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Voor eventuele vragen, opmerkingen en verbeteringen
(anthoniusvandertuijn@gmail.com).
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Kanttekeningen: Van de in de kantlijn geplaatste aantekeningen zijn alleen de meest relevante
overgenomen.
Omblad.
Reeckeninge Joost van Leeuwen vande innecommen vanden convente van
Ste. Agnieten inden Hage de anno 1596.
Folio 1.
Overgelevert inde Camer vande Rekening inden Haeg bij den rendant selve in persoon opten lesten
Aprilis zesthijen hondert ende een.
Incommen vande convent van St. Agnijeten inden Haeg vanden ougst ende jaer 1500 zes ende
negentich.
Reeckeninge Joost van Leeuwen als ghecommitteert totten ontfanck ende innecommen vanden
convente van Sinte Agnieta inden Hage, innegaende prima Januarij anno 1500 sessentnegentich
ende expirerende den lesten December daer aen volgende. Ende dat vande losrenten gecommen in
plaetse vande vercochte landen inden jare vijff ende tnegentich bijden heeren Staten vercocht als
daer op gehouden zijnde, midtsgaders van erffpachten ende erffrenten. Gemaeckt in ponden,
schellingen ende penningen van 40 grooten vlaems tpont.
Ontfanck.
Eerst van opgehouden renten opte vercochte landen gehouden, verschenen Kersmisse tijde
deser reeckeninge.
Van Jacob Adriaens zoon van Adrichem tot Delft een jaer rente van tachentich ponden tsiaers,
verseeckert op achtalve merghen landts gelegen tot Eijckenduijnen, lest gebruijckt bij Wouter Jansz.,
verschenen Kersmisse. Daer van inde voorgaende reeckeninge folio 1 verso verantwoort is. Bijden
selven Jacob Adriaens zoon vande heeren Staten opten 5 e December 1500 vijf ende tnegentich
gecocht ende de voornompde rente daer op gehouden. Dan also die stadt van Delft die gecocht
landen ende dese opghouden rente aen henluijden houden is bijde heeren staten geresolveert omme
seeckere redene dat die van Delf de selve rente niet sullen betalen maer dat se sal blijven gequiteert.
Breeder opde rendants reeckening van dese vercochte landen folio 5 verso gementioneert. Dus hijer
nijet.
Folio 2.
Van Jan Jacobsz. Coster een rente van dertich ponden siaers verseeckert op acht hont lants gelegen
opde Laen bijden Hage, lest inde voorgaende reeckening folio 2 opte naem van Jan Smit verantwoort,
verschenen alsvoren. Die welcke bijden selven Jan Jacobsz. opten 5 e December 1500
vijffentnegentich mede gecocht sijnde die rente dair op gehouden. Blijckende bijden voorsz.
reeckeninge folio 7 et verso £ 30.
Den selven noch een rente van twaelff ponden siaers verseeckert op een merge lants mede gelegen
aldaer, verschenen als voren. Die welcke inde voorgaende reeckeninge folio 2 opte naem van Pieter
Pens verantwoort is bijden voorsz. Jan Jacobsz. als vooren gecocht ende die selve rente
opgehouden. Blijckende alsvoren. Dus £ 12.
Folio 3.
Van Pieter Pouwelsz. een jaer rente van vijffentwintich ponden verseeckert op anderhalve mergen
lants gelegen bij Suijden Bosch verschenen alsvoren. Die welcke inde voorgaende reeckeninge folio 2
verso opte naem van Adriaen Celen verantwoort zijn. Bijden voorsz. Pieter Pouwelsz. vanden heeren
Staten voorsz. gecocht ende deselve rente daerop gehouden, blijckende alsvoren folio 9 et verso £
25.
Erasmus van Brederode heeft betaelt een jaer rente van seventien ponden verseeckert op een
mergen lants mede gelegen aldair, die inde voorghaende reeckenig folio 2 et verso opte naem van
Adriaen Ceelen in een partije van derdalve mergen verantwoort. Bij den voorsz. Erasmus van
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Brederode alsvoren gecocht ende de rente dair opgehouden, blijckende alsvoren folio 10 et verso.
Dus hijer £ 17.
Kanttekening: Zij gelet dat desen coop nairderhant te nijet es gedaen, dat dairomme vande huijr van de tijt aff van dit landt
weder werd verantwoort.

Willem Aemsz. tot Delft een rente van hondert ponden siaers verseeckert op negen mergen lants
geleghen tot Wateringen, verschenen alsvoren in de voorgaende reeckeninge folio 2 verso opte naem
van Adriaen Gillisz. verantwoort. Dan alsoo die selve voorde stadt van Delft gecocht is, zoo is dselve
om redenen hier vooren folio 1 verso et utra opte naem van Jacob Adriaensz. van Adrichen breder
gementioneert. Bijden rendant mede nijet ontfangen. Dus nijet.
Kanttekening: Achtervolgende dartikel hijer voiren folio 2 geroert. Zij daeromme dit artijckel voortaen uijte rekening gelaeten.

Folio 4.
Adriaen Willemsz. tot Wateringen een jaer erffpachts van vijff ponden vijff schellingen, verschenen
Lambertij. Dus £ 5-05-00.
V
an Aelbrecht Hendricxz. bouckedrucker een jaer rente van dertich ponden verseeckert op twintichstalff
hont lants gelegen tot Wateringen, verschenen als voorn inde voorgaende reeckeninge folio 3 opte
naem van Adriaen Huijgensz. verantwoort. Bijden zelven Aelbrecht Heindricxz. alsvooren gecocht
ende dair op gehouden, blijckende bijden voorsz. reeckeninge folio 6 et verso £ 30.
Van Erasmus van Brederode een jaer rente van dertich ponden verseeckert op elff hont lants, in de
voorgaende reeckeninge folio 3 verso opte naem van Jan Ariensz. verantwoort in een pachte van drie
merghen die bijden voorsz. van Brederode alsvoren gecocht ende dair op de renten gehouden zijn,
blijckende alsvoren folio 10 verso et ultra. Dus £ 30.
Kanttekening: Zij gelet dat dese coop nairderhant t nijet es gedaen, dat daeromme vande huijre van de tijt aff van dit landt
weder werd verantwoort.

Joost van Leeuwen rendant alhier een jaer rente van sestien ponden verseeckert op een mergen lants
mede gelegen aldair. Die welcke inde voorgaende reeckening folio eodem opte naem vanden voorsz.
Jan Ariensz. in een partije van drie mergen verantwoort sijn ende bij desen rendant alsvoren gecocht
ende de rente daer op gehouden, bijden voorsz. reeckening folio 12 et verso. Dus £ 16.
Folio 5.
Van Anthoni van Kats een jaer rente van tsestich ponden verseeckert op twee mergen ende veertien
hont lants gelegen Besuijden tbosch. Inden leste gedaen reeckening folio 4 opte naem van Maerten
Jonge verantwoort. Bijden selven van Kats gecocht ende opgehouden alsvoren, blijckende alsvoren
folio 12. Dus £ 60.
Van Cornelis Lambrechts zoon vander Wel ende Nicolaes Doublet een jaer rente van hondert twintich
ponden verseeckert op zeven mergen lants gelegen opte Laen, inde voorgaende reeckening folio
eodem opte naem van Adriaen Claesz. molenaer verantwoort verschenen alsvooren. Bijden selven
Cornelis Lambrechtsz. van der Wel ende Nicolaes Doublet gecocht ende die voorsz. rente dair op
gehouden, blijckende alsvoren folio 8 et verso. Dus £ 120.
Van Heindrick Rochusz. een jaer rente van tsestich ponden verseeckert op vijer merghen lants mede
gelegen aldaer, verschenen als vooren, mede inde voorgaende reeckeninge folio 4 et verso
verantwoort. Mede bijden selve vande heeren Staten alsvooren gecocht ende dair op gehouden,
blijckende bijden voorsz. reeckening folio 8 verso. Dus £ 60.
Folio 6.
Cornelis Pancrasz. tot Eijckenduijnen een jaer rente van acht ponden verseeckert op twee mergen
gelegen in Oost Escamp, verschenen alsvooren. Inde voorgaende reeckening folio 4 verso opte naem
van Cornelis Louwen verantwoort. Bijden selven Cornelis Pancrasz. alsvooren gecocht ende
opgehouden, blijckende alsvoren folio 9. Dus £ 8.
Pieter Florisz. Kouck inde Made betaelt een jaer rente van veertich ponden verseeckert op vijer
mergen lants gelegen aldaer, lest bij hem gebruijckt ende inde voorgaende reeckeninge folio 4 verso
verantwoort, verschenen als vooren. Bijden voorsz. Pieter Florisz. Houck alsvoren gecocht ende
opgehouden, blijckende bijden voorsz. reeckening folio 12 verso. Dus £ 40.
Prima somma van nijeuwe landtrenten £ 453-05-00.
Folio 7.
Ander ontfanck van renten inden Hage.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Van Pouwels Maertsz. mandemaker een rente van tweentwintich schellingen ses penningen
verseeckert op zijn huijsinge staende aende zuijtsijde vande Spoijstraet, verschenen den 14 e Januarij
tijde deser reeckeninge. Dus hier £ 1-02-06.
Prima somma £ 1-02-06.
Ander ontfanck van renten verseeckert over Flacque als Sommelsdijck,
Midelharnes ende Dircxlant.
Van Balthasar van Doorn een jaer rente van drie ponden verseeckert op zijn huijs staende in
Middelharnes, verschenen Sint Jan tijde deser reeckening. Dus hier £ 3.
Van Pieter Cornelisz. wonende in Heeckelinge de somme van ses ponden over een jaer rente
verseeckert op zijne hoffstede aldair verschenen Meije tijde deser. Dus hier £ 6.
Folio 8.
Die weduwe van Lenert Thonisz. de somme van ses ponden over een jaer rente verseeckert op hair
huijs staende in Middelharnis, verschenen Paesschen anno voorsz. Dus hier £ 6.
Jacob Anthonisz. wonende in Sommelsdijck de somme van vijff ponden over een jaer rente
verseeckert op zijn huijs aldaer, verschenen alsvoren. Dus hier £ 5.
Pieter Sebastiaensz. wonende in Dircxlant heeft betaelt de somme van ses ponden over een jaer
rente verseeckert op zijn huijs staende aldaer, verschenen sint Gillis tijde deser. Dus hier £ 6.
Die weduwe van Bouwen Engelsz. in Dircxlant ses ponden over een jaer rente verseeckert op haer
huijs aldaer, verschenen tijde deser. Dus £ 6.
Ende van Pieter Jansz. mede wonende in Dircxlant een rente van een pont sestien schellingen
verseeckert op zijn huijs aldair, verschenen Kersmisse anno voorsz. Dus hier £ 1-16-00.
2e somma van renten £ 33-16-00.
2e somma van renten £ 34-18-06.
Folio 9.
Ander ontfanck van cortinge van een wtgereijcte rente.
Den rendant brengt hier in ontfange drie schellingen negen penningen over de cortinge van een rente
van dertich schellingen die hij betaelt heeft aen Matheeus Eeuwoutsz., hier naer folio 12 in uijtgeven
gebrocht. Dus hier £ 0-03-09.
3e somma £ 0-01-10.
Totalis somma vande ontfanck deser rekening beloopt vijer hondert acht ende tachtich ponden vijff
schellingen vijer penningen, £ 438-05-04.
Wtgheve jegens den voorsz. ontfanck.
Eerst van alimentatie vande conventualen vande convente.
Kanttekening: Vervolgen dese ende de nairgetogen partijen van alimentatien welcke lest voorgaende rekening als dese
folio 9 verso en ultra ende weder up elck artijckel overgelevert behoorlijck quitantie vande alimentatie selve betalen dat anders
voor thooft geteijckent staet.

Betaelt Anna Jansdr. de somme van ses ende sestich ponden munte als vooren, over een jaer
alimentatie hair verschenen sedert den eersten Januarij anno 1500 zessentnegentich tot den lesten
Decembris dair aen volghende, blijckende zulcx bij diversche quitantien. Dus hier £ 66.
Folio 10.
Betaelt Hillegont Gijsbrechts dochter gelijcke zes ende tsestich ponden, mede over een jair hairder
alimentatie, verschenen als vooren blijckende bij quitantie. Dus hier £ 66.
Kanttekening: Bij vijer quitantien geattteseert bij Claes Dircxz. prijester dijende mede opte drije nairvolgende partijen.

Betaelt Lijsbet Cornelisdr. over een jaer alimentatie, hair verschenen alsvoren gelijcke sessentsestich
ponden, volgende hair quitantie. Dus hier £ 66.
Aechte Jacobsdr. betaelt gelijcke zessentsestich ponden mede over een jair alimentatie hair
verschenen ende blijckende alsvoren. Dus £ 66.
Betaelt Immetgen Anthonisdr. gelijcke sessentsestich ponden over een jaer alimentatie, hair
verschenen als vooren volgende de quitantie. Dus £ 66.
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Willemptgen Cornelisdr. van gelijcken betaelt de somme van zes ende tsestich ponden over gelijcke
jaer alimentatie, verschenen ende blijckende als vooren. Dus hier £ 66.
Kanttekening: Bij vijer quitantie geatteseert bij Claes Dircxz.

Betaelt Claes Dircx zoon eertijts priester de somme van zessentsestich ponden over een gelijcke jaer
sijnder alimentatie, verschenen sedert den 24e Januarij zes ende tnegentich tot den 24e januarij seven
ende tnegentich, blijckende bij zijnden quitantie. Dus hier £ 66.
Folio 11.
Prima somma van alimentatie £ 462.
Ander wtgeve van cortinge van renten volgende de placcaten.
Den rendant brengt hier de somme van twee ponden drie schellingen 7 penningen die hij hem heeft
laten corten ande renten folio 7 verso et ultra. Dus hier £ 4-07-03.
2e somma £ 2-03-07.
Folio 12.
Den rendant heeft betaelt Matheus Eeuwoutsz. een pont thien schellingen over een jair rente
verseeckert opte landen deser convente, gelegen in Haechambocht volgende zijn quitantie. Dus hier £
1-10-00.
3e somma £ 1-10-00.
Ander wtgheve van wedeens ende faitsoen deser reeckeninghe.
Compt den rendant over zijn wedden den twintichsten penning volgende zijne commissie van zijnen
ontfanck, gelijck hem bij sijne eerste ende diversche navolgende reeckeninghen gepasseert es, twelck
mouveert £ 24.
Compt hem van tmuniteren doen grosseren ende doubleren deser reeckeninge, zijne met het dubbelt
sessentwintich bladeren, voor tblat £ 0-01-06 alsoe tpampier ende tdoen schrijven duijrder es dan
tplach te wesen. Dus 26 st.
Folio 13.
4e somma £ 25-06-00.
Totalis somma vanden uijtgeven deser rekening beloopt vijer hondert tnegentich ponden negenthijen
schellingen zeven penningen, dus £ 490-19-07.
Ende den ontfanck beloopt als hijer voor folio 9, £ 488-05-04.
Vereffent den ontfanck jegens den voorsz. uijtgeven, compt meer uijtgegeven als ontfangen ende
dese rendant hijer te boven compt de somme van £ 2-14-03.
Desen rendant blijft hijer jegens schuldich bij slot van zijne lest voorgaende rekening als de somme de
welcke alhijer te zijnen last gestelt werden, de somme van £ 990-06-04.
Compt sulcx dat desen rendant hijer noch schuldich blijft de somme van £ 987-12-01.
Desen rentemeester blijft noch schuldich bij slot van zijne eerste extraordinaris rekening de welcke
alhijer tot zijnen last gestelt werden, de somme van £ 70-08-04.
Compt sulcx dat den rendant voor dese twee partijen hijer schuldich blijft de somme van thijen hondert
zeven ende vijftich ponden negenthijen schellingen vijer penningen, £ 1.058-19-04.
Dese werden gedragen tot last van desen rentemeester upt slot van zijn 24 e rekening als dese es hijer
quit.
Aldus gehoort, gerekent ende gesloten inde Camer vande Rekening inden Haeg bij ons hijer
ondergeschreven als bij mijn heeren de staeten gedeputeert tot auditie vandes Gemeene Landts
rekening dese 8e Meij zesthijen hondert ende een.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

NAAMLIJST

Adamsz. Willem 3
Adriaansz. Jacob – van Adrichem 13
Jan 4
Adrichem Jacob Adriaansz. van 13
Anthonisdr. Immetgen 10
Anthonisz. Jacob 8
Lenert 8
Brederode Erasmus van 3-4
Celen Adriaan 3
Dirksz. Claas 10
Doorn Balthasar van 7
Doublet Nicolaas 5
Engelsz. Bouwen 8
Ewoutsz. Matheus 9-12
Florisz. Pieter – Kouck 6
Gillisz. Adriaan 3
Gijsbrechtsdr. Hillegonda 10
Heindriksz. Aalbrecht 4
Kouck Pieter Florisz. 6
Huigensz. Adriaan 4
Jacobsdr. Agatha 10
Jacobsz. Jan – Coster 2
Jansdr. Anna 9
Jansz. Pieter 8
Wouter 1
Jonge Maarten 5
Kats Anthonij van 5
Claasz. Adriaan 5
Cornelisdr. Lijsbeth 10
Willempgen 10
Cornelisz. Pieter 7
Coster Jan Jacobsz. 2
Lambrechtsz. Cornelis – van der Wel 5
Leeuwen Joost van 1-4
Lourisz. Cornelis 6
Maartensz. Pouwels 7
Pancrasz. Cornelis 6
Pens Pieter 2
Pouwelsz. Pieter 3
Rochusz. Heindrik 5
Sebastiaansz. Pieter 8
Smit Jan 2
Wel Cornelis Lambrechtsz. van der 5
Willemsz. Adriaan 4

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Delft 1-3
Dirksland 7-8
Eikenduinen 1-6
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Flakkee 7
Haagambacht 12
Hekelingen 7
Middelharnis 7-8
Oost Eskamp 6
Sommelsdijk 7-8
Wateringen 3-4

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.
Laan te ’s-Gravenhage 2-5
Bezuidenhout 3-5
Madepolder 6
Spuistraat 7

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Boekdrukker 4
Mandenmaker 7
Molenaar 5
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