N A T I O N A A L A R C H I E F ’S – G R A V E N H A G E

GRAFELIJKHEIDSREKENKAMER

T O E G A N G S N U M M E R 3. 0 1. 2 7. 0 1

INVENT AR ISNU MMER 896

VERKOOP VAN 6 BLOKKEN T IENDEN

TE NAALDWIJK

D. D. 1 8 – 0 7 – 1 5 8 9

BEWERKING DOOR

ANTHONIUS VAN DER TUIJN

TE RHOON

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

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.
P3100440
Omblad.
Corn thienden tot Naeltwijck de anno 1589.
Conterolle vande corenthienden tot Naeltwijck de anno negen ende tachtich.
Folio 1.
Verkopinge van ses blocken corn thienden tot Naeltwijck waervan tcapittels aldaer competeert een
gerechte 4e paert ende de andere drie 4e paerten die kinderen van Willem van Houff. Welcke 4 e paert
met alle tvoorsz. capittels goederen aende domeijnen van Noorthollant geappliceert ende voor deesen
jaere neegen ende tachtich vercoft int openbaer opten 18 e julij anno voorsz. den meest daeromme
biedende in nobels tot £ 2-10-00 tstuck. Ter presentie van Philips Doublet meester van der
reeckeninghe in Hollant ende Willem Hanneman rentmeester generael van Noirthollant.
Dat zuijtvierendeel heeft gecoft Henrick Huijgensz. om 139 nobels.
Borgen Jan Jans IJsbrantsz. ende Cornelis Tou.
Dat middelvierendeel heeft gecoft Henrick Huijgensz. om 122 nobels.
Borgen Jan Jans IJbrantsz. ende Joost Jans.
Die westzijde vant toostvierendeel heeft gecoft Frans IJsbrantsz. om 66 nobels.
Borgen Henrick Hubrechtsz. ende Merten Dircxz.
Die ostzijde vant toostvierendeel heeft gecoft Pieter Hubrechtsz. om 75 nobels.
Borgen Cornelis Jacobsz. den jonghen Boer ende Dirck Jansz. Brasser.
Die zuijtsijde vant noirtvierendeel heeft gecoft Jan Jan IJsbrantsz. om 180 nobelen.
Borgen Egbert Evertsz. Graeff ende Flooris Gillisz. tot Naeltwijck.
Folio 2.
Die noirtsijde vant noirtvierendeel heeft gecoft Jan Jansz. voorn. om 115 nobels.
Borgen Cornelis Touwen ende Henrick Huijgensz.
Somma bedragen dese ses blocken corn thienden int gheheel ses hondert drie ende tnegentich
nobelen. Compt vierde capittels paert hondert drie ende tseventich nobelen ende een vierden paert
nobels. Compt in ponden van veertich groten £ 433-02-06.
Transom opte nobel drie stuijvers in specie maeckende 9 grooten vlaems. Compt voor tcapittels vierde
paert de somme van £ 39-00-09.
Sommarum £ 472-03-03.
Oncosten.
Eerst tot Naeltwijck verteert bijde commissaris, rentmeester van Noorthollant, bailliuw, schout van
Naeltwijck, mitsgaders alle die canonicken aldaer ende aldere compangien met wijn, bier daer inne
gereeckent. Compt tsamen met tgunt der canonicken met den deecken opte corie (boeten) verteerden
£ 60-02-06.
Aen belechier 30 st.
Van den vrachten tot twee wagens elck £ 3. Compt £ 6.
Folio 3.
Voorde weijhuijr vande paerden met tboort 18 st.
Vande billetten compt 12 st.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Voort municeeren, grosseeren ende doubleren vande conterollen 14 st.
Ende voor de vacatie vande commissaris een dach gelt van £ 2.
Somma £ 71-16-06.
Welck voorsz. vercopinge aldus geschiet ende doncosten betaelt zijn zulcx hier vooren is gestelt. In
kennisse van mij.
Was getekend: Ph. Doublet.
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