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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.
Folio 1.
Verclaringe van diversche personen die hem selven despacie (dienschtlicken) tlijf benomen hebben in
Hollant, Zeelant ende Vrieslant, daer of de goeden vanden selve mits tselve delict verbuert zijn tot
prouffite vanden grave naer ouden gewoenten. Ende is tselve altijt alsoe geuseert geweest van alsoe
langen tijde, dat (gee.mtimorien) ter contrarien is etc. Getogen vuijt diversche rekeninge vanden
rentmeester ende ander mijns genaden heeren officien hier in verclaert. Aldaer vanden goeden vanden
selven despate personen ontfanck gemaict is tot prouffijte van mijnen genaden heer gelijck hier naer
volcht.
Item eerst inde 4e rekeninge Anthonis Jansz. van Wissekerck van de rentmeesterschap van den
demeijne bewesterschelt in Zeelant van eenen geheele jaer eijndende den lesten december 1481
lestleden in capittel van ander ontfanck extraordinaris folijs 67 ende 68 bemerct men ontfanck gemaict
van Huge sGant als voicht ende curateur van Jan Danckertsz. getroude zone van wijlen Danckert
Jansz. over tappointement bij hem als voicht voirsz. gemaect mit mijne genaden heer ende wijlen
vrouwe Marie hertoge ende hertoginne bam Oistenrijck opt gunt dat hij als voicht ende inden name
vanden voirsz. Jan Danckertsz. onbejaert kin tan hunne genade vervolcht ende gebeden heeft om te
hebben tot prouffijte vanden zelven kindt, alle die goeden achtergelaten bijden voirsz. wijlen Danckert
Jansz., mitsgaders alle de schulden diemen den selven Danckert schuldich wesen mochte, int leste
van zijnen leven belopende omtrent £ 20 groot vlaems ende dair bevonden. Welcke goeden mijn voirsz.
genaden heer ende vrouwe mainten…. an huer genaden gecommen zijnde bij forme van confiscatie,
mits dat de voorn. wijlen Danckart Jansz. hem selven bij wanhope verhangen hadde ende mitten welcke
geappointeert is geweest bij advijsse ende goetduncken van mijne heer den cancelier den heer van
Champvans ende vanden gecommitteerde vanden financien etc. etc.
Folio 2.
Item inde eerste ende leste rekeninge heeren Philips van Wassenaer ridder van den bailliuschap ende
dijckwaterscip van Delflant bij hem te hove gaen zijnt 24 e in december ’79 totten 23e in december 1483
folio 3 bevint men ontfanck gemaict van Pieter Vrancken van Pijnaker die vuijt cranckheijt van (siecte?)
ende overmits ongevoucht hem selven verhinck omtrent St. Thomas ’83. Daer of de selve bailliu
ontfangen heeft vanden goeden achter gelaten bijden voirsz. Pieter Vrancksz. £ 42 groot vlaems, facit
in ponden van 40 groot £ 252.
Item inde 4e rekening Jans van den Water vanden baiiliuschap van Schiedam van drie geheele jaren
eijndende ultima september ’84 folio 2 bevindt men ontfanck gemaict van eenen genoemt Baerte Everts
dochter wonende tSchiedam die huer inden jaere ’82 omtrent den 20e in meije huer selven verdat..
heeft ten wijle dat huer man ter kercke gegaen was. Daer voer de voirsz. bailliu ontfangen heeft bij
conposicie gemaict bij advijse van die vanden rekenijnge ende den Rc. generael van Hollant Jan van
Essche, alsoe de man een arm schoenmaker was £ 35 groot vlaems die maicken in ponden van 40
groot £ 240.
Item inde eerste rekening Cornelis van Dorp vanden bailliscip ende dijckgraefscip van Delflant bij hem
te Hove gedaen van twee jaeren eijndende 18 dagen in april 1468 nae Paesschen folio 3 bevindt men
ontfanck gemaict van een dwaes wijf tot Soetermeer in Rijnlant die hair selven van den lijve ter doot
brocht ende aftergelaten hadde 2½ margen lants ofgedolven veen lants ende vijff eenwinter calveren.
Welcke calveren vercoft zijn om £ 9 van 40 gr. dair of dambochtsheer van (Backel) heeft dat 3 e deel.
Rest dat aldaer gerekent is tot prouffijte van mijn genaeden heeft £ 6.
Item inde 2e rekening des voirsz. Cornelis van Dorp vanden voirsz. bailliuscip ende dijckgraefscip van
Delflant van 2 jaeren eijndende 18 dagen in april 1470 folio 6 en 7 bevint men ontfanck gemaict vanden
2½ margen lants van tvoirsz. dwaes wijf geheeten Lijs Colijns, die vercoft zijn int openbaer den meeste
daeromme biedende om £ 39 hollants. Dair of getogen is den 3 e penning voirden voirsz. ambochtsheer.
Rest aldus gerekent £ 19-10-00.
Item inde eerste rekeninge Hubrechhts van Zuijlen van tbailliuscip van Rotterdam van twee geheelen
jaeren eijndende 3e in novembrij ’68 folio 6 bevindt men ontfanck gemaict van eenen genoemt Hubrecht
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de Tromper wonende te Rotterdam die hem in september ’68 verhinck ende after liet een quaet
beddeken, een oudt wambuijs, een pot, een panne ende een tinne senttelt. Daer of de weduwe ende
kinderen toebehouden dien helft ende geijpotequeert voir de ander heft om £ 3.
Item inde 5e rekeninge Jans van Remmerswale vande bailliuscipe van Schielant bij hem te Hove
gedaen zijne 23e marcij anno ’81 voir Paesschen tot 23e april ’83 nae Paesschen folio 3 bevindt men
ontfanck gemaict van eene genoemt Reijm Dirck Dirccz. wijf geboren ende wonachtich zijnde in
Hillegontsberge die hem selven verhinck. Daeromme alsoe hij arm was ende luttel goeds boven
schulden after gelaten hadde mitten vrunden geappondeert was om £ 15.
Folio 3.
Item inde 8e ende leste rekeninge Philips Ruijchrock van der Werve bij hem te Hove gedaen vande
bailliuscepe vanden Haige zedert 7e dach in julio 1465 totten 7e dach van februario 1466 excluis folio 2
bevint men ontfanck gemaickt van Arent de waker die hem selven verhinck binnen den voorsz. jare
upten 27e in augusto van zijne achtergelaten goederen die int openbaer vercoft waren ende beliepen
boven schulden £ 3-10-03.
Item inde 2e rekening mijnen heeren Arents heer van Zevenbergen vanden bailliuscip ende
dijckgraefscip van Amsterlant, Waterlant ende Zeebanck van zes geheele jaeren eijndende 21 e in
september ’84 folio 3 bevint men ontfanck gemaict vanden goeden after gelaten bij een arm man
genoemt Jan Gerrijtsz. wonende in Ransdorp, die inden jare ’79 hem selven verhinck £ 12.
Item inden 4e rekening Meijnaerts van Bretten vanden bailliuscip ende dijckgraefscip van Amsterlant
voirsz. van eenen jaer eijndende ultimo septembris 1500 drie folio 3, bevintmen ontfanck gemaict
vanden goeden after gelaten bij eene genoemt Griete Reijers dochter die huer selver verhangen hadde
ende zeer arm was, upten Witten Donderdach int selve jaer, die somme van £ 26.
Item inde eerste ende leste rekeninge heeren Cornelis Cruesinck ridder vande schoutambocht van
Hairlem bij hem te Hove gedaen zedert den lesten dach van meije ’92 incluijs totten 1 e in novembris ’93
excluijs folio 6, bevintmen dat de selve schout ondercommen ende gecomposseert heeft bij advijs
vanden luijden vanden voirsz. rekening mitte wed.. ende erf van coman Dirck Gerritsz. van Hairlem die
vuijt crancheijt van sinnen hem selven inde maent van decembrij ’92 zijn lijf benomen heeft, om die
somme van (£ 600).
Item inden 4e rekening Jans van Assendelft vanden exploiten vande camer vande Raide in Hollant van
eenen geheelen jaer teijndende lesten in decembrij ’83 folio 7 bevindt men ontfanck gemaect int capittel
van ander ontfanc van desperatie van eenen genoemt Dirck Dircxz. van Berge bij Rotterdam die
gecomposeert heeft inden name van zijne wijve die huer selven verdaen hadde mit die van den
rekeninge bij advijs vanden rentmeester ende de bailliu van Schielant Jan van Remmerszwale overmits
de onnoselheijt der saicke ende die armoede vande kinderen bijden voirsz. wijlen Dirck Dirxcz. wijf
aftergelaten ende up condicie dat die selve kinderen mit hueren vader blijven zouden inden gemeenen
boedel mit malcanderen in allen de gemeene goeden ende dat hij de voirsz. kinderen (v…n) soude als
een goet vader zijn kinderen sculdich is van doenen, om tsestich ponden hollants tot 30 groten vlaems
tpont eens voorsz., in ponden van 40 grooten £ 45
Item inde 5e rekening Thielman van Dulkems vanden ontfangenscip van den (tspi….) in Hollant ende
Vrieslant van eenen geheele jaren eijndende 24 e in augusto 1500 ende twee folio 10 bevintmen
ontfanck gemaict van Mathijs Andriesz. ende Heijman Heindricxz. poirters der stede van Oudewater
dien welcke ondercommen zijn mitten heeren vanden rekenijngen inden Hage vanden hoeden achter
gelaten bij wijlen Margriett Pieter Gerrits zoons dochter hair moeder die welcke hairselve verhangen
ende verdaen hadde inde voirsz. stede van Oudewater inde maent van aprille int selve jaer ende mits
dien alle huer goeden verbuert waren die zij behouden zouden souden als huer vrij eijgen goet om die
somme van zess ponden grooten vlaems eens, facit £ 36.
Folio 4.
Item inde 6e rekening Thielman van Dullekens vanden ontfangerscip vanden (tspi…) voirsz. van eenen
jaer eijndende 24e in augusto 1500 ende drie folio 8 bevint men ontfanck gemaict vanden weduwe ende
erfgenamen van wijlen Dirck van Zwieten, in zijnen leven stedehouder vanden bailliu van Rijnlant int
quiteren van Oudewater van zeven ponden gr. vlaems die de selven Dirck ontfangen hadde van dat hij
tanderen tijden geconsenteert heeft de erfgenamen ende vrunden Margriet Dirck Ossemans dochter
die haer selven verhangen hadde tot Oudewater, dat lichaem te aerde daer of de vrunden vanden

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

goeden bij haer after gelaten die verbuert waeren ge..poseert hebben verclaert int naiste voirgaende
artikel facit £ 42.
Item inde 7e rekeninge des voirsz. Thielmans van Dullecen van den ontfange vanden voirsz. espugrie
van eenen jaer eijnden 24 in augusto 1500 ende vier folio 4 ende 5 bevint men ontfanck gemaect
vanden vrunden ende maigen vanden broederen ende susteren van Alijt Martins dochter wonende tot
Winckel in Vrieslant die overcommen zijn mitten luijden vanden voirsz. rekening inden name ende (…..)
van den kinderen van den selven Alijt ende de confiscatie van hunne goeden mits dat zij huer selven
verhangen hadde om die somme van £ 6.
Item inde 5e rekening Henrick Jansz. van Wissekerck vande rentmeesterscip vanden Demeijne
Bewesterschelt in Zeelant vaneenen jaer eijnende ultima decembris ’89 int capittel van Anden ontfang
van despatien folio 51 bevintmen ontfanck gemaict van Pieter Willemsz. mit zijne meddelres die
gecomposteert hebben omme mitten voirsz. rentmeester van wegen Andries Willemsz. prochiaen in
Zoutelande die alle zijne goeden verbuert ende geconfisqueert waren mits dat de selve Andries hem
selven vuijt rasirijen van siecten alsoe gequest hadde dat hij cortelinge omdie somme van £ 10 groot
vlaems eens ende dat te bede van mijn vrouwe van Rancsten, facit £ 60.
Goeden ende geëxt…. inden Kamer vander Rekening inden Hage vuijt de rekening voeren verclaert
tot versoucke vande ontfangher vande espergasie in Hollant ende Vrieslant Thielman van Dulkem ende
ter order ende ben… der ………. onder geteijckent. Bij mij etc.
Nieuw cohier.
Extracten vuijt diversche rekeningen leggende inde Camer vande Rekeninghe roerende die
condempnatie ende consiscatien vanden dispraeten …….. die hem selven gedoolt hebben.
Folio 1.
Geëxtraheert vuijter eerster rekening des jonckeren van Gaesbeke vanden drossaetscip van Arcle van
een jaer ende 29 weecken, beginnende upten 7 e dach van september 1454 eijndende upten heijligen
Paesch dach 27e dach in maerte anno 1456 genomen vuijten ontfanck folio 1.
Van eenen geheeten Jan van Enen was een arm man plach zijn broot met zwaren arbeijt te winnen,
coijen upten dijck te hoeden, vermits eenen natten sommer van veel regens, zoe hij veel schuldich was
viel hij in onverdulden ende verhinck ende veel goede mannen gedainct ende gecompeseert tegen
zijnen wijve sheeren deel om 10 bourgongien, facit £ 7. Daeromme hier £ 7.
Geëxtraheert vuijten vijften ende lesten rekening Bouduijnen Willemsz. van den bailliuscip van den
Briele zedert 5e januarij anno 1494 ………………hollandi incluijs tot prima octobris anno 1496 excluijs
genomen vuijten ontfanck folio 2.
Van Lijsbet coman Ewouts die vuijt crancheijt van zinnen ende vuijt raserien haer zelven verhangen
ende van levende live ter doot gebracht hadde, waeromme de bailliu den dooden lichame buijten der
stede vanden Brielle dede slepen tot onder de galge aldaer dien ter beden van veele eerbare vrouwen
persoenen die den bailliu zeer ernstelick daeromme gebenden hadden begraven wart ende dede voort
de zelve bailliu tgoet vanden zelver Lijsbeth toeslaen ende bijden vutroeper ten brielle ende bij heere
Aernoutsz priester vercoopen ende bescriven tot mijner genaden vrouwen behoef daervan gecomen
es ende de bailliu hier bringt in ontfange de somme van 25 st groot vlaems, beloopende in ponden
desen rekening £ 7-10-00.
Geëxtraheert vuijter 16e rekeninghe Johans grave van Egmont heer tot Baer etc. vanden drossaertscip
van Gorichem ende slants van Arckel van eenen jaer eijndende 26 e in maerte anno ’99 …………,
traiecten folio 1.
Van eenen genoempt Willem de scoelapper dat een arm scamel man was die hem zelven vuijt
desperatie verhangen heeft. Welck Willem geen gelt noch goet en hadde daer die drossaert ijet an weet
te verhalen.
Folio 2.
Gheëxtraheert vuijten rekeninge Gerrits van Huessen vanden scoutscap van Haerlem vanden jaere in
1439 eijndende 22 dagen in novembri anno ’40 genomen vuijten ontfanck folio 4.
Van Jan Willemsz. die smit die hem selven sijn kele affgesteken heeft ende alsoet altijt een arm
goedentieren scamel man was ende die magen ende vrinden ende veel ander goeder mannen daer
voer baden, gedanckt vanden erffgenamen in genaeden om £ 40.
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Gheëxtraheert vuijten 4e rekening Aelbrecht van Raephorst vanden scoutambocht van Haerlem van
eenen gehelen jaere eijndende 24 dage in april in 1448 nae Paesschen folio 8.
Alsoe Claes Jacops zoen hem selven verhinck binnen Haerlem ende het een arm eenlopen knecht was
die geen blijckende goede en hadde, soe hebben sijn magen voer zijn goet gedadingt in genaden omme
£ 10.
Gheëxtraheert vuijter eerste ende leste rekeninge heer Cornelis Cruesinck ridder vanden scoutambocht
van Haerlem van een jaere eijndende den 1 e dach van november anno 1493 folio 5 ende 6.
Van eenen genompt coman Dirck poerter van Haerlem die inder maent van decembri anno 1492 ontrent
Kersmisse hem selven vuijt cranckheijt van zinnen tlijf benomen ende (berest?) heeft waeromme de
voirn. scout seggende ende maitenerende was dat alle des selfs coman Dircx goeden roerende ende
onroerende tegens mijnen genaden heer verbuert ende geconfisgueert waren. Ende heeft terstont de
selve goeden toegeslagen ende doen inventorieren, twelck de voirn. scout gedenunchieert heeft den
heeren vanden Rekeninge inden Hage om daer up te hebben huerlieden advijs. Ende naer dat de
voirsz. vanden Rekeninge al voeren gesien hebbende de informatie geschiet up de toecompste ende
gelegentheijt vanden saicke, mitsgaders oick den staet vande goede bijden voirn. coman Dirck
achtergelaten. Soe hebben de voirn. vanden Rekeninge van wegen mijns voirsz. genadich heeren bij
advijse vanden rentmeester generael van Hollandt van deser saicke doen appointieren ende
overcomen mit Lijsbet Pieters dochter des voirsz. coman Dircx weduwe, soe wel voer haer selven als
oick inden naem van huer kinderen ende erfgenamen van den selve coman Dirck huerliden vader, als
dat sij voer tfeijt ende verswijmenisse daer inne geschiet mit alle tgene dat daer aen cleven mochte
mijnen alre genadichsten heer daer voren geven ende betalen souden gereedt oft binnen 14 dagen
daer naer onbegrepen, die somme van zes hondert ponden van 40 grooten vlaems tpont voer eens.
Ende dit in handen vanden voirn. scout van Haerlem daer tselve feijt geschiet was, die daer aff gegeven
heeft zijne brieven van ontfange om voert daer off te verantwoorden alst behoeren soude ende daer
mede alle des voorsz. coman Dircx goeden hoedanich die waeren bevrijdt zijn geweest op geëxpediert
inder Camer vander Rekeninge inden Hage voirsz. onder thandteijcken Pieters van Teijlingen clerx
ordinarijs inder selver Camer in date den 27e dach in decembri 1492. Van welcke somme van £ 600
munte voirsz. mijn genaden heer toebehoert deen helft ende den voirn. scout dander helft, nae
vuijwijsen zijnen appointemente. Daerom hier over mijns genadicht heeren helft die somme van £ 300.
Folio 3.
Gheëxtraheert vuijter eerste rekeninge Pieter Pietersz. van den Nieuwenburch van den bailiuscip
vanden Nijenburch soe vanden pacht als vanden criminelen saicken van vijff geheele jaeren eijndende
ultima septembris 1474, genomen vuijten ontfanck folio 304.
Van Nanne Andries wijff die inden jaere 1472 huer selver verhangen ende tlijff genomen heeft inden
ban van Coedijck binnen dese bailliuscippe vanden Nijenburch. Daeromme de goeden bleven achter
tselve wijff wiens name men hier niet en weet, toegeslegen worden bijden voirsz. bailliu als
geconfisqueert jegens mijnen genadigen heer alsoe verre die gelegen waren binnen desen bedrive die
welcke guede also angetast sijnde, stonden ende wijlle tijts gemeen ende onverdeelt mit Nanne
Andriesz. tvoirsz. wijffs man ende emmer tot anderstont dan Aelbrecht van Raephorst die rentmeester
van Vrieslandt ten volle geïnformeert was vanden state vande voirsz. Nanne Andriesz. ende vanden
waerden vanden voirsz. gueden. Ende dat de selve Nannen die belast was mit seven kinderen ende
die alle te zamen inden gemenen buele saten, gecommen is bijden voirsz. rentmeester ende heeft
begeert eenen affcoop te maken vanden goede jegens den heer daer zoe verre tusschen gesproken
was dat de voirsz. Nanne Andriesz. tvoirsz. gehele guedt houden soude mit sijnen voirsz. kinderen mits
betalende voirde helft van dien guede als geconfisqueert jegens mijne genaden heere bijde redenen
boven verclaert, de somme van tsestich ponden tot viertich grooten tpont die hij betaelt heeft.
Daeromme hier deselve £ 60.
Gheëxtraheert vuijten eerste rekeninge Reijnier Cornelisz. van Nesse vanden scoutambocht van
Grotebrouck zedert den eersten dach in octobrij anno 1522 totter lesten dach in septembrij anno 1500
vijf ende twintich, maect eenen tijt van drie jaeren genomen vuijten ontfanck folio 2.
Van Arent Dircxz. die binnen tijde dese rekeninge hem selven vuijt desperatie verhangen heeft nae
welcke desperatie de voirn scout alle zijn goede in arest gestelt heeft ende bij kercgebode ende decreet
het selve guet bijden voirn delinquent achtergelaeten heeft willen vercoepen verduchtende inspectie
hebben de vrinden vanden voirn. Arent Dircxz. geappoinctteert met u mijn heeren bij advijs van Crispijn
Jansz. rentmeester vanden esperagne die daer van verantwoort heeft in zijne rekeninge om de somme
van welcke apponctemente blijct bij brieven vanden selven Crispijn hier overgelevert. Daeromme hier
niet.
Folio 4.
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Gheëxtraheert vuijter eersten rekeninge Jan Bruijn Sijmonsz. van den scoutambocht van Hoirne zuit
27 in november 1482 toten 15e maij 1484 incluijs, genomen vuijten ontfanck folio 5.
Van een korfmaker de welcke bijsindich ende dol was ende bij nachte ende ontijde tot Hoirne van sijn
bedde upstont ende liep int waeter ende verdranck. Daer aff ontfangen bij dadinge overmits der
onnoselheijt om £ 10.
Gheëxtraheert vuijten rekeninge Philips van Spaengen vanden bailiuscip van Delfflandt ende Scielandt
vande jaere beginnende St. Andries dach 1393 ende eijndt Sint Andries dach 1393. Genomen vuijten
ontfanck folio 11.
Item van Arend Voppens soens wijfs goede overmits dat zij hoer selven drencte. Daer off £ 12.
Gheëxtraheert vuijter rekeninge Philips van Spaengen vanden bailiuscap van Delflandt ende Scielandt
vanden jaere beginnen St. Andries dach 1396 ende eijndende St. Andries avont 1397. Genomen vuijten
ontfanck folio 13.
Item van Jan Jansz. guede die verbuert waeren overmits dat hij hem selven drencte. Daer off is
gecomen £ 30, beloept mijns heeren deel £ 20.
Gheëxtraheert vuijter eerster rekeninge Ghijsbrechts van Zweeten vanden scoutambocht van Leijden,
beginnende 9e in decembri 1433 ende eijndende den eersten dach van meije 1435, genomen vuijten
ontfanck folio 16.
Item soe doede Babich Jacops dochter haer selven in een stille in Onser Vrouwen gasthuijs tot Leijden
daer de scout van mijn genadigen heeren wegen van borg… haer guedt ae..tasta ende daer ontfinck
hij van haren goeden vanden gasthuijsmeesters 16 philips sch., facit £ 11-04-00.
Geëxtraheert vuijt de 2e rekening Rengairt Seijs vanden scoutambocht van Medemblic, beginnende 6
daege in augusto 1444 ende eijndende 7 daegen in decembrij 1449, genomen vuijten ontfanck folio 1.
Van Pieter Jan Pieters zoen die hem zelven verhangen hadde mit dadingen daer off gecregen van
zijnen wijve ende kinderen die zeer arm zijn, thien rins gulden. Daerom hier de voorsz. 10 rins gulden
die maecken £ 9-10-00.
Folio 5.
Geëxtraheert vuijt de eerste rekening Bartholomeus (Pertants) schouthet van Delft van eenen jaere
eijndende meij daege 1437 genomen vuijten ontfanck folio 4.
Item van dat Dirck Zibrantsz. wijff haer zelven verhinck. Compt 100 schilden.
Geëxtraheert vuijt de 2e rekening Lubbrand Allarts zoen van den scoutambacht van Delft van een jaer
eijndende in augusto 1449 genomen vuijten ontfanck folio 6.
Van Claes van Venen wijf geheeten (niets ingevuld) die huer zelven in onverduldicheid van siecten
verdede met eenen messe, waer om de voorsz. schout van mijne heeren wegen die handt an hoer goet
slouch, met min om dat daer nijet veel en was gebleven boven schulden ende onschulden ende oick
om bede vanden gerechte van Delft overmits dat zijt in dulheijt ende van grooter pijnen gedaen hadde.
Zoe heeft hem de schout laeten vuijtcopen tot mijns heeren behoef, om £ 40 van 40 groote vlaems die
hij hier rekent boven oncoste daerom hier £ 40.
Geëxtraheert vuijt de 5e rekening Thielmans van Dulleken vanden ontfangerscip vanden espargus in
Hollant ende Vrieslant van eenen jaer eijndende 24 e augusto anno 1500 twee, genomen vuijten
ontfange folio 10.
Eerst van Mathijs Andriesz. ende Heijman Heijnricx zoen poerters der stede van Oudewater die welcke
overcommen zijn mit mijn heeren vanden rekening inden Hage vanden goeden achtergelaten bij wijlen
Margriet Pieter Gerrits dochter haer moeder die welcke haer zelven verdaen ende verhangen heeft
inden voorsz. stede van Oudewater inde maent van aprille ende mits dien alle haer goeden verbuert
heeft tegens mijnen genadige heeren, alzoe wel die inschulden als die vuijtschulden. Alzoe verre als
mijnen genaden heere gerecht es, in coepe hebben zullen hoer vrij eijgen eijgen daer mede te doen
mits daer voeren betaelende boven de vijf groet vlaems die zij betaelt hebben Dirck van Zwieten bailliu
ende castellem tOudewater, de somme van zes ponden groet vlaems in handen van desen ontfanger
tot mijns genadichs heeren behoeff. Blijckende bij zekere supplicatie overgegeven bijden voorsz.
Mathijs ende Heijman die voorsz. vanden Rekening mit tinventaris vanden zelven wijlen Margriete
goeden daeran gehecht onder thanteijcken van Pieter van Teijlingen auditeur in date 8 in junio 1500
twee dat men hier tsamen overlevert. Daerom hier die voorsz. £ 6 groot, facit £ 36.
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Geëxtraheert vuijt de 6e rekening Tielmans van Dullekem vanden ontfangerscip vanden espargus in
Hollant ende Vrielant van eenen geheelen jaer eijndende den 24 dach vanden maent van augusto anno
1500 ende vier genomen vuijten ontfanck folio 8 ende 9.
Folio 6.
Van die weduwe ende erfgenamen van wijlen Dirck van Zwieten in zijnen leven stedehouder vanden
bailliu van Rijnlant int quartier van Oudewater, die welcke desen ontfanger betaelt hebben de somme
van zeven ponden groot vlaems die de zelve Dirck ontfangen hadde van dat hij tanderen tijden
geconsenteert heeft die die erfgenamen ende vrunden van Margriet Dirck Offemans dochter die haer
zelven verhangen hadde tot Ouderwater, dat lichaem te aerden. Bijdes voorsz. ontfangers brieven van
ontfange in date 29 in decembris 1500 ende drie. Daerom hier de voorsz. £ 7 groot vlaems, facit £ 42.
Kanttekening: Ende als vanden goeden aftergelaten bijden voorsz. Margriet die geconfisqueert waren an mijnen genaden heer is
verantwoirdt bij des zelfs ontfangers naeste voorgaende rekening folio 10.

Van die zoene ende erfgenamen van Floris die leertouwer woenende tot Haerlem die welcke Floris
hem onlancx inden vasten doe lestleden verhangen heeft ende mits dien alle zijn goeden verbuert heeft
tegens mijnen voorsz. genaden heer. Ende nair dat die selven goeden in handen van mijnen voorsz.
genaden heer gestelt waren bij den schout aldaer Dirck van Almonde. Soe hebben dat die zelve zoene
ende erfgenamen mijn heeren van der Camer vanden Rekeninge inden Hage te kennen gegeven bij
huere supplicatie ende zijn mit mijn voorsz. heeren vanden Rekeninge inden name van mijn voorsz.
genaden heer overcomende ende geappointieert bij advijse vanden voorsz. schout dat zij mijne voorsz.
genadens heeren actie ende recht hebben zullen in coepen mit alle lasten van insculden ende
vuijtschulden der sterfhuijs angaende, mits mijnen voorsz. genadigen heere voor ons daer voeren
betaelende zuver gelts de somme van twee ponden groot vlaems. Te betalen in handen van desen
ontfanger tot mijns voorsz. genadens heeren behoef, mits die cleijnicheijt ende waerde vanden zelven
goeden. Blijckende bij zeeckere supplicatie, advijs vanden zelven schout ende appointemente vanden
voorsz. vanden Rekeninge onder thanteijcken vanden voorsz. Pieter van Teijlingen in date 8 in meije
anno 1500 ende drie diemen hier overlevert. Daeromme hier de voorsz. somme van twee ponden groet
valent in midte deser rekening £ 12.
Geëxtraheert vuijt den 7e rekening Tielmans van Dullekem vanden Ontfanscip vanden espargne in
Hollant ende Vrieslant van eenen geheelen jaer eijndende 23 in augusto anno 1500 ende vier, genomen
vuijten ontfanck folio 4 ende 5.
Vanden vrunden ende maegen vanden broederen ende susteren van Alijt Martins dochter woenende
tot Winckel in Vrieslant die welcke overcommen zijn mit mij heren van den Camer vanden rekening
inden Hage inden name ende tot behoef vanden kinderen vanden zelven Alijdt van die confiscatie
vanden goeden achtergelaten bij den zelven Alijdt an mijnen genaden heer gecommen, overmits dat
zij haer doen onlancx zelver verhangen heeft ende van levende lijve ter doot gebrocht. Ende dit mits
de somme van zes ponden van 40 groten tpont die zij mijnen voorsz. genaden heer eene daer voldaen
betaelen souden, in handen van desen ontfanger, blijckende bij zekere supplicatie overgegeven die
voorsz. rekening bijden voorsz. vrunden ende appoinctemente daerup gescreven onder thanteijcken
vande voorsz. Pieter van Teijligen in date 12 in junio 1504 diemen hier overlevert. Daerom hier de
voorsz. £ 6.
Folio 9.
Het volgende item is doorgehaald:
Geëxtraheert vuijt de eerste ende leste rekening Jacobs Clanix vande rentmeesterscip vanden
espargne in Hollant ende Vrieslant. Beginnende 24e in februario anno ’92 samen cur…. curx hollande
ende eijndende 23e dach der zelver maent anno 1493 naeden loop vanden zelven hove genomen
vuijten ontfanck folio 8.
Eerst vanden goeden achtergelaten bij coster Zijvert die hem zelven verhinck tuschen Paeschen ende
Pincxter anno ’93 tot Hoerne daeromme hij bij Jan van Schagen schout aldaer an eenre halver galge
gehange worde, verbuerende alzoe alle zijne goeden tegens mijn alre genadichsten heren, soe dat
deesen ontfanger die in des selfs mijns alre genadichste heeren handen stelde, te weeten een huijs
staende binnen der stede van Hoerne mit zekeren huijsraet, item tot Abbekerck een huijs ende werf,
item aldaer vierdalf margen lants leggende voor des schouten duer ende noch 2 margen leggende inde
Kaech binnen den zelven ambochte, dat ged(aen) wesende heeft de voorsz. ontfanger na behoerlicke
kerckgeboden mitten zelven lande geseten te lant endete bode upten tiensten dach van october anno
’93 binnen den dorpe van Abbekerck voorsz. om de helft daeroff te vercoepen den meest daerom
biedende. Up zulcke voerwaerden dat de geene die de voorsz. halve goeden cofte betaelen soude dat
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derdendeel reede een dardendeel tot Paesschen ende dat leste derdendeel tAlreheijligen daer
naestvolgende. Ende daer en boven 20 stuver int gelach voor die teercosten van veel goeden mannen
aldaer vergadert wesende. Maer om alle de voorsz. halve goeden en worde nijet meer geboden dan
32 ponden tot 40 groote vlaems tpont, zoe dat desen ontfanger daer voer tzelve. (niet afgemaakt).
Kanttekening: Loquesier: up tderdendeel gereet als inden text daer hier geen ontfanck af gemaict en werdt dat nochtans zoe wel
behoert zoe de voorwaerden vanden coep dat begrijpt als den text verclaert.

Het volgende item is ook doorgehaald:
Geëxtraheert vuijt de eerste rekeninghe Crispijn Jansz. ontfangerscip van der espargne van een
geheelen jaer eijndende den 8 e in januario 1500 bij naden loop shoofs van Hollant genomen vuijten
ontfanck folio 5.
Van Willem Boudijnsz. ten Briele die welcke inde maent van (niet ingevuld) anno 1500 ende zesse
gesprongen es ende nu selven verdroncken heeft in eenen borijput achter zijn buijrmans huijs. Hier of
is gecomposeert ende overcommen mitten weduwe ende erfgenamen bijden bailliu van Voorne Abdries
van Bronchorst om de somme van £ 14 groten vlaems. Daeromme hier nijet. £ 84.
Het volgende item is ook doorgehaald:
Noch geëxtraheert vuijt de 2e rekening des selfs Cripijn Jansz. vande ontfangerscip vanden esparrgne
als voeren eijndende den 7e dach in januario anno 1500 ende zeven naden loop shoofs van Hollant
genomen vuijten ontfanck folio 5.
Van die weduwe ende erfgenamen van Jacob int Hoefijser wagenaer de welcke mit mijnen heeren van
der Camer vanden Rekening inden Haghe overcommen es van dat de voorsz. Jacob vuijt desparie
hem zelven verdroncken ende verdaen heeft in eenen bornput achter upte plaetse int Hoefijser voorsz.
voor de confiscatie van zijnen goeden, mits de somme van £ 25 van 40 groten vlaems tpont daer voeren
eens te betaelen in handen van desen ontfanger tot mijns genadich heeren behoef. Blijckende bij den
appointemente daer van wesende geregijstreert int memoriael bouck upter Camer vanden Rekening
voorsz. upten 10e dach in junio anno 1500 ende zeven. Daeromme hier de voorsz. £ 25.
Folio 11.
Het volgende item is ook doorgehaald:
Geëxtraheert vuijt de 10e rekening des selffs Crispijn Jansz. vanden ontfangerscip als voren van een
jaer eijndende de 7e dach in januario 1500 vijfthien na den loop shoofs van Hollant, genomen vuijten
ontfanck folio 4 ende 5.
Van den vrunden ende magen van wijlen Louwerijs lijndraijer poerter der stede van Rotterdam, te
weeten heer Jan Dircxz. priester broeder vanden voorsz. Lauweris ende Cornelis Pietersz. zijn zwa
ger, de welcke mit mijns alder genadichsten heeren des princen van Spangien etc. in presentie bij
wesen ende advijse vanden procureur generael ende Willem van Remmerzwale eerst ende al voren
wel ende rijpelijck doersien hebbende datt inventaris gemaict bij ordonnantie van die vanden rekening
bij Pieter Hanneman vanden achtergelaten goeden wel roerende als onroerende, schulden ende
vuijtschulden van de voorsz. wijlen Lourijs die onlancx vuijt desperatie hem zelven verhangen van
levende lijve ter doot gebrocht heeft, mits twelck naer ouder costume van deesen lande alle zijne
goeden an mijnen genaden heer geconfisquert zijn overcommen ende geappointeert zijn in presentie
van meester Jacob Nitman priester ende meester Cornelis Hoen licentaet in rechten ende advocaet
vanden Hove van Hollant, daer toe bij hemluijden thueren raede genomen consideratie hebbende als
dat de selve Louwerijs in zijnen levene van goede name ende fame geweest is, luijden van eeren
toebehoirende ende dat hij zes cleijne kinderen achter gelaten heeft. Als dat die voorsz. vrunden ende
magen voorde confiscatie van zijne goeden betalen zullen in handen van den voorsz. bailliu tot mijns
g.h. proffijt de somme van thien ponden groot vlaems. Ende dat boven achthien pont groot die zij den
bailliu betaelt hebben van tconsent van begravinge van tlichaem van den Lourijs daeroff den zelven
bailliu gehouden wordt te verantwoirden in zijne rekening van den jaere 1500 ende 15, blijckende bijden
appointement daervan wesende, gescreven int bouck vanden appointementen folijs 15 ende 16. Ende
alzoe de bailliu overleden is in zijnen levene ontfangen heeft vande voorsz. £ 10 groot twee ponden
groot. Soe hebben dese voorsz. vrienden betaelt in handen van dese ontfanger bij zijne quitantie in
date den 3e in decembris anno 1515 de somme van acht ponden groot, facit in munte dese rekening
£ 48.
Blijckende bijden voorsz. appointementen geregistreert int bouck 2 e bouck van alrehande
appointementen in dese Camere folijs 15 ende 16 verclarende dat de vrunden ende magen van wijlen
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Louwerijs de lijndraijer geroert inden text betalen soude de somme van thien pondt groot vlaems ende
dat boven anderen £ 18 groot vlaams die de bailliu van Rotterdam Willem van Reijmerswale ontfaen
heeft gehadt.
Soe zij daeromme den voorsz. bailliu doen verantwoirden, eerst vanden £ 18 groot vlaems bij hem eerst
ontfangen ende noch van anderen £ 2 groten vlaems die hij noch ontfangen heeft gehadt up ende in
afcortinge vanden anderen thien pondt groot, bedragende tsamen dat den voorsz. bailliu ontfangen
heeft £ 20 groten Vlaems.
Folio 12.
Geëxtraheert noch vuijte zelfde rekening des voorsz. Crispijn Jansz. van Bosschuijsen van den
ontfangerscip vanden espargne voorsz. van eenen jaer eijndende den 7 e dach in januario anno 1500
zesthien naden loop sHoofs van Hollant genomen vuijten ontfanck folio 6.
Van Margriete Pieters Cruijben dochter bagine upten Baghijnhove binnen Amsterdam die haer zelven
inden maent van septembrij qnno 1500 ende 16 gedbetert verhangen hadde. Daervan bijden vrunden
ende magen bij advijse van mijnen heeren van den Rekening inden Hage overcommen es voerde
verbuerte van haeren achtergelaten goeden als dat zij betaelen soude in handen van desen ontfanger
de somme van veertich ponden van 40 grooten vlaems tpont. Alst blijct bij certifficatie vanden schout
van Amsterdamme daer van wesende hier overgelevert. Daeromme hier de voorn. £ 40.
Van een vrouwe persoen van Grafte genaempt (niet ingevuld) die hoer zelver insgelijcxs binnen Grafte
inde maent van junio anno 1500 zesthiene verhangen heeft. Daer van Jan Gerritsz. bailliu vanden
Nijenburch geconposeert heeft mitten vrienden vanden voorn. vrouwe persoen, mits dat zij betalen
zouden tot mijns g.h. behoeff de somme van veertich ponden van 40 groot vlaems tpont. Te betalen tot
twee termijnen. Te weetene deen helft Kersmisse 1500 zesthien ende dander helft Alreheijligen daeran,
daerna den voorn. Jan Gerrits zoen compt den 5 e penninck, beloepende 8 gelijcke ponden. Dus blijft
hier noch zuvers twee ende dertich ponden. Daeromme hier over deen helft gevallen Kersmisse 1500
zesthiene de somme van £ 16.
Geëxtraheert vuijt de 12e rekening de voorsz. Crispin vanden ontfangerscip voorsz. eijndende den 7 e
dach in januario anno 1500 zeventhien na den loop sHoofs van Hollant, genomen vuijten ontfangen
folio 5.
Hetzelfde als hiervoor.
Van een vrouwe persoen van Grafte genaempt (niet ingevuld) die hoer zelver insgelijcxs binnen Grafte
inde maent van junio anno 1500 zesthiene verhangen heeft. Daer van Jan Gerritsz. bailliu vanden
Nijenburch geconposeert heeft mitten vrienden vanden voorn. vrouwe persoen, mits dat zij betalen
zouden tot mijns g.h. behoeff de somme van veertich ponden van 40 groot vlaems tpont. Te betalen tot
twee termijnen. Te weetene deen helft Kersmisse 1500 zesthien ende dander helft Alreheijligen daeran,
daerna den voorn. Jan Gerrits zoen compt den 5 e penninck, beloepende 8 gelijcke ponden. Dus blijft
hier noch zuvers twee ende dertich ponden. Daeromme hier over deen helft gevallen Kersmisse 1500
zesthiene de somme van £ 16.
Noch geëxtraheert vuijt den 14e rekening des selfs Crispijn Jansz. vanden ontfanscip voorscr. eijndende
den 7e dach in januario 1500 negenthien naden loop sHoofs van Hollant genomen als voorn folio 6
ende 7.
Van alle de achtergelaeten goeden van de vrouwe (niets ingevuld) parsoon de welcke inden jaere 1500
ende (niet ingevuld) haer verclaerde de date zelven vuijt desperatie van levende lijve ter doot gebracht
heeft binnen der stede vande Goederede mit twelcke alle hare goeden te weeten zekeren inboel, cleden
ende diergelijcke bij haer achtergelaten gecommen ende gedevolueert zijn anden K. Mt. ende bijden
bailliu aldaer Ingel Dircxz. int openbaer doen vercoepen. Ende hebben wij gegonden in als de somme
van £ 34-15-00 van 40 groten.
Folio 13.
Noch geëxtraheert vuijt de 15e rekening des selffs Crispijn Jansz. vanden ontfangerscip voorscr.
eijndende den 7e dach in januario 1500 negenthien naden loop sHoofs van Hollant genomen als vooren
folio 6 ende 7.
Hetzelfde als hiervoor.
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Van alle de achtergelaeten goeden van den vrouwe parsoon de welck inden jare 1500 ende (niets
ingevuld) haer zelven vuijt desperatie van levende lijve ter doot gebracht heeft binnen der stede vande
Goederede mit twelcke alle hare goeden te weeten zekeren inboel, cleden ende diergelijcke bij haer
achtergelaten gecommen ende gedevolueert zijn anden K. Mt. ende bijden bailliu aldaer Ingel Dircxz.
int openbaer doen vercoepen. Ende hebben wij gegonden in als de somme van £ 34-15-00 van 40
groten.
Noch geëxtraheert vuijt de 15e rekening Crispijns voorsz. vanden ontfangerscip vanden espargne
voorscr., eijndende den 7e in januario anno 1500 twintich oick (Latijnse woorden, waarschijnlijk
betekende naden loop sHoofs van Hollant) voorsz. genomen vuijten ontfanck folio 6 ende 7.
Vanden vrienden ende magen van Gaef Maerts zoen dewelcke mit mijnen heeren van den Rekening
inden Hage overcomende zijn vanden achtergelaten goeden vanden zelven Gaef bij inventarijs daer
van wesende, hier overgelevert die ande K. Mt. gecommen ende gedevolueert zijn overmits dat de
zelve Gaef vuijt desperatie hem zelven van levende lijve ter doot gebrocht ende hem verhangen heeft
binnen der stede van Amsterdamme in een scip aldaer inde haven leggende. Als dat de voorsz.
vrienden voor de actie vanden keijser betalen souden in handen van desen ontfanger de somme van £
24 van 40 grooten vlaems tpont. Blijckende bijden appointement daer van wesende geregistreert int 4 e
memoriael folio 104. Daeromme hier ende bij desen ontfanger ontfangen de voorsz. £ 24.
Noch vuijt de 19e rekening Crispijns voorn. vanden ontfangerscap vanden espargne voorsz. van eenen
jare, beginnende den 8e dach in januario 1523 (Latijnse woorden, waarschijnlijk betekende naden loop
sHoofs van Hollant) totten 7e dach in januario anno ’24, genomen vuijten ontfanck folio 5.
Vanden vrienden ende maghen van eenen Aernt Dircxs zoen in Bovekerspel de welcke eerst ende al
voeren gesien den inventaris van zijnen goeden mit mijnen heeren vanden Rekening overcommen
ende geappointeert zijn van trecht dat de Keij. Mat compareerde in de achtergelaten goeden vanden
voorsz. Aernt Dircxz. ande Keij. Mat. gecommen ende gedevolueert overmits dat de zelve Aernt vuijt
desperacie ende crancheijt van sinnen hem zelven gebrocht heeft van levende lijve ter doot etc. Als dat
zij inschulden ende vuijtschulden tot hoeren laste houdende de Keij. Mat. geven ende betaelen zullen
in handen van desen ontfanger de somme van £ 15 van 40 grooten vlaems tpont. Blijckende bijden
zelven appoinctementen daervan wesende geregistreert int 4 e memoriael bouck folio 116. Daeromme
hier de voorsz. £ 16.
Noch vuijt de 21e rekening des voorsz. Crispijn voorn. vanden ontfangerscip als voeren van eenen jaere
eijndende den 7e in januario anno 1526 (Latijnse woorden, waarschijnlijk betekende naden loop sHoofs
van Hollant) genomen vuijte ontfanck folio 7.
Van den erfgenamen van Willem Jansz. die een oudt man was van 70 jaren ende inde maent van meije
anno ’26 hem zelven vuijt desperatie verhangen ende van levende lijve te doot gebrocht heeft binnen
Pijnaecken etc. Mitten welcken in presentie vanden bailliu van Delftlant overcommen es dat zij den
voorsz. Willem doen aerden. Ende dat zij in coepe oick zelven hebben alle zijne achtergelaeten goeden
ende zullen van als vrij ende quijt wesen mits betalende tot behoef vanden Keij. Mat in handen van
desen ontfanger, de somme van £ 12 grooten vlaems. Blijckende bijden zelven appoinctementen daer
van wesende, gescreven int 5e memoriaelboeck gehouden inden Camer vanden Rekening folio 6.
Daeromme hier de voorsz. £ 12 grooten, facit in ponden deser rekening £ 72.
Folio 14.
Van Beijer Hubrechtsz. die welcke mit mijnen heren vande rekeninge inden Hage overcommen ende
geappoincteert es ald dat hij in coepe hebben ende behouden sal alle de achtergelaten goeden,
roerende ende onroerende, inschulden ende vuijtschulden tot zijnen last houdende van Adriaen
Hubrechtsz. zijnen broeder, ande Keij. Mat. gecommen ende gedevoveert overmits dat de voorn.
Adriaen vuijt desperatie van hem zelven verhangen ende van levende lijve ter doot gebrocht heeft. Mits
daer voren betalende tot behoef vanden Keij. Mat. de somme van £ 300 van 40 groten vlaems tpont up
zekere termijnen ende jaren. Te weeten Kersmisse 1526 £ 60, Kersmisse ’27, ’28, ’29 ende Kersmisse
anno ’30 telcx siaers £ 60. Hier vanden eersten termijn verschenen Kersmisse ’26, £ 60.
Kanttekening: Vanden appointe van £ 300 blijct bij t5e memoriael bouck folio 6 ende t’inventaris vande goeden is hierover gelevert
vanden geheelen boel van alle de zusters ende broeders.
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Noch vuijt de 22e rekening des selfs van Bosschuijsen vanden ontfangerscip voorn. van eenen jare
eijndende den 7e in januario anno 1527 (volgt 3 Latijnse woorden) Hollandi genomen vuijten ontfanck
folio (niet ingevuld).
Van Joest Jacobsz. dochter weduwe van wijlen Gerrijt vuijten Hage de welcke met mijnen heren vanden
Rekeninge inden Hage bij advijse vanden Raedt van Hollant overcommen es voor tconsent dat men
zijn lichaem soude moegen begraven ende voorden vuijtcoep van zijne goeden die nijet veel beter en
waren dan zij schulden ande Keij. Mat. gecommen ende gedevolueert overmits dat hij buijten der stede
van Leijden int huijs vande weduwe van wijlen heeren Jan van Naeltwijck hem zelven de keele
ofgesneden heeft ende zulcx hem zelven van levende lijve ter doot gebrocht heeft, inschulden ende
vuijtschulden tot laste vande weduwe blijvende voor de somme van twee ponden groten vlaems.
Blijckende bijde zelve appoinctementen daervan wesende, gescreven int (niets ingevuld). Daeromme
hier de voorsz. £ 2 groot, facit £ 12.
Van Fije Jacobs dochter moeder van wijlen Jacob Willemsz. die welcke mit mijnen heeren van den
Rekening overcommen ende geappointeert es als dat hij in coepe hebben ende behouden zal alle
alzulcke achtergelaten goeden als ande K. Mt. gevallen ende geconfisqueert zijn bijden overlijden van
wijlen Jacob Willemsz. voorsz. die hem zelven vuijt desperatie van levende lijve ter doot gebrocht heeft
mits daervoeren betaelende eens de somme van £ 12 van 40 grooten vlaems tpont. Blijckende bijde
zelve appointement daer van wesende geregijstreert int boeck van den appointementen folio 88.
Daeromme hier de voorsz. £ 12.
Kanttekening: Van dese appointementen blijct bijden 2e bouck van alrehande appoinctementen dese Camer eijndende ultima
decembri ’27 folijs 87 ende 88.

Noch geëxtraheert vuijt de 23e rekening des selfs Crispijns van Bosschuijsen voorsz. van den
ontfangerscip als van een jaer eijndende den 7 e in januario 1528 naden loope sHoofs van Hollant,
genomen vuijt ontfanck folio 7.
Folio 15.
Van de weduwe ende kinderen van eenen Vrederick Florisz. in Maeslant die hem zelve inde maent van
september 1528 vuijt desperatie van levende lijve ter doot gebrocht heeft. Midts twelcke zijne goeden
geconfisqueert ende gedevolueert zijn ande Keij. Mat. als grave van Hollant. Ende alzoe men bevindt
datter bij nae alzoe veel schulden zijn als goet blijckende bij een inventaris gescreven bijden schout
van Maeslant hier overgelevert ende hij achtergelaten heeft veel cleijne kinderen nietmin om trecht
vande Keij. Mat. te bewaren. Soe es dese ontfanger bij advijse van mijn heeren vanden Rekening
metter weduwe overcommen dat zij betalen sal behoef vanden Keij. Mat. de somme van 30 st.
Kanttekening: Bijden inventaris vanden zelven goeden gescreven bijden schout van Maeslant hier overgelevert.

Noch geëxtraheert vuijt de 34e rekening Crispijn voorn. vanden ontfangerscip voorsz. van eenen jaer
beginnende den eersten dach in januario anno 1528 (Latijns voor; naar de loop Hoofs Holland) ende
eijndende den lesten dach in december anno 1528, beijde de dagen incluijs, genomen vuijten ontfanck
folio 6.
Van Lambrecht Jacobsz. vaders van wijllen Willem Lambrechtsz. die hem zelven vuijt desperatie van
levende lijve ter doot gebrocht heeft. Midts welcke zijne goeden geconfisqueert ende ande Keij. Mat.
als grave van Hollant gecomen zijn etc. Daervan mit Lambrecht voorsz. inden name van den scamelen
wesen ende achtergelaten kinderen van Willem voorsz. bij desen ontfanger bij advijs van mijnen heeren
van der rekening overcommen es als dat hij alle de achtergelaeten goeden van Willem voorsz. tot
behoef vanden voorsz. kinderen inschulden ende vuijtschulden tot zijnen laste houdende in coepe
hebben sal, mits daer voeren betaelende tot prouffijte vanden Keij. Mat. eens de somme van veertich
ponden van 40 groten vlaens tpont. Te betalen deen helft Bamis ’29 ende Bamisse meije daer an
volgende. Hier van Bamisse ’29 over dat 1e 2e termijn over de helft £ 20.
Folio 16.
Geëxtraheert vuijt de 5e rekening Baudewijns van Zweeten tresorier van Hollant, Zeelant ende Vrieslant
van twee jaeren ende drie ende vijftich dagen. Beginnende den 9e dach augustij anno 1428 ende
eijndende den lesten dach van september 1420 incluijs. Genomen vuijten ontfanck int capittel vanden
bruecken folio 28.
Item ontfaen van Heijndrick van Alcmade die dadingde mitten tresorier van dat zijns wijfs zuster
Aelbrecht Bercmans wijff vuijter Wijck haer zelver verdroncken hadde van hoeren tilbaer goeden dat zij
afterliet dat nijet veel en was gelijck dat bijden scout van Haerlem aengebrocht was 25 cronen, facit £
5 groot.
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Geëxtraheert vuijt de 3e rekening Willems heere tot Naeltwijck rentmeester generael van Hollant,
Zeelant ende Westvrieslant van eenen heelen jaer ende 6 dagen eijndende den laitsten dach van
decembrij incluijs 1400 een ende veertich genomen vuijten ontfanck int capittel vanden vercoften
goeden folio 20.
Bij den selven rentmeester vercoft tgoet dat Lankijn vanden Zuijter aftergelaten hadde alsoe hij hem
zelven verdede ende dode ende cofte Pieter Beseliesz. mit zijnen bruederen om (10?) bourgondische
schilden tstuck £ 0-02-04 grooten vlaems, £ 11-13-04 groten.
Geëxtraheert vuijt de tweeste rekening Anthonis Michiels van den rentmeesterscip generael van
Hollant, Zeelant ende Vrieslant van eenen geheelen jaer. Beginnende den 7 e dach van februario 1446
incluijs ende eijnende den 7e dach vanden zelver maent 1447 excluijs naden loop sHoofs van Hollant,
genomen vuijten ontfanck int capittel vanden bruecken folio 38.
Jan Philips zoen, Adriaen van der Laen, Jacob Jacobs zoen, Heijnrick Jans zoen, Arnt Willemsz. ende
Heijnrick Willemsz. over een bruecke daer zij in geweest waren bijden president ende raedt van Hollant,
om dat zij boven bevele vanden bailliu van tsGravenzande eenen man onthangen ende bedolven
hadden die hem zelven tlijf genomen hadde ende bijden voorsz. bailliu was gedaen hangen aen eender
voorke, de somme van 50 scilden tot 30 groten tstuck die de voorsz. rentmeester hier ontfaen. Bekent
valent £ 6-05-00 groten.
Geëxtraheert ist dat extracten als op elcx van dien breeder verclaert staet duer bevel ende ordonnantie
vanden luijden vanden Rekening inden Hage ende gecollationeert tegens dit principale rekening rusten
inde seleve Rekencamer ende geaccordeert mitte selve. Bij mij H. van de Ketel.
Folio 17.
Folio 17 is hetzelfde als folio 16.
Folio 18.
Copia copie.
Willem etc. doen condt allen luijden want Willem Claes zoen die pottemaker die rechte helft van zijnen
goeden jegens ons verbuert heft overmits dat hij hem selven van live ter doet brochte, soe sijn wij
vervolcht van Guertruijt Claes zoen ende Willem Willems zoen zijnen rechten erfnamen die mid ons
overdragen sijn. Ende hebben onse aendeel van allen zijnen goeden, erfnissen ende sculde die Willem
Claes zoen voorn. in zijnen laitsten live liet jegens ons, gecoft, wtgeset dat gerede gelt om hondert ende
twintich vrancxe croenen daer ons onse getruwe tresorier Phillips van den Dorpe goede bewijsinge off
doen sal. Ende belijen ons daer of wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninc metten
eersten. Ende ontbieden ende bevelen onsen bailliu van Sciedam onse gerechte aldaer onse
rentmeester van Noorthollant ende anders alle die gene die des bevelingen van ons behoeven sullen,
dat zij Willem Claes zoen erfnamen vrij ende ongehindert laten anvaerden ende gebruijcken alle
alsulcke goeden als zij jegens ons gecoft hebben ende voerscr. sijn gelicken anders hoeren eijgens
goeden, soude hem enigen hinder daer in te doen off te laten geschien in enigerwijs. In oirconde etc.
Gegeven inde Hage upten 18e dach in januario anno 1400 ende zeven naden loop van onsen Hove.
Ende onder stont gescreven: Gecollationeert tegens tlegres. Daerup gescreven staet privilegia, ende
geteekent J folio 58. Rustende inden registercamer van Hollant ende accordeert. Bij mij ondergetekent
Dammas.
Gecollationeert ende geaccordeert mit der copien luijden als voeren.
Bij mij Renoij.
Folio 19.
Geëxtraheert vuijter rekeninge heer Claes Bouwens van Remmerszwale van den rentmeesterscap van
beoisterscelt van den jaere beghinnende anno 14 eijndende Sint Jans daghe midsomer anno 1400
ende een, genomen vuijten ontfanck folio 10 of 11.
Item Jan Harnouts sone versmoerde hem zelven in eenen sloet daer zijn kinderen off verdingden ende
cochten die goede die Harnouts sone gelaeten hadde tot Haerlem jegens den proest van Berghen ende
bijden rentemeester omme 400 nieu geldersche guldens ende heer Claes Benninck nu ontfangen
bekent, facit (s..t) voer 21 gulden, gher.. £ 35.
Gheëxxtraheert vuijter rekeninghe Huge Willems soen van den rentemeesterscap van beoesterscelt in
Zeelant zichtent op Onser Vrouwen dach conceptie anno ’60 tot des dincxdaechs up Sinte Lijsbetten
dach anno ’61 genomen vuijten capittel van ontfanghen van verbuernissen.
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Pieter Tewensz. van dat hi sijn wijff doet vanck liggende in sinte scure dat die rentemeester hem
aensiende datse haer selven gedoet hadde ende Pieter daer boven tgunt anverdt hadde daer voeren
bedinghen hi bij gueden luijden van sine heerscap om £ 8 gr. …….. £ 96.
Bruijn Waddincs dat een gecochte was dat soe haer selven van live ter doet brochte, die keur was van
sinne ende daer off hoer kinder verdinghen bi huer heerscap om 25gr, facit in ….. £ 15.
Folio 19v.
Gheëxtraheert vuijter rekeninge van Florens van Borsselen vanden rentemeesterscap van
beoisterschelt in Zeelant zedert meije dach anno ’21 eijndende meijdage daer nae anno ’22, genomen
vuijten ontfanck folio 1.
Item bedarf int water in crancheit Jan Hugensz. zwager in Clouskinder daer off bedadinge £ 23-15-00
groot. Daer of rekent die rentmeester voer zijn vijften penninck 1 st. gr, die res(ten) £ 2-04-00.
Item bedarf int water in crancheit Cornelis Claisz. in Kerfwerve daer of gedadingt £ 3-15-00 gr. daer off
rekent die rentmeester voer sijn vijften penning 15 st. gr. die resten £ 3. gr.
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