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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.
Copije.
Alsoo bij die van de reekeningen des graeffelicheijts van Hollandt vastgestelt ende geresolveert is dat
generalijck alle geestelijcke benefitien staende tot collatie vande graeffelicheijt van Hollandt ende voor
desen van tijt tot tijt op d’een ende d’ander tot vorderinge van studien geconfereert wederomme ten
eersten sonder onderscheijt van persoonen souden werden innegetrocken ende geappliceert aende
domeijnen ende dat oversulx noodich is dat een vertrout persoon totten ontfangh ende administratie
van deselve geestelijcke innegetrocken ende noch inne te trecken benefitien werde gestelt ende
gecommitteert. Soe ist dat die vande reekening voornt omme de goede kennisse die zij zijn hebbende
vanden persoon ende goede comportementen van Cornelis Buijs griffier deser Camer, denselven
onthouden, gestelt ende gecommitteert hebben, onthouden, stellen ende committeren bij desen totten
ontfangh ende administratie van alle prebenden, vicarijen ende geestelijcke benefitien, staende tot
collatie vande graeffelicheijt van Hollant, hem gevende volcomen last, macht ende ordre, omme daer
inne den graeffelicheijts recht ende gerechticheijt, voor zoo veel in hem is, voor te staen ende
desenderen. Ende generalijck dienaengaende alles te doen, dat noopende de voorsz. administratie
noodich wesen, off vereijscht zoude mogen werden. Des wert den voorn. griffier Buijs gehouden alle
jaeren off anders allen tijden des vermaent zijnde vander voorsz. sijnen ontfangh ende administratie te
doen goede deuchdelijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua. Ende dat alles op soodanige tractement
off wedden als anders het voorsz. bewint voor deser gehadt hebbende daervoor hebben genooten, off
anders soodanich men dat ja redelicheijt zal bevinden te behooren. Ende heeft den voorsz. griffier Buijs
op huijden bij den eedt opt aenvangen van zijn bedieninge als griffier gedaen, belooft sich int gunt
voorsz. is in alle neersticheijt ende getrouwicheijt te sullen quijten. Ende sal desen geduijren tot
kennelijck wederseggen. Gedaen ten burele vanden Camere vande Reeckeningen inden Hage den 11e
september anno 1600 vijer ende vijftich. Onder t’zegel der voorsz. Camere opt spatum van desen
gedruct. Onderstont Mij jegenwoordich ende was ondertekent C. Camerlju.
Accordeert met de originele commissie. Bij mij C. Camerliu.
Folio 1.
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Cornelis Buijs griffier van de
Reekeningen der domeijnen van de heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, als bij de eerste
ende ander raden ende meesters vande reeckeninge voornt gecommitteert totten ontfangh vande
geestelijcke benefitien, staende tot collatie vande graeffelicheijt van Hollandt, achtervolgens de
commissie hem daer aff verleent den 11 e september des jaers 1600 vijer ende vijftich, hijer vooren
geregistreert. Innegaende dese reekeninge met den jaer 1600 vijer ende vijftich ende daer ontrent (als
wanneer men in het werck heeft beginnen te stellen het intrecken vande geestelijcken benefitien, hijer
bevooren bij dheeren van de Reekeninge voornt. inder tijt op d’een ende d’ander tot vorderinge van
studien ende anderssints geconfereert volgens de resolutien daer op ter Camere van tijt tot tijt genomen
ende eijndigende metten uijtgangh vanden jaere 1600 negen ende vijftich. Gestelt in ponden van 40
grooten, schellingen ende penningen naer advenant.
Ontfangh.
Kanttekening: 1e vicarie.

Eerst belangende de incomsten van seeckere vicarije gefundeert opt Vrouwen altaer tot
Voorschooten, gestaen hebbende tot collatie vanden heere van Wassenaer.
Folio 2.
Hijer toe hebben gespecteert volgens de eerste ende latest reekeninge Mr. Johans Sigti gewesen
administreur vande voorsz. geestelijcke benefietien, beginnen metten jaren 1500 sessentnegentich
ende eijndigende anno 1600 vijer folio 1 tot 3 verso incluijs.
Eerst vijer mergen weijlandt leggende aende Papenwegh.
Noch een halff mergen geestlandt gelegen bij de Mient, bewesten de coorenmoolen tot Voorschoten.
Noch acht mergen landts gelegen in Wateringervelt, gemeen met St. Joris gasthuijs tot Delft ende
d’erffgenamen van Willem Jan Aemsz. in een weer van sesthien mergen.
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Noch drie mergen gelegen bewesten de voorsz. sesthien mergen.
Een opstal van vijfthien stuijvers sjaers, staende op het huijs van Aelbert Dircxz. weduwe tot
Voorschoten.
Noch een opstal van een stuijver thien deniers, staende op het huijs van Adriaen Eeuwoutsz. tot
Voorschoten.
Noch een opstal van een stuijver ses deniers, staende op Damen huijs aende noortzijde vande kerck,
betaelt geweest zijnde bijden heijlige geest tot Voorschooten voornt.
Folio 3.
In den Haghe.
Een opstal van vijfthien stuijvers sjaers, staende op het huijs vande weduwe van Gerrit Gerritssen smith
int Noorteijnde, belent noort Dirck Jansz., zuijt Cornelis Pieterssen schrijnwercker.
Noch een opstal van vijfthien stuivers sjaers op het huijs ende erve van Dirck Janssen gelegen alsvoren,
belent noort Clais Janssen Poel, suijd de weduwe van Gerrit Gerritssen.
Noch een opstal van drie stuijvers op het huijs ende erve van Melchior Bartholomeussen staende
alsvooren, belent noort Jan Schram, suijd Gillis Mathijssen.
Noch een opstal van ses stuijvers op het huijs van Otto Steensel gelegen alsvooren, belent noort Jan
Pieterssen wielmaecker, suijd Cornelis van Wijngaerden.
Noch een opstal van vijfthien stuijvers op het huijs van Cornelis Pieterssen schrijnwerker staende
alsvooren, belent noort Gerrit Gerritssen, suijd Jan Pieterssen wielmaecker.
Noch een opstal van seecker huijs int Noorteijnde dat verduijstert was.
Folio 4.
Sijnde alle de voorsz. percheelen van landen ende renties opden lesten november 1600 twee bij dese
Camere geconsereert op Johan Sigti als blijct bij het register vande vicarijen ende prebenden, staende
tot collatie vande graeffelicheijt van Hollandt folio (niet verder ingevuld).
Opden 12e januarij 1600 vijff ende vijftich heeft den rendant sich vervoucht bijden voorn. Johan Sigti
iegenwoordich out burgermeester van s’Gravenhage ende den selven bekent gemaect dat de heeren
vande Reekeningen geresolveert hadden, generalijck alle vicarijen voor desen bij haer Ed. Mo. op d’een
ende d’ander geconfereert, inne te trecken ende te afpliceren aende (d’omeg..en?) ende vervolgens
versocht dat hij van alle de parthijen hijer vooren geroert weder affstant zoude willen doen. Daer op
den voorn. Sigti den rendant tegemoet gevoert heeft dat hij noijt meer van alle de parthijen hijer vooren
geroert hadde comen vinden off machtich werden, dan de acht mergen landts in Wateringen hijer
vooren gespecificeert. Ende dat hij deselve acht mergen weder al ontrent de veertich jaeren was quijt
geweest, als daer aff op seeckere acte vanden heeren Staten van Hollant ende Westvrieslandt daerbij
den heere van Duvenvoirde alle vicarijen in Voorschoten waeren geaccordeert, mede affstant
hebbende moeten doen, mits alleen daer voor genijetende acht off negen hondert guldens off daer
ontrent sonder nochtans de voorsz. acte jegenwoordich te konnen vinden. All het welcke den rendant
aen mijnen heeren deser Camere hebbende geresereert. Is aldaer goetgevonden dese saecke
provisionelijck hijer bij te laeten, alsoo de voorsz. vicarije in allen gevalle eijgentlijck specteren soude
ter collatie vande heeren van Wassenaer. Twelck daeromme alhijer dient pro memorie.
1e somma niet.
Folio 5.
Kanttekening: 2e vicarie.

Anderen ontfangh van het innekomen van seeckere vicarije gefundeert op St. Nicolaes altaer
inde kercke tot Voorburgh mede gestaen hebbende ter collatie vande heere van Wassenaer
ende voor desen bij mijn heeren vande Reeckeningen geconfereert op Anthonis van Mierop.
Edoch volgens de generael resolutie van haer Ed. Mo. mede innegetrocken metten aenvangh
vanden jaere 1600 sessentvijftich. Tot welcken tijt toe goetgevonden is het innekomen vande
selve vicarij aende erffgenamen van wijlen dheere reeckenmeeester Nierop te laeten genijeten.
Folio 6.
Dienvolgens is bijden rendant ontfangen van Crijn Cornelissen woonende inden banne van
Voorschoten voor huijre van ontrent vijff mergen weijlandts gelegen bij Schaeckenbosch, streckende
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van de Veenwegh tot de Noortwateringe ende voorts van de Noortwateringe tot een stuck geestlandt
daer van Jan Pieterssen een gedeelte competeert, de somme van vijff ende tsestich ponden boven de
toepacht van een halff vercken, genomen op zeven ponden thien schellingen daer voor deselve landen
bijde heere reeckenmeester Mierop voorn. voor eenen tijt van vijff jaeren, innegaende Kersmisse 1600
drie ende vijftich waeren verhuijrt, volgens de huijrcedulle hijer nevens overgelevert sijnde, dit jaer
verscheenen Kersmis des jaers 1600 sessenvijftich. Dus hijer met de £ 7-10-00 voor het halff vercken
tot toepacht in ontfange £ 72-10-00.
Item ontfangen tjaer verschenen Kersmis 1657 met den voorsz. toepacht genomen alsvooren, ter
voorsz. somme van £ 72-10-00.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1658, zijnde her laetste jaer vande gemaecte huijre bij tijde vande
heere Mierop saliger, gelijcke £ 72-10-00.
Noch ontfangen van den selven Crijn Cornelisz. de somme van tnegentich ponden te 40 grooten tpont.
Daer vooren hem deselve vijff mergen ten burele deser Camere voor eenen tijt van vijff jaeren verhuijrt
zijn, ingaende Kersmis 1600 acgt ende vijftich volgens de huijrcedulle hijer nevens verthoont. Sijnde dit
eerste vijffde jaer, verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich tijde deser reeckening £ 20.
Folio 7.
Erffpacht tot de voorsz. vicarij behoorende.
Ontfangen Van Leendert Cornelisz. Hos ende Jan Pieterssen Noortveen in Veur, elx voor een vijerde
paert, mitsgaders van Lijsbet Jans weduwe van Pieter Evertsz. in sijn leven schout aende
Leijtschendam woonende aldaer, voor de helft ende sulcx tesamen de somme van sestthien ponden
sestthien schellingen munte voornt, over ende in voldoeninge van een jaer erffpacht op negen mergen
landts, gelegen aende Sijdwint aende Leijtsendam voornt, streckende uijt de Vliet tot aende heerewegh
toe, verscheenen Kersmis 1600 ses ende vijftich. Dus hijer £ 16-16-00.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1600 seven ende vijftich gelijcke £ 16-16-00.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1600 acht ende vijftich gelijcke £ 16-16-00.
Folio 8.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich gelijcke £ 16-16-00.
2e somma £ 374-14-00.
Kanttekening: 3e vicarie.

Anderen ontfangh van eene vicarije gefundeert opt Vrouwen altaer inde kerck tot Wateringe,
voor de oorlogen gestaen hebbende tot collatie van de grave van Arenberge als heere van
Naeldwijck, genaemt de Booterproeven
Kanttekening: 3e vicarie.

Van vijff ende dertich mergen lants gelegen inden ambachte vant Wout bijde Lijer, placht jaerlijcx voor
boterproeven ontfangen te worden de somme van vijff ende seventich ponden te 40 grooten tpont.
Van wegen d’halve mergen lants mede gelegen opt Wout bijde Lijer placht jaerlijcx mede ter dijer
saecker ontfangen te werden achtien ponden achtien schellingen munte voornoemt.
Folio 9.
Van noch vijff margen landts gelegen als vooren placht jaerlijcx mede voor Booterproeven ontfangen
te werden thien ponden acht penningen munte voornt.
De voorsz. vicarije is nevens noch twee andere vicarijen comende hijer nae folijs 12 ende 14, bij de Ed.
Mo. heeren vande Reekeninge geconfereert geweest, eerst op Mr. Frederick Riccen ende naderhant
op Mr Franco Riccen sijnen soon die metten jaere 1600 vier ende veertich incluijs daer aff weder
affstaent heeft gedaen.
Waer naer de opcompsten vande selve vicarije nevens de voor geroerde twee andre vicarijen opde
voorsz. Riccens geconfereert ontfangen zijn bij Willem Canter op voorgaende authorisatie vande
voorsz. Mr. Frederick Riccen. Te weten voorde jaeren 1600 vijff ende veertich ses ende veertich, seven
ende acht en veertich, welcken Canter nae lange aenmaningen eijntelijck daer aff ter Camere
reeckening gedaen hebbende, hij bijde selve schuldich gebleven is de somme van van negen hondert
vijer ende tseventich ponden thien schellingen negen deniers als blijct bijde selve reeckeninge hijer
nevens overgelevert, die alhijer in ontfangh gebracht worden. Dus hijer £ 974-10-09.
Folio 10.
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Ende alsoo de collatie vande voorsz. vicarije voorde oorlogen hadde gestaen ter dispositien vande
heere grave van Arenbergen, soe heeft zijn excellentie nae het maeken van het tractaet van eeuwige
vreede met den coninck van Spangien de voorsz. vicarije nevens de vicarije comende hijer nae folio 12
gegeven ende geconfereert aen Cornelis Canter soone vanden voorn. Willem Canter, als blijct bij de
acte van collatie daer aff sijnde in date den thienden october 1600 acht ende vijftich. Hijer nevens bij
copije autenticq overgelevert. Sulcx dat vande voorsz. vicarije in het toecomende nijet meer te
ontfangen is. Twelck alhijer dient voor memorie.
3e somma £ 974-10-09.
Folio 11.
Kanttekening: 4e vicarie.

Anderen ontfangh van landen behoorende tot eene vicarije gefundeert opt Cruijs altaer inde
Oude Kercken tot Delft, gestaen hebbende tot collatie vanden grave van Arenberge.
Hijer toe hebben gespecteert eerst thien mergen landts gelegen in Schieveen.
Item noch seven mergen vijer hont landts leggende in twee parthijen in Suijt Maeslant.
Ende lestelijck noch vijff ende een halff mergen leggende mede aldaer.
Welcke vicarije op den 25e martij 1600 drie bij mijn heeren vande reeckeninge geconfereert sijnde op
Chrispijn van Mierop soone van wijlen dheere reeckenmeester Mierop is naderhant de selve vicarije
geduijrende den tressues bijden grave van Arenberge geconfereert op Hendrick van Rhijn neve wijlen
den heer advocaet Oldenbarnevelt saliger als breeder te zijen is inde eerste reekeninge Jacobs van
Nierop van desen ontfange folio 13 ende 23 verso et seq(ester?). Idem alhier memorie.
4e somme niet.
Folio 12.
Kanttekening: 5e vicarie.

Anderen ontfangh van eene vicarije gefundeert op het Cruijs altaer inde Oude Kercke tot Delft,
staende tot collatie vanden grave van Arenberge.
Hijer toe specteren eerst twee mergen landts gelegen in Suijd Maeslandt, gemeen met 18 mergen als
breeder tesien is inde voorsz. eerste reeckenige Mrs. Jacob van Mierop folio 13 verso.
Ende dan noch vijer mergen landts gelegen in Noortlant buijten sGravesande gemeen met derthien
mergen.
Dese vicarije is nevens twee andere vicarijen comende hijer vooren folio 8 verso ende hijer nae folio
14, mede bij mijn heeren vande reekening geconfereert geweest, eerst op Mr. Frederick Riccen ende
naderhant op Mr. Franco Riccen sijnen soonen die metten jare 1644 daer aff weder affstant heeft
gedaen.
Waer naede opcomsten vande selve vicarije nevens de twee andere vicarijen hijer vooren aengewesen
heeft blijven ontfangen Willem Canter voorde jaeren 1600 vijff ende veertich sessen veertich, seven
ende achten veertich, waer aff hij eijntelijck ter Camere reekening gedaen hebbende in bijde selve
schuldich gebleven is somme van £ 974-10-09 die bijden rendant hijer vooren folio 10 werden
verantwoort. Idem alhijer memorie.
Folio 13.
Ende alsoo de collatie vande voorsz. vicarije voor het oorloge mede heeft gestaen aende heere grave
van Arenberge. Soo heeft zijn excellentie nae het maeken van het tractaet van vreede met den coninck
van Spangien de voorsz. vicarije nevens de twee vicarijen hijer vooren geroert, mede gegeven ende
geconfereert op Cornelis Canter soone vanden voorn. Willem Canter, als blijct bijde copie vande acte
van collatie daeraff hijer vooren folio 10 overgelevert. Dus hijer memorie.
5e somma niet.
Folio 14.
Kanttekening: 6e vicarie.

Anderen ontfangh van seeckere vijff mergen lants gelegen inden Dijckpolder van Maeslant,
eertijts verhuijrt bij eenen Adriaen de Vlamingh canoninck sonder dat men weten kan tot wat
vicarije de selve zijn specterende.
De voorsz. vijff mergen lants gelegen alsvooren, zijn bij mijn heeren vande reekeningen nevens de
vicarijen staende tot collatie vanden heere grave van Arenberge, comende hijer vooren folijs 12 et 14
mede geconfereert op den meergenoemde Mr. Frederik Riccen naderhant op Mr. Franco Riccen sijnen
soone die metten jaere 1600 vijer ende veertich incluijs, daer aff weder affstant heeft gedaen gelijck
hijer vooren folio 9 breeder wert genarreert.
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Waer nae de opcomste vande selve vicarije nevens de voorgevoerde twee andre vicarijen staende tot
collatie vanden Hoove gemelden heer grave van Arenberge heeft blijven ontfangen den voorgenoemde
Willem Canter voorden jaeren 1600 vijff ende veertich, ses, seven ende achte ende veertich ende in
spetie van dese vicarije mede de jaeren verscheenen Kersmis 1600 negen ende veertich, vijftich, een
ende vijftich, twee ende vijftich ende 1600 drie ende vijftich. Van allen twelcke den voorn. Canter nae
lange aenmaninge eijntelijck ter (...re) reekeninge gedaen hebbende, is bijde selve schuldich gebleven
de somme van £ 974-10-09 die bijden rendant hijer vooren folio 10 werden verantwoort. Idem alhijer
memorie.
Folio 15.
Ende alhoewel den voorn. Canter aen mijn heeren vande Reekeningen lange aengehouden hadde dat
de voornoemde vicarije mede op sijnen soone Willem Canter soude mogen worden geconfereert,
gelijck den hoochgemelden heere grave de twee andere vicarijen die nevens dese aende voorn.
Riccens waeren geconfereert geweest hem alreede hadde gegeven. Is hem sulx affgeslaegen ende
geresolveert de inkomsten van dese vicarije ten behouve vande graeffelicheijt te behouden.
Dienvolgende is bijden rendant ontfangen vande weduwe van Pieter Vrancken van Adrichem de somme
van vijer ende tsestich ponden munte voornt. Daer vooren de selve bijden voorn. Canter aen haer
waeren verhuijrt, verscheenen Kersmis 1600 vijer ende vijftich. Dus £ 64.
Folio 16.
Waer nae dselve landen weder verhuijrt zijnde bij mijn heeren vande Reekeningen aende selve weduwe
voor vijff jaeren, innegaende Kersmis 1600 vijer ende vijftich voor acht ponden vrij gelt jaerlijcx. Is bijden
rendant ontfangen voor het 1e vijffde jaer, verschenen Kersmis 1600 vijff ende vijftich de somme van £
68.
Item voort tweede vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 sessenvijftich, gelijcke £ 68.
Item voort derde vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 seven ende vijftich, gelijcke £ 68.
Item voort vijerde vijffde jaer, verscheenen Kersmis 1600 acht ende veertich, gelijcke £ 68.
Item voort laetste vijffde jaer, verscheenen Kersmis 1600 negen ende veertich, gelijcke £ 68.
6e somma £ 404.
Folio 17.
Kanttekening: 7e vicarije.

Anderen ontfangh van seekere renten off erffpachten behoorende tot seekere vijcarije
gefundeert inde Nieuwe Kercke tot Delft op St. Jacobs altaer aldaer, daer van eertijts Mr. Jacob
Burgersz. pastoir van Bleijswijck possesseur is geweest, staende tot collatie vande
graeffelicheijt voor desen bij mijn heeren vande Reekeninge neffens de volgende vicarije
geconsereert op Hugo van Mierop, als breeder genarreert wert inde voorsz. eerste reekeninge
Mrs. Jacob van Mierop folio 23. Edoch volgens de resolutie van haer edele mogende
ingetrocken op Kersmis des jaers 1600 vijff ende vijftich. Tot welcken tijt toe goetgevonden is
het innekomen vande selve vicarije aende erffgenamen vanden voorn. heer reekenmeester
Mierop te laeten.
Ontfangen van Maertgen Pieters weduwe van Dirck Adriaensz. Cruijck woonende tot Crooswijck bij
Rotterdam, de somme van sessentwintich ponden vijff schellingen te 40 grooten tpont over een jaer
erffpacht op thien mergen landts, gelegen in Spiegelnesse inden ambachte van Hillegaertsberge voor
desen gepossideert bij Jan Leendertsz. Besemer tot Rotterdam ende jegenwoordigh de voorsz.
weduwe toebehoorende, verscheenen het voorsz. jaer erffpacht Kersmisse des jaers 1600 sessen
vijftich. Dus hijer £ 26-05-00.
Folio 18.
Item voor het jaer erffpacht verscheenen Kersmisse 1600 seven ende vijftich, gelijcke somme van £
26-05-00.
Item voor het jaer erffpacht verscheenen Kersmis 1600 acht ende vijftich, gelijcke somme van £ 26-0500.
Item voor het jaer erffpacht verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich, gelijcke £ 26-05-00.
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Ontfangen van Cornelis van der Duijn woonende tot Crooswijck bij Rotterdam de somme van ses
ponden vijfthien schellingen over een jaer erffpacht op drie mergen landts gelegen inden ambachte van
Hillegertsberge inde polder van Spiegelnesse, voor desen in erffpacht uijtgegeven aen Maerten
Vranckensz. alias Ruiter van Overschie als bij de brieven daer van wesende, staende geregistreerrt int
3e geluwe register folio 215 verso. De welcke naderhandt sijn gepossideert geweest bij Adriaen
Pieterssen in Spiegelnesse, jegenwoordigh de voorsz. Cornelis van der Duijn toebehoorende, als hijer
van breeder genarreert wert inde voorsz. eerste reekeninge Mrs. Jacob van Mierop folio 24 et ultra,
verscheenen het voorsz. jaer op Valckenburger marct 1600 sessenvijftich. Dus hijer £ 6-15-00.
Folio 19.
Item voor het jaer erffpacht verscheenen Valckenburger marct 1600 seven ende vijftich, gelijcke £ 615-00.
Item voor het jaer erffpacht verscheenen Valckenburger marct 1600 acht ende vijftich, gelijcke £ 6-1500.
Item noch over het jaer verschenen Valckenburger marct 1600 negen ende vijftich, gelijcke £ 6-15-00.
7e somma £ 132.
Folio 20.
Kanttekening: 8e vicarie.

Anderen ontfangh van een vicarije gefundeert op het Cruijs altaer inde kercke van Noortwijck,
staende tot collatie van de graeffelicheijt voor desen mede nevens de laest voorgaende vicarie
geconsereert op Hugo van Mierop als blijct bijde voorsz. eerste reekening Mrs. Jacobs van
Mierop folio 23 verso. Edoch volgens de resolutie van haer edele mogende mede
innegetrocken op Kersmis des jaers 1600 vijff ende vijftich. Tot welcken tijt toe
goetgevonden is het innekomen van deselve vicarije aende erffgenamen van des
voorn. heere reekenmeester Mierop te laeten.
Hijer toe behooren als volgens de voorsz. eerste reekeninge Mrs. Jacobs van Mierop folio 26 et ultra,
eerst acht mergen landts gelegen in Rijswijckerhoeck bijde Hoochcamer die bij den voorgemelden
heere reekenmeester Mierop laestelijck verhuijrt waeren aen de weduwe van Mees Jansz. Witteman
voor vijff jaeren, innegegaen sijnde op Valckenburger marct 1652 voor tachtich ponden munte voornt
vrij gelt, als blijct bijde huijrcedulle, hijer nevens overgelevert. Ende alsoo de voorsz. erffgenamen
hebben ontfangen conform de voorgevoerde resolutie de jaeren van 1653, ‘54 ende 55. Soo heeft den
rendant voorde eerste reijse ontfangen het vijerde vijffde jaer vande voorsz. gemaecte huijre,
verschenen Valckenburger marct 1600 sessenvijftich, ter somme van £ 80.
Folio 21.
Item noch voort laeste vijffde jaer, verscheenen Valckenburgermarct 1600 seven ende vijftich, ter
somme van £ 80.
Waer naer de voorsz. partije weder bij mijn heeren deser Camere verhuijrt is aen Engel Pancrasz.
woonende op de wooninge van jonkheer Kien, voor den tijt van vijff jaeren innegaende Valckenburger
marct 1600 seven ende vijftich voor de somme van hondert ponden munte voornt. vrij gelt, volgens de
huijrcedulle mede bijde (aenens?) overgelevert. Ende comt mits dien alhijer voort 1 e vijffde jaer
verscheenen Valckenburger marct 1600 achtendevijftich, de somme van £ 100.
Item voor tweede vijffde jaer verscheenen Valckenburger marct 1600 negen ende vijftich, gelijcke £
100.
Folio 22.
Hijer toe behooren noch vijer hondt landts gelegen tot Noortwijck die bijde voorsz. heere reekenmeester
Mierop zaliger verhuijrt waeren aen Cornelis Segerssen in Voorhout voor seven ponden vrij gelt jaerlijx
volgens de oude huijrcedulle den rendant ter hande gestelt. Welcke huijre totten jaere 1600 vijff ende
vijftich incluijs bijde erffgenamen vanden voorn. heer reeckenmeester Mierop mede is ontfangen. Ende
heeft den rendant dienvolgens voorde eerste reijse ontfangen vanden voorn. Seger Cornelissen de
somme van seven ponden over het jaer huijre vande voorn. vijer honden landts, verscheenen
Valckenburgermarct 1600 sessenvijftich. Dus £ 7.
Item voort jaer verscheenen Valckenburgermarct 1600 seven ende vijftich, gelijcke £ 7.
Item voort jaer verscheenen Valckenburgermarct 1600 achtendevijftich gelijcke £ 7.
Item voort jaer verscheenen Valckenburgermarct 1600 negenendevijftich, gelijcke somme van £ 7.
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Folio 23
Lestelijck hoort noch tot de voorsz. vicarije ontrent derthien honden landts gelegen inden banne van
Offem die bijden voorn. heere reeckenmeester Mierop lestelijck verhuijrt waeren aen Willem Michielsz.
van Bronsgeest woonende tot Noortwijck voor een kinneken boters jaerlijx, volgens doude huijrcedulle,
den rendant ter hande gestelt. Zijnde oock de voorsz. boter totten jare 1600 vijffendevijftich incluijs bijde
erffgenamen vanden voorn. heere rekenmeester Mierop saliger genoten. Den rendant heeft vervolgens
omme de jaeren 1656, ’57 ende 1600 acht ende vijftich ontrent den voorn. Willem Michielssen veele
debvorien aengewent, edoch heeft daeraff nijets connen bekomen.
Naderhandt zijn de voorsz. derthien honden landts op de 7e augusti 1600 negen ende vijftich alhijer ter
Camere verhuijrt aen Engel Willemsz. van Bronsgeest voor eenen tijt van seven achter een volgende
jaeren, ingaende Kersmis 1600 achtendevijftich voor de somme van dertich ponden te 40 groten tpont
vrij gelt, mits betaelende daerenboven de achterstallige huijre vande voorn. Willem Michielsse
(genomen op vijff en tseventich ponden) in twee termijnen, deene helfte Kersmis 1600 negen ende
vijftig nevens het eerste jaer deser huijre ende de wederhelft kersmis 1600 thestich volgens de
huijrcedulle daer aff wesende ende hijer nevens overgelevert. Comt mitsdien alhijer voor teerste
sevende jaer huijre, verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich. De somme van £ 30.
Folio 24.
Noch comt alhijer in ontfangh de somme van seven ende dertich ponden thien schellingen ende de
eene helft vant achterwesen vanden voorn. Willem Michielsz. £ 37.
8e somma £ 455-10-00.
Folio 25.
Kanttekening: 9e vicarie.

Anderen ontfangh van seekere vicarije gefundeert op St. Catharijnen altaer inde parochie
kercke tot Alckmaer daer van voor desen possesseur is geweest Willem Vinck Dammasz.
Tot dese vicarije behoort eerst ontrent achtdhalve mergen lants gelegen inden banne van Graft
dewelcke bij mijn heeren vande reekeninge opden 28 e januarij 1605 als blijct bij het eerste register
vande prebenden, vicarien etc., staende tot collatie vande graeffelicheijt van Hollant folio 26 inde
erffpacht ende op erffpachts recht uijtgegeven zijn aende voorn. Willem de Vinck Dammassen sijnen
erven ende nacomelingen, mits nae zijn overlijden bij sijne erffgenamen betaelt wordende hondert
twintich ponden munte voornt. Waer nae den voorn. Willem de Vinck Dammassen deser werelt
overleden wesende ende dienvolgende eenige jaeren aende graeffelicheijt betaelt zijnde den
voornoemden jaerlijxschen erfpacht van £ 120 als blijct bij de tweede ongesloten reekeninge Mrs. Jacob
van Nierop voornt. folio 13 et ultra. Is naderhant het innecomen vanden selven erffpacht met de huijre
vande vijerdhalff mergen lants hijer naevolgende mede geconsereert op Sophia Wevericx tot
voorderinge van studien van haeren soone Philips Weverinx.
Folio 26.
Ende alsoo mijn heeren vande Reeckeninge goetgevonden hebben dat dese vicarije mede nevens
andere zoude werden innegetrocken, soo is daer aff notificatie gedaen aenden voorn. Philips Weverinx
die eijntelijck nae eenige oppositien daeraff affstant heeft gedaen mett het uijtgaen vanden jaere drie
ende vijftich.
Ende is dienvolgens voorde eerste reijse bijden rendant ontfangen van Asseurus de Crequij getrout
met een dochters dochter vande voorn. Willem de Vinck Dammassen als jegenwoordich possesseur
van de voorn. landen in Graft de somme van hondert twintich ponden munte voornt voor het jaer
erffpacht verscheenen Kersmis 1600 vijer ende vijftich. Dus hijer £ 120.
Ende alsoo mij heeren vande reekeninge tegemoet sagen ende oock bericht wierden dat bij bedijckinge
vande Ackersloter meer de voorn. landen ongelijck meerder in waerdije souden opsteijgeren. Soo is
opden 12e septembrij 1600 vijer ende vijftich goetgevonden vanden voorn. Asseurus de Crequi aff te
coopen de boeterschap van de voorn. achtdhalve mergen boven de voorsz. jaerlijcxe erffpacht van £
120 jaerlijx die de graeffelicheijt daer op spreeckende hadde. Mits daer vooren aen hem Crequi
betaelende de somme van eens negen hondert ponden te 40 grooten tpont. Als int breeder blijct bij het
accoort daer van wesende, staende geregistreert int 16 e boek vande appoinctementen ter Camere
vande Reekeninge berustende folio 139 verso. Ende alsoe deselve negen hondert ponden bijden
rendant aen den voorn. Crequi betaelt sijn, gelijck nae folio 87 in uijtgeeff blijct. Soo is de graeffelicheijt
dienvolgens weder absoluijt meester ende eijgenaer vande voorn. achtdhalve mergen landts. Twelck
alhijer dient pro memorie.
Folio 27.
Waer nae de voorsz. landen gedistingueert als volgt.
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Namelijck de suijder ende noorder vlannings groot tesamen ontrent sesendertich achelen off ijder apart
achtien achelen.
Folio 28.
Item de helft vant clocke lant groot ontrent ses achelen.
Item Truijeven groot ontrent derthien achelen. alle gelegen inde Beert inde banne van Graft.
Item noch twee stucken inde oorde opde noortcant vande meer groot te samen ontrent vijff ende
twintich achelen voor de eerste reijse alhijer ter Camere verhuijrt zijn voor een tijt van een jaer alleenlijck
ingaende Kersmis 1600 vijer ende vijftich, aen Cornelis Jansz. Bruijn voor de somme van hondert vijff
ende twintich ponden munte voornt vrij gelts, volgens de huijrcedulle daer aff overgelevert. Welcke
somme alhijer in ontfang gebracht worden voor het jaer verscheenen Kersmis 1600 vijff ende vijftich £
125.
Comt noch alhijer voort jaer verscheenen Kersmis 1600 ses en vijftich de somme van hondert twaelff
ponden munte voornt, daer voor de voorsz. landen voor den tijt van twee jaeren aen Pieter Gerritssen
metselaer jaerlijx verhuijrt zijn, volgens de huijrcedulle hijer aen dus overgelevert £ 112.
Folio 29.
Item voort laeste tweede jaer verscheenen Kersmis 1600 twee ende vijftich, gelijcke £ 112.
Waer nae de voorsz. landen weder verhuijrt zijn voor eenen tijt van drie jaeren, innegaende Kermis
1600 seven ende vijftich voor de somme van hondert vijer ponden, namelijck aen A(wiel) Claesz. ende
Abram Colles de suijder vlamingh voor £ 28.
Aen Pieter Jacobsz. Olij de noorder vlamingh voor £ 28.
Aen Theunis timmerman Truijeven voor £ 11.
Aen Cornelis Jansz. de Bruijn de twee stucken inde Oorde voor £ 24.
Ende aen Pieter Gerritssen metselaer het halve clockelant voor £ 14.
Comt mitsdien alhijer voort eerste derde jaer verscheenen Kersmis 1600 acht ende vijftich de voorsz.
somme van £ 104.
Item voort tweede derde jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich gelijcke £ 104.
Folio 30.
Noch behoort totte voorsz. vicarije een jaerlijxe rente van negen ponden munte voornt die den
possesseur vande voorn. landen jaerlijx is ontfangende vande regenten van St. Pieters gasthuijs tot
Amsterdam, gelijck den voorn. Crequi sulx heeft bekent gemaect. Ende heeft mits desen den rendant
voor de eerste reijse uijt handen alsvooren ontfangen de somme van vijer ende vijftich ponden renten,
verscheenen Kersmis 1600 vijer ende vijftich, vijff ende vijftich, sessende vijftich, seven ende vijftich,
acht ende vijftich, 1600 negen ende vijftich. Dus hijer £ 54.
Lestelijck behoort noch tot dvoorsz. vicarij drie ende een halve mergen weijlants gelegen inden banne
van Coukerck, gemeen met Pieter Barthoutsz. woonende aldaer, in een stuck van sesthien mergen die
bijden voorn. Weverinx verhuijrt waeren aenden selven Pieter Baerthoutsz. voor tseventich ponden
munte voornt vrij gelt jaerlijx ende oock de huijre bij hen daeraff ontfangen met toelatinge van mijn
heeren vande Reeckening tot Kersmis 1600 vijerendevijftich incluijs. Soo dat de rendant voorde eerste
reijse uijt handen vanden voorn. Pieter Barthoutsz. tot proffijt vande graefflicheijt heeft ontfangen de
somme van tseventich ponden voor het jaer huijr verschenen Kersmis 1600 vijffendevijftich. Dus £ 70.
Folio 31.
Waer naer de voorsz. drie ende een halff mergen lants bij mijn heeren vande Reeckeningen ter Camere
verhuijrt zijn aenden voorn. Pieter Barthoutsz. voor vijff jaeren, innegaende Kersmis 1655 voor vijff ende
tsestich ponden munt voornt. jaerlijx vrij gelt, volgens de huijrcedulle hijer nevens overgelevert. Comt
mits dien alhijer voor teerste vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 sessendevijftich de voorsz. somme
van £ 65.
Item voort tweede vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 sevenendevijftich gelijcke £ 65.
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Item voort derde vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 achtendevijftich, gelijcke £ 65.
Item voort vijerde vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 negenendevijftich, gelijcke £ 65.
9e somma £ 1.061.
Folio 32.
Kanttekening: 10e vicarie.

Anderen ontfangh van seekere vicarije (bestaende in verscheijden cleijne huijsrentgens volgens het
registerken den rendant daer aff gelevert) gefundeert op St. Maria Magdalena altaer in St. Jacobs kerck
vanden Hage voor desen geconfereert op Gerart Geubel ende naderhant op de 22 e junij 1600 vijer
ende dertich gecontinueert op Anna Geubels sijne suster die het innekomen der voorsz. vicarije
genooten heeft tot 1 september 1600 sessenvijftich, als wanneer zij deser werelt is overleden ende de
voorsz. vicarije wederomme aende domeijnen geappliceert is.
Ontfangen voorde eerste mael vande thesaurier vanden Hage drie jaeren renten tot £ 0-06-09 sjaers
staende op het Hoff van Brederode, wesende nu het raethuijs van sGravenhage. Verscheenen 1
september 1600 seven ende vijftich, 1600 acht ende vijftich ende 1600 negen ende vijftich. Bedragende
£ 1-00-03.
Noch ontfangen vanden selven thesaurier van sGravenhage de somme van acht ponden thien
schellingen 9 penningen munte voornt. in afflossinge vant voorsz. rentgen, sijnde genomen tegens den
penning vijffendetwintich volgens den placcate bijde heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant
opde lossinge van soodanige cleijn renties gemaect ende geëstimeert den 27 e september 1600 acht
ende vijftich met goetvinden van mijn heeren vande Reekeninge. Dus hijer £ 8-10-09.
Folio 33.
Ontfangen van Cornelis van Quellenburgh wijncooper opde Marct alhijer drie jaeren renten van £ 0-0803 sjaers, staende op seekere zijne huijsinge opde Marct daer voor desen ’t Lam uijt gehangen heeft,
verscheenen alsvooren. Bedragende £ 1-04-09.
Ontfangen van Jacob Jansz. Roo backer int Noorteijnde drie jaeren van 3 st. 1 blanck sjaers, staende
op seekere zijn huijsinge ende erve gekomen van Adriaen Louwen moolenaer int Noorteijnde,
verscheenen alsvooren. Bedragende £ 0-06-03.
Ontfangen van Willem Pietersz. Lap wielmaeker int Noorteijnde drie jaeren van een rente van 11 st.
een oortgen jaerlijcx, staende op zijne huijsinge ende erve int Noorteijnde, eertijts gekomen van Aris
de wielmaecker, verscheenen alsvooren. Bedragende tsamen £ 1-13-09.
Folio 34.
Ontfangen vande weduwe van Arent de wielmacker int Noorteijnde drie jaeren tot 3 st sjaers
verscheenen alsvooren, staende op haer huijsinge aldaer, eertijts gekomen van Anneken van Dam.
Bedragende 9 st.
Ontfangen van Hendrick Barentsz. Wachtmans drie jaeren van een rentie van 12 st. sjaers, verschenen
alsvooren staende op sijne huijsinge int Noorteijnde gekomen van Claes Jansz. anders Claes Poot.
Bedragende 36 st.
Ontfangen van Gerrit Cornelisz. Keijser drie jaeren van renten van 21 st sjaers, staende op zijne
huijsinge aende oostzijde vant Spuij, eertijts toebehoort hebbende Adriaen Douwesz., daer uijthanght
het Waepen van Amsterdam, verscheenen alsvooren. Bedragende £ 3-03-00.
Noch vanden selven in afflossinge van het voorsz. rentie de somme van sessentwintich ponden vijff
schellingen. Sijnde genomen tegen den penning vijff ende twintich volgende het placcaet van haer Ed.
Groot Mog. inde voorsz. folio 32 verso geroert met kennisse ende goetvinden van d’Ed. Mo. heeren
vande Reekeninge. Dus hijer deselve £ 26-05-00.
Folio 35.
Ontfangen van Jan Bartholomeesz. bidder wegen de erffgenamen van Aert Meusz. drie jaeren van een
rentge van dertich stuijvers sjaers staende op haere huijsinge inde Veenstraet eertijts gekomen van
meester Augustijn van Teijlingen, verschenen alsvooren. Bedragende £ 4-10-00.
Onfangen van Pieter van Groenevelt notaris wegen sijn swager getrout met een dochter van Hans van
Diest drie jaeren van een rente van £ o-21-01, verscheenen alsvooren staende op sijne huijsinge inde
Veenstraet eertijts toebehoort hebbende Claes beursemaecker. Bedragende £ 3-03-04.
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Ontfangen van dheere van Sevenhuijsen drie jaeren van een rentge van £ 0-28-03 sjaers, verscheenen
alsvooren staende op zijne huijsinge inde Moolestraet eertijts toebehoort hebbende Willem van
Berendrecht. Bedragende £ 4-04-09.
Folio 36.
Ontfangen van Cornelis Jansz. Bol (…….) drie jaeren van een rente van £ 2-19-09 sjaers (vermits de
cortinge) verscheenen als vooren. Staende op zijne huijsinge aende westeijnde vant Spuij, gekomen
van Hendrick de Vries biervoerder. Bedragende £ 8-19-03.
Ontfangen vande twee eerste deurwaerders vande Hove van Hollant Johan van der Beke ende Johan
van Ceulen drie jaeren van een rentie van 30 sc. sjaers, verscheenen alsvooren. Staende op hare
huijsinge genaemt de Oude Lombaert staende opden hoeck vande Toorenstraet bij het kerckhof alhijer.
Bedragende £ 4-10-00.
Ontfangen van Evert Engelsz. van den Berch hoedemaecker op het Spuij drie jaeren van een rentie
van 33 stuijvers 9 penningen sjaers (vermits de cortinge). Staende op zijne huijsinge gelegen aende
westeijnde vant Spuij, gekomen van Claes Sijmonsz. backer, verscheenen alsvooren. Bedragende £
5-01-03.
Ontfangen vanden advocaet Mr. Steven van der Wezue drie jaeren van een rentie van £ 0-28-03
(vermits de cortinge) jaerlijx, staende op sijne huijsinge inde Vlamingstraet, eertijts toebehoort
hebbende Hendrick Luijgs, verscheenen alsvooren. Bedragende £ 4-04-09.
Folio 37.
Ontfangen van Jacob Janssen Roo backer int Noorteijnde drie jaeren van een rentie van 3 st sjaers,
staende op zijn huijsinge int Noorteijnde, gekomen vande weduwe van Adriaen Louwen moolenaer,
verscheenen alsvooren. Bedragende 9 st.
Ontfangen van Cornelis van der Hoogh hoogh heemraedt van Rhijnlant drie jaeren van een rentie van
19 sc. 1 oortgen sjaers, staende op zijne huijsinge ende erve op de Volderslaen, gekomen vande
kinderen ende erffgenamen van Pieter de Vries, verschenen alsvoren. Bedragende £ 2-17-09.
Ontfangen van Eharen van Dam int Noorteijnde drie jaeren van een rentge van drie stuijvers sjaers,
verschenen alsvooren. Staende op zijne huijsinge int Noorteijnde, gekomen van Gerrit Anthonisz.
Bedragende 9 st.
10e somma £ 83-02-16.
Folio 38.
Kanttekening: 11e vicarie.

Anderen ontfangh van seekere vicarije gefundeert op Sinte Pietersz. altaer inde Oude Kercke
tot Delft, daer aff de collatores zijn geweest de pachters van Ste. Ursulen ende ander
conventen aldaer vacerende door overlijden van Pieter Crammaecker,
overleden inden jaer 1629.
Alsoo de kerckmeesteren vande Oude ende Nieuwe Kerck tot Delft uijt crachte van twee distincte acten
bij henluijden inde jaeren 1575 ende 1628 vande heeren Staeten van Hollant ende Vrieslant geobtineert
ende in den rendants voorsaets 1 e reeckeninge folio 32 int lange gementioneert, de landen tot de
voorsz. vicarije behoorende ontrent Delft gelegen, aengeslagen ende vercoft hebben. Idem alhijer
memorie.
11e somma memorie.
Folio 39.
Kanttekening: 12e vicarie.

Andere vicarije off capelrije gefundeert op Sinte Catarijnen altaer in de kerck tot Alckmaer
ende gestaen hebbende tot collatie vanden abt van Egmont, vacerende door het overlijden van
Jan Cornelisz. Goes.
Alsoo het innekomen deser vicarije bijde heeren gecommitteerde raeden vant Noorderquartier is
verleent aen burgemeesteren ende regeerders van de Rijp ten behouve van haere kercke ende
kerckendienst als int breede genarreert wort inde tweede reekeninge Mr. Jacob van Mierop folio 19.
Idem alhijer memorie.
12e somme memorie.
Folio 40.
Kanttekening: 13e vicarie.

Andere vicarije gefundeert opt Cruijs altaer inde kercke van Portugael, vacerende door het
overtlijden van Hendrick Claessen van Born die op hem geconsereert is geweest
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opden 6e april 1602.
De partijkens van landen totte vicarije behoorden tsamen groot vijff mergen vijff ende een halff gemeth
zijn naderhant opden 15e februarij 1600 seven in eeuwigen erffpacht ende op erffpachts recht
uijtgegeven aenden voorn. Hendrick Claessen van Born. Mits dat jaerlijx naer het overlijden vanden
voorn. Hendrick Claessen van Born bij sijnen erven ende naecomelingen off actie van hem
vercrijgende, betaelt soude worde telcken Kersmis dage in handen vanden administrateur off
possesseur vande voorsz. vicarije inder tijt van elcke mergen der voorsz. landen £ 3-10-00 vrij gelts als
te sien is bij twee distincte acten, staende geregistreert int eerste register vande vicarije. Staende tot
collatie deser Camere folijs 22 et 30 recto et ultra.
Folio 41.
Ende alsoo den voorn. Mr. Jacop van Mierop in sijnen tweede reekeninge folio 14 verso vanden voorsz.
erffpacht bedragende jaerlijx aldaer £ 20-14-01, verantwoort totten 1e januarij 1600 sessenveertich.
Ende dat Mr. Franchoijs van Born advocaet voor den Hove van Hollant naderhandt de voorsz. landen
gelegen in Portugael vercoft heeft aen verscheijden persoonen. Onder de welcke den voorsz. jaerlijxe
erffpacht nae proportie vant gunt bij haer gecoft was met toestant deser Camer is verdeelt. Soo heeft
dese rendant voorde eerstemael ontfangen van Jacob Willemsz. de Raedt van Bastiaen Andriessen
Verwael in plaetse van Willem Hendricxz. Hoochwerff in Portugael voor een jaer erffpacht van twee
gemeten, verschenen alsvooren £ 3-10-00.
Van Pieter Cornelisz. Buser in plaets van Theunis Ariensz. Sackje voor een jaer erffpacht van vijer
lijnen landts, verscheenen alsvooren £ 2-06-08.
Van Neeltie Goverts weduwe van Jacob Ariensz. smith voor een jaer erffpacht van 3½ lijn, verschenen
alsvoren £ 2-00-10.
Folio 42 is overgeslagen.
Folio 43.
Van Wadde Cornelisz. in plaets van Leendert Gerritssen Vrijlant voor een jaer erffpacht van een
gemeth, verschenen alsvooren £ 1-15-00.
Van Hendrick Cornelisz. Buser in plaets van Willem Pietersz. Blanckenburgh voor een jaer erffpacht
van een gemeth, verschenen alsvooren £ 1-15-00.
Bedragende alle de voorsz. partijkens tesamen de somme van twintich ponden veerthien schellingen
een denier. Dus hijer £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen eersten januarij 1600 achtenveertich, gelijcke £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen eersten januarij 1600 negen ende veertich, gelijcke £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen eersten januarij 1600 vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen eersten januarij 1600 een ende vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen 1e januarij 1600 twee ende vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Folio 44.
Item noch voort jaer verschenen 1e januarij 1600 drie ende vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen 1e januarij 1600 vier ende vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen 1e januarij 1600 vijff ende vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Item noch voort jaer verschenen 1e januarij 1600 sessen vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Item voort jaer verscheenen 1e januarij 1600 seven ende veertich, gelijcke £ 20-14-01.
Item voort jaer verscheenen 1e januarij 1600 acht ende veertich, gelijcke £ 20-14-01.
Item voort jaer verscheenen 1e januarij 1600 negen ende vijftich, gelijcke £ 20-14-01.
Folio 45.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Totte voorsz. vicarije behooren noch drie cleijne rentgens als een van vijfthien stuijvers op het huijs
vande weduwe van Willem Cornelisz. Portugael, een van 6 stuijvers op het huijs van Arend van Dam
ende een van drie stuijver op het huijs van Dirck Jacobsz. dijckgraeff. Dan alsoo den rendants
predeesseurs de voorsz. renties nijet heeft ontfangen ende den rendant deselve tot noch toe nijet heeft
connen uijtvinden. Idem alhijer memorie.
Kanttekening: Zij alsnoch de buoir gedaen om dit uijt te vinden soo veel doenlick.
Kanttekening: 14e vicarie.

Anderen ontfangh van seekere vicarije gefundeert op het Heijlige Geest altaer inde Brielsche
kercken, vacerende door den overlijden vanden deurwaerder Thomas de Coninck.
Opde 15e augusti 1600 seven zijn bij mijnen heeren vande Reeckeninge aenden voorn. Thomas de
Coninck geconfereert drie cleijne benefitien, vacerende door den overlijden van heer Jan Poth, in zijn
leven canonick tot Geervliet breeder verhaelt int voorgementioneerde register vande vicarijen,
prebenden etc. alhijer ter Camere berustende folio 34. Dan alsoo den voorn. de Coninck nijet hadde
konnen comen anders als inde possessie vande voorn. vicarie gefundeert op het Heijlige Geest altaer
inde kercke van den Briele, daertoe specterende zijn vijff gemeten vroomen gelegen inde Oude Gooten
inden lande van Voorn, doordien de andere twee benefitien waeren bevonden te sijn juris patronatis
laicalis. Ende dat den voorn. Thomas de Coninck inden jare 1636 was comen te overlijden, soo hadden
mijn heeren vande Reekening opden 24e januarij 1600 seven ende dertich toegestaen dat de weduwe
vanden voirn Thomas de Coninck bij provisie soude mogen ontfangen, gelijck tselve bij haren voorn.
man eenige jaeren genooten was geweest, breeder blijckende bijde copije autentiecq vande requeste
met het appoinctement van mijn heeren vande Reeckeningen daerop gestelt nevens den staet ende
verclaringe vande ontfanger Cr(unn)ersteijn inden Briel opde tweede reeckeninge Mr. Jacob van Mierop
folio 24 overgelevert. Idem alhijer memorie.
Folio 46.
De weduwe vande voorn. Thomas de Coninck sijnde blijven continueren inden ontfangh vande voorn.
vicarije sonder nader concessie van mijn heeren vande Reekeninge is goetgevonden deselve weduwe
aen te schrijven dat sij gelijck als andere mede vande voorn. vicarije affstant zoude moeten doen, gelijck
zij dienvolgens gedaen heeft, overleverende de bijgaende huijrcedulle daer bij blijcke dat de voorn. vijff
gemeten vroonen verhuijrt waeren voor vijer ende vijftich ponden. Waer aff zij twee derde paerten ende
den rentemeester vande geestelijcke goederen inden Briele het ander derde paert altijt heeft ontfangen.
Edoch is uijt bewegende redenen bij mijn heeren vande Reeckeninge de voorsz. weduwe geaccordeert
dat zij de jaeren verscheenen St. Gillis 1600 vijff ende vijftich ende St. Gillis 1600 sessenvijftich noch
voor de laeste reijse zoude mogen ontfangen.
Folio 47.
Ende heeft mitsdien den rendant voor de eerste reijse ontfangen uijt handen van Jordaen Cornelissen
de somme van sessendertich ponden over de twee derde paerten van de voorn. vijer ende vijftich
ponden, daer voor hem de voorsz. vijff gemeten verhuijrt waeren, verscheenen St. Gillis 1600 seven
ende vijftich. Dus hijer £ 36.
Folio 48.
Item over het jaer verschenen St. Gillis 1600 acht ende vijftich, gelijcke £ 36.
Item over het jaer verschenen St. Gillis 1600 negen ende vijftich, gelijcke £ 36.
14e somma £ 108.
Kanttekening: 15e vicarie.

Ander vicarije van St. Brigitten inde parochie kercke van St. Hipolitus tot Delft, daer off David
Janssen Padbrue possesseur is geweest ontrent de jaere 1600 sessendertich tot Amsterdam
overleden.
Tot de voorsz. vicarije behooren ontrent vijer en dertich mergen landts gelegen in Delftlant. Welcke
vicarije bijden coninck anno 1571 als verus patronus aenden voorn. Padbrue, als int beginsel vant
register vande advocaet Mr. Nicolaes Seijst folio (niet ingevuld) blijckende is. Dan alsoo den griffier
vanden prince van Orangie La saige hadde gehandelt op het stuck vande refiguatie vande voorn.
vicarije, soo heeft den selven la Saige soo veel weten te weg te brengen dat bij sijn hoocheijt deselve
vicarije op de soon vande voor. la Saige is geconfereert. Ende off wel Mr. Adriaen van Coolwijck
ontfanger generael vande geestelijcke goederen de voorsz. landen heeft gedaen saiseren. Is nijettemin
omme eenig consideratie nijet gevordert maer de saecke daer daer blijven berusten. Ende de soon
vande voorn. la Saige is possesseur gebleven, gelijck sulx breeder verhaelt wort inde voorsz. tweede
reeckeninge Mr. Jacob van Mierop folio 25.
Folio 49.
Waer nae in off ontrent den jaere 1650 de voorsz. landen bijde heeren gecommitteerden raeden van
de heeren Staeten van Hollandt ende Westvrieslandt sijn aengeslagen ende geappliceert aent comptoir
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vande geestelijcke goederen tot Delft, mits jaerlijx aende soon vande voorn. la Saige daer voor ijets
uijtgekeert wordende. Twelck alhijer dient pro memorie.
15e somma memorie.
Folio 50.
Kanttekening: 16e vicarie.

Anderen ontfangh van seeckere vicarije gefundeert inde kercke van Uijtgeest, daer van laest
possesseur is geweest Mr. Jan van Veen soon van wijlen dhr. raetscheer Mr. Sijmon van Veen.
Alsoo de voorsz. vicarije was comen te vaceren mits den overlijden vanden voorn. Johan van Veen,
soo hadde jonkvrouwe Hillegont Sijmonsdr. van Veen van mijn heeren vande Reekeninge vercregen
omme eenige goede consideratien, dat zij voorden tijt van vijff jaeren innegaende metten jaere 1600
een ende veertich soude ontfangen ten behouve van haeren neeff Cornelis van Veen de incompsten
van de voorn. vicarije, mits dat zij gehouden was binnen den tijt van twee den eerst comende maenden
aen mijn heeren vande Reeckeningen over te leveren copijen autenticq vande huijcedullen daer aff te
maecken gelijck de voorsz. Hillegont van Veen dienvolgende opden 1 e augustus 1600 een ende
veertich in handen vanden voorn. Mr. Jacob van Mierop heeft gedaen als breeder genarreert wert in
sijne voorsz. tweede reeckeninge folio 26 et ultra.
Folio 51.
De voorsz. vijffjarige concessie mette jaere 1600 sessenveertich sijnde comen te expireren, is bijden
advocaet Mr. Sijmon van Veen als oom ende voocht vanden voorn. Cornelis van Veen weder aen mijn
heeren vanden Reeckeninge versocht het innekomen der voorsz. vicarije noch voor eenige jaeren bij
prolongatie te mogen genijeten. Ende alhoewel hij daer toe nijet heeft weeten te geraecken, heeft hij
evenwel de incomsten vande voorn. vicarije al blijven ontfangen totten jaere 1600 drie ende vijftich
incluijs, het welcke naderhant bij mijn heeren vande Reekeninge alsoo uijt eenig goede consideratien
is voorbij gesien als blijct bij het aenschrijven in date den 19 e maert 1654, daer over aen eenen Rochus
van Veen gedaen.
Ende heeft den rendant voorde eerstemael ontfangen vande gesamentlijcke bruijckers vande voorn.
landen tot de voorsz. vicarije behoorende (die hijer nae folio 53 bij nieuwe verhuijringe zijn gesmaldeelt
ende aldaer werden gedestingeert) voor de jaeren verscheenen Kersmis 1600 vijer ende vijftich ende
Kersmis 1600 vijff ende vijftich volgens de reekening van Jan Allertsz. Bouckenburgh secretaris van
Uijtrecht ende de lijste vande verhuijringe der voorsz. landen, daer aff bij den voorn. Rochus van Veen
ter Camere overgelevert de somme van vijffhondert drije ende dertich ponden te 40 grooten tpont. Dus
hijer de selve £ 533.
Folio 52.
Ende vermits de voorsz. landen Kersmis 1600 vijff ende vijftich uijtter huijre waeren tot welcken tijt de
selve bij de voorn. van Veenen waeren verhuijrt geweest, is bij mijn heeren vande Reeckeninge
goetgevonden dat de voorsz. landen (de wijle den tijt eenichsints verloopen was ende men oordeelde
dat de voorsz. landen voor het toecomende in meerder partijen souden dienen verhuijrt te werden) door
den voorsz. secretaris van Utrecht voor een jaer, nametlijck tjaer 1600 ses ende vijftich soude werden
verhuijrt. Die sulcx heeft gedaen. Ende is bij den rendant vervolgens daer aff ontfange de somme van
twee hondert vijer ende tseventich ponden thien schellingen als blijct bijde voorsz. reeckeninge. Dus
hijer £ 274-10-00.
Folio 53
Naderhant sijn de voorsz. landen door ordre van mijn heeren vande Reeckeninge publicquelijck
verhuijrt doorden rendant binnen den dorpe van Uijtgeest ten overstaen vanden voorn. secretaris voor
eenen tijt van vijff jaeren, innegaende Kersmisse 1600 ses ende vijftich volgens de huijrcedulle hijer
nevens overgelevert. Ende heeft den rendant dienvolgens ontfangen voort t’1 e vijffde jaer verschenen
Kersmis 1600 seven ende vijftich, als volcht:
Eerst in Uijtgeesterbroeck.
Van Jan Claesz. van Sant over huijre van een stuck landts genaemt de Hartmade groot acht ende
twintich snees, gelegen in Uijtgeesterbrouck voornt. De somme van £ 45.
Van Jan Claesz. backer over huijre van vijer snees landts gemeen in een stuck landts genaemt het
Groot Rietvelt toecomende den selven. De somme van £ 4.
Inden Uijtgeesterkoogh.
Van Arien Sijmonsz. inde Koogh over huijre van seven geersen landts, genaemt het Papegars. De
somme van £ 41.
Inde polder van Berouw onder Uijtgeest.
Folio 54.
Van Dirck Claesz. Cabel over huijr van veerthien snees gemeen met den selven. De somme van £ 17.
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Inde Marcken polder.
Van Dirck Cornelisz. Blom voor huijre van een stuck landts genaemt Michiels Oever groot sjaers
sesthien snees. De somme van £ 16.
Inde Ackerslooter Wouder polder.
Van Lambert Gerritsz. voor huijre van drie hondert roeden. De somme van £ 8.
Inde Wouder polder onder Uijtgeest.
Van Jacob Claessen visscher voor huijre van een acker landts groot twee hondert roeden. De somme
van £ 6-05-00.
Van Jacob Jansz. inde Wouden voor huijre van een acker landts groot twee hondert roeden. De somme
van £ 6-05-00.
Van den selven Jacob Jansz. over huijre van een ackerken landts groot 66 roeden. De somme van £
1-05-00.
Van Jacob Claessen visscher over huijre van twee ackeren landts groot 425½ roede. De somme van £
0-12-10.
Folio 55.
Van Jan Janssen Moeijlijssen voor huijre van twee ackeren landts groot tesamen ses ende een half
snees vijff roeden. De somme van £ 6-10-00.
Van Sijmon Willemsz. van Crommenijerdijck voor huijre van een halff mergen in Swalniesen gemeen.
De somme van £ 11.
Van Paulus Jansz. opden Busch over huijre van noch een halff mergen gemeen in Swalniesen. De
somme van £ 11.
Van Paulus Jansz. over huijre van drie ackerens landts groot te samen drie hondert drie ende veertich
roeden. De somme van £ 9.
Van Duijff Engelssen over huijre van vijff ackeren landts gelegen beoosten de Slotsloot groot te samen
twaelff hondert veertich roeden. De somme van £ 34.
Van Pieter Engelssen de Boer over huijre van vijer ackeren landts groot tesamen vijer hondert roeden.
De somme van £ 12.
Folio 56.
Van den selven Pieter Engelsz. den Boer voor huijre van een stucken landts genaemt De Ven groot
730 roeden. De somme van £ 17.
Bedragende tot 2 st. op ijder pont bedraecht de somme van £ 257-15-00.
Trantsoen tot 2 st. op ijder pont bedraecht de somme van £ 25-15-06.
Comt noch alhijer in ontfangh voor t2 e vijffde jaer, verschenen Kersmis 1600 acht ende vijftich. De
somme van £ 257-15-00.
Item voort derde vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 negenenvijftich. De somme van £ 257-15-00.
16e somma £ 1.606-10-06.
Folio 57.
Kanttekening: 17e vicarie.

Anderen ontfangh van sekere vicarije gefundeert op St. Jeroens altaer inde kerck tot
Noortwijck.
De incompsten van dese vicarije sijn bij mijn heeren vande Reeckeninge opden 10 e augusti 1600 seven
geconsereert op Willem de Groot soone van Mr. Johan de Groot tot vorderinge van sijn studien volgens
de acte van collatie daer van sijnde, staende geregistreert int eerste register vande prebenden, vicarien
etc., staende tot collatie vande graeffelicheijt van Hollant folio 33.
Int begin vanden jaere 1600 seven ende vijftich is den voorn. Mr. Willem de Groot nu advocaet voor de
Hove van Hollant ter Camer ontbooden ende hen bekent gemaect dat hij in gevolge van voorgaende
resolutien mede affstant zoude moeten doen van de voorn. vicarije, het welck hij in het begin
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eenichsints heeft willen disputeren onder protest dat deselve aen hem sijn leven lange zoude wesen
geconfereert. Edoch nae eenige conferentien heeft dvoorn. Mr. Willem de Groot de meergeroerde
vicarije weder absolutelijck gestelt in handen van mijn heeren vande Reeckeninge, overleverende tot
dieneijnde den staet vande landen ende anders tot de voorsz. vicarije behoorende. Edoch is uijt eenig
goede consideratien toegestaen dat hij het innekomen vande voorsz. vicarije noch sal mogen genijeten
tot Kersmisse 1600 sessenvijftich incluijs.
Folio 58.
Tot de voorsz. vicarije behooren eerst ontrent negen dhalff mergen landts leggende aende
Naeldwijckerwegh, belent aende noordsijde de Hontsholredijckerwegh, aende suijdsijde de
Brouckwegh, aende oostsijde de kerk van Schevelinge ende aende westsijde Jan Dircxz. woonende in
Naeldwijckerbroeck metter heijligh geest tot Naeldwijck, die bij Mr. Willem de Groot voornt jongst
verhuijrt waeren aen Joost Lourensz. van Suijdtgeest wonende tot Honsholredijck voor seven jaeren,
ingaende metten jare 1600 vijer ende vijftich ende uijt gaende metten jaere 1660 voor de somme van
hondert ponden, vrij gelt. Mitsgaders seven sacken vande beste tarwe tot toepacht, breeder blijckende
bij de copije vande huijrcedeel hijer nevens overgelevert. Edoch heeft den rendant nijettegenstaende
gestadig aengewende debuorien vande voorn. Joost Lourensz. van Suijtgeest egeen verder betaling
connen bekomen als eens de somme van tsestich ponden derthien schellingen. Maer heeft eijtelijck
Cornelis Anthonis van Vliet woonden bij Honsholredijck de voorsz. landen alhijer ter Camere in huijre
aengestaen voor een tijt van seven jaeren innegaende metten aencomende jaere 1600 tsestich voor
de somme van hondert tseventich ponden jaerlijx, vrij gelt die oock tot zijnen laste genomen heeft het
achterwesen vande voorn. Joost Lourensz. van Suijtgeest, bedragende van Kersmis 1656 tot Kersmis
1600 negen ende vijftich per reste de somme van £ 394-07-00 in vijer termijnen nevens zijne jaerlijxe
huijre te betaelen volgens de huijrcedulle ende affrekening hijer nevens geëxhibeert. Waer van
oversulcx in volgende reekeningh sal worden verantwoort. Comt mitsdien alhijer jegenwoordigh in
ontfangh de voorsz. somme van £ 60-13-00
Kanttekening: Zij hijer van inde volgende reeckeninge ontfang gemaeckt.

Folio 59.
Staet te laten dat met consent deser Camere in date den lesten martij 1600 drie ende twintich, als blijct
bij het 11e memoriael boeck deser Camere folio 350 tot dienste van sijn hoocheijt van de voorsz. neghen
mergen landts affgedolven zijn hondert negen ende twintich roeden ses voeten landts. Ende dat de
voorn. Mr. Willem de Groot off zijne erffgenamen schuldich sijn aende graeffelicheijt op te leggen de
somme van hondert een ende vijftich ponden eene schellingh ses deniers, off daer van een rentebrieff
te passeren ten behouve vande graefflicheijt, als gelijcke forme bij hem de Groot wegen hoochged. sijn
hoocheijt daer voor genooten wesende. Edoch is bij mijn heeren vande reeckeninge ten tijde de voorn.
Mr. Willem de Groot affstant vande voorsz. vicarije heeft gedaen in handen van mijn heeren vande
Reeckening, bij haer Ed. Mo. goetgevonden ende den voorn. de Groot geaccordeert dat hij de voorsz.
somme van £ 151-01-00 zijn leven lang geduijrende noch onder hem sal mogen behouden, mits dat
nae sijn overlijden dselve somme bij sijne weduwe off erffgenamen zoude moeten worden betaelt aende
graefflicheijt, off den possesseur vande voorn. vicarije, twelck alhijer dient pro memorie.
Folio 60.
Tot de voorsz. vicarije behoort noch anderhalff mergen lants leggende in Naeldwijcker ambacht achter
de voorsz. negen mergen die bijden voorn. Mr. Willem de Groot jongst verhuijrt waeren aen Leendert
Aelbertssen van Persoon voor vijff ende twintich ponden, vrij gelt sonder huijrcedulle totten jaere 1657
incluijs. Ende heeft mitsdien den rendant ontfangen voor de eerste mael gelijcke somme van vijff ende
twintich ponden, verscheenen Kersmise 1600 drien ende vijftich. Dus £ 25.
Folio 61.
Naderhant zijn dvoorsz. anderhalf mergen landts bij mijn heeren vande Reekeninge verhuijrt aenden
voorn. Leendert Aelbertsz. van Persoon voor seven jaeren, ingaende Kersmisse 1600 seven ende
vijftich voor seven ende twintich ponden te 40 grooten tpont, vrij gelt jaerlijx volgens de huijrcedulle hijer
nevens overgelevert. Comt mitsdien alhijer voort eerste sevende jaer, verscheenen Kersmis 1600 acht
ende vijftich de somme van £ 27.
Item voort tweede sevende jaer, verscheenen Kersmisse 1600 negen ende vijftich gelijcke £ 27.
Folio 62.
Noch behoort totte voorsz. vicarije anderhalff mergen lants gelegen in Rijswijcker brouck eertijts belent
aende oostsijde Adriaen Willemsz. ende Adriaen Centen tot Wateringe, aende westsijde Pieter Claesz.
in Rijswijcker hoeck, aende noortsijde Adriaen Jaspersz. tot Wateringe, aende westsijde Pieter
Pietersz. woonachtich tot Delft, die bijde voorn. Mr. Willem de Groot sonder huijrcedulle jongst verhuijrt
waeren aen Philips Cornelisz. van Swieten woonende opde wooninge van dheer Duijst van Voorhout
in Rijcwijcker hoeck gelegen, voor vijer ende twintich ponden, vrij gelt jaerlijx. Comt mits dien alhijer
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voor de eerste reijse het jaer verscheenen Kersmisse 1600 seven ende vijftich, de voorsz. somme van
£ 24.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1600 acht ende vijftich, gelijcke somme van £ 24.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich, gelijcke somme van £ 24.
Hijer toe behooren noch anderhalff mergen landts gelegen tot Wateringen, gemeen met sijn hoocheijt,
d’armen van Wateringe ende de abdije van Loosduijnen in een stuck van ses mergen. Welcke
anderhalff mergen bijden advocaet Mr. Willem de Groot voornt. jongst verhuijrt waeren aen Arendt
Francken van der Burgh voor een kinneken boters, doch geëxpireert mette jaere 1600 sessen vijftich
incluijs.
Folio 63.
De voorsz. anderhalff mergen zijn naderhant opden 16 e febuarij 1600 seven ende vijftich bij mijn heeren
vande reekening verhuijrt aenden voorn. Arend Francken voor vijff jaeren, innegaende Kersmis 1600
sessen vijftich voor dertich ponden, vrij gelt jaerlijx. Comt mitsdien voort eerste vijffde jaer, verscheenen
Kersmis 1600 seven ende viftich de voorsz. somme van £ 30.
Item voort tweede vijffde jaer, verscheenen Kersmis 1600 acht ende vijftich, gelijcke somme van £ 30.
Item voort derde vijffde jaer, verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich, gelijcke somme van £ 30.
Folio 64.
Ende alsoo Arijen Jochemsz. woonende tot Wateringe als gecoft hebbende de derde mergen die de
abdije van Loosduijnen inde voorsz. camp van ses mergen was competerende lange aengehouden
hadde omme de grontcavelinge ende affgravinge van sijn voorsz. eene gecofte merge landts gemerct
hij de selve gaerne tot warmoes landt zoude approprieren. Soo is eijntelijck naer communicatie daer
over met de raeden van zijn hoocheijt gehouden goetgevonden de voorsz. Arien Jochemsz. daermede
te gerieven, gelijck dan opde 8e februarij 1600 seven ende vijftich bij Pieter Florisz. gesworen lantmeter
is gedaen. Edoch alsoo de voorsz. eene mergen weerdiger was als ijder der overige vijff mergen ende
eenige roeden die tusschen de graeffelicheijt met een ende een halff merge zijn hoocheijt met twee
ende een halff mergen ende den armen van Wateringen met een mergen in gemeenschap bleeff, is bij
uijtspraeke van luijden hem des verstaende verstaen ende uijtgesprooken dat den voorn. Arien
Jochemsz. voor de selve beterschap aen ijder van de voorsz. morgens soude moeten betaelen vijfthien
ponden te 40 grooten tpont, als blijct bij de metinge ende caerte, mitsgaders uijtspraecke daer aff
gedaen, hijer nevens overgelevert. Ende heeft den rendant dienvolgens ontfangen voor anderhalff
mergen vande graefflicheijt de somme van £ 22-10-00.
Folio 65.
Ontfangen van Pieter Roelen tot Wateringen gesuccedeert in plaetse van Roel Pieterssen sijn vader,
de somme van achtien ponden munte deser reeckeninge over drie jaeren rente tot £ 6 sjaers die den
possesseur vande voorn. vicarije altijts uijt haer wooninge hebben ontfangen, verscheenen sijnde
Kersmis 1600 seven ende vijftich, 1600 acht ende vijftich ende 1600 negen en vijfftich. Dus hijer £ 18.
17e somma £ 342-03-00.
Kanttekening: 18e vicarie.

Anderen ontfangh van seekere capelrije off vicarije gefundeert inde kercke van Voorhout voor
desen geconfereert op Philips Doubleth secretaris vanden Haege.
De incomsten vande voorsz. vicarije is bij mijn heeren vande Reekeningen inder tijt opden lesten
november 1600 seven geconfereert op Philips Doublet naderhant secretaris sGravenhage, als blijckt
bij het voorsz. eerste register van de vicarijen ende prebenden folio 35 die deselve beseten heeft tot
zijn overlijden.
Folio 66.
Opden 3e october 1600 een ende vijftich is bij mijn heeren vande Reekeninge nae langwijlich
aenhouden, aen Cornelis Naggers substituijt secretaris van sGravenhaege geaccordeert dat hij noch
voorden tijt van des eerstcomende jaeren innegaende metten jaere 1600 twee ende vijftich ten behouve
van Philips Doubleth de jonge natuijrlijcke soone vanden voorn. secretaris Doubleth, het innecomen
vande voorsz. vicarije zoude mogen genijeten, mits binnen veerthien doen eerstcomende dagen alhijer
ter camere overleverende de originele huijrcedulle daer opde landen tot de voorsz. vicarije behoorende
waeren verpacht. Alsmede verder den specificatie van alle tgunt tot de voorsz. vicarije eenichsints is
specterende gelijck hij naderhant oock alsoo gedaen heeft, breeder blijckende het voorsz. register der
prebenden folio 54.
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Ende alsoo de voorsz. ses jarige consessie met het uijtgaen vanden jaere 1600 seven ende vijftich was
comen te depereren, soo zijn alle de volgende landen totte voorsz. vicarije behoorende nae inspectie
bijden rendant door ordre van mijn heeren vande reeckeninge in loco daer aff genomen, alhijer ter
Camere verhuijrt voor eenen tijt van vijff jaeren, ingaende Kersmis 1600 seven ende vijftich, volgens
de respective huijrcedullen op ijder partije overgelevert.
Folio 67.
Namelijck aen Cornelis Dircxz. acht hont weijlandts gelegen in Voorhout, belent ten suijdwesten Jan
Pietersz. Vogelesanck, ten noorden de heere van Meeresteijn, ten noordoosten Jan Pietersz.
Vogelesanck voornt ende ten suijdoosten Cornelis Corsz. van Elust voor de somme van acht en twintich
ponden vrij gelt. Comt mitsdien alhijer voort eerste vijffde jaer, verscheenen Kersmis 1600 acht en
vijftich £ 28.
Item voort tweede vijffde jaer, verscheenen Kersmi 1600 negen ende vijftich gelijcke £ 28.
Noch anderhalff hont geestlandt gelegen gemeen inde wooninge van Gillis van Heussen in Voorhout,
verhuijrt aen Jan Pietersz. Erffvoort voor gelijcken tijt van vijff jaeren voor vijer ponden thien schellingen
vrij gelt jaerlijx. Comt voort eerste vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 acht ende veertich (= vijftig) £
4-10-00.
Item voort tweede vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijtich gelijcke £ 4-10-00.
Folio 68.
Noch acht hondt landts gelegen in Voorhout aende suijdoostsijde vande heerwegh recht over de laen
vande wooning van Gijs Corsz. van Elstgeest, belent ten oosten ende suijd oosten de weduwe vanden
burgemeester Hoogeveen tot Leijden, ten suijden Jacob Dircxz. Elstgeest ende noort west de
heerewegh. Item noch vijer mergen een hont landts gelegen op Hooge Langedorp nevens den anderen,
sijnde d’een helft saet ende d’ander helft weijlandt aende noort westsijde vande voorsz. Voorhouter
heerewegh, belent suijd oost den heerewegh, suijd west Cornelis Cornelisz. Houckman, noort west
dabdije van Reijnsburgh ende noort oost Gillis van Heussen. Te samen verhuijrt aen Ghijsbert Corsz.
van Elstgeest voornt voor hondert veertich ponden vrij gelt jaerlijx, voor gelijcke tijt van vijff jaeren. Comt
voort 1e vijffde jaer verschenen Kersmis 1600 acht ende vijftich de voorsz. somme van £ 140.
Item voort tweede vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich, gelijcke somme van £
140.
Folio 69.
Noch acht honden landts geheten de Lam gelegen in Voorhout, sijnde ten deele de laen vande
wooninge vande heere van Warmenhuijsen gelegen in Voorhout ende een stuxken weijlandts daer aen
gelegen, belent suijdwest Jan Jeroenssen, aende noortoost zijde Gerrit Jansz. Wassenaer, ten noorden
ende noortwesten den heere van Warmenhuijsen voorsz.. Te samen groot de voorsz. acht honden,
verhuijrt aen Cornelis Houckman voor gelijcken tijt van vijff jaeren voor de somme van sesthien ponden
vrij gelt jaerlijx. Comt mitsdien alhier voort teerste vijffde jaer verschenen kersmis 1600 acht ende vijftich
de somme van £ 16.
Item voort tweede vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich, gelijcke £ 16.
Noch anderhalff honden weijlandts gelegen in Voorhout gemeen inde wooninge van Jeronimus
Coeijmans gelegen in Voorhout voorsz., zijn verhuijrt aen Cornelis Pieterssen van der Linden voor
seven ponden te 40 grooten tpont vrij gelts. Comt voort eerste vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600
acht en vijftich de somme van £ 7.
Item voort tweede vijffde jaer, verscheenen Kersmis 1659 gelijcke somme van £ 7.
Folio 70.
Tot de voorsz. vijcarije hebben noch behoort anderhalff honden weijlandts gelegen in Valckenburgh die
volghens den staet bijden voorn. Naggers overgelevert noijt hebben connen uijtgevonden worden,
twelck alhijer dient pro memorie.
Noch een hout tseventich roeden landts gelegen in Oustgeest, voor desen gebruijct bij Gillis de Wiede
tot Leijden voor vijff ponden ende naderhant gehuijrt bij Willem Harius als rentmeester voor gelijcke
somme. Comt mitsdien voort jaer verscheenen Kersmis 1600 acht en vijftich £ 5.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich gelijke somme van £ 5.
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Folio 71.
Noch drie mergen vijer honden landts off daer ontrent, zijnde saeilandt gelegen aende suijd oostsijde
vande Voorhouter heerewegh, belent suijd ende noortwest Ghijsbert Corsz. van Elstgeest, ten
noortwesten ende noortoosten Jan Cornelisz. Houckman. Ende dan noch twee cleijne stuxkens
weijlandts off hoijlandts gelegen wedersijts de nieuwe trekvaert tusschen Haerlem ende Leijden (waer
aff ontrent 160 roeden tottet schieten vande selve vaert zijn affgegraven als hijer nae folio 73 breeder
wert genarreert). T’eene stucken belent ten suijdwesten Cornelis Pieterssen van der Linden, ten
noortwesten Pieter Danielssen van Tetrode ende ten oosten de vaert. Ende het ander stuxken belent
noortoost Pieter Danielssen van Tetrode, ten suijdoosten de Elstgeesterlaen ende ten suijdwesten de
vaert. Te samen verhuijt aende voorn. Ghijsbert Corsz. van Elstgeest voor een gelijcke tijt van vijff
jaeren voor de somme van twee ende tseventich ponden te 40 grooten tpont vrij gelt jaerlijx. Comt
mitsdien alhijer voort eerste vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 acht en vijftich de voorsz. somme
van £ 72.
Item voort tweede vijfde jaer verschenen Kersmis 1600 negen ende vijftich, gelijcke somme van £ 72.
Folio 72.
Noch ontrent negen ende een halff honden weijlandts gelegen in Voorhout aende nieuwe wegh. Belent
ten suijdoosten de vrouwe van Geijster, ten noorden Pieter Gerritsz. capiteijn ende ten westen de
kercke van Voorhout, verhuijrt aen Cornelis Willemsz. woonende in Sassenheijm voor sessentwintich
ponden vrij gelt jaerlijx. Comt voort eerste vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 acht en vijftich de
voorsz, somme van £ 26.
Comt voort tweede vijffde jaer verscheenen Kersmis 1600 negenenvijftich gelijcke somme van £ 26.
Noch twee honden landts gelegen tot Valckenburgh voor desen verhuijrt aen Cornelis Jacobsz. Bol
woonende aldaer voor acht ponden jaerlicx. Comt voort jaer verscheenen Kersmis 1600 acht ende
vijftich gelijcke £ 8.
Item voort jaer verscheenen Kersmis 1600 negen ende vijftich gelijcke somme van £ 8.
Erfpacht.
Folio 73.
Jonkheer Hendrik de Conterau heere van Wesemael als cooper in plaetse van Cornelis Dircxz. aende
nieuwer brugge in Soeterwoude, nu de erffgenamen van wijlen N. la Court tot Leijden, is schuldich een
erffpacht van twee ponden sjaers aenden possesseur vande voorsz. vicarije. Comt mitsdien alhijer voor
de jaeren erffpacht verscheenen St. Jacob 1600 acht ende vijftich ende 1600 negen ende vijftich de
somme van £ 4.
Comt noch alhijer in ontfangh de somme van drie hondert twaelff ponden twee schellingen die bij den
rendant in drie (………) ontfangen sijn vande heere thesaurier der stadt Leijden over ende in
voldoeninge van ontrent hondert tsestich roeden landts bijde stede van Haerlem ende Leijden gedaen
affdelven van eenige landen tot dese vicarije behoorende comende hijer vooren folio 70 verso ende bij
de selve steden gevrugct totten maecken vande nieuwe trekvaert tusschen de voorsz. steden, volgens
de verclaring vanden voorsz. secretaris Naggers die het accoort met de voorsz. steden heeft geslooten.
Dus hijer £ 312-02-00.
18e somma £ 929-01-00.
Folio 74.
Kanttekening: 19e vicarie.

Andere vicarijen die inde eerste reeckeningmeester Jacob van Mierop pro memorie gebracht
zijn.
Ende eerst van seekere vicarije gefundeert inde kercke van Ste. Catarijn susterhuijs inden
Briele gevaceert voorden overlijden van heer Adriaen Teerlingh.
Hijer toebehooren volgende de voorsz. eerste reekeninge meester Jacob van Mierop folio 29 acht
gemeten vrije vroonland gelegen inde Nieuwe Goote. Item een rente van twee ponden thien schellingen
jaerlijx gehipothequeert opt convent vande Regulieren tot Rugge, welcke voorsz. landen den voorn Mr.
Jacob van Mierop in april 1600 thien volgens den last van mijn heeren vande Reekeningen door eenen
Gerart van Strevelant hadde gedaen (fasozen). Edoch heeft inden ontfangh vandien nijet connen
geraecken, mits oppositie van burgemeesteren ende regeerders vanden Briele ende de resolutie vande
Edele groot mogende heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt van date den 21 e december
1600 negen, sulcx dat de incompsten vande selve vicarije ontfangen ende geadministreert werden
bijden ontfanger Sommersteijn inden Briele als breeder genarreert wert inde voorsz. eerste reekening
folio 29. ider alhijer memorie.
19e somma memorie.
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Folio 75.
Kanttekening: 20e vicarie.

Andere vicarije gefundeert inde kercke vanden Burgh op den eijlande van Texel op Jacobs
altair aldaer.
Alsoo tot kennisse van mijn heeren vande Reekeninge gecomen was op het vertooch vande voorn. Mr.
Jacob van Mierop dat de voorsz. vicarije terstont naeden oorloge gevaceert hebbende, de incomsten
vandien bij burgemeesteren ende kerckmeesteren aldaer sonder eenigen titule waeren genooten ende
gepercipieert. Soo hadde den voorsz. Mierop de goederen tot de selve vicarije staende aengeslaegen
ende gepasseert. Waer van de voorsz. burgemeesteren ende kerckmeesteren geïnsinueert zijnde is bij
de selve zo veele te wege gebracht dat op den 18 e augusti 1600 negen bij mijn heeren vande
reekeningen vergunt ende toegestaen is dat de voorsz. burgemeesteren ende kerckmeesteren tot
wederseggen vande voorn. heeren vande Reekeningen sullen blijven gehouden ende possideren de
selve vicarije met de incompsten van dien, uijtgesondert het huijs ende den boomgaerdt staende ende
gelegen aende voorn. Burgh inde Weversstraet, doenmaels bewoont bij Jacob Cornelisz. Schot. De
welcke doenmaels bij mijn heeren vande reekeningen geresolveert zijn, dat bij den secretaris vanden
eijlande van Texel inder tijt als een emolument van sijn offitie beseten ende gebruijct sulen worden.
Alles nader blijckende bijde acte van collatie daer van zijnde in date alsvooren staende geregistreert int
voorsz. register vande collatien vande vicarijen etc. folio 40 et seq. Ende bijde voorsz. eerste
reekeninge Mr. Jacob van Mierop folio 30 ider alhijer memorie.
Folio 77.
Inde jaere 1600 vijer ende vijftich voorleden den rendant bevindende dat het voorsz. huijs ende
boomgaerdt buijten de voorsz. vicarije aen burgemeesteren ende kerckmeesteren des voorsz. eijlandts
geconsereert was gerefereert heeft met goetvinden van mijn heeren vande Reekeningen opden 27 e
november 1600 vijer ende vijftich geschreven aenden officier des voorsz. eijlandts Hendrick de Roijer
ten eijnde hij sich in stillicheijt opde gelegentheijt vande selve huijsinge ende boomgaert soude
informeren ende pertinentelijck onderstaen bij wie de voorsz. huijsinge iegenwoordigh wierde bewoont
ende gebruijckt. De welcke naderhandt daer op gerescribeert hebbende dat hij bij ondersoek verstaen
hadde dat de voorsz. huijsinge ende boomgaerd de kerck aldaer zoude toebehooren ende voor lange
jaeren bijden predicant opden Burgh was bewoont geweest, gelijck dan het selve jegenwoordich
doorden voorsz. predicant noch bewoont werde. Dat oock deselve huijsinge bij kerckmeesteren der
dorpe van den Burgh (soo hij verstaen hadde) uijt de kerckemiddelen wierde gerepareert. Welck
innecomen nochtans zoo soober was dat de heeren gecommitteerden raden vant Noorder quartier
genootsaect waeren kerckmeesteren voornt noch jaerlijx merkelijck te subsidieeren. Alle twelcke bijden
rendant aen mijn heeren vande Reekeningen voorgedraegen wesende is naderhandt op den 6 e
september 1600 acht ende vijftich ter Camere geresolveert ende den rendant gelast dat hij dese saeke
alsoo tot naeder ordre zoude laeten berusten. Twelck alhijer dient voor memorie.
20e somma memorie.
Folio 78.
Kanttekening: 21e vicarie.

Andere vicarije gefundeert op Sinte Joosten altaer inde Oude Kercke tot Delft, voor de
oorlogen gestaen hebbende tot collatie vande paters van Ste. Aechten, St. Ursulen ende
andere geestelijcke goederen tot Delft.
Op den 28e aprilis 1600 seven hebben mijn heeren vande Reekeningen de voorsz. vicarije geconfereert
op Abel van Catz soone van Jan van Catz boschwachter als blijct bijde acte van collatie geregistreert
int voorsz. register vande collatien ende vicarijen, alhijer ter Camere berustende folio 32. Ende alhoewel
deselve Abel van Catz daer van tot den jaer 1618 in vreedsaem possessie was geweest, soo hebben
nochtans kerckmeesteren vande Oude ende Nieuwe kercken tot Delft voorsz. soo veel te wege
gebracht, dat mijn heeren vande reekeningen naer examinatie van twee distinte acten bijde voorsz.
kerckmeesteren inde jaeren 1500 vijff ende tseventich ende 1600 achtien vande heeren staeten van
Hollant ende Westvrieslant geobtineert (bij de welcke henluijden tot onderhout van jare predicanten,
schoolmeesteren ende andere kercken officieren dier gelijcken goederen verleent zijn) den selven
toegestaen ende geaccordeert hebben dat zij oock souden mogen aenvaerden ende voortaen
administreren de goederen tot de voorsz. vicarije behoorende, mits voorden tijt van ses jaeren den
voorn. Abel van Catz tot voltreckinge van sijne studien den incomsten vandien laetende genijeten,
breeder blijckende bijden voorn. register folio 46 et seq. ende de copijen vande voorsz. acten opde 1 e
reekeninge Mr. Jacob van Mierop folio 32 verso overgenomen. Twelck alhijer mitsdien pro memorie.
21e somma memorie.
Folio 80.
22e vicarie.

Anderen ontfangh van seekere vicarijen de welcke inden jaere 1600 achtien zijn comen te
vaceren door den overlijden van wijlen heer Jan Adriaensz. (pbr.), als namentlijck van een
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vicarije gefundeert op St. Denijs altaer inde grote kerck van den Hage, daer van eertijts
collateur was den pastoir vande selve kercke. Item van eene vicarije gefundeert op Ste
Elijsabets convent mede alhijer inden Hage, gestaen hebbende tot collatie vanden selven
pastoir ende de mater vant voorsz. convent. Ende noch van eene vicarije gefundeert inde
capelle vanden Hove daer van collatores plegen te wesen de deecken ende canonicken vande
voorsz. capelle.
Alsoo mijn heeren de Staten van Hollandt ende Westvrieslant opden 21 e december 1600 negen voor
generale resolutie genomen ende beslooten hebben dat voortaen bijde selve heeren Staeten noch hare
Ed. groot mo. gecomitteerde raeden, noch mijne heeren vande Reekeninge egeene benefitien off
vicarijen staende tot collatie vande heeren Staeten, ofte vande graeffelicheijt en sullen geconfereert
werden maer dat men deselve vervallen de incompsten vandien soude laeten comen inden comptoire
van Cornelis van Coolwijck off andere rentmeesters vande geestelijcke goederen indertijt, omme tot
onderhout vande kercke dienaeren te werden geëmploijeert, nader blijckende bij de selve resolutie,
waer aff copije autenticq opden 23 e september 1610 aen mijn heeren vande Rekeninge toegesonden
is. Soe heeft des rendants preditesseur Mr. Jacob van Nierop in achtervolgen vande selve resolutie
ende naer voorgaende communictie met mijn heeren vande Reekeninge opden 23e februarij 1618
aenden voorn. ontfanger Cornelis van Coolwijck overgelevert een staet vande incompsten vande
voorsz. drie vicarijen omme de selve bij hem ontfangen ende geadministreert te werden. Alles nader
blijckende bij de voorsz. resolutie vande heeren Staeten ende de recipisse vanden selven ontfanger
Coolwijck opde eerste reekening vanden voorn. Mr.Jacob van Mierop folio 34 verso overgelevert.
Twelck mitsdien alhijer mede dient pro memorie.
22e somma pro memorie.
Totalis somma vanden ontfang £ 6. 709-14-09.
Folio 82 is blanco.
Folio 83.
Vuijtgeeff jegens den voorschreven ontfangh.
Eerst ter saecke van de vicarije tot Uijtgeest.
Jan Allaertsz. Bouckenburgh secretaris van Uijtgeest reeckeninge doende vanden ontfangh bij hem
gehadt wegen de vicarije landen aldaer voor desen geconfereert op Johan van Veen, heeft aenden
rendant gekort de somme van sesthien ponden sesthien schellingen bij hem betaelt over ommeslaghen
gedaen ter saecke van het maecken van twee nieuwe watermolens staende opden Broeck over het
lant genaemt de Hardemade, volgens de reekeninge hijer vooren folio 52 ende twee distincte quitantien,
hijer nevens overgelevert. Dus hijer £ 16-16-09.
Noch is bij den selven gekort de somme van twee ponden munte voornt. bij hem betaelt over
ommeslagen gedaen ter saeke alsvooren over vijer snees landts gelegen int Rietvelt volgens de voorsz.
sijne reekeninge ende twee quitantien, hijer nevens overgelevert. Dus hijer £ 2.
Folio 84.
Noch is bijden selven gekort de somme van hondert thien ponden munte voornt. bij hem betaelt tot de
dijckagie vande polder van Smalniessen gedaen inden jaere 1655 over een mergen landts tot dese
vicarije behoorende, daerinne gelegen volgens de voorsz. reekeninge ende twee distincte quitantien
hijer nevens overgelevert. Dus hijer £ 110.
Noch is bij den selven gekort de somme van negen ende dertich ponden seventhien schellingen drie
deniers munte voornt. bij hem betaelt voorde halve verpondinge van alle de landen tot de voorsz.
vicarije behoorende bij de heeren Staeten van Hollant ende Westvrieslant over den jaere 1653
extraordinaris tot last vande vande eijgenaers omgeslagen volgens de voorsz. reekeninge ende
quitantie vanden gaerder vande verpondinge hijer nevens overgelevert. Dus hijer £ 39-17-03.
Noch is bijden selven gekort de somme van twee ende tseventich ponden ses schellingen seven
deniers, bij hem betaelt in voldoeninge vande costen gevallen over de dijckagie vande polder van
Berouw naer advenant veerthien snees landts gelegen inde voorsz. polder, sijnde tegens vijff ponden
drie schellingen vijff penn. vant snees, als bijde voorsz. reeckeninge ende quitantie hier nevens
overgelevert. Dus hijer £ 72-06-07.
Folio 85.
Noch heeft den rendant aenden selven secretaris laeten corten de somme van sessendertich ponden
achtien schellingen ses deniers die mijn heeren vande Reekeningen hem hebben toegevoucht voorde
moeijten bij hem int verhuijren vande voorsz. landen als anders, tot het jaer 1600 seven ende vijftich
gehadt, als blijct bijde voirsz. reekeninge folio 3. Dus hier £ 36-18-06.
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Betaelt aenden voorn. secretaris van Uijtgeest de somme van twintich ponden thien schellingen over
het innen van twee jaeren huijre vande landen gelegen onder Uijtgeest, conform voorgaende resolutie
ende sijne quitatie. Dus hijer £ 20-10-00.
Noch betaelt aenden selven de somme van thien ponden vijff schellingen over het innen van de huijre
vande voorsz. landen voor desen jaere 1600 negen ende vijftich volgens quitantie, £ 10-05-00.
1e somma vande uijtgeve £ 308-14-01.
Folio 86.
Anderen uijtgeve wegen deenighe landen tot Coukerck.
Deb rendant heeft betaelt off laeten corten aen Pieter Barthoutsz. bruijcker van drie ende een halff
mergen landts gelegen tot Coukerk comende in ontfangh hijer vooren folio 30 verso de somme van
twaelff ponden seventhien schellingen drie deniers over een derde paert van een omslagh van thien
ponden opde mergen gedaen over de voorsz. landen ter saecke van een nieuwe moolen aldaer
goetgevonden te maecken, waeraff de twee resterende derde paerten hijer nae sullen moeten werden
betaelt, volgende copije vanden ommeslagen hijer nevens geëxhibeert. Dus hijer £ 12-17-03.
Noch aenden selven laeten corten voorden tweede termijn vande voorsz. ommeslagh gelijcke £ 12-1703.
Noch aenden selven laeten corten voorden derden termijn vanden voorsz. ommeslagh, gelijcke £ 1217-03.
2e somma vande uijtgeve £ 38-01-09.
Folio 87.
Anderen uijtgeven gedaen op ordonnantiën van mijn heeren vande Reekening.
Den rendant heeft betaelt aen Asseurus de Crequi dit la Roche ende Judith Sweers sijn huijsvrouw de
somme van negen hondert ponden te 40 grooten tpont over ende in voldoening van gelijcke somme
van penningen haer bij cope belooft voor het recht ende beeterschap, deselve eenichsints acht mergen
twee ende veertich roeden landts gelegen inden banne van Graft, alles volgens den accoorde mette
voorsz. personen bij mijn heeren vande reekening daer over gemaect ende hijer vooren folio 26 verso
breeder gementioneert ende bij ordre van mijn heeren vande reekening in date den 12 e september
1654 ende quitantie. Dus hier £ 900.
Betaelt op ordonnantie van mijn heeren vande reekeninge aen Mr. Cornelis Camerlin auditeur ordinaris
vande reekeninge de somme van acht hondert ponden te 40 grooten tpont omme bij hem op ordre van
haer Ed. Mo. weder verstrect te worden als blijct bij de selve ordonnantie in dato den 9 e martij 1600
seven ende vijftich ende quitantie. Dus hijer £ 800.
Folio 88.
Noch betaelt aenden selven Mr. Cornelis Camerlin de somme van ses hondert ponden te 40 grooten
tpont omme op ordre van haer Ed. Mo. bij hem verstrect te worden volgens der selver ordonnantie
vanden 20e martij 1600 acht ende vijftich ende quitantie. Dus hijer £ 600.
3e somma £ 2.300.
Anderen uijtgeeff gevallen over gedaene verpachtinge ende verdre besoingens des
administratie concernerende.
De oncosten in februarij 1600 seven ende vijftich gevallen op het verpachten vande vicarije landen tot
Uijtgeest bedragen volgens de declaratie hijer nevens overgelevert de ordonnantie van mijn heeren
vande Reekeninge daer op gegeven de somme van seven ende tachtich ponden negenthien
schellingen te 40 grooten. Dus hijer de selve £ 87-19-00.
Folio 89.
De oncosten gevallen in martio 1657 op een reijse bijden rendant door ordre van haer Ed. Mo. gedaen
nae Naeldwijck ende Wateringe omme sich op de landen behoort hebbende tot de vicarije voor desen
bij Mr. Willem de Groot gepossideert te informeren, bedragende volgende bijgaende declaratie ende
ordonnantie van haer Ed. Mo. de somme van achtien ponden ses schellingen. Dus hijer deselve £ 1806-00.
De oncosten gevallen in martio voorsz. op de reijse bij den rendant door ordre alsvooren gedaen na
Voorhout met den substituijt secretaris Naggers omme sich te instrueren opde landen aldaer voor desen
bij Philips Doublet gepossideert, bedragende volgens bijgaende declaratie ende ordonnantie van
opgemelde haer Ed. Mo. de somme van seven ende twintich ponden vijer schellingen. Dus hijer deselve
£ 27-04-00.
De oncosten gevallen op een reijse nae Leijden, Valckenburgh ende Noortwijck bij den rendant door
ordre alsvooren gedaen ten dienste vande voorsz. landen met den voorgemelde secretaris Naggers in
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julio 1600 negen ende vijftich bedragende volgens bijgaende declaratie ende ordonnantie, de somme
van sesthien ponden thien schellingen. Dus hijer de selve £ 16-10-00.
Folio 90.
Betaelt aenden voorn. secretaris Naggers de somme van negenthien ponden veerthien schellingen in
voldoeninge van sijne declaratie houdende voorschot bij hem gedaen ten dienste van de voorsz. vicarije
inden jaere 1600 seven ende vijftich als bij deselve declaratie, ordonnantie van haere Ed. Mo. ende
quitantie. Dus hijer £ 19-14-00.
Betaelt aen Claes Willemsz. heere Mierop ter dier saecke voor ordinaris wedden jaerlijx is toegeleijt de
somme van hondert ende vijtich ponden. Soo wil den rendant verhopen dat mijn heeren vande
Reekeninge hem nijet minder sullen genegen wesen toe te vougen geconsudereert de extaordinaris
moeijten ende debuvoren die den rendant heeft moeten aenwenden alleer de voorsz. vicarijen die aen
d’een ende d’ander alsvooren geroert waren geconfereert wederom hebben connen becomen ende in
manieren voornt. in ordre gebracht worden, gelijck haer Ed. Mo. ten vollen is bekent. Edoch sal sich
soo in desen ende verder in alles seer gaerne gedragen tot de equitabel discretie van haer Ed. Mo.
Kanttekening: in gevolge van des rendants commissie hijer voren in thooft van desen gestelt, wordt den rendant alhijer voor
ordinaris tractement des jaers geleden £ 150, maeckende voor ses jaeren £ 900. Edoch geconsidereert dat den rendant alvoren te
hebben konnen comen tot desen administratie ende effecticie ontfang heeft gehadt extraordinaris moeijten om te konnen comen
tot openinge vande vicarien ende de goederen daer toe specterende, daerenboven noch de moeijlijcheijt ende de buvoiren en die
hij heeft moeten aenwenden om de besitters vande goederen tot affstant te constringeren, twelck al voor date van sijne commissie
doer ordre en met kennisse deser camere es uijtgerecht. Soo es nae overweginge van tgeene heeft mogen moveren den rendant
daer voren toegevoecht de somme van £ 300. Comt sulcx te saemen alhijer £ 700.

Folio 91.
Comt voor het muniteren grosseren ende doubleren deser reekeninge, groot 92 bladeren tot vijer
schellingen het blat, bedragende de somme van £ 18-08-00.
5e somma vande uijtgeve £ 1.218-06-00.
Totalis somma vande uijtgeve deser reeckeninge £ 4.040-04-10.
Ende den ontfang hijer voren folio 81 verso bedraecht £ 6.709-14-09.
Vereffent den uijtgeeff jegens den ontfang comt meer ontfangen als uijtgegeven ende den rendant
alhijer schuldich blijven de somme van twee duijsent ses hondert negen ende tsestich ponden negen
schellingen thien penningen, £ 2.769-09-10.
Dese worden gebracht opt slot vande volgende 2 e rekeninge, dus alhier quijte.
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Willem Michielsz. van 23-24
Bruijn Cornelis Jansz. de 28-29
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Burgerz. Mr. Jacob 17
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Catz Abel van 78
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Florisz. Pieter 64
Geijster vrouwe van 72

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Gerritsz. Gerrit 3
Lenert – Vrijlant 43
Lambrecht 54
Pieter 28-29-72
Geubel Anna 32
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Goes Jan Cornelisz. 39
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Jan – Goes 39
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Crijn 6
Lenert – Hos 7
Pieter – Buser 41
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Willem – Portugael 45
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Willem – Lap 33
Poel Claas Jansz. 3
Poot Claas Jansz. alias 34
Portugael Willem Cornelisz. 45
Poth Jan 45
Quellenburg Cornelis van 33
Raad Jacob Willemsz. de 41
Riccen Mr. Franco 9-12-14
Mr. Frederik 9-12-14
Roche Assuerus de Crequi dit la 87
Roelofsz. Pieter 65
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Roo Jacob Jansz. 33-37
Roijer Heindrik de 77
Ruijter Maarten Vrankensz. alias 18
Rijn Heindrik van 11
Saige la – griffier 48-49
Sackje Anthonis Ariensz. 41
Sant Jan Claasz. van 53
Schot Jacob Cornelisz. 75
Schram Jan 3
Segersz. Cornelis 22
Seijst Mr. Nicolaas 48
Sigti Mr. Johan 2-4
Simonsdr. Hillegonda – van Veen 50
Simonsz. Arien 53
Claas 36
Sommersteijn – ontvanger 74
Steensel Otto 3
Streveland Gerard van 74
Sweersdr. Judith 87
Teerlingh Adriaan 74
Teijligen Mr. Augustijn van 35
Tetrode Pieter Danielsz. van 71
Veen Hillegonda Simonsdr. van 50
Mr. Jan van 50-80
Cornelis van 50-51
Rochus van 51
Mr. Simon van 50-51
Verwal Sebastiaan Andriesz. 41
Vink Willem Dammasz. de 25-26
Vlaming Adriaan de 14
Vrankensz. Arend – van der Burch 62-63
Maarten – alias Ruijter 18
Pieter – van Adrichem 15
Vliet Cornelis Anthonisz. van 58
Vogelesanck Jan Pietersz. 67
Vries Heindrik de 36
Pieter de 37
Vrijlant Lenert Gerritsz 43
Wachtmans Heindrik Barendsz. 34
Warmenhuijsen de heer van 69
Wassenaar heer van 1-4-5
Gerrit Jansz. 69
Weverincx Philips 25-26-30
Sophia 25
Wezue Mr. Steven van der 36
Wiede Gillis de 70
Willemsz. Engel – van Bronsgeest 23
Jacob – de Raadt 41
Claas – Mierop 89
Cornelis 71
Simon 55
Witteman Mees Jansz. 20
Wijngaarden Cornelis van 3
Zuijdgeest Joost Lourisz. van 58
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Amsterdam 30-48
Bleiswijk 17
Brielle 45-74
Den Burg 77
Delfland 48
Delft 38
Geervliet 45
Graft 25-26-28-87
’s-Gravenhage 3-4-65-66
’s-Gravenzande 12
Haarlem 71-73
Hillegersberg 17-18
Honselersdijk 58
Krooswijk 17-18
Koukerk 30-86
Leiden 68-70-71-73
Leidschendam 7
De Lier 8
Maasland 14
Naaldwijk 89
Naaldwijker ambacht 60
Naaldwijkerbroek 58
Nieuwe Goten 74
Noorderkwartier 39
Noordwijk 22-23
Oegstgeest 70
Oude Gooten 45
Poortugaal 41
Rotterdam 17-18
Rijnland 37
De Rijp 39
Schieveen 11
Sassenheim 72
Texel 75
Uitgeest 53-54-83-85-88
Utrecht 51
Valkenburg 70-72
Veur 7
Voorhout 22-67-68-69-72-89
Voorne 45
Voorschoten 1-2-4-6
Wateringen 4-62-64-65-89
’t Wout 8
Zoeterwoude 73
Zuid-Maasland 11-12

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.

Akerslooter meer 26
Akerslootse Woudenpolder 54
Berouwe 53-84
Broekweg 58
Dijkpolder 14
Elstgeesterlaan 71
Honselersdijkseweg 58
Hooge Langedorp 68
Hoogkamer 20
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Krommenierdijk 55
Marken polder 54
Markt 33
Michiels Oever 54
Mient 2
Molenstraat 35
Naaldwijkerweg 58
Noordeinde 3-33-34-37
Noordland 12
Noordwatering 6
Offem 23
Papenweg 2
Rietvelt 80
Rijswijkerhoek 20
Schakenbos 6
Slotsloot 55
Smalniesen 55-84
Spiegelnesse 17
Spui 34-36
Sijdwind 7
Torenstraat 36
Truijven 28-29
Uitgeester broek 53
Uitgeester koog 53
Veenstraat 35
Veenweg 6
Vlamingstraat 36
Vliet 7
Volderslaan 37
Wateringseveld 2
Weversstraat 75
Woudenpolder 54

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Boterproeven 8-9
Busch 55
Groot Rietvelt 53
Hartmade 53-80
Hof van Brederode te ’s-Gravenhage 32
Korenmolen van Voorschoten 2
’t Lam 33-69
Oude Lombaert 36
Papegars 53
De Ven 56
Wapen van Amsterdam 34

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 39
Loosduinen 62-64
Rijnsburg 68
Armen van Wateringen 62-64
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Convent van St. Aachten te Delft 78
Regulieren te Rugge 74
St. Ursulen te Delft 38-78
Heilige geest van Naaldwijk 58
Voorschoten 2
Hof van Holland 36-41-57
St. Joris gasthuis te Delft 2
Kerk van Scheveningen 58
Voorburg 5
Voorhout 72
Voorschoten 2
Wateringen 8
Kerkhof van ’s-Gravenhage 36
St. Nicolaas altaar 5
Nieuwe Kerk te Delft 38-78
Oude Kerk te Delft 38-78
St. Pieters gasthuis 30
Raadhuis te ’s-Gravenhage 32
Vicarie St. Brigitten altaar inde Hipolitus kerk te Delft 48
St. Denis altaar in de grote kerk te ’s-Gravenhage 80
St. Elisabeth convent in ’s-Gravenhage 80
Heilige Geest altaar kerk van Brielle 45
Jacobs altaar in de Nieuwe Kerk te Delft 17
Jacob altaar in de kerk te Burg op Texel 75
St Jeroens altaar inde kerk van Noordwijk 57
St. Joosten altaar in de Oude kerk te Delft 78
Catharina altaar te Alkmaar 25-39
Catharina zusterhuis te Brielle 74
inde kerk van Uitgeest 50-83
inde kerk van Voorhout 65
Kruisaltaar in de kerk te Noordwijk 20
Kruisaltaar in de kerk van Poortugaal 40
Kruisaltaar in de Oude Kerk te Delft 11-12
Maria Magdalena in de Jacobs kerk te ’s-Gravenhage 32
St. Pieters altaar in de Oude Kerk te Delft 38
Vrouwen altaar te Voorschoten 1
Vrouwen altaar te Wateringen 8

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Administrateur 2
Advocaat 11-36-41-48-51-57-62
Auditeur 87
Bakker 33-36-37-53
Beursmaker 35
Bidder 35
Biervoerder 36
Boswachter 78
Burgemeester 4-68
Deurwaarder 36-45
Dijkgraaf 45
Graaf 8-11-12-13-14
Griffier vbl.-48
Heer van Naaldwijk 8
Wesemael 73
Zevenhuizen 35
Hoedenmaker 36
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Hoogheemraad 37
Jonkheer 21-73
Jonkvrouw 50
Kanunnik 14-45
Kapitein 72
Landmeter 64
Metselaar 28-29
Molenaar 3-37
Notaris 35
Officier 77
Ontvanger 45-74
Ontvanger-generaal 48
Pastoor 17
Rekenmeester 5-6-11-22-23-74
Rentmeester 70
Schrijnwerker 3
Secretaris 51-65-73-83
Smid 3-41
Substituut secretaris 66-89
Timmerman 29
Visser 54
Wielmaker 3-33-34
Wijnkoper 33
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