ 21.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 21.
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Catharina Claes is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over een halff jaer, gevallen lesten
Junij ’81 blijckende bij quictantie £ 21.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 21.
Folio 369.
Lijsbet Claes mater vanden voorsz. convente is jaerlicx toegevoucht £ 60. Comt hijer over een halff
jaer, gevallen 4e Junij ’81, wesende haer sterffdach, bij quictantie £ 30.
Hillegont Lambrechts is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers,
gevallen lesten Augustij ’81 bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten November ’81 bij quictantie £ 15.
Leentge Jans is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten November ’81 bij quictantie £ 15.
Aertgen Huijbrechts is jaerlicx toegevoucht £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen lesten
September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
Sijburch Francen is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Neeltge Bouwens is jaerlicx toegevoucht £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen lesten
Augusti ’81 bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten November ’81 bij quictantie £ 15.
Jacobgen Pieters is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 45.
Folio 370.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten November ’81, bij quictantie £ 15.
Mr. Sijmon Dircksz. eertijts pater van dese convente is jaerlicx toegevoucht hondert ponden. Comt
hijer over een halff jaer gevallen lesten junij ’81 bij 2 quictanties £ 50.
4e somma £ 813-10-00.
Barbara.
Agneta Aert Buijs mater vanden voorsz. convente is jaerlicx toegevoucht £ 60. Comt hijer over drije
vierendel jaers, gevallen 25e September ’81 bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 15.
Martina IJemants die lange tijt mater geweest is mede toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over drije
vijerendel jaers geëijndt alsvoren bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 15.
Truijtgen Philips die mede gelijcke £ 60 toegeleijt is. Comt over drije vijerendel jaers geëijndt alsvoren
bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 15.
Geertgen Reijers is mede jaerlicx toegevoucht gelijcke omt over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 45.
Folio 371.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer alimentatie, gevallen 25 e December ’81 £ 15.
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Catrijn Jans van Gorchum is gelijcke £ 60 toegevoucht. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 15.
Maertgen Jans van der Hanen die gelijcke £ 60 toegevoucht is. Comt hijer over drije vijerendel jaers,
gevallen alsvoren bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 15.
Grietgen Harmans is mede jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers,
gevallen 25e September ’81 bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 15.
Maertgen Anthonis is mede jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 60. Dan alsoe zij nae haer genomen heeft
twee lijffrenten, bedragende £ 21 tsiaers, sulcx dat haer noch jaerlicx comt £ 39. Comt hijer over drije
vijerendel jaers, gevallen alsvoren bij drije quictanties £ 29-05-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 9-15-00.
Catrijn Jan van Delff is mede jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over een jaer, gevallen 25 e
September ’81 bij drije quictanties £ 60.
Adriaen Cornelis van Zevenhuijsse die gelijcke £ 60 toegevoucht is. Dan alsoe zij nae haer genomen
heeft een lijffrente van £ 5-05-00 tsiaers, zulcx dat haer noch jaerlicx comt £ 54-15-00. Comt hijer over
drije vierendel jaers, gevallen 25e September ’81 bij drije quictanties £ 41-01-03.
Folio 372.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 13-13-09.
Jannitge Cornelis is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 60. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
25e September ’81 bij drije quictanties £ 45.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictatie £ 15
Arijaen Jacobs is jaerlicx toegevoucht £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers gevallen 25 e
September ’81 blijckende bij quitancie dijemen hijer overlevert. Comt £ 31-10-00.
Maertge Bruijnen is jaerlicx toegevoucht £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen 25e
September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Anna Jans is toegevoucht gelijcke £ 42 tsiaers. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen alsvoren
bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Neeltgen Rochus van Delff is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vierendel jaers,
gevallen 25e September ’81 bij quictantie £ 31-10-00.
Maertgen Arijens is toegevoucht gelijcke £ 42 tsiaers. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
25e September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
Folio 373.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25e December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Maertgen Bastiaens is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers,
gevallen alsvoren bij drije quictanties £ 341-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25e December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Neeltge Bastiaens is toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Barbara Jans is gelijcke £ 42 geaccordeert. Dan alsoe zij nae haer genomen heeft een lijffrente van £
9 tsiaers, zulcx dat haer noch jaerlicx comt £ 33. Comt hijer over een halff jaer, gevallen 25 e
December ’80 bij quictantie £ 16-10-00.
Stijn Joosten is toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vierendel jaers, gevallen 25 e
September ’81 bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve betaelt noch een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Aeltgen Jans is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 42. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
alsvoren bij drije quictanties £ 31-10-00.
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 e December ’81 bij quictantie £ 10-10-00.
Anna Duijnen is toegevoucht gelijcke £ 42 tsiaers waer van zij betaelt is totten 25 e December ’79 als in
voorgaende reeckening folio 465. Dan en is bij dese rendant tzedert geen betalinge gedaen. Dus hijer
memorie.
Folio 374.
Soetgen Huijgen is toegevoucht gelijcke £ 42 tsiaers. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen
25e September ’81, bij drije quictanties £ 31-10-00
De zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 25 December ’81, bij quictantie £ 10-10-00.
Lijsbet Claes is gelijcke £ 42 toegevoucht. Dan alsoe zij nae haer genomen heeft twee lijffrenten,
maeckende tsamen £ 45 tsiaers. Ende nijemandt vande conventualen en weeten off zij noch leeft.
Dus hijer memorie ende anders nijet.
Neeltge Cornelis is toegevoucht gelijcke £ 42 tsiaers. Dan alsoe zij nae haer genomen heeft een
lijfrente van £ 12 tsiaers, zulcx dat haer noch jaerlicx comt £ 30. Comt hijer over een halff jaer,
gevallen 25e Junij ’81, bij quictantie £ 15.
Maertge Jacobs van Delft is jaerlicx toegeleijt tot haer alimentatie om dat haer ouders om twoort
goodts haer guederen verloren hebben. Comt hijer over een jaer gevallen 23 e Junij ’81, bij quictantie £
30.
5e somma £ 1.094-05-00.
Folio 375.
Conincxvelt.
Joffrou Cornelija van Asperen is jaerlijcx toegevoucht £ 200. Comt hijer over een halff jaer, gevallen
den lesten Junij ’81,.bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Henrica van Vlijet is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 200. Comt hijer over een halff jaer gevallen
alsvoren, bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Eringarda van Wenssen is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 200. Comt hijer over een halff jaer,
gevallen alsboven bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Cornelija van Erp is mede toegeleijt gelijcke £ 200 tsiaers. Comt hijer over een halff jaer,
gevallen den lesten Junij ’81, blijckende bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
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Joffrou Wilhelmina van Vueren is mede jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 200. Comt hijer over een halff
jaer, gevallen alsvoren, bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Marija Spirincx is mede jaerlicx toegeleijt gelijcke £ 200. Comt hijer over een halff jaer,
gevallen alsvoren, bij quictantie £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Marija van Treslong is mede jaerlicx toegevouch gelijcke £ 200. Comt hijer over een halff jaer,
gevallen alsvoren, bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Folio 376.
Joffrou Petenella van Aemstel ende van Mijnden is jaerlicx toegevoucht gelijcke omt hijer over een
halff jaer, gevallen lesten Junij ’81 bij twee quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Adriana van der Meer is jaerlijcx toegevoucht gelijcke £ 200. Comt hijer over een halff jaer,
gevallen alsvoren bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Theodora van Sperwou is jaerlicx toegevoucht gelijcke £ 200. Comt hijer over een halff jaer
gevallen alsvoren, bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
Joffrou Cathrijn wten Ham eertijts priorinne van Conincxvelt is jaerlicx toegevoucht tot haer alimentatie
de somme van twee hondert gelijcke ponden. Ende is bij desen rendant betaelt een halff jaer, gevallen
lesten Junij ’81 blijckende bij 2 quictanties £ 100.
De zelve noch betaelt een halff jaer gevallen lesten December ’81, bij 2 quictanties £ 100.
6e zomma £ 2.200.
Folio 377.
Cathuijsers.
Jacob Pietersz. conventuale vande voorsz. Cathuijsers is jaerlijcx tot zijn alimentatie toegevoucht
hondert vijftich ponden, waer van hij bij dese rendant betaelt is drie vierendel jaers, gevallen lesten
September ’81, bij drije quictanties £ 112-10-00.
Den zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen 1e Januarij ’82 bij quictantie £ 37-10-00.
Jan Willemsz. Tetroede is jaerlicx toegevoucht hondert ponden. Comt hijer over drije vijerendel jaers
gevallen alsvoren, bij drije quictanties £ 75.
Den zelve noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 25.
Commer Woutersz. is jaerlijcx tot zijn alimentatie geaccordeert tachtich ponden. Comt hijer over drije
vijerendel jaers, gevallen alsvoren bij drije quictanties £ 60.
Den zelven noch betaelt een vierendel jaer gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 20.
Heijndrick Reijersz. is jaerlicx toegevoucht £ 50. Comt hijer over drije vijerendel jaers, gevallen lesten
Junij ’81 bij 2 quictanties £ 37-10-00.
Den zelven noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81 bij 2 cuitanties £ 25.
Jan Jacobsz. van Naeltwijck eertijts procurator is jaerlicx toegevoucht £ 120. Comt hijer over drije
vijerendel jaers, gevallen eersten Augustij ’81 bij drije quictanties £ 90.
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Den zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen eersten November ’81 bij quictantij £ 30.
Jan Cornelisz. is jaerlicx toegevoucht tot zijn alimentatie £ 12, ingaende den 26 e Decembris 1500
tachtich bij ordonnantie vande Staten daer van men alhijer copije auctentijck overlevert. Comt hijer
over zeven maenden ende 14 dagen, gevallen 12 e Augusti ’81, wesende zijn sterffdach, bij quictantie
£ 7-10-00.
7e zomma £ 520.
Folio 378.
Sijon.
Frans Willemsz. supprior is jaerlicx tot zijn alimentatie geaccordeert de somme van £ 150. Ende is bij
desen rendant betaelt drije vierendel jaers, gevallen lesten September ’81, blijckende bij drije
quictanties. Comt tsamen £ 112-10-00.
Den zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictanties £ 37-10-00.
Arent Pietersz. senijor die gelijcke somme tsiaers toegevoucht is, heeft desen rendant betaelt drije
vierendel jaers, gevallen alsvoren bij drije quictanties £ 112-10-00.
De zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 37-10-00.’
Bartholomees Claesz. de Jagher is jaerlicx toegevoucht gelijcke hondert vijftich ponden. Ende is bij
desen rendant betaelt drije vierendel jaers, gevallen alsvoren blijckende bij drije quijctanties. Comt
tsamen £ 112-10-00.
Den zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 37-10-00.
Cornelis Jansz. Bol is jaerlicx geaccordeert tot zijn alimentatie de somme van hondert twintich ponden.
Comt hijer over drije vierendel jaers, gevallen lesten September ’81 bij drije quictanties £ 90.
Den zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 30.
Sijbrant Cornelisz. is jaerlicx toegevoucht hondert vijftich ponden. Comt hijer over twee vijerendel
jaers, gevallen lesten Martij ’81, bij quictanties £ 75.
Den zelven noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten September ’81, bij quictantie £ 75.
Arent Cornelisz. is jaerlijcx toegevoucht £ 60. Ende bij desen rendant betaelt een halff jaer, gevallen
lesten Junij ’81 bij quictantie £ 30.
Den zelven noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 30.
Dirck Arijensz. is jaerlicx toegevoucht tot zijn alimentatie tachtich ponden. Ende is bij desen rendant
betaelt drije vijerendel jaers, gevallen lesten September ’81 bij drije quictantien £ 60.
De zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten December ’81, bij quictantie £ 20.
Folio 379.
Dirck Jochumsz. is jaerlicx toegeleijt hondert vijftich ponden. Ende is bij dese rendant betaelt drije
vierendel jaers, gevallen lesten Julij ’81 bij drije quictanties £ 112-10-00.
Den zelven noch betaelt een vierendel jaer, gevallen lesten Octobrij ’81, bij quictantie £ 36-10-00.
Adriaen Gerritsz. is jaerlicx toegevoucht £ 60. Ende is bij desen rendant betaelt een geheel jaer,
gevallen 14e October ’81 bij vier quictanties £ 60.
IJsbrant Claesz. is jaerlicx toegevoucht tot zijn alimentatie £ 48. Ende bij desen rendant betaelt een
halff jaer, gevallen den lesten Junij ’81 bij quictantie £ 24.
Den zelven noch betaelt een halff jaer, gevallen lesten December ’81 bij quictantie £ 24.
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Jan Adriaensz. is toegeleijt tot zijn alimentatie de somme van £ 25. Comt hijer over een jaer gevallen
lesten December ’81 bij quictantie £ 25.
8e somma £ 1.143.
3e somma van alimentatie 10.376-05-00.
Folio 380.
Ander vuijtgeeff van penningen bij dese rendant op interest genomen tot betalinge vande alimentatie
vande conventualen volgende zijne commissie ende aucthorisatie vande heeren Staten van date 12 e
Novembris 1578. Bij den welcken desen rendant geaucthoriseert is te moegen lichten ter somme van
drije ofte vijer duijsent ponden van 40 groten op interest tegens twaelff ten hondert ten hoochsten
ende trembousement vande selve penningen mitten intereste van dijen naer beloop des tijts te doen
vuijte incompste der selver guederen ende deerste penningen die boven tonderhoudt der voorscreven
conventualen daer van sullen comen ende overschieten daer toe de selve guederen ende incompsten
den voornoemden ontfanger zullen verbonden blijven ter tijt tot tvoorn. remboursement ten vollen
vuijte voorsz. guederen alsvoren gedaen zal wesen.
Eerst.
Opgenomen de somme van duijsent ponden van 40 groten tpont tegens twaelff ten hondert opten 10 e
Decembris 1578. Maer is tzedert gereduceert tot thijen ten hondert opten 10 e Decembris ’79. Dan
alsoe de voorsz. hooftsomme in voirgaende reeckeninge folio 317 in ontfanck gebracht is, dus hijer
over een jaer interest gevallen den 10 e December tachtich. De somme van £ 100.
Noch opgenomen de somme van vijer hondert ponden tot twaelff ten hondert opten 27e Meij ’79, daer
van de hooftsomme in voirgaende rekening folio 317 verso in ontfang gebracht is. Comt hijer over een
jaer interest, gevallen 27e Meij ’81 de somme van £ 48.
Noch opgenomen de somme van duijsent gelijcke ponden tegens twaelff ten hondert opten eersten
Julij ’79. Maer is tzedert den eersten Julij tachtich gereduceert tot thijen ten hondert. Dan alsoe de
voorsz. somme in voirgaende rekeninge folijo 317 verso in ontfang gebracht is. Dus hijer over een jaer
interest gevallen eersten Julij ’81 de somme van £ 100.
Folio 381.
Noch opgenomen de somme van duijsent ponden van 40 groten tpont tegens thijen ten hondert opten
9e Decembris ’79. Welcke voorsz. somme hijer voorn folijo 245 in ontfanck gebrocht is. Compt hijer
over een jaer interest mette hooft somme vandijen, mitsgaders vant ghene dattet over de tijt gelopen
was gevallen den 23e December tachtich £ 1.104.
Noch opgenomen de somme van ses hondert gelijcke ponden tegens thijen ten hondert opten 25 e
Meij 1500 tachtich. Welcke voorsz. somme hijer voorn. folio 245 verso bij desen rendant in ontfang
gebracht is. Comt hijer over een jaer interest gevallen 25 e Meij ’81.
4e somma £ 1.412.
Folio 382.
Ander vuijtgeeff van vacatien, salaris, wedden ende fatsoen van reeckeninge.
Eerst betaelt Mr. Cornelis van Alphen advocaet de somme van vierentwintich ponden over een jaer
wedden, gevallen den lesten decembris tachtich, blijckende bij quictanties. Dus hijer de voorsz. £ 24.
Noch betaelt Gerrit van der Burch procureur de somme van vijerentwintich ponden over een jaer
wedden, gevallen den lesten Decembris tachtich, blijckende bij quictantie. Dus hijer de voorsz. £ 24.
Noch voor scriven ende doubleren deser jegenoirdige rekeninge, groot 382 bladeren tot 2 stuvers vant
bladt. Comt tsamen £ 38-04-00.
Noch voorden rendants vacatien van gecomen te zijn van Delff plaetse zijnre residentie alhijer inden
Haeghe op overleveren deser rekeninge, metsgaders tot diversche stonden gesolliciteert te hebben
omme expeditie ende slot vandijen £ 10.
Ende noch desen rendant voor zijn wedden ende gaigen van desen ontfang een geheel jaer wesende
de somme van vijer hondert ponden die hem bij mijn heeren de Staten jaerlicx toegevoucht zijn. Dus
hijer de voorsz. £ 400.
Totalis somma van alle den uijtgeeff deser rekeninghe £ 14.817-12-00.
Vereffent compt meer uijtgeeff dan ontfanck ende men desen rentmeester hier schuldich blijft £ 2.54209-03.
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Ende noch blijft men hem schuldich bij sloote van zijne eerste rekeninge vande restanten vande
voorsz. convente goederen, gevallen tot den jaere 1578 jaerlicx ende hier tot zijnen proffijte gedragen
wort, de somme van £ 2.172-12-(05).
Folio 383.
Soe dat men voor dese twee partijen den rendant hier schuldich blijft £ 4.715-01-05.
Welcke somme van £ 4-715-01-05 gedragen es alhier tslot van dese rendants naevolgende rekeninge
de anno ’81 als dese dairomme hier quijt.
Aldus gehoort ende geslooten inder Camere vanden Rekeninge inden Hage ten burele bijden luijden
der zelver Camere ten overstaen van Jan Commersz. gedeputeerde raet van zijne excellentie ende
den Staten uijt crachte ende vermogens dacte van resolutie vanden selven Staten in date 26 e Martij
lestleden. Opden 18e Junij 1500 drie ende tachtich.
Ter ordonnantie van die vande Rekening in Hollant.
Bij mij J. de Bie.

NAAMLIJST

A Claas Dirksz. van der 194
Aafgen 114
Aalbrecht – de beeldsnijder 179
Aalbrechtsz. Anthonis 164
Arend 249
Beukel 134-300
Heindrik 48
Jan 39-50-65-198
Claas 21
Aelman Pieter Aartsz. 129-298
Aertsdr. Agneta – Buijs 344-370
Aartsz. Adriaan 9-255
Adriaan – de Witte 172
Dirk 182
Cornelis Dirk 150-157
Michiel Dirk 57
Engel 48
Frans 147
Huibrecht 195
Huig – Caescoper 98-284
Jan 8-22-137-141-187-198-205-254-261-301-304-314-322
Maritgen Jan 365
Jan – Buijs 18-260
Anna Jan 106
Cornelis 73-275
Lenert – Poortman 142
Mees 145
Pieter 23-53-198-228-269-318-326-327-351
Pieter – Aelman 129-298
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Willem 125-128-297
Wouter 123
Adamsz. Heindrik 156
Heindrik – van der Burch 2-234
Huibrecht 25
Jacob 223
Claas – van Westerbeeck 181
Cornelis 207
Willem 54-114
Willem – van der Burch 223-326-351
IJsbrant 18-260
Adriaansdr. Alida 355
Jacoba 9-75
Clara 364
Lijsbeth 362-366
Machtelt 81-280
Machtelt – Heimansz. 88-89-92
Magdalena – van der Houff 355
Maritgen 363-372
Neeltgen 3-364-367
Pleuntgen 176
Trijntgen 70-363
Adriaansz. Adriaan 14-31-50-112-159-258-290
jonge Adriaan 29
Adriaan – alias jonge Adriaen 82-281
Adriaan – Goris 275
Adriaan – alias Adriaan Simonsz. 17
Adriaan – ’t Gilde 79-279
Adriaan – Persoons 198
Anthonis 7-196-253-317
Anthonis – jonge Vogelaer 115-292
Arend 319
Barthout 212-323
Bouwen 38
Dirk 79-96-157-238-284-290-378
Doe 112
Ecker 85
Eland 4-251
Gerrit 181
Gerrit – van der Meer 138-302
Goris 275
Gijsbrecht 135
Heiman 112
Huibrecht 238
Huig 59
Jacob 90-92-149-150-153-157-159
Jacob – Bruinsz. 151-152
Jan 16-29-43-65-78-145-193-207-256-262-336-337-341-351-379
Jan – Bosse 96-98
Jan – Post 73-275
oude Jan – Versijden alias Jan Slum 185
Joost 83
Jop 113-291
Joris 4-28-50-61-73-100-113-251-262-275-285
Claas 10-56-150-157-158-255
Claas – van Adrichem 96
Claas – Weij 126
Cornelis 4-5-7-12-50-117-131-186-219-237-252-253-260-292-299-325
Cornelis – Arkenbout 199-318
Cornelis – van der Dusse 195
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Cornelis – Knip 314
Cornelis – van Roeijen 20
Cornelis – Sarck 185
Cornelis – Snoetge 231-232-328-329
Cornelis – Spruijt 14
Cornelis – Woersman 111-289
Cors 2-119-349
Cors – van Putten 251-268-275-288-295
Lenert 116-139-233-303-330
Lenert – Florisz. 96
Lenert – Hoochschoe 195
Lenert – IJemantsz. 79
Lenert – Wittebol 219-325
Maarten 115-291
Maarten – Vercaede 93
Mathijs 20-111-260-289
Michiel 239
Osier 232
Pieter 104-160-206-238
Sebastiaan 16
Sier 13
Simon 39-77
Vrank 93
Vrederik 196-317
Willem 70-117-149-173-259-292
Willem – Holij 17-127-297
Wisse 33
Adrichem Claas Adriaansz. van 96
Alblas Mr. Joost 200-319
Alewijnsdr. Grietgen 44
Alewijnsz. Adriaan 49
Adriaan – van der Made 10
Jan 141-304
Vrank 100-285
Alida 163
Alckemade Dirk Corstensz. van 161-308
Allertsz. Dirk 47-266
Dirk Jan 6-252
Almonde Abraham van 154-156-157-158-194-229-230-316-328-329
Almonde van der Laen Abraham van 167
Alphen Mr. Cornelis van 382
Amstel en van Mijden Petronella 376
Andeleus Cornelis van 34
Andries – de messenmaker 45
Andriesdr. Neeltgen 362
Andriesz. Gerrit 239
Jan 173-306
Claas 213
Cornelis 70-205
Anna 175-179
Anne Claas – Ghijsen 140-190
Anthonis Mr. – organist 88
Anthonisdr. Janneken 361
Catharina 361
Maritgen 121-371
Anthonisz. Adriaan 239-330
Dirk 187-314
Gerrit 55-241-294
Jan 28
Cornelis 237
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Cors 108-288
Cors – van Dijck 156
Lenert 81-280
Lenert – Lichtleven 319
Arenberge de heer van 242
gravin van 202-340-342
Arendsz. Adriaan – jonge Kouckendorp 83-282
Andries 43-265
Dirk 47
Jacob 75
Jan 63-276
Jan – Thouw 6-77-252
Maritgen Jan 340
Cornelis 109
Lambrecht 14-257
Pieter 223
Arensberge mevrouw van 334
Arisdr. Maritgen 217
Arisz. Aris 137
Claas 170
Arkenbout Cornelis Adriaansz. 199-318
Asperen Cornelia van 375
Assendelft Heindrik van 114
Baecken Joosgen Jansdr. 132-300
Baaltgen 28
Barbara 224
Barendsdr. Maritgen 355
Barendsz. Dirk 148-307
Lenert 83
Bartelsdr. Agnieta 358
Bartelsz. Heindrik 15
Bartholomeesdr. Clara 42
Cunera 358
Bartholomeesz. Franchois 174
Jan 11
Maarten 39
Barthoutsz. Huig 44
Bas Fij den 175
Beaumont Govert Pietersz. 146-222-223
Cornelis Pietersz. 140-240-331
Pieter Pietersz. 104
Beest Jan Cornelisz. van 70
Beiersdr. Jorisgen 57
Beisz. Doe 107
Benthuizen de heer van 24-261-312
Berendrecht Joost van 340-344-345-347
Berensteijn Pouwels van 20-110-143-197
Berckel Adriaan Pietersz. 19
Beukelsz. Gerrit 72
Cornelis Jan 144-152-154-167
Beveren Claas van 126
Cornelis van 116
Bije Daniel de 20
Dirk de 54
Dirk Jorisz. de 76
J. de 383
Willem Dirksz. de 64
Bijese Mr. Gerrit 165-173-174
Blanck Jan Jacobsz. 154
Bleijswijck Agatha Jacobsdr. van 34
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Soetgen van 193
Blooten Philips den 24
Bodeghem 155-200
Cornelis van 340-345
Cornelis Franchois van 59-333-337
Boer Dirk de 5
Claas Cornelisz. den 115-217-324
Bol Cornelis Jansz. 378
Bom Anthonis 104
Jan Jansz. 294-336
Pieter Pietersz. 133-193
Bonger Jan de 64
Boon Adriaan Jansz. van der 11-256
Cornelis Jansz. van der 11
Boot jonge Jan 19
Bortel Fijtgen 55
Bosch Frans Jansz. van den 57
Bosse Jan Adriaansz. 96-98
Boudewijnsdr. Heiltgen 358
Bouwensdr. Neeltgen 369
Brasser Dirk Willemsz. 146
Govert Willemsz. 151-152-157-183
Jan Vrankensz. 8-254
Broer Cornelis Jacobsz. alias 138
Bronckhorst Laurens van 217
Brouck Jan 184-313
Pieter Jansz. 46-265
Brouwer Dirk Jansz. 46
Bruinsdr. Barbara 219
Maritgen 372
Bruinsz. Jacob Adriaan 151-152
Adriaan Jacob 234
Huig Jacob 85
Jan 226-326
Jan – van der Dussen 114
Brunee (Bruijne) Jacob Jansz. 208-322
Brusert Adriaan Jacobsz. 101-153-155-286
Bueren Adriaan Jansz. van 179
Bugge Jan Dirksz. 155
Buijs Agneta Aartsdr. 344-370
Jan Aartsz. 18-260
Pieter Willemsz. 184-188-313-315
Burch Dirk Jansz. van der 121
Gerrit van der 382
Heindrik Adamsz. van der 2-234
Huig Cornelisz. van der 42
Claas Woutersz. van der 144-232
Cornelis Dirksz. van der 240
Cornelis Woutersz. van der 93-150
Pieter Woutersz. van der 156-190-191-223
Simon van der 335
Willem Adamsz. van der 223-326-351
Butzijn Jan Perez 15-55
Chijs Lenert Claasz. 137-301
Dalen Mr. Willem van 95-283
Dammasz. Joost Frans 163
Gerrit 6-252-276
Claas 73-275
Cornelis 2-74-150-226-249-307
Lenert 18-260
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Wouter 152-153-154-155-222-225
Danielsz. Dirk 56
Das Maria 360
Decker Heindrik 97
Dijemen Heindrik Vranckensz. van 148
Diertendr. Neeltgen 356
Dirk – de bode 48
Dirksdr. Maritgen 13-234-257-303
Niesgen 340
Rusgen 36
Dirksz. Aalbrecht 103
Adam 203-319
Adriaan 127-175-206
Arend – Hout 68
Beukel – van Santen 19-188
Dirk – van Santen 156-262
Evert 143-224
Floris 232
Gerrit 91-108
Heindrik 44-70-158-171-273
Jacob 8-219
jonge Jacob 30
Jacob – van Eijnden 35
Jacob – Papsou 41
Jacob – Wagenaer 149
Jan 10-52-111-198-228-255-318-328
Jan – Bugge 155
Jan – Mencaertgen 105
Jan – onder de Perenboom 151
Jan – Timmer 197
Jan – Wille 148-307
Joris 163
Claas 30-137-301
Claas – van der A 194
Claas – Keth 98
Claas – Overvest 147-306
Cornelis 12-84-104
Cornelis – alias zeven broot 235-330
Cornelis – Aartsz. 150-157
Cornelis – Jacobsz. 181
Cornelis – van der Burch 240
Cornelis – Couwenoven 12-256
Cornelis – Slim 127-297
Crijn 297
Crijn – Verhoren 128
Lenert 199
Lenert – Crijsman 195-316
Maarten 32-130-141-187-264-298-304-314
Mathijs 79-278
Mees 206
Michiel 160
Michiel – Aartsz. 57
Pieter 104-144
Pieter – van Scharwou 77
Pouwels 55-269
Quirijn 30-57
Simon 12-238-370
Willem – de Bije 64
Willem – Keth 199-318
Doedesz. Willem 110
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Doesz. Adriaan 11
Joris 5
Cornelis 20-131-260-299
Cornelis Willemsz. alias Cornelis 180
Dom Jan Engelsz. 112-257
Dorp de heer van 334-350
Beatrix Jansdr. van 76
Dortswech Gerrit Willemsz. 57-270
Douw Jan Claasz. 164
Duijck Adriaan 14
Duijnen Anna 373
Duijst Adriaan 126
Grietgen 177
Heindrik 41
Jacob 18-259
Claas Pietersz. 161-308
Maritgen 20-110-121-122-143
Pieter 162
Duijst van Santen Adriaan 128
Durffven Maarten 38
Dusse Cornelis Adriaansz. van der 195
Dijck Aris Willemsz. van 171
Jacob Pietersz. van 207
Claas Gerritsz. van 2-145-249-306
Cors Anthonisz. van 156
Crijn Jansz. van 145-146-306
Dijcker Cornelis Jansz. 237
Egelsz. Pieter 211
Egmont Otto van 338
Eijnden Jacob Dirksz. van 35
Eleman Joost Claasz. 194
Eliasz. Jacob 196
Engebrechtsz. Claas 16
Engelsz. Jan – Dom 112-257
Cornelis 319
Lenert 6-101-285
Pieter 6-252
Erp Cornelia van 345-375
Esebius Haasgen 356
Evertsdr. Clementia 11
Clementia – van Lodesteijn 357
Maritgen 11-34
Meinsgen 11-34
Evertsz. Abraham 178-311
Willem 235
Ewout – de verver 48
Ewoutsz. Joris 4-250
Okker 212
Fabrij Cornelis Jacobsz. 126
Fasol Adriaan Jacobsz. 212-323
Florisdr. Magdalena 363
Margaretha 101
Florisz. Lenert Adriaan 96
Dirk Jan 26-262
Pieter Jan 162
Joris 61-123-295
Cornelis 100-139-302
Pieter 221
Pouwels 83
Willem 50-91-211-322
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Jan Willem 91
Cornelis Willem 91
Foreest Adam van 335
Mr. Pieter van 335
Franchoisz. Jan 42
Cornelis – van Bodegom 59-333-337
Fransdr. Alida 366
Geertgen 368
Maritgen 367-368
Sijburg 369
Fransz. Adriaan 110-308
Gerrit 16-159
Jan 24-149
Joost – Dammasz. 163
Laurens 129-216-298-324
Matheus 47
Pieter 198
Pouwels 41
Tielman 141-304
Willem 43-54-96
Fijck Adriaan 18-191
Cornelis Jacobsz. 191
Fijckendr. Lijsbeth 181-312
Maritgen 368
Fijnenburger Cornelis Pouwelsz. 4
Gabrielsz. Anthonis 77-159-162-277-308
Joris 62
Garbrant – de smid 148
Garbrantsz. Simon 23-25
Geerlofsz. Gerrit 50
Heindrik 181
Geertruida 34-37
Gelder Catharina van 180
Gerrit – doctor 177
de keersmaker 166
Gerritsdr. Grietgen 363
Claasgen 367
Maritgen 365
Neeltgen 122-295
Gerritsz. Aalbrecht 68
Adriaan 4-125-295-296-379
Anthonis 200-280-318
Anthonis – alias heer Vaers Thoen 81
Dirk 39-103-162-173-187-308
Floris 219-326
Gerrit 13-45
Gerrit heer 181
Gillis 124-296
Jacob 115
Jan 52-68-78-165-269-278
Jan – Proot 106-287
Fie Jan 45
Cornelis Jan 7-253
Claas 146
Claas – van Dijck 2-145-249-306
Cornelis 178-311
Lenert 148
Mees 125
Pieter 219
Simon – Storm 164-165
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Willem – Proet 6-76
Willem – Storm 33
Gilde Adriaan Adriaansz. ’t 79-279
Jan Lenertsz. ’t 82-280
Gillisdr. Anthonetta 357
Gillisz. Adriaan 192
Floris 53-269
Seger 319
Gorel Soetgen van 358
Gorisz. Adriaan Adriaan 275
Cors 4-53-250
Goutappel Lenert Pietersz. 95-218-283-325
Govertsz. Frans 234
Jan 210-322
Grietgen 49
Groenewegen Adriaan Simonsz. 203
Groot Huig de 221-228
Huig Cornelisz. de 225
Claas Huigensz. de 91
Grijp Joris 221
Gijbelant Adriaan Joppensz. 200-319
Gijsbrechtsz. Adriaan 84
Arend 198-317
Dirk 270
Dirk – Potter van der Loo 56-131-199
Gerrit 85-213-221-326
Huig 46-266
Jeronimus 123
Joost 165
Crijn – den Ridder 134-300
Gijsen Dirk Jan 105
Claas Anne 176-190
Claas Jansz. alias Claas Anne 140
Haeghen Dirk 31
Haasgen 214
Haestnijet Cornelis Pietersz. 23
Ham Catharina wten 376
Hanen Maritgen Jansdr. van der 371
Hanneman Mr. Pieter 13-334-335-346-351
Hardenburch Claas Pietersz. 69
Harmensdr. Geertgen 365
Grietgen 371
Janneken – Ooms 355
Harmansz. Adriaan 118-292
Dirk 11-256
Heindrik 122-294
Jan 57-71-93-94-99-218-270-273-282-283-285-325
Cornelis Jan – Cassenaer 218
Claas 140
Cornelis – van Naerden 115
Mathijs 25
Wouter 60-66-134-300
Harpersz. Vrank 69-105-119-176-104-224-310
Harreweijer Pieter 197-317
Harrick Jacob 4-5-122-251
Hartochsz. Mr. Hartoch 177-310
Heimansdr. Alida 112-290
Heimansz. Machtelt Adriaan 88-89-92
Robbrecht 70-94-98
Heindriksdr. Alida 12
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Anna 334-335
Annitgen 367
Maritgen 285
Maritgen – alias Maritgen Wagemans 99
Heindriksz. Adam 203
Adriaan 42
Adriaan – Veen 166
Anthonis 110-289
Daniel 238
Dirk 49-62-72-94-181-275-283-327-331-347
Frans 41
Jacob 69-73-276
Jan 11-20-108-111-187-255-315
Jan – Ploechos 164-165-175-178
Jan – Lutsenburch 36
Jan – de Wael 44
Maritgen Jan 366
Claas 15
Cornelis 72-94
Cors 152
Louris 117-292
Maarten 154-155
Mees 19
Pieter 46
Pieter – Verharen 53
Simon 187-197-314
Sijvert 335
Thou 221
Helmeduijnen Adriaan Robbrechtsz. van 94-283
Heuckesloet Mr. Jan 95
Heuijter Jacob de 10
Jan Mathijsz. de 214
Johan de 294
Hil Lenert Jansz. 12-243
Hillebrantsdr. Agatha 97
Hillebrantsz. Jan 30-263
Pieter 30
Hipolitus 164
Hobbendr. Alida 367
Hogewerf Jan Pietersz. 177-227-242
Holij Adriaan Willemsz. 13-257-314
Willem Adriaansz. 17-127-297
Hooch Adriaan Huibrecht Aartsz. van der 27
Hoochschoe Lenert Adriaansz. 195
Houf Magdalena Adriaansdr. van der 355
Willem van 334-340-342-344-345
Hout Arend Dirksz. 68
Cornelis 16
Houve Claas Willemsz. van der 155
Hovel Claas Willemsz. van der 229-230-328-329
Huibrechtsdr. Aartgen 369
Huibrechtsz. Adam 25-55-261-270
Adriaan – Aartsz. van der Hooch 27
Arend 22
Gijsbrecht 80-129
Jan 8
Pieter 9-255
Wouter 118
Huigensdr. Soetgen 374
Stijntgen 353
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Huigensz. Gerrit 15-122-258-294
Huig – van Rijck de jonge 137-251-268-275-288-295-301
Claas 81
Claas – de Groot 91
Cors Claas 90
Cornelis 24-39-82-174-261-280
Lenert 116-292
Maarten 59-63-272
Pieter 227-326
Sacharias 30-263
Willem 218-325
Huimansdr. Beatrix 363
Iemantsdr. Martina 370
Iemantsz. Andries 81-279
Lenert Adriaan 79
Lenert 49
Immetgen Claas 44
Jaapgen Cock 93
Jagher Bartelmees Claasz. de 378
Jacobsdr. Agatha – van Bleijswijck 34
Anna 341
Anna – van Scharpenisse 367
Ariaantgen 372
Dignum 367
Geertruida 356
Maritgen 8-254-361-374
Maritgen – Warnaartsz. 164
Jacobsz. Adam 46
Adriaan 85-138-174-263-287-302
Adriaan – Bruinsz. 234
Adriaan – Brusert 101-153-155-285
Adriaan – Fasol 212-323
Adriaan – Stompick 31
Anthonis – Starrenburch 181-312
Arend – Thou 147-307
Bruin 145-147-149-150-152-153-155
Dirk 40-137-301
Cornelis Dirk 181
Gerrit 45-265
Gijsbrecht 165-167
Heindrik 40
Huig 145-147-149-150-152-153-155-272
Huig – Bruinsz. 85
Jacob 15-65-69-70-104-137-160-174-237-294
Jacob – Croon 212
Jan 10-68-69-70-139-153-160-206-239-302-322
Jan – Blanck 154
Jan – van Naeltwijck 377
Jan – Valck 13-23-256
Joachim 84
Claas 54-156
Claas – Moeijt 118
Clement 197
Cornelis 52-108-138-164-179-184-200-204-217-233-237-268-288-313-318-321
Cornelis – alias slimme Neel 107
Cornelis – alias Broer 138
Cornelis – Fabrij 126
Cornelis – Fijck 191
Cornelis – Mouten 166
Cors 13-25-140-217-262-324
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Cors – Cappella 65
Lenert 81
Maarten 109-127-288-297
Marinus 83
Matheus 186
Pieter 157
Pieter – Quack 78-278
Pouwels 3-250
Wouter 179
Jan – de harnasmaker 214
Jansdr. Aafgen 365
Adriana 101-102-364
Alida 373
Anna 359-372
Anna – Aartsz. 106
Annitgen 3-39-250
Barbara 373
Beatrix – van Dorp 76
Elsgen 221
Fie – Gerritsz. 45
Grietgen 366
Heiltgen 366
Jacoba 241
Jannitgen – IJsbrantsz. 88-89-90-91
Joosgen – Baecken 132-300
Catharina 371
Christina 354
Claasgen 64-362
Leentgen 369
Machtelt 353-357
Margriet 354
Maritgen 362
Maritgen – Aarts 365
Maritgen – Arendsdr. 340
Maritgen – Heindriksz. 366
Maritgen – Willemsz. 366
Maritgen – van der Haven 371
Maritgen – van Oosten 135
Sophia 353
Trijntgen 83-116-365
Jansz. Abraham 47
Adam 68
Adriaan 13-73-101-121-147-157-163-177-178-182-257-275-311
Adriaan – van der Boon 11-256
Adriaan – van Bueren 179
Adriaan – van der Meer
Adriaen – Moers 157
Adriaan – Verwerf 4
Adriaan – Verwerffven 251
Alewijn 20
Anthonis 3
Arend 45-132-142-165-235-305-315
Arend – Voicht 72
Barend 40
Bouwen 78
Dammas 138
David 48-150-161-190-202-302
Dirk 10-52-124-166-170-171-239-250-266-268-275-288-295-302-331
Dirk – Allertsz. 6-252
Dirk – Florisz. 26-262
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Dirk – Gijsen 105
Dirk – Brouwer 46
Dirk – Crou 179-312
Dirk – Vercroft 9-111-255-290
Dirk – Vuijtenbrouck 5-75-155-224
Floris 178
Frans 43-327
Frans – van den Bosch 57
Garbrant 43-265
Gerrit 74-114-141-145-151-152-192-276-296-304
Gerrit – Vercroft 30-123-124
Goossen 8
Goris 68
Gijsbrecht 178-235-330
Heiman 76-195-277-316
Heindrik 234
Huig 41-174-180
Jacob 8-41-138-219-264
Jacob – Vriesensz. 128-297
Jacob – Brunee (Bruijne) 208-322
Jacob – Cock 99
Jacob – Quack 78-278-285
Jacob – Verspeck 76
Jan 3-8-39-40-47-57-94-99-177-192-213-311
Jan – Mathijsz. 32
Jan – Bom 294-336
Jan – Braber 47
Jan – Cors 76-156-218-277
Jan – Pamp 57
Jan – Papsou 47-266
Jan – Potter 190
Jan – Sasbout 47
Jan – Verhouff 129
Jan – Witteman 231
Jochum 71-273-338-339
Joost 121
Joris 57-326
Claas 54-59-159
Claas – alias Claas Janne Ghijsen 140
Claas – Spidt 160-307
Claas – Tiemansz. 29
Claas – Vercroft 127
Catharina Claas 33
Coen 97
Cornelis 6-8-13-18-21-50-97-188-200-237-252-253-256-261-284-315
Cornelis – Beukelsz. 144-152-154-167
Cornelis – Gerritsz. 7-253
Cornelis – Harmansz. Cassenaer 218
Cornelis – Bol 378
Cornelis – van der Boon 11
Cornelis – Dijcker 237
Cornelis – Keijser 68
Cornelis – Cleij 59-229-231-299-328-329
Cornelis – Cruijssert 114-163
Cornelis – Langelaan 106-287
Cornelis – Post 31
Crijn 27-165-309
Crijn – van Dijck 145-146-306
Lambrecht 198
Lenert 13-184
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Lenert – Hil 12-243
Lenert – Versijden 71-274
Lodewijck 200
Maarten 11-41-176-256-265
Matheus 46
Mees 230
Michiel 69-273-341
Philips 104
Philips – Pronc 18
Pieter 38-97-176-207-284-310-322
Pieter jonge 199
Pieter – Florisz. 162
Pieter – Brouck 46-265
Pouwels 228-241
Sacharias 227-327
Sasbout 41-174
Sier 145-306
Simon 193
Willem 18-41-192-230-231-329
Willem – Pathijn 131-299
Wouter 48-161
Jaquet 235
Jaspersz. Adriaan 126
Arend 236
Michiel 128
Philips 112-142-290-305
Joachimsz. Dirk 48
Jochumsz. Dirk 379
Jonge Jacob Claasz. de 112-291
Jonck Lenert Lenertsz. t 140-303
Joncker Jan Cornelisz. 116-292
Joncxten Adriaan Jorisz. 122-295
Joosgen 235
Joostendr. Appolonia 355
Neeltgen – Caescoper 91
Stijntgen 373
Joostensz. Adam 173
Adriaan 53-142-257-269-305
Dirk 161-238
Heindrik 204
Jacob 59-271
Joris 106
Cornelis 83
Pieter 141-304
Vrank 70-105-117-148
Joppensz. Adriaan 81-280
Adriaan – Gijbelant 200-319
Gerrit 142
Jacob 78-277
Jan 142
Cornelis 81-279
Lenert 79-279
Jorisdr. Geertgen 20
Maritgen 94-343-365
Jorisz. Adriaan 52-81-109-122-259-289
Adriaan – aan de Ketelweg 17
Adriaan – aan de Vijfsluizen 17
Adriaan – Joncxten 122-295
Dirk 105-287
Dirk – de Bije 76
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Floris 98
Jan 28-74-197-276-317
Jan – Quack 101-285
Joost – Post 139
Joris 111-148-290
Claas 19-62-74-218-271-187-325
Cornelis 222-256-271-273-301-316
Cornelis – den Ridder 58
Court 55-270
Lenert 128
Mees 206
Willem 23-39-125-145
Caescoper Huig Aartsz. 98-284
Neeltgen Joostendr. 91
Caliskindt Adriaan Cornelisz. 78-278
Cappella Corstiaan Jacobsz. 65
Casenbroot Leon 113
Cassenaer Cornelis Jan Harmansz. 218
Casteleijn Lenert Cornelisz. 139
Catharina 161
Keijser Cornelis Jansz. 68
Keth Claas Dirksz. 98
Willem Dirksz. 199-318
Christiaansdr. Agneta 356
Reimburch 353
Claas Mr. – zangmeester 178 -179
Claasdr. Adriana 338
Atelia 101
Catharina 368
Catharina – Jans 33
Corsten 91
Crijntgen 54-269
Lijsbeth 219-344-369-374
Machtelt 348-349-360
Machtelt – Thouwen 47-54-266
Maritgen 180
Claasz. Adriaan 105-174-208-323
Andries 217
Arie 212
Aris 53-160-216-324
Augustijn 34
Bartelmees – de Jagher 378
Bartelmees – van Veenhuijssen 188-315
Daniel 39-264
Dirk 17-62-72-104-109-148-259-275-289
Dirk – Zwieten 335
Ewout 105-177-311
Frans 233-328
Jacob 181-187-314
Jacob – de jonge 112-254-291
Jacob – Schollemont 76
Jan 44
jonge Jan 8
Jan – Douw 164
Joost – Eleman 194
Joris 62-148
Claas 9-118
Cornelis 11-15-74-113-256-258-336
Cors 37
Cors – Huigensz. 90
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Lenert 7-146-151-197-253-317
Lenert – Chijs 137-301
Mathijs 116
Pieter 21-43-153-156-159-344
Pieter – alias rijke Pier 26
Pieter – Coster 176
Cornelis Pieter 214
Rochus 195-227-316-327
Simon 29-96-216
Vechter 72-184-313
Willem 14-112-181-258
IJsbrant 379
Cleij Cornelis Jansz. 59-229-231-299-328-329
Knip Cornelis Adriaansz. 314
Coebel Mr. Arend 183
Coebel van der Loo Dirk 183
Koeckendorp Adriaen Arensz. jonge 83-282
Koel Cornelis Pietersz. 208
Coelmansdr. Clara 33
Coenendr. Alida 362
Trijntgen 63-361
Coentgen 8-254
Cock Jacob Jansz. 99
Commersz. Jan 27-202-383
Coninck Jacob de 61
Cornelis de 56-157-236
Maarten Tielmansz. 226
Coolman Mr. Jan 334
Coppert Lenert Cornelisz. 143
Copperts Ariaantgen 214
Cornelis – de kuiper 173
Cornelisdr. Adriana 371
Annitgen 63-311-338-348-349-350-353-361
Baartgen 348
Dieuwertgen 354
Elisabeth 47
Immetgen 103
Jannetgen 364-372
Coentgen 211-323
Leentgen 366
Machtelt 70
Maritgen 110-118-342
Neeltgen 45-374
Petronella 356
Soetgen 355
Cornelisz. Adriaan 7-11-18-101-109-141-148-154-216-256-289-304
Adriaan – Caliskindt 78-278
Adriaan – Verheul 223-224-225-229-230
Allert 227-327
Arend 137-243-378
Aris 23
Daam 50-167-240
Dammas 176
Dirk 45-135
Floris 55-56-151-175-307
Frans 200-318
Gerrit 234-241-333
Heindrik 44-147-265
Heindrik – Sprong 57
Huig 176-310
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Huig – van der Burch 42
Huig – de Groot 225
Jacob 101-140-227-232-285-305
Jacob – Moerkercken 5-155-157-223
Jacob – Noortlander 145-312
Jacob – Wominckman 130
Jan 13-29-182-206-219-377
Jan – van Beest 70
Jan – Joncker 116-292
Jan – jonge Listigen 125
Jan – Tromper 117
Jan – Voicht 107
Jan – Witteman 231
Jan – Zoet 73-97
Jochum 65-133-210
Jochum – van Mierop 334
Jop 62-271
Joris 58
Claas 190-191-192
jonge Claas 181
Claas – den Boer 115-217-324
Claas – van Rhijn 145-161-306-308
Claas – School 144
Cleimen 85-105-282
Cornelis 10-19-26-39-109-118-122-174-210-211-260-262-288-323-324
Cornelis – Coster 18
Cornelis – Snaphaen 134
Cornelis – Thouw 6-130
Cors 64
Crijn 124-137-295-296-301
Lenert 153-159
Lenert – Casteleijn 139
Lenert – Coppert 143
Louris 174
Loij 46-266
Meinert 108
Pieter 31-116-121-131-159-162-233-263-308-330
Pieter – van Crimpen 149
Pieter – Verheul 123-124-295
Quirijn 4-27-52-268
Rochus 133
Simon 8-162
Sijbrant 222-378
Tielman 163
Vrank 3
Willem – van der Laeck 113-291
Willem – op de Wacht 78
Cors Jan Jansz. 76-156-218-277
Corsdr. Adriana 351
Agatha 41
Anna 346
Baartgen 105-135-223-230-234
Commer 178-311-348
oude Commer 346
Corsz. Huibrecht 234
Jacob 94-217-283-324
Jan 52
Jordijn 81
Cornelis 196
Pieter 24
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Corstensz. Dirk – van Alckemade 161-308
Coster Cornelis Cornelisz. 18
Margriet 182
Pieter Claasz. 176
Courtsdr. Maritgen 119
Courtsz. Joris 23-188
Couwenhoven Cornelis Dirksz. 12-256
Cranenbrouck Baarthout van 79-278
Crimpen Pieter Cornelisz. van 149
Cronenburch Neeltgen van 114-291
Croon Jacob Jacobsz. 212
Willem Willemsz. 132-300
Crou Dirk Jansz. 179-312
Cruijer Jan Vrankensz. 43
Pieter Oom de 43
Cruijssert Cornelis Jansz. 114-163
Cruningen de heer van 212
Crijnsdr. Neeltgen 63-64-361
Crijnsz. Cornelis 108-288
Pieter 30-57-125-128-186-262-297-314
Crijsman Lenert Dirksz. 195-316
Cuijck Jan 351
Cuijlen Barbara 22
Barbara Pieter 224
Laeck Willem Cornelisz. van der 113-291
Laen Abraham van Almonde van der 167
Mr. Claas van der 183
Lambrechtsdr. Alida 336
Grietgen 365
Hillegonda 369
Lambrechtsz. Arend 41
Isaac – van der Well 42-265
Jacob 54
Jan 166-309
Cornelis – van der Well 153
Langelaan Cornelis Jansz. 106-287
Lanscroon Frans van 95-283
Leeu Vrank 177
Leeuwen Mr. Dirk van 115
Lenertsz. Adriaan 32-73-263-275
Barend 79-279
Eijnout 200-319
Harman 202
Heindrik 237
Huig 191-192
Jacob 97-284
Jan 129
Jan – ’t Gilde 82-280
Joris 182
Claas 5-75
Lenert – tJonck 140-303
Philips 23
Pieter 17-29-130-139-259-298-303
Vop 142-305
Vrank 7-253
Lichtleven Lenert Anthonisz. 319
Lijer Lucia van 360
Listigen Jan Cornelisz. jonge 125
Lodesteijn Everardus van 11-191
Clementia Evertsdr. van 357
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Lourisz. Adriaan 18
Arend 96-112
Dirk 62
Heindrik 75
Cornelis 30-263
Simon 99-285
Witte 4
Luitensz. Jan 58
Willem 117
Lijsbeth 69-73-276
Maentgen Adriaen Willemsz. ’t 124-295-296
Maarten – de pannenbakker 173
Maartensz. Adriaan 180
Adriaan – Persoons 22-27
Anthonis 145-306
Dirk 113
Gerrit 26-262
Jacob 38
Jan 40
Claas 243-331
Cornelis 64-190-191-272
Willem 99
Made Adriaan Alewijnsz. van der 10
Marcelisz. Maarten 40
Marcus – de koster 208
Marcusz. Jan 85-282
Maritgen 117-166
– gorter 43
Marwij Anna van 357
Charlotte van 356
Cornelia van 357
Maselaer Pieter Willemsz. 104
Matheusz. Frans 137-138
Hillebrant 126
Jan 337
Cornelis 113
Mathijsdr. Trijnken 83
Mathijsz. Adriaan 114-291
Engel 40-264
Jacob – van Weena 294
Jan – de Heuijter 214
Jan Jan 32
Meer Adriaan van der 193
Adriaan Jansz. van der 130
Adriana van der 376
Mr. Arend van der 6-130
Gerrit Adriaansz. van der 138-302
Meesz. Adriaan 157-158
Bouwen 49-64-191-199
Joris 143
Maarten 174
Meinertsz. Adriaan 33-34
Jacob 240
Maarten 63-272
Meinert 34
Pieter 2-249
Melisz. Mr. Gerrit 106-287
Menninck Adriaan 44
Merck Frans Willemsz. 11
Michielsdr. Trijntgen 2
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Michielsz. Doman 26
Jacob 73-107
Cornelis 45-53-269
Louris 23
Mees 217
Pieter 9-255
Mirop Jochum Cornelisz. van 334
Cornelis 338-340-342-344-345
Moeijt Claas Jacobsz. 118
Moerkercken Jacob Cornelisz. 5-155-157-223
Moers Adriaan Jansz. 157
Montfoort Gerrit Vrankensz. van 336-339
Claas van 342-347
Mouten Cornelis Jacobsz. 166
Muijs Jan 166
Naeltwijck Jan Jacobsz. van 377
Naerden rekenmeester 343
Cornelis Harmansz. van 115
Nachtegael Jan 208
Neeltgen 122-294
Neck Gerrit van 236
Noorden Arend van 161
Noortlander Jacob Cornelisz. 145-312
Oliviersz. Claas 25-262
Oom Pieter – de Cruijer 43
Tielman 124-296
Ooms Janneken Harmensdr. 355
Oosten Maritgen Jansdr. van 135
Oosterwijck de heer van 236
Opmeer Pieter van 11-74-110-276
Osch Cornelis Willemsz. den 82-281
Osiersz. Matheus 160
Willem 109-140-187-288-303-314
Ottesz. Heindrik 184-313
Overschije Frans Pietersz. 343
Overvest Claas Dirksz. 147-306
Pamp Jan Jansz. 57
Paniele Jacqueline van 358
Pancrasz. Claas 84
Pouwels 49
Papsou Jacob Dirksz. 41
Jan Jansz. 47-266
Pathijn Willem Jansz. 131-299
Perenboom Jan Dirksz. onder de 151
Perez Butzijn Jan 15-55
Persoons Adriaan Maartensz. 22-27
Philipsdr. Truitgen 370
Philipsz. Dammas 58
Jan 69-148
Cornelis 159-205-236-321-330
Lenert 110-130-298
Maarten 30
Piersz. Cornelis 82-281
Vrederik 82-281
Pieter – de kramer 41-42
Pietersdr. Agniesgen 361
Jacobgen 369
Lijsbeth 16
Machtelt 19-26
Maritgen 241-349
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Meinsgen 364
Quirijntgen 16
Trijntgen 162
Wennetgen 102
Pietersz. Abraham 243
Adam 119
Adriaan 23-26-221-238-305
Adriaan – Berckel 19
Adriaan – van Schieveen 108
Allert 57
Arend 194-378
Arend – Schol 5-251
Barend 107-126-145-306
Burgert 195-316
Dirk 30-40-51-82-131-162-263-281-299-301
Egel 211
Floris 97-217-324
Frans – Overschije 343
Govert 206-322
Govert – Beaumont 146-222-223
Jacob 46-98-284-347-377
Jacob – van Dijck 207
Jacob – Verduijn 54
Jan 106-142-165-190-199-218-226
Jan – Hogerwerf 177-227-241
Jochum 142
Joris 8-196-317-327
Claas 15
Claas – Duijst 161-308
Claas – Hardenburch 69
Coninck 201
Cornelis 42-52-108-125-138-177-179-237-268-288-295-309-311
Cornelis jonge 100
Cornelis – Claasz. 214
Cornelis – alias slimme Neel 125
Cornelis – Beaumont 140-240-331
Cornelis – Haestnijet 23
Cornelis – Koel 208
Cornelis – Slim 77
Cornelis – Zeedijck 79-80
Cornelis – Zwijngel 52-122
Cors 4
Lenert 23-25-51-57-132-194-232-270-299-329
Lenert – Goutappel 95-218-283-325
Maarten 45
Maarten – Stockvisch 176
Osier 218-325
Pieter 16-57-146-270
Pieter – Beaumont 104
Pieter – Bom 133-193
Pieter – Sasbout 74-110-192-233
Pouwels 237
Rochus 108
Thomas 141-304
Vrank 76-114-144-218-276
Waling 121-147
Willem 23-182-261-294
Wolphert 2-95
Pille Jan 78
Ploechos Jan Heindriksz. 164-165-175-178
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Poelen Adriaan 18-259
Trijntgen 61-271
Poortman Lenert Aartsz. 142
Post Adriaan Willemsz. 160-307
Jan 175
Jan Adriaansz. 73-275
Joost Jorisz. 139
Cornelis Jansz. 31
Potter Jan Jansz. 190
Potter van der Loo Dirk Gijsbrechtsz. 56-131-299
Pouwelsdr. Maritgen 58-271
Pouwelsz. Dirk 70
Jacob 170
Jan 16
Jan – Vos 21
Joost 65
Joris 99
Cornelis – Fijnenburger 4
Roeland 27
Proet Grietgen 106
Jan Gerritsz. 106-287
Willem Gerritsz. 6-76
Pronc Philips Jansz. 18
Putten Cors Adriaansz. van 251-268-275-288-295
Pijnsdr. Janneken 359
Maria 359
Quack Jacob Jansz. 78-278-285
Jan Jorisz. 101-285
Pieter Jacobsz. 78-278
Reiersdr. Geertgen 370
Lijsbeth 175-310
Reiersz. Heindrik 377
Jan 294
Cornelis 208
Pieter 42-225-226
Reinertsdr. Adriaantgen 234
Reiniersz. Cornelis 58-271
Ridder Job den 44
Cornelis Jorisz. den 58
Crijn Gijsbrechtsz. den 134-300
Robbrechtsz. Adriaan – van Helmeduijnen 94-283
Mr. Ewout 191-196
Jacob 47
Pieter 191-198-199-209
Jan Willem 89-90-92
Rochus – de mandenmaker 65
Rochusdr. Dignum 159
Neeltgen 372
Rochusz. Jan 38-264
Rodondo Elevier 357
Roelensz. Jan 60-66
Roeijen Cornelis Ariensz. van 20
Ruijsen Pieter 161
Ruijter Lenert den 103
Rijck Huig Huigensz. van – de jonge 137-251-268-275-288-295-301
Rijn Claas Cornelisz. van 145-161-306-308
Sanger Matheus de 177-310
Sandersdr. Alida 349
Santen Beukel van 154-155-176-310
Beukel Dirksz. van 19-188

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Dirk van 19
Dirk Dirksz. van 156-262
Sarck Cornelis Adriaansz. 185
Sasbout Jan Jansz. 47
Pieter 6-12-16-38-71-193-208
Pieter Pietersz. 74-192-233
Sassen Claas Willemsz. van 146
Cornelis Willemsz. van 16-147-258-306
Schaffers Argentia 359
Lucretia 359
Scharpenisse Anna Jacobs van 367
Scharwou Pieter Dirksz. van 77
Schieveen Adriaan Pietersz. van 108
Schol Arend Pietersz. 5-251
School Claas Cornelisz. 144
Schollemont Jacob Claasz. 76
Schoonhoven Margriet van 358
Scravelaar Cornelis Vincentsz. 231-232
Schrevelsz. Claas 232-233-330
Sebastiaansdr. Anna 355
Maritgen 373
Neeltgen 373
Sebastiaansz. Mathijs 70
Pieter 333
Sierendr. Elsgen 114
Sierensz. Jacob 182
Simonsz. Adriaan 156
Adriaan Adriaansz. alias Adriaan 17
Adriaan – Groenewegen 203
Dirk 30
Huibrecht 74-197
Claas – Vroechrijck 204-321
Cornelis 13-21-63-95-257-274-283
Pieter 138-160-236
Sebastiaan 20-119-143-260-305
Wigger 224
Slim Cornelis Dirksz. 127-297
Cornelis Pietersz. 77
Slum oude Jan Adriaansz. Versijden alias Jan 185
Snaphaen Cornelis Cornelisz. 134
Snoetge Cornelis Adriaansz. 231-232-328-329
Snol Jan 239
Soutelande Cornelis van 48-144-154-233-267
Specx Vroutgen 173
Sperwou Theodora van 376
Spidt Claas Jansz. 160-307
Sprincx Maria 375
Sprong Heindrik Cornelisz. 57
Jan 347
Spruijt Cornelis Adriaansz. 14
Starrenburch Anthonis Jacobsz. 181-312
Steffensz. Pieter 9-254
Stevensdr. Judich 354
Stevensz. Gillis 85-175-282-310
Stoer Arend Willemsz. 48-266
Stoffelsz. Stoffel 80
Stockvisch Maarten Pietersz. 176
Stompick Adriaen Jacobsz. 31
Storm Simon Gerritsz. 164-165
Willem Gerritsz. 33
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Straten IJsbrant van 161-308
Suick Pieter 134-300
Sijbrantszdr. oude Jacob 88-89
Sijbrantsz. Alewijn – van der Woert 98-284
Pieter 171
Sijvertsz. Heindrik 335
Tetroede Jan Willemsz. 377
Thoen Anthonis Gerritsz. alias heer Vaers 81
Tielmansz. Maarten – Coninck 226
Tiemansdr. Annitgen 363
Tiemansz. Claas Jan 29
Timmer Jan Dirksz. 197
Tolman Jan Willemsz. 79
Thou(w) Arend Jacobsz. 147-307
Jacob 204-321
Jan 277
Jan Arendsz. 6-77-252
Cornelis Cornelisz. 6-130
Machtelt Claasdr. 47-54-266
Thouwe Cornelis 104
Thovelijng Pieter Willemsz. 183-313
Treslong Maria van 375
Tromper Jan Cornelisz. 117
Utrecht Mr. Jacob van 69-94
Mr. Jan van 94
Vaers Thoen Anthonis Gerritsz. alias heer 81
Valck Jan Jacobsz. 13-23-256
Veen Adriaan Heindriksz. 166
Veenhuijssen Bartelmees Claasz. van 188-315
Verduijn juffrouw 58-271
Jacob 162-309
Jacob Pietersz. 54
Verharen Pieter Heindriksz. 53
Verheul Adriaan Cornelisz. 223-224-225-229-230
Pieter Cornelisz. 123-124-295
Verhoren Crijn Dirksz. 128
Verhouf Jan Jansz. 129
Vercaede Maarten Adriaansz. 93
Vercroft Dirk Jansz. 9-111-255-290
Gerrit Jansz. 30-123-124
Claas Jansz. 127
Verspec Jacob Jansz. 76
Versijden oude Jan Adriaansz. – alias Jan Slum 185
Lenert Jansz. 71-274
Verwerf Arien Jansz. 4
Verwerffven Adriaan Jansz. 251
Vincentsz. Dirk 133
Heindrik 104
Huibrecht 16-258
Claas 39-174
Cornelis 99-178
Cornelis – Scravelaer 231-232
Vincken Trijntgen 166
Vlieger Jan (de) 24-87-90
Vlijet Henrica van 375
Vogelaer Anthonis Adriaansz. jonge 115-292
Voicht Arend Jansz. 72
Jan Cornelisz. 107
Volkersdr. Maria 359
Voppensz. Jacob 28-72-274
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Joost 129-298
Pieter 5-251-252
Vos Jan 195
Jan Pouwelsz. 21
Vrankendr. Clara 224-225
Maritgen 128
Vrankensz. Alewijn 100
Dirk 194-316
Elias 196-203
Gerrit 197
Gerrit – van Montfoort 336-339
Heindrik 144-151-152-154-155
Heindrik – van Dijemen 148
Jacob 63-272
Jan 158
Jan – Brasser 8-254
Jan – Cruijer 43
Cornelis 3-10-149-150-159-163-250-255-309
Pieter 194
Simon 71-273
Vincent 96-284
Vrank 242
Wigger 99-143
Vrederiksdr. Anna 354
Maritgen 368
Vrederiksz. Anthonis 221-222-224-229-234
Jan 207
Vriesensz. Jacob Jan 128-297
Lenert 54-130
Rochus 203-321
Vroechrijck Claas Simonsz. 204-321
Vrijer Anthonis Willemsz. de 204-321
Vueren Wilhelmina van 375
Vuijtenbrouck Dirk Jansz. 5-75-155-224
Wael Jan Heindriksz. de 44
Wacht Willem Cornelisz. op de 78
Wagemans Maritgen Heindriksdr. alias Maritgen 99
Wagenaer Jacob Dirksz. 149
Warnaar – de snijder 239-331
Warnaartsz. Maritgen Jacob 164
Weena Jacob Mathijsz. van 294
Weij Claas Adriaansz. 126
Well Isaac Lambrechtsz. van der 42-265
Cornelis Jacobsz. alias Cornelis 179
Cornelis Lambrechtsz. van der 153
Wenssen Erengarda van 375
Wesselsdr. Anna 354
Westerbeeck Claas Adamsz. van 181
Wijelen Nicolaas van der 334-338-340-342-343
Wiggersz. Pieter 3-207-250
Wille Jan Dirksz. 148-307
Willemsdr. Alida 354
Cilia 357
Dignum 364
Geertgen 233
Clara 229
Maritgen 368
Neeltgen 52-268-358
Willemsz. Adriaan 21-23-99-102-125-143-187-261-285-305
Adriaan – Holij 13-257-314
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Adriaen – tMaentgen 124-295-296
Adriaan – Post 160-307
Anthonis – de Vrijer 204-321
Arend 175
Arend – Stoer 48-266
Aris – van Dijck 171
Dirk – Brasser 146
Frans 88-89-211-323-378
Frans – Merck 11
Gerrit 72-274
Gerrit – Dortswech 57-270
Govert – Brasser 151-152-157-183
Heindrik 24
Huibrecht 218
Jacob 8-129-130-196-298-317
Jan 9-49-55-71-75-77-91-121-164-235-270-274-277
Jan – Gerritsz. 91
Jan – Robbrechtsz. 89-90-92
Jan – Tetroede 377
Jan – Tolman 79
Maritgen Jan 366
Joost 31-263
Claas 207
Claas – van der Houve 155
Claas – van der Hovel 229-230-328-329
Claas – van Sassen 146
Cornelis 10-142-171-172-179-180-190-305-312-315-336
Cornelis – alias Cornelis Doesz. 180
Cornelis – Gerritsz. 91
Cornelis – den Osch 82-281
Cornelis – van Sassen 16-147-258-306
Lenert 32-155
Luit 224
Maarten 256-273-285-301-316
Pieter 43-79-93-112-129-279-282-290-298
Pieter – Buijs 184-188-313-315
Pieter – Maselaer 104
Pieter – Thovelijng 183-313
Quirijn 7-253
Willem 200-241-319
Willem – Croon 132-300
IJsbrant 76-103
Witte Adriaan Aartsz. de 172
Wittebol Lenert Adriaansz. 219-325
Witteman Jan Jansz. 231
Jan Cornelisz. 231
Woersman Cornelis Adriaansz. 111-289
Woert Alewijn Sijbrantsz. van der 98-284
Wolbrechtsz. Gangelof 94
Wollebrechtsz. Claas 208
Wolphertsz. Simon 2-249
Wominckman Jacob Cornelisz. 130
Woutersdr. Margaretha 354
Trijntgen 363
Woutersz. Jan 209
Claas 226
Claas – van der Burch 144-232
Commer 377
Cornelis 243
Cornelis – van der Burch 93-150
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Pieter 158-222
Pieter – van der Burch 156-190-191-223
Wijck Wouter van 361
Wijngaerden Jan van 58
Ijsbrantsdr. Maritgen 362
IJsbrantsz. Frans 53-269
Govert 85
Jan 193
Jannitgen Jan 88-89-90-91
Pieter 110-130-289-298
Quirijn 219
Zeedijck Cornelis Pietersz. 79-80
Zeventer Mr. Willem van 60
Zoet Jan Cornelisz. 73-97
Zwieten Dirk Claasz. 335
Zwijngel Cornelis Pietersz. 52-122
Zijl Margriet van 181

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Abbebroek 78-79-237-278
Abdisserecht 2-194-249
Abtsrecht 2-70-106-122-249-294-334-338-340-343
Abtswoude 149
Akkersdijk 6-122-159-160-162-184-252-276-307
Babberspolder 17-259-334
Berkel 2-23-71-94-95-171-194-249-273-287
Blijdorp 250
Brielle 60-93-116-199-212-214
Charlois 83-202
Cillaarshoek 15
Danzig 43
Delfgauw 53-62-69-70-93-97-104-117-146-170-104-306-355
Delfshaven 47-85
De Lier 3-29-54-74-75-109-110-117-132-184-187-203-252-300
Den Hoorn 155
Dirksland 79-279-319
Dordrecht 14-15-83-116-184-355-356
Dorp 3-28-140-226-303-326-334-345-350
Eikenduinen 75-113-114-235-276
Flakkee 200
Geervliet 200-318
Gorkum 371
’s-Gravenhage 58-60-65-99-113-179-211-235-236-382-383
’s-Gravenzande 14-53-111-142-182-187-227-257-290-305-315-348
Grotebroek 162
Grote Harnas 18
Haagambacht 113
Haarlem 61-353
Heenvliet 116-292
Hillegersberg 63-181
Hodenpijl 94-99-101-131-140-192-195-218-299-316-340-344-345-347
Hoenderland 53-250
Hof van Delft 11-148-221-233-237-326
Hogenban 16
Hogeveen 137
Honderdland 24-216
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Honselersdijk 11-52-53-198-269
Katwijkse watering 171
Kethel 4-16-28-52-61-73-98-100-108-122-123-125-211-251-252-268-288-295-334-339-340-342-344345
Kethelambacht 138
Kethel noord 30-73
Kleine Hof van Delft 155
Korendijk 237
Koudekerk 3-199-250-318
Leiden 36-106-115-188-215-264-323
Loosduinen 113-182
Maasland 4-6-24-55-57-74-97-109-110-115-128-141-148-181-184-187-188-196-197-203-204-216217-218-227-250-252-253-254-269-289-292-297-298-304-314-315-317-326-327-347
Maassluis 218
Mathenesse 73-106-107
Middeland 79-278
Moerkerken 116
Monster 8-99-102-111-131-142-182-227-254-290-291-299-305
Monsterambacht 205
Naaldwijk 9-11-14-23-52-75-95-110-111-141-187-188-198-218-228-242-255-269-290-304-315-317318-327-328-333-335
Naaldwijkerbroek 30-53-198
Natendaal 199-318
Nieuwe Gooten 82-280
Nieuweland 81-279
Nieuweveen 58
Nieuw-Helvoet 78-278
Nieuwkoop 57-160
Nieuwe Tonge 200-319
Nieuw Markenburg 200-319
Noord-Holland 342-348
Nootdorp 30-137-162-233-301-316-330
Ockenburg 59-230-232
Oosterland 82-280-281
Oostvoorne 212
Oude Gooten 81-116-280
Oudenhoorn 78-79-277
Oude Tonge 200-319
Oudewater 184
Oud Mathenesse 107-199-226
Oud Strijen 116-258
Overmaas 60-78-81-83-199
Over Flakkee 319
Overschie 11-31-50-61-72-100-106-138-181-226-274-302-316
Papsou 74-97-99-218-276-307-325-336
Plate 84
Poeldijk 111-223-227-326-327-351
Poortland 11-68-70
Putten 60-318-319
Pijnacker 11-29-30-31-57-71-93-94-96-98-101-105-118-137-148-160-170-185-203-205-216-219-273287-301-341
Rockanje 79-279
Rotterdam 83-179-202-241-331
Rugge 200-318
Ruiven 96-98-205
Rijnsburg 111-219
Rijswijk 12-23-24-25-55-58-59-76-114-117-131-144-161-182-188-197-217-224-243-270-276-291299-300-305-315-317-328-329-335-338-341-342-344-345-350
Scharwoude 77
Scherpenisse 367
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Schie 106-117-122-145-149-150-163-227-238-306
Schiedam 5-51-73-96-107-108-124-125-126-139-160-181-211-212-226-234
Schieland 294
Schieveen 71-76-108-122-132-274-277-294
Schipluiden 25-57-74-93-94-95-101-141-187-195-217-227-276-304-314-316-340-343
Schoonderloo 127-297
Sommelsdijk 83-84
Spaland 128
Stompwijk 58
Strijen 14-83
Strijp 78-277
Tholen 84
Tedingerbroek 13-55-145-161-232-306-335
Tienhoven bij Schoonhoven 55
Vekhoek 81-279-280
Vlaardingen 16-29-30-57-72-94-96-98-99-100-124-139-179-181-184-186-258-259-275-288-297-302303-314-340-342-344-345
Vlaardinger-ambacht 57-109-334
Voorburg 12-13-18-23-26-54-161-183-205-232-236-259-260-269-291-330-334-336-346-351
Voorne 200
Voorschoten 58-59-145-161-188-236-306-315
Vosmaar 84-201
Vrouwenrecht in Overschie 31
Vrijenban 15-69-122-145-146-148-162-258-270-276-294-306-307-333-337-340-345
Wassenaar 59-114-171
Wateringen 20-27-75-110-143-161-197-198-223-236-260-289-299-305
Westenrijk 83-200-319
Woudharnas 77-131-224-225-277-299
’t Woudt 18-26-76-94-108-156-181-192-195-355
IJsselmonde 4
Zandambacht 142
Zeeland 84-201
Zevenhuizen 118-371
Zoetermeer 63
Zoeterwoude 145
Zouteveen 13-23-25-29-73-97-101-140-181-195-219-257-275-316
Zuidland 78-83-237-278-282
Zuid-Maasland 7-110-128-197-203

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.

Aalkeet 7-297
Achterweg 181
St. Annen straat 47
Bagijnhof 48
Berdijk in de parochie van De Lier 3
Beukelsdijk 3-250
Binnenpolder in Zuid-Maasland 7-128-129
Binnenwatersloot 64-177
Boomgaardstraat 181
Boterstraat 211
Braetsteeg 174
Brabantse Turfmarkt 239
Bredeweer 128
Breedsteeg 38
Broekpolder 132-259-297
Broekweg 228
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Buitenpolder in Zuid-Maasland 129
Buitenwatersloot 49-64-85-177
Buitenweg 192-193
Burgerdijkseweg 203
Burgerweg 130
Burgwal 176
Choorstraat 45
Commandeurspolder 197
Dam 211
Delfgauwse weg 70
Diefhoek 211
Dirk Langensteeg 103
Doelmarkt 166
Donincxvelt 112-290
Dorplaan 226
Dorppolder 196
Duifpolder 196
Dijkpolder 129-196
Dijkshoorn polder 151
Dijkshoornse watering 221
Foppenpolder 129
Foijenlaan 39-40
Gaag 227
Gaagweg 226-227
Ganse kade 195
Gasthuislaan 39-40-174-206-240
Geer 50-85-208
Geerweg 60-66-133-134-207
Giststeeg 173
Gravenland 125
Groeneveldse polder 196
Groeneweg 108-226
Groeneweg in Vlaardinger-ambacht 127
Gooistraat 234
Grote Hof van Delft 221-233
De Ham in Delft 39-173
Hargpolder 124-296
Heuijtersteeg 174
Hipolitusbuurt 41-166
Hoekpolder 224-299
Hogeweg in Loosduinen 113
Holierhoekse polder 17-127-140
Hooch te Pijnacker 137-194-301
Hoogstad polder 127
Hoogstraat 113
Horen 218
Jaap Gerritsz. steeg 42
Kathuizerslaantje 192
Katwijk te Pijnacker 32-171-172-180
Katwijker watering 172
Kerkstraat 234
Ketelweg 17-109
Claes Florisz. steeg 38
Klein Harnas 26
Klein Hof van Delft 222-234
Kleiweg 3-250
Coendersteeg 135
Koestraat 178-179-209
Cocxhoef 77
Commandeurspolder in Maasland 8
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Korenmarkt 41-174
Craaievest buiten Delft 55
Cralingerpolder in Maasland 8-55-109
Kreupelstraat 209
Cromstraat steeg 42
Kruijersbrug 41
Lombardstraat 179
De Lee in Pijnacker 11
Lierhand 217
Liethoel in Akkersdijk 6
Lootswatering 226
Maasdijk 197-228
Mariendijk 131
Markt in ’s-Gravenhage 235
Marktveld 43-85-175-176-208
Matdijk 319
Melklaan 224-225
Mient 21
Minnebroedersstraat 208
Moddersteeg 240
Molenlaan 221
Molensloot 230
Molenstraat 210
Molslaan 41-134-239
Molsteeg 64-85
Naaldwijkseweg 228
Nieuweland van ’s-Gravenzande 228
Nieuweland van Grijsoord 200
Nieuwlandseweg 228
Nieuwe Langendijk 43-176-206-207-208
Nieuwestraat 46
Nieuwkoop in Pijnacker 31-32-171
Nieuwlandse polder in Kethel 52-123-124-296
Noordeinde in Brielle 212
Noordeinde in Delft 103-134-176-177-178-336
Noordeinde in ’s-Gravenhage 236
Noordeinde in Pijnacker 71
Noord-Holland 333
Noordkade in Pijnacker 170-171
Noordland 227-228-327-348
Noordlandseweg 228
Noord Nieuweland 319
Oostabtspolder 302
Oostbuurt 234
Oosteinde 18-43-208-239
Oost Eskamp 114
Oostgaag 203
Opstal in Naaldwijk 11
Oude Broekpolder 132
Oude Delft 48-85-166-206
Oude Campspolder 130-298
Oudelaan 159
Oudeland van Grijsoord 200-319
Oude Langendijk 43-176
Oudendijk 142
Oude Nieuweland 182
Oude Zwet 230
Oud Mathenesse 126
Overgauw 147-170-233
Overgauwse watering 203
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Papensteeg 166
Pepersteeg 48-49-177
Perdijkseweg 196
Pieterstraat 41
Plaspoelpolder 188
Poldervaart 122
Pontemarkt 176-206
Pijnackerlaan 171
Quade Hondert morgen 195
Rijswijker broek 232
Rijswijkerhoekse polder 131-231
Schiedamse dijk 124
Schiedamseweg 123
Schoolsteeg 48
St. Sebastiaenssteeg 40
Sluipsteeg 47
Sluispolder in Maasland 8-129
Spertelweg 204
Spieringshoek 124
Spririncxe watering 232
Spui 179-211
Spuistraat 179
Staalduinen 228
Tuijaerts steeg 42
Uithof 131
St. Ursulenlaan 39
Varkens steeg 43
Veenstraat 235
Velckhoek Overmaas 22
Verwersdijk 44-175
Vierendeel 178
Vismarkt 46-108
Vlamingstraat 46-85-207
Vlieland in Pijnacker 171
Vliet 231-236
Vlietpolder te Monster 10-228
Vlietweg 231-232-233
Vlou 45
Voldergracht 45-175
Voorstraat 47-103
Voppenpolder in Maasland 8
Vrijheid van Vlaardingen 127
Vijfsluizen 94
Wadding 188
Wateringse weg 236
Watersloot 135-208
West-Abtspolder 125-296
Willem Heuijters steeg 42
Woudlaan 226
Wrai 227
Zieken 54
Zuidbuurt 128
Zuideinde 173
Zuidveen 235
Zusterlaan 103
Zwet 52-219-222-223-224-229-268
Zwetkade 132
Zijtwind 232

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

A 173
Aecker 47-121
Aeckeren Boom 239
St. Anthonisbrug 176-206
Bel 224-225
Bleekveld te Delfgauw 104
Bolwerk van Delft 99-135
Bonte Os 175
Borgersblok 170
Breede kamp 70
Bril 105
Buijsekamp 333
Burgkamp 229
Butterhuis 153
Bijl 223
Castillien 175
Draeck 68
Drie Croonen 147
Druif 178
Dubbelde Cruijs 150-157-158
Duifpolder 115
Duijsten land 180
Geest 9-255
Griecxe A 45
Gulden Arent 113
Gulden Berch 45
Haagpoort 47-99-114-134-163-165-240-337
Haan 164
Ham 103-122-177
Hammerlaan 188
Hand236t 163
Handtschoe 41
Heijnstkamp 229-230
Heulkamp 224
Hofstad d’Eenhoorn 17
Harten 183
Hoge brug 124
Hogewerf 200
Hooghe werff 9-112-290-335
Huis Spangen 139-181
Jan Geenen zaat 71-77
Jan Geijen zaat 71
Kackpoort 173
Calverweide 229
Kampveld 159
Carstamgen 230
Ketelpoort 96
Claeu te Delft 10
Cleijne Swarte lant 186
Clock 12
Cluijs 7-197-253-317
Koepoort 69-148
Corte Suicker 230
Cruijerbrug 174
Cruijscamp 191
Lage Paardenwei 223
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Lant van Beloften 178
Molen bij de Dirk Langensteeg 103
in Schiedam 212
Nobel 179
Nieuwe Tolbrug 23-132
Onderwater Lant 16
Oostpoort 118-119
Opstal 187-255
Os 21
Ossenhooft 68-89-206-239-322
Oijevaer 46
Papegaeij 192
Paradijs 113
Pater Noster 18
Pellicaen te Delft 22
Pieter Boonenhuis 50
Poulmarkt brug 178
Quade Acht Morgen 77
Rapenburch 73
Ring 113-193
Roos 154-155-175
Rooster 164
Rosenbos 223
Rotterdamse poort 39-59-104-121-135-212
Ruijterkamp 54
Sammersbrug 75
Schaeck 133
Schaepweide 231
Scheckan 12
Schouten Boomgaard 162
Schuilenburch 182
Seven Sterre 75
Sloetel 16
Spoer 49
Stalhuijs 157-158
Sterre 206
Swan 174
Theemsbrug 176
Trapmolen 104-137
Trechter 174
Truweel 153-159
Valck 103
Vleerkamp 231-232
Vlietkamp 229
Vijfsluizen 17
Waag te Rotterdam 242
Warregaren 178
Watermolen te Berkel 249-273-287
Kethel-noord 250-268-275-288-295-302
Nieuwland te ’s-Gravenzande 257
Noordland te ’s-Gravenzande 327
Pijnacker 256-273-287-301-316
Voorburg 232
Westabtspolder 251-268-275-288-295
Waterslootse poort 199-217-240
Wilde Weer 198
Wipmolen in de Hoekpolder 299-328
Zeven sterre 9
Zuidpoort 50-237
Zwan 24-41
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INSTELLINGEN

Arme fraters te Delft 337
Begijnhoff te ’s-Gravenzande 112
Bolwerk te Delft 154-167-240
Maassluis 218
Overschie 50
Convent ter Lee 182
van St. Aachten 2-11-51-73-75-79-81-122-148-209-249-333-336-353
St. Agnieten 15-103-119-200-239-287-341
St. Annen 52-66-210-268-337-361
St. Barbaren 38-107-136-173-213-243-294-343
Barnadieten te Warmond 342
Eemstein buiten Dordrecht 133
Egmond 230-334-338-340-342-343
St. Elisabeth te ’s-Gravenhage 235
St. Heronimus 209
Kathuizers buiten Delft 190-200-202-219-279-316-319-346-377
Kathuizers buiten Geertruidenberg 230-232
Kathuizers in Gent Vlaanderen 215
Kathuizers in Lier Brabant 215
Koningsveld 59-137-148-162-180-188-233-301-345-375-376
Kruisbroeders te Schiedam 4
Loosduinen 183
Nazaret te Leiden 127
Predicaren te ’s-Gravenhage 235
Regulieren te ’s-Gravenzande 14-228-242-327-331-347
Regulieren te Leiderdorp 347
Sion 196-221-243-326-348-378
St. Ursula 9-22-68-102-148-197-215-273-340-363
Domeinen van de koninklijke majesteit 60-99-169-213
Noord-Holland 61-95-185-216-242-342
Voorne 36-37
Grote Geesttiende 142
Heilige Geest van Delft 2-32-66-132-205-232-264-294-322
Maasland 196
Monster 333
Naaldwijk 335
Scheveningen 336
Heilige Geest Zusterhuis te Delft 209-339
Hoendergeld 336-341-351
Hof van Holland 21-28
Huis van Naaldwijk 344-345
St. Jacobs gasthuis in Brielle 212
Kapel in het Zuideinde 39
van Haarlem 335
Kapittel van ’s-Gravenhage 198
Naaldwijk 111-141
ter Tholen 84
Kerk van Koningsveld 173
Leiderdorp 346
Rijswijk 341
Schipluiden 343
St. Cornelis kapel 240
Leprosen van Rotterdam 349
Memorie van Koningsveld 173-310
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Nieuwe Kerk 165-175-208
Oude gasthuis 40-63-64-163-174-239-309
Oude Kerk te Delft 112-178-205
Oude Mannen te Delft 71-76-338
Oude Vrouwen te Delft 339
Pastoorshuis in Poortland 70
St. Pieters altaar te ’s-Gravenhage 335
Staten van Zeeland 83
Tienden hoogteblok 172
Katwijkerblok 172
Kerkblok 171
Leeblok 171
noordblok 170-171
zuidblok 170
Vleeshal te ’s-Gravenhage 236
Zuideindse gasthuis in Brielle 212

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Advocaat 382
Appelkoper 219
Bakker 29-40-160-164-177-210-239-262-311-322
Ballenmaker 237
Baljuw 130-200-298
Beeldensnijder 179
Begijn 351
Bezemmaker 103
Bleker 113-190-191-192-291
Bode 48-182
Boekprinter 48-193
Bontwerker 46
Bostelman 50
Bouman 46-128
Brouwer 10-12-21-43-46-47-48-49-96-103-105-119-121-133-134-137-138-149-150-153-157-159-161163-164-171-173-190-192-193-202-206-222-225-226-241-242-331-344
Brouwersknecht 39-40-44-207-209
Brouwster 122-224-225
Buurman 9-141-304
Conventuaal 222-377
Conventuale 118
Curator 262
Dekker 97-199-326
Doctor 90-170-335
Drapenier 44-213
Falie begijn 343
Gedeputeerde 27
Geprofeste zuster 11
Gorter 43
Goudsmid 70-174-205-219
Gravin 202
Harnasmaker 214
Heer van Benthuizen 24-261-312
Dorp 345-350
Kenenburg 338
Rijswijk 335-338-341-342-344-345-350
Heilige geestmeester 333
Hoemaker 113
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Hopkoper 206
Houtzager 212-323
Jonkvrouw 375-376
Jonkheer 154-156-167-194-230-316-329
Kapitein 46
Keersenmaker 166
Kaaskoper 91-98-284
Kammaker 179
Koopman 38-43-178-179-206-264
Koperslager 174
Korenkoper 41-49-76-119-121-174-175-200
Koster 182
Kousenmaker 104
Kramer 41-42
Kruidenier 46-166
Kuiper 39-40-137-164-165-173-174-186-200-239-243-301-318-331
Lakenkoopster 175
Lakenkoper 22-65
Landman 233-330
Leproosmeester 349
Linnenwever 238
Lijndraaier 50-54-119
Mandenmaker 48-65-133-176-177-210-311
Mater 63-353-361-367-369-370
Messenmaker 45
Mestraper 207
Metselaar 39-70-177-238
Molenaar 39-49-64-69-70-121-147-154-159-165-178-191-199-206-212-238
Noordlander 145-182-312
Olieslager 39-47-62-166-264
Onderschout 188
Ontvanger 200
Organist 88
Pannenbakker 173
Pasteibakker 113
Pater 370
Pensionaris 106-165-173
Pondgaarder 5-70-143-224-251-252
Portier 337
Pottenbakker 50
Priester 65-180
Priorin 376
Procurator 377
Procuratricx 361
Raadsheer 113
Rekenmeester 343
Rentmeester 112-327-331-334-335-336-337-338-340-342-343-344-345-347
Ridder 338
Rietdekker 207
Scheemaker 45
Scheepmaker 39-42-46-50-64-157-239-330
Schilder 166
Schipper 179
Schoenlapper 40-159
Schoenmaker 85-178-190-191-211-272-282-311-323
Schrijnwerker 173-239
Schuitvoerder 96
Schout 17-127-160-162-223-297
Secretaris 108-114-291
Smid 4-43-52-125-148-164-165-251-265-269-295-309
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Snijder 41-55-123-176-239-269-331
Stierman 186
Stoeldraaier 38
Stoelmaker 38
Supprior 378
Tapper 41-164
Timmerman 25-40-50-60-61-66-165-208-262
Tingieter 43-265
Tijnsheer 344-347
Verwer 44-48-177-311
Vleeshouwer 55-85-144-151-175-307
Vletter 173
Vrouwe van Benthuizen 204
Wagenaar 11-149
Wagenmaker 200-319
Warmoesman 238
Waterlander 115-118-139-193-302
Wever 185
Wielmaker 141-165-167-304
Wijnkoper 184-313
Zadelmaker 235
Zangmeester 178-179
Zeilmaker 41-264
Zuivelkoper 194
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