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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.
Van de notities in de kantlijn zijn alleen de relevante opgenomen.
Folio 1.
Overgelevert inde Camer vande Rekening inden Hage bij den rendant selver in persoon opten 18 e
octobris 1605.
Incommen vande goederen vande Predicaren inden Hage vanden ougst ende jare 1600 ende vijer.
Reeckeninge Joost van Leuwen als gecommitteert totten ontfanck ende incommen vande Predicare
goederen inden Hage, innegaende prima januarij anno 1600 ende vier ende expirerende den lesten
decembris daer aen volgende. Ende dat van alle de lantpachten, erffrenten ende losrenten gemaeckt
in ponden, schellingen ende penningen van veertich grooten tpondt.
Ontfanck.
Eerst van lantpachten ende renten inde plaetsche vandien gecommen.
Van Laurens Huijgensz. Gael burgemeester der stadt Leijden ontfangen een jaer renten tot vier ende
tachtich ponden tsiaers, verschenen Kersmisse anno 1600 vier. Verseeckert op drie vierendeel van
thiendalff margen, gelegen tot Rijswijck op Ockenburch. Bij de heeren Staten vercoft ende d’selve
rente daerop gehouden. Dus hier £ 84.
Folio 2.
Van Jorden Adriaens zoon woonende in Heenvliet de somme van vier ende twintich ponden over een
jaer renten, verseeckert op zes gemeten landts gelegen in Heenvliet, verschenen Kersmisse tijde
deser. Dus hier £ 24.
Van Jacob van der Meer bailliu in Heenvliet de somme van negen ponden over een jaer renten,
verseeckert op twee gemeten landts leggende alsvooren, verschenen alsboven. Dus hier £ 9.
Ende van Foij van Brouchoven de somme van twee ende tseventich ponden over een jaer renten,
verseeckert op negen margen ende vier honden landts gelegen zijnde in Absrecht, verschenen
Bavonis tijde deser reeckeninge. Dus hier £ 72.
Prima somma £ 189.
Folio 3.
Ander ontfanck van renten ende erffpachten in Haechambocht.
Van IJsbrant Starck nomine uxoris ende Cornelia van Dam tsamen erffgenamen van Willem van Dam
woonende inden Hage, de somme van achtien ponden over een jaer renten, verseeckert op twee
huijskens staende int Noorteijnde ende verschenen den 21 e Martij tijde deser. Dus hier £ 18.
Kanttekening: Zij gelet dat dese ende de naervolgende partijen altijts gestelt werden opte naemen vande leste possesseurs
vande hijpotheeck.

Derffgenamen van jonkheer Arent van Dorp de somme van ses ponden over ene jaer renten,
verschenen den 23e januarij, tijde deser. Dus hier £ 6.
D’selve noch de somme van vier ponden thien schellingen over een jaer renten, verschenen
Voorschooten ende Valckenburger marckten, mede tijde deser. Dus hier £ 4-10-00.
Van Jaecques d’Assegij als rentmeester vande vrouwe van Caree, de somme van eenentwintich
ponden over een jaer renten, verschenen den eersten februarij tijde deser reeckening. Dus hier £ 21.
Folio 4.
Noch de anno 1600 ende vijff gelijcke rente £ 21.
Alsoe den rendant op ten name van meester Dirck van Santen als possesseur de huijsinge van
Frederick van Zeventer een jaer renten van dertich schellingen sjaers verantwoort heeft, verschenen
de anno ’73 tot de 10e februarij 1600 vier ende alsoe die voorsz. van Santen ontkennende is te
possideren tijpoteecq ende bij den rendant gedaen blijckt van titulen es om te procederen jegens die
voorsz. van Santen. Soe hebben die gecommitteerdens opte Reeckeninge beslast bij apposteec
gestelt inde reeckeninge de anno 1600 een folio 30, dat den rendant metten eersten dese saecke
soude deliberatie leggen off geraden waer proces te sustineren. Twelck den rendant gedaen heeft
ende leijt hier over verclaringe vande advocaten dat het nijet geraden es proces te moveren ofte
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eenige moeijten te doen, blijckende bij de verclaringe onder heurlieder handt, hier over geleijt. Dus
hier verantwoort met nijet.
Van Philps Doublet eerste Mr. van de Reeckeninge als possesseur van seecker huijs, wesende
thijpoteecque staende aende noortzijde vant Voorhout, eertijts toebehoorende jonkheer Floris
tSerclaes, de somme van achtien ponden over een jaer renten, verschenen den 8 e januarij tijde deser.
Dus hier £ 18.
Noch de anno 1600 ende vijff gelijcke rente £ 18.
Cornelis Willemsz. een rente van een pont thien schellingen verseeckert op sijn huijs ende erve
staende ende gelegen int Achterom, verschenen den 14 e april tijde deser reeckeninge. Dus hier £ 110-00.
Folio 5.
Van Joost Andriesz. tHofflandt apothecaris de somme van zes ponden over een jaer renten,
verseeckert op sijn huijs staende inde Hoochstraet, verschenen den eersten septembris anno voorsz.
Dus hier £ 6.
Van Jacob Adriaensz. de somme van een pondt thien schellingen over een jaer renten, verschenen
den eersten meij anno voorsz., verseeckert op zijn huijs ende erve staende ende gelegen aende
noortsijde vant Voorhout. Dus hier de selve £ 1-10-00.
Evert Evertsz. cleermaker de somme van vijfthien schellingen over een jaer renten, verschenen prima
meij tijde deser reeckening ende verseeckert op zijn huijs staende ende gelegen opte Geest. Dus hier
15 st.
De rente van vijfthien schellingen tsiaers daer van inde voorgaende reeckening folio 6 mentie
gemaeckt wert, es verschenen den eersten meij. Wert om redenen aldaer hier mede gebracht bij
memorie. Rest ’72 tot 1604 incluijs.
Folio 6.
Van de weduwe van Pieter Govertsz. de somme van twee ponden over een jaer renten, verschenen
den eersten meij anno 1600 ende vier, tijde deser ende verseeckert op zijn huijs ende erve staende
ende gelegen aen de oostzijde vant Voorhout. Dus hier £ 2.
Meester Cornelis de Jong als rentmeerster vande goederen van Wassenaer de somme van een pondt
eene schelling over een jaer renten, verschenen alsvooren, verseeckert op een huijs staende int
Voorhout. Dus hier £ 1-01-00.
Van Cornelis Dircxz. voerman woonende aende wagens van Leijden, een rente van achtien
schellingen negen penningen, staende op een huijs int Voorhout, verschenen alsvooren. Dus hier £ 018-09.
D’selve noch een rente van gelijcke achtien schellingen negen penningen, staende opt huijs voorn.,
verschenen alsvooren. Dus hier £ 0-18-09.
Folio 7.
Tcapittel inden Hage de somme van negen ponden over een jaer renten, verschenen den 20 e julij,
tijde deser. Dus hier £ 9.
Van Sijmon Adriaensz. goutsmit als possesseur vant hijpoteecque van de huijsinge van meester
Laurens Veau chirurgijn, staende inde Hoochstraet de somme van drie ponden over een jaer renten,
verschenen den 2e augustij, tijde deser reeckeninge. Dus hier £ 3.
De weduwe van meester Dominicus Boot de somme van zes ponden over een jaer renten,
verschenen den elffden septembris. Dus hier £ 6.
Dirck Muijser waert int Wapen van Haerlem een rente van vijfthien schellingen, verschenen den
eersten novembris, tijde deser reeckeninge ende verseecekert opte huijsinge die hij althans
possiderende es. Dus 15 st.
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Van Joost Guldemons als possiderende seeckere hijpoteeck een jaer renten van een pont thien
schellingen over een jaer renten, verschenen alsvooren, verseeckert op seecker huijsken staende
aende noortsijde vant Achterom. Dus hier £ 1-10-00.
Folio 8.
Dselve noch een rente van zeventhien schellingen zes penningen, verseeckert als vooren. Dus hier £
0-17-06.
D’erffgenamen van Barthout Huijgensz. een rente van vijfthien schellingen, verschenen Kersmisse,
tijde deser reeckeninge, verseeckert op seecker huijs ende erve staende ende gelegen aende
oostzijde vant Voorhout. Dus hier 15 st.
Claes Pietersz. een rente van vijfthien schellingen, verschenen alsvooren ende verseeckert op zijn
huijsken staende aende oostzijde vant Voorhout. Dus hier 15 st.
Gerrit Jansz. Delft woonende tot Delft de somme van zes ponden over een jaer renten, verseeckert op
zijn wooninge gelegen in Haechambacht, verschenen den 22 emMartij, tijde deser. Dus hier £ 6.
Folio 9.
D’selve noch de somme van drie ponden zeven schellingen zes penningen over een jaer renten,
verschenen den 24e martij, tijde deser. Dus hier £ 3-07-06.
Nopende de rente van vierenvijftich ponden tsiaers inde voorgaende reeckening folio 11 et verso opte
name van Andries van Thienen, bij memorie verantwoort alsoe den rendant tot diversche tijden den
selven van Thienen gemaent heeft te procureren, dat bijden gecommitteerde raden vande Staten
affgedaen mochte werden, persiteert als inde voorgaende reeckeninge voor antwoorde gegeven
heeft, dus voor alsnoch memorie.
Kanttekening: Desen rendants sucsessie zal metten alle eersten jonker Andries van Thijenen an seggen ten eijnde hij procureren
dat dese zaecke bij den heeren Staten off gecommiteerde werde affgedaen off werd affgedaen off bij gebreck van (meijn) dat hi j
de selve betael.

Philips Joorisz. een jaer renten van vijff ponden vijff schellingen, verschenen alsvooren. Dus hier £ 505-00.
Folio 10.
Meester Rutgert van IJlem als administratie hebbende vande goederen van Jan Heijmensz. van de
Ketel de somme van zes ponden over een jaer renten, verschenen den 25e octobris anno voorsz.. Dus
hier £ 6.
Van Jan Karel Backer als possesserende thijpoteecque van een huijs staende int Achterom, een rente
van een pont thien schellingen, verschenen Kersmisse, tijde deser reeckening. Dus hier £ 1-10-00.
Andries Standert de somme van seven ponden over een jaerlicxe recognitie vant gebruijck vande
Staten camer, staende opten gront vant convent daermen plach des gemene landts Reeckeninge te
doen. Bij hem tot wederseggen vercregen, verschenen den 21 e martij, tijde deser. Dus hier £ 7.
Noch gelijcke jaer renten de anno 1600 ende vijff £ 7.
Van den ontfanger generael Cornelis van Mierop de somme van elff ponden vijff schellingen over een
jaer renten, verschenen den 17e januarij staende opt gemeen landt die eertijds bij de stadt Leijden
wtgereijckt es geweest jegens den penninck 15 tot twaelff ponden t’siaers ende bij henluijden gecoft
ende bijden rendant opt gemene landt aengeleijt. Dus hier £ 11-15-00.
Folio 11.
Noch de anno 1600 ende vijff, gelijcke rente £ 11-15-00.
Van de weduwe van Sebastiaen van Loosen, in sijn leven raet inden Hogen Rade, een jaer erffpachts
van veerthien pont tsiaers, verschenen den 15 e november, verseecekert opt hoff ende thuijn breeder
inde reeckeninge de anno 1600 folio 13 gementioneert. Dus hier £ 14.
2e somma £ 217-08-06.
Ander ontfanck van losrenten, spreeckende opte stede van Delft ende daeromtrent.
De stad van Delft es jaerlicx schuldich een rente van negen ponden twee schellingen, verschijnende
den 14e julij. Noch een rente van twaelff ponden, verschijnende den eersten Februarij. Noch een rente
van zes ponden zes schellingen, verschijnende Kersmisse, midtsgaders een rente van zes ponden,
verschijnende (niets ingevuld). Ende noch een rente van drie ponden staende opten name van
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Catharina Jansdr., verschijnende den negenden martij. Dan alsoe d’voorsz. stede van Delft voor
alsnoch nijet en betaelt, seggende aen tgemene landt groote somme van penningen ten achteren te
zijn ende daeromme houden de renten aencomende de geestelicheijt ende geannoteert tot behouff
vant gemeen landt aen henluijden. Ergo hier voor memorie.
Folio 12.
Rest ’72 tot 1604 incluijs.
Van de weduwe ende erffgenamen van Cornelis Huijgensz. tot Delft de somme van drie ponden over
een jaer renten, verschenen deen helft meije ende dander helft Alderheijligen tijde deser. Dus hier £ 3.
De meesters vant Oude Gasthuijs aldaer de somme van negen ponden over een jaer renten,
verschenen den 20e september anno voorsz. Dus hier £ 9.
De kerckmeesters van de Nieuwe Kercke tot Delft een rente van vijfthien schellingen, verschenen den
eersten februarij, tijde deser. Dus hier 15 st.
Folio 13.
Arent Cornelisz. de somme van drie ponden over een jaer renten, verschenen den 5 e martij. Dus hier
£ 3.
D’erffgenamen van Dirck Joostensz. van IJlem woonende tot Delft, de somme van drie ponden 2 st. 6
p. over een jaer renten, verschenen meij, tijde deser. Dus hier £ 3-02-06.
3e somma £ 18-17-06.
Ander ontfanck van losrenten spreeckende op diversche persoonen binnen
Rotterdam ende Schiedam.
Cornelis Cornelisz. inden Witten Eenhoorn tot Rotterdam inder Lombertstrate de somme van een pont
thien schellingen over een jaer renten, verschenen den eersten november, tijde deser. dus hier £ 110-00.
Adriaen Jansz. Palser tot Schiedam een rente van vijfthien schellingen, verschenen Bavonis, tijde
deser. Dus hier 15 st.
Folio 14.
Jan Thijsz. backer tot Schiedam de somme van een pont thien schellingen over een jaer renten,
verschenen den eersten meij, tijde deser. Dus hier £ 1-10-00.
Van Cornelis van Mierop ontfanger generael de somme van vier ponden thien schellingen over een
jaer renten, bij accoort ende permutatie gecomen es inde plaetsche van een rente van vijff ponden
tsiaers opte name van Cornelis Sijmonsz. tot Rotterdam inde reeckening de anno ’93 folio 17 verso
verantwoort, verseeckert opte vijff groote steden van Hollandt, verschenen den eersten februarij, tijde
deser. Dan alsoe om redenen inde voorgaende reeckeninge folio 16 verso op dese gelijcke articulen
gementioneert wert dit gebracht voor memorie.
4e somma £ 3-15-00.
Folio 15.
Ander ontfanck van renten verschenen ende gehijpoteeert int Westlandt,
namentlijck Naeltwijck, Gravensande, Rijswijck ende Rijswijckerhouck.
Van Cornelis van Reijnegom als rentmeester vande goederen van Arenberge, de somme van vijfthien
ponden over een jaer renten, de Predicaren aengecomen bij testamente van Heijndrick van Naeltwijck
staende opte goederen vande Made ende verschenen den vierentwintichsten Julij anno
sesthienhondert twee, tijde deser. Dus hier £ 15.
Dirck Cornelisz. woonende tot Naeltwijck de somme van zeven ponden over een jaer renten,
verschenen den 24e januarij, tijde deser. Dus £ 7.
Willem Huijgensz. in Maeslant de somme van vierentwintich ponden over een jaer renten, verseeckert
op zijne wooninge gelegen aldaer, verschenen den eersten meij, tijde deser. Dus hier £ 24.
Folio 16.
Noch gelijcke rente de anno 1600 ende vijff, £ 24.
Pieter Joosten tot Rijswijck de somme van twee ponden twaelff schellingen zes penningen over een
jaer renten, verseeckert op zijne wooninge aldaer, verschenen den eersten octobris, tijde deser. Dus
hier £ 2-12-06.
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Gerrit Barthoutsz. de somme van thien ponden over een jaer renten, verschenen den 13 e december,
tijde deser. Dus hier £ 10.
Pieter Willemsz. tot sGravensande een tente van vijfthien schellingen, verschenen den eersten
september. Dus hier 15 st.
De weduwe ende erffgenamen van Cornelis Jansz. Cleij tot Rijswijck de somme van zes ponden over
een jaer renten, verschenen den eersten meij, tijde deser. Dus hier £ 6.
5e somma £ 89-07-06.
Folio 17.
Ander ontfanck van Domeijnen van Voorne Overmaze ende Flacqué.
Jacob Alblas ontfanger vande goederen vande Regulieren van Rugge buijten den Briele de somme
van achtien ponden over een jaer renten, verschenen den vijffden februarij, tijde deser reeckeninge.
Dus hier £ 18.
Noch gelijcke rente de anno 1600 ende vijff, £ 18.
Vande erffgenamen van Adriaen Proost de somme van vijfthien ponden over een jaer renten,
verseeckert op een wooninge gelegen in Sommelsdijck, verschenen den 22 e februarij, tijde deser. Dus
hijer £ 15.
Noch de anno 1600 ende vijff, gelijcke rente £ 15.
De rentmeester vande grave van Egmont de somme van thien ponden over een jaer renten,
verschenen St. Lucas, tijde deser. Dus hier £ 10.
6e somma £ 76.
Folio 18.
Ander ontfanck van losrenten verseeckert ende gehijpotequeert tot Wassenaer ende Voorhout.
Van Maritgen Cornelisdr. wedude wijlen Jan Woutersz. woonende tot Wassenaer die somme van
vijfthien ponden over een jaer renten, verschenen den eersten junij. Dus hier £ 15.
Noch gelijcke rente de anno 1600 ende vijff, £ 15.
D’erffgenamen van Lenert Jansz. tot Wassenaer de somme van drie ponden over een jaer renten,
verschenen den 22e september. Dus hier £ 3.
7e somma £ 33.
Folio 19.
Ander ontfanck van losrenten gehijptequeert ende verseeckert tot
Stompwijck, Wilsveen ende Bleijswijck.
Claes Pietersz. tot Voorburch de somme van zes ponden over een jaer renten, verseeckert op zijne
wooninge aldaer ende verschenen Bamis tijde deser. Dus hier £ 6.
De kerckmeesters van Voorburch de somme van een pont over een jaer renten, verschenen den 13 e
junij, tijde deser. Dus hier £ 1.
De weduwe van Lenert Tonisz. woonende aende Leijtschendam de somme van zes ponden over een
jaer rente, verschenen den 25e december. Dus hier £ 6.
Folio 20.
Nopende de rente van ses ponden tsiaers spreeckende op Adriaen Lourisz. tot Bleijswijck, welcke
rente bij die heeren Staten vergunt zijn te ontfangen eene Anneken Vermij haer leven lanck. De
welcke inde voorgaende reeckening om de redenen bij memorie verantwoort zijn geweest, dan alsoe
op des rendants reeckeninge folio 20 es belast te doen blijcken van tleven vande voorsz. Anneken
Vermij ofte hoe lange de selve heeft geleeft. Soe bewijst den rendant bij attestatie vande
burgemeesters boode den Enchuijsen dat de voorsz. Anneken Vermij omtrent drie vierendeel jaers
gestorven was. Ende alsoe die rente verschijnt sint Andriesdach, wesende den 30 e november ende te
presumeren es mede ontfangen te zijn. Soe brengt den rendant de selve rente met £ 4-04-00, nijet.
De weduwe van Cors Clercke de somme van twaelf ponden thien schellingen over een jaer renten,
verschenen den 28e october tijde deser reeckeninge. Dus hier £ 12-10-00.
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De weduwe ende erffgenamen van Jan Vrancken tot Voorburch de somme van zes ponden over een
jaer renten, verschenen den eersten octobris, tijde deser. Dus hier £ 6
Willem Cornelis Vrancken een erffpacht van een pont verseeckert op zeeckere wooninge, verschenen
den 1e februarij anno 1600 twee, tijde deser. Dus hier £ 1.
Folio 21.
Dirck Jansz. tot Wilsveen de somme van een pondt thien schellingen over een jaer erffpachts,
verseeckert op zijne wooninge aldaer, verschenen den eersten meij, tijde deser. Dus hier £ 1-10-00.
Krijn de backer tot de somme van een pont acht schellingen over een jaer erffpachts, verseeckert op
zijn huijs staende bij de Geestbrugge, verschenen den 1 e februarij anno voorsz. Dus £ 1-08-00.
8e somma £ 35-08-00.
Folio 22.
Ander ontfanck van renten verseeckert op zijne wooninge ende landen
tot Middelcoop buijten Gorichem.
Van Anthonis Claesz. de somme van zeven ponden over een jaer renten, verseeckert op zijne
wooninge ende landen tot Middelcoop, verschenen den 3e augustij, tijde deser. Dus hier £ 7.
9e somma £ 7.
Ander ontfanck van renten verseeckert op eenige thienden tot Catwijck.
Jooris de Bije meester vande Reeckeninge in Hollandt de somme van dertich ponden drie schellingen
zes penningen over een jaer renten gecommen vande heere van Breederoode, verseeckert op
zeeckere thienden tot Catwijck ende landen van Voshol ende verschenen Kersmisse. Dus hier £ 3003-06.
10 somma £ 30-03-06.
Folio 23.
Ander ontfanck van losrenten spreeckende op tholl ende exchijsen van Vlissingen.
De stadt Vlissingen es jaerlicx schuldich op haren tholl ende exchijsen een rente van tzestich ponden,
verschenen den 23e junij, maer alsoe de heerlicheijt van Vlissingen van zijne p e excellentie (h.l.en)
gecoft es bij decreete met alle de appendentien vandien, soe heeft den rendant hem mede verclaert
opposant beneffens meer andere crediteuren omme bekent te wesen op te preferentie. Welcke oock
es gewijdeert ende geprefereert. Dan alsoe die van Vlissingen onwillich zijn tselve den rendant te
laten volgen als sustinerende henlieden de confiscatie toe te comen, heeft den rendant tot dien fijne
ende omme te voldoen t’appoinctement op gelijcke artijckel als dese inde reeckeninge anno ’93 folio
26 verso gestelt. Requeste overgegeven aende gecommitteerde raden om te hebben verclaringe wat
hij daer inne zoude doen ende wat vervolch datter gedaen es. Ende heeft daerop vooralsnoch geen
appostille gecregen. Dus memorie.
Folio 24.
Rest ’72 tot 1604 incluijs.
Kanttekening: Den rendant sal alnoch hijer op versoucken referentie vanden heeren gecomitteerden.

Totalis somma vanden ontfanck deser rekening beloopt zeven hondert ponden van 40 groten tpont.
Dus hier £ 700.
Folio 25.
Vuijtgeeff jegens den voorsz. ontfang.
Eerst van alimentatie.
Betaelt Heijndrick Heijndricxz. eertijts conventuael de somme van hondert vijftich ponden, ter cause
van een geheel jaer, zes maenden alimentatie sijn betaelt ende verschenen in ses termijnen, als den
lesten martij, junij, september ende december sesthienhondert ende vier, midtsgaders den lesten
martij ende junij anno 1600 vijff. Blijckende bij zijn quitantie. Dus hier £ 100.
Betaelt Lieven Loijs mede conventuael de somme van honderttwintich ponden over een geheel jaer
van zijn verhoochde alimentatie die betaelt ende verschenen zijn alsvooren volgende die ordonnantie
ende quitantie. Dus hier £ 120.
Het volgende item is doorgehaald:
Noch twee vierendeel jaers, verschenen den lesten martij ende junij anno 1600 ende vijff £ 60.
Kanttekening: Bij gebreck van leven wert dit alhijer geroijeert.

Betaelt Jan van Meuwen hondert twintich gelijcke ponden over een geheel jaer zijn geaugmenteerde
alimentatie, verschenen ende betaelt alsvooren blijckende bij de ordonnantie hier vooren overgeleijt
ende quitantie. Dus hier £ 120.
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Het volgende item is ook doogehaald:
Noch twee vierendeel jaers verschenen den lesten martij ende junij anno 1600 ende vijff £ 60.
Kanttekening: Om redenen alsboven wert dit alhijer geroijeert.

Folio 26.
Betaelt Johannes Liefholt eertijts conventuael ende nu predicant tot Westzanen, de somme van
tachtich ponden over een geheel jaer alimentatie hem verschenen den lesten decembris anno 1600
vier. Blijckende bij quitantie. Dus hier £ 80.
Kanttekening: Obijt den 27e Meij 1604

Prima somma vande alimentatie £ 420.
Ander vuijtgeeff van veenpacht.
Bataelt Cornelis de Jong als rentmeester vande goederen van Wassenaer een jaer veenpachts eene
schelling zes penningen, verschenen Kersmisse, tijde deser, blijckende bij zijne quictantie. Dus hier £
0-01-06.
2e somme £ 0-01-06.
Folio 27.
Ander vuijtgeef van cortingen van renten zoe in Haechambacht als elders
volgende d’ordonnantie.
Eerst es den rendant gecort vande renten in Haechambacht, verantwoort opt pondt vlaems, zeven
schellingen zes penningen, monterende den zelve renten £ 203-08-06. De somme van £ 12-14-03.
Noch vande zelve anno 1600 ende vijff tegens £ 17-10-00.
Noch vande renten binnen ende buijten Delft, hiervooren folio 13 verso verantwoort jegens achtien
ponden 17 schellingen zes penningen. De somme van £ 1-03-06.
Aende renten tot Rotterdam ende Schiedam hier voren folio 15 verantwoort tot £ 3-10-00, es gecort de
somme van £ 0-04-08.
Noch vande renten in tWestlandt hier vooren folio 17 tot 89 ponden zeven schellingen zes penningen
verantwoort, es gecort volgende d’voorsz. ordonnantie £ 5-11-08.
Folio 28.
Het volgende item is doorgehaald:
Noch aldaer van £ 24 de anno 1600 ende vijff £ 1-10-00.
Aende renten Overmaes ende Flacque veloopende als hier vooren folio 18, £ 76. Es mede gecort £ 415-00.
Noch aldaer de anno 1600 ende vijff van £ 33, £2-01-03.
Van de renten tot Wassenaer hier vooren folio 19 tegens £ 33 verantwoort, es den rendant alsvooren
gecort £ 2-01-03.
Noch aende renten in Stompick, Wilsveen ende Bleijswijck hier vooren folio 22 verantwoort tot 31
ponden thien schellingen, es den rendant gecort de somme van £ 1-19-04.
Noch van een rentgen in Middelcoop buijten Gorinchem monterende als hier vooren folio 22 verso, es
gecort £ 0-08-09.
Folio 29.
Ende Jooris de Bije meester vande Reeckeninge in Hollant heeft gecort aen een rente van dertich
ponden drie schellingen 7 p. hier vooren folio 23 verantwoort, de somme van £ 1-17-08.
3e somma van cortingen £ 30-16-03.
Extraordinaris vuijtgeven bij verhael.
Den rendant die sedert den jare 1500 drie ende tseventich den 10 e februarij sesthienhondert ende drie
verantwoort heeft een rente van een pont tsiaers opte name van Frerick van Zeventer tot die
reeckeninge anno 1500 tnegentich folio 6 ende voorts opten name van Cornelis van der Goes ende
Mr. Dirck van Santen tot den jare 1600 ende drie, monterende 26 jaren. Dan alsoe die possesseurs
ontkenden te possideren het ijpoteecq ende den rendant geen blijck van tijtel onder hem heeft omme
jegens henluijder te procederen, soe hebben die gecommitteerden opt gemene landts Reeckeninge
inde reeckeninge vanden jare 1600 ende een folio 30 belast dat den rendant soude de saecke leggen
in communicatie van met des landtsadvocaten offe geraden ware te procederen jegens die
possesseurs, die voor advijs hebben verclaert dat het niet geraden was proces te moveren ofte daer
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om eenige moeijte te doen blijckende bij heurlieden advijs hier vooren folio 4 overgeleijt. Dus brengt
den rendant die voorsz. 31 jaren bij verhael hier in vuijtgeven. Dus hier £ 27-17-11.
4e somma £ 27-17-11.
Folio 30.
Extraordinaris vuijtgeven.
Den rendant die omme de reconvuceren attestatie de vita van Anneken Vermij hier vooren folio 20
mentie gemaeckt ende heeft belooft de burgemeesters bode van Enchuijsen om daer nae naerstelijck
te vernemen dertich stuvers, Ende heeft betaelt voirde attestatie ende oncosten vande getuijgen 14
st., monterende £ 2-04-00 die den rendant hier in wtgeven brengt. Dus hier £ 2-04-00.
5e somme £ 2-04-00.
Folio 31.
Ander vuijtgeven van wedde ende fatsoen van reeckeninge.
Compt den rendant over sijn wedde ende salaris van dese reeckeninge tot discretie vande heeren
daertoe gecomitteert £ 36.
Compt over tfatsoen van dese reeckeninge te muniteren, grosseren ende doubleren van elck blat drie
groot, zijnde 31 bladen. Compt £ 3-02-00.
6e somma £ 39-02-00.
Totalis somma vanden uijtgeeff deser rekeninghe beloopt vijff hondert twintich ponden eenen scelling
negen penningen. Dus hijer £ 520-01-09.
Ende den ontfanck beloopt als hijer vooren folio 24, £ 700.
Vereffent den uijtgeeff jegens den voorsz. ontfanck, compt meer ontfangen als uijtgegeven ende
desen rendant hijer schuldich blijft de somme van £ 179-18-04.
Desen rendant blijft noch schuldich bij slot van zijne leste voorgaende rekening als dese de welcke
alhijer te zijnen last geset werden, de somme van £ 972-11-04.
Compt sulcx voor dese twee partijen die den rendant schuldich blijft den somme van elff hondert twee
ende vijftich ponden negen schellingen zeven penningen. Dus hier £ 1.152-09-07.
Dese werden gedraegen ten laste van dese rendant opt staet van zijne leste rekeninge van
Loosduijnen. Dus hier quit.
Folio 32.
Aldus gehoort, gerekent ende gestoten inde Camer vande Rekeninge inden Hage bij ons hijer
ondergeschreven als bij mijn heer die staeten van Hollandt ende Westvrieslandt gedeputeert ter
auditie vandes gemeen landts Rekening desen 22 e octobris 1600 ende vijff.
Was getekend: W. van Zuijlen van Nijevelt.
F. van der Burch
A. Bleijswijck.
Pieter Trist.
Jacob Roos.

NAAMLIJST

Adriaansz. Jacob 5
Jorden 2
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Simon 7
Alblas Jacob 17
Andriesz. Joost – tHofflandt 5
Anthonisz. Lenert 19
Arenberge 15
Assegij Jacques d’ 3
Backer Jan Karelsz. 10
Barthoutsz. Gerrit 16
Bije Joris de 22-29
Bleijswijck A. 32
Boot Mr. Dominicus 7
Brouchoven Foij van 2
Burch F. van der 32
Caree vrouwe van 3
Dam Cornelia van 3
Willem van 3
Delft Gerrit Jansz. 8
Dirksz. Cornelis 6
Dorp Arend van 3
Doublet Philips 4
Evertsz. Evert 5
Goes Cornelis van der 29
Gael Laurens Huigensz. 1
Govertsz. Pieter 6
Guldemons Joost 7
Heimansz. Jan – van de Ketel 10
Heindriksz. Heindrik 25
Hofflandt Joost Andriesz. t 5
Huigensz. Barthout 8
Cornelis 12
Laurens – Gael 1
Willem 15
IJlem Dirk Joostensz. van 13
Mr. Rutger van 10
Jansdr. Catharina 11
Jansz. Adriaan – Palser 13
Dirk 21
Gerrit – Delft 8
Cornelis – Cleij 16
Lenert 18
Jong Mr. Cornelis de 6-26
Joostensz. Dirk – van IJlem 13
Pieter 16
Jorisz. Philips 9
Karelsz. Jan – Backer 10
Ketel Jan Heimansz. van de 100
Claasz. Anthonus 22
Cleij Cornelis Jansz. 16
Clercke Cors 20
Cornelisdr. Maritgen 18
Cornelisz. Arend 13
Dirk 15
Cornelis 13
Willem – Vrankensz. 20
Krijn – de bakker 21
Leeuwen Joost van 1
Liefholt Johannes 26
Lourisz. Adriaan 20
Loijs Lieven 25
Mathijsz. Jan 14
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Meer Jacob van der 2
Meeuwen Jan van 25
Mierop Cornelis van 10-14
Muijser Dirk 7
Naeltwijck Heindrik van 15
Palser Adriaan Jansz. 13
Pietersz. Claas 8-19
Proost Adriaan 17
Reijnegom Cornelis van 15
Roos Jacob 32
Santen Mr. Dirk van 4-29
Serclaes Floris t 4
Simonsz. Cornelis 14
Standert Andries 10
Starck IJsbrant 3
Thienen Andries van 9
Trist Pieter 32
Veau Mr. Laurens 7
Vermij Anneken 20-30
Vrankensz. Jan 20
Willem Cornelis 20
Wassenaer 6-26
Willemsz. Cornelis 4
Pieter 16
Woutersz. Jan 18
Zeventer Vrederik van 4-29
Zuijlen van Nijeuvelt van W. 32

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Abtsrecht 2
Bleiswijk 19-20-28
Brielle 17
Delft 8-11-12-13-21-27
Enkhuizen 20-30
Flakkee 17-28
Gorinchem 22-28
’s-Gravenhage 3
’s-Gravenzande 15-16
Haagambacht 3-8-27
Heenvliet 2
Katwijk 22
Leiden 1-6
Leidschendan 19
Maasland 15
Middelkoop 22-28
Naaldwijk 15
Overmaas 17-28
Rotterdam 13-14-27
Rijswijk 1-15-16
Schiedam 13-14-27
Sommelsdijk 17
Stompwijk 19-28
Vlissingen 23
Voorburg 19-20
Voorhout 18
Voorne 17
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Voshol 22
Wassenaar 18-28
Westland 15-27
Westzanen 26
Wilsveen 19-21-28

S T R A T E N, V A A R W E G E N, P O L D E R S E T C.

Achterom 4-7-10
Geest 5
Hoogstraat 5-7
Lombardstraat 13
Noordeinde 3
Ockenburg 1
Rijswijkerhoek 15
Voorhout 4-5-6-8

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Geestbrug 21
Wapen van Haarlem 7
Witte Eenhoorn te Rotterdam 13

INSTELLINGEN

Convent Regulieren te Rugge 17
Domeinen 17
Kapittel van ’s-Gravenhage 7
Kerk van Voorburg 19
Nieuwe Kerk te Delft 12
Oude Gasthuis te Delft 12
Tol van Vlissingen 23

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Apotheker 5
Bakker 10
Baljuw 2
Burgemeester 1
Chirurgijn 7
Goudsmid 7
Graaf van Egmond 17
Heer van Brederode 22
Jonkheer 3-4
Kleermaker 5
Ontvanger-generaal 10-14
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Predikant 26
Rekenmeester 22
Rentmeester 3-6
Voerman 6
Waard 7
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