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Inleiding
In het Nationaal Archief in Den Haag bevonden zich in het archief van de Staten van Holland voor
e
1572 in inventarisnummer 1222 twee versies van het kohier van de 10 penning Berkel. Deze zijn ter
indentificatie door mij A en B genoemd. Alleen de A versie is door mij bewerkt.
Kohier A is te herkennen aan de tekst op het voorblad “Berckel de anno 1561, gelevert ten comptoiren
den 3den junij 1562”. De kohier is ondertekend door de taxateurs en ook gezegeld door de schout.
Kohier B is te herkennen aan de tekst op het voorblad “Berkel ao. 1561, Quoijer vanden thienden
penn. de anno xvc lxi van Berckel”. Verder bevat elke pagina in dit kohier een subtotaal. Dit kohier is
ondertekend door taxateurs en schout.
Het verschil is me niet geheel duidelijk. Na afronding van de bewerking van Kohier A en vergelijking
met kohier B lijken ze me inhoudelijk qua aangeslagenen en bedrag van de aanslag identiek. Een
verschil is dat bij kohier B er bij de eerste inschrijvingen meer informatie vermeld staat over de ligging
van de individuele percelen ten opzichte van elkaar. Daarnaast staan er bij kohier B subtotalen
onderaan elke pagina, terwijl dat bij kohier A alleen in het begin het geval is. Kohier A daarentegen
kent een uitgebreidere inleiding. Bij kohier B zijn aan het einde van het kohier (veel) meer huizen
vermeld dan bij kohier A. Verdere analyse zal nog wel meer verschillen aan het licht brengen.
Bij de bewerking van kohier A zijn een aantal opmerkingen vooraf van belang. In het bijzonder zijn de
bijgeschreven teksten over het soort land (bijv. weiland, hooiland) en over de ligging van de percelen
soms lastig te lezen. Ook is niet altijd duidelijk of er sprake is van een dubbele ‘s’ resp. ‘f’ of een
enkele, bijv. bij erf(f)genaemers. Ik heb gepoogd dit zo goed mogelijk over te nemen, maar kan niet
garanderen dat het altijd correct gebeurd is.
In de bewerking zijn door de bewerker omwille van de leesbaarheid de volgende afkortingen gebruikt.
Munten:
gld. = gulden
car. gld. = carolus gulden
st. = stuiver
p. = penning
d. = denier
Maten:
m. = morgen
h. = hont
De subtotalen onder aan pagina’s, voor zover vermeld, zijn niet overgenomen.
De bedragen van de aanslag zijn steeds overgenomen en staan steeds achter een streepje: - .
Hoewel in de teksten de opmerkingen over de ligging en de aard van de percelen direct doorlopend
na de inschrijving van het betreffende perceel staan, zijn deze opmerkingen omwille van de
duidelijkheid en leesbaarheid steeds op een nieuwe regel geplaatst.
Voor op- en aanmerkingen kunt u zich richten tot de bewerker.
Teun van der Vorm
t.vandervorm@planet.nl
(c) T. van der Vorm, Zoetermeer, 2006.
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Bewerking
[3359]
(fol. i "voorblad")
Berckel de anno 1561
gelevert ten comptoiren den 3den junij 1562
[3360]
[ Noot van de bewerker: de tekst op de eerste vier inleidende pagina’s van het kohier (i t/m ii verso)
laat zich soms lastig ontcijferen. Er is een poging gedaan dit zo goed mogelijk te doen, maar
geïnteresseerden hierin doen er goed aan de oorspronkelijke tekst erbij te nemen. ]
(fol. i verso)
Memorij
Tis te weeten soe waer bevonden werdt bij een huer cedulle ofte bij eede verclaert werdt in gehuijrt te
hebben in eennen b… diversche perceelen van landen geleegen in een ander jurisdictie ofte in een
ander polder ofte .. ofte drie weeren daer vandaen leggende daer teerste stuijcke? an geteyckent sal
e
werden sal me aldaer den 10 penning voersz. als betaelen ende alle die … …. specificeeren haer
groote ende waer die gelegen ende an gebrocht sijnde [ doorgehaald 4 regels nauwelijks leesbare
tekst ] ofte zullen werden met nijet mitsgaeders dat oijck uijt dat quoijer niet .. nieutie? gemaeckt sal
e
worden waer dat tot zijn 10 penning betaelt heeft in wat polder ende jurisdictie
Aldus sult ghij stellen tenden alle die landen prima grosse
e

1 grosse – somma somarum … [niet ingevuld] mergens … [niet ingevuld] hont … [niet ingevuld]
roeden
e
Coempt den 10 penning … [niet ingevuld]
Aldus teijnen die scout? amboichte, thienden, visserie, rozen, molen
e

e

e

e

2 grosse – Somme den 10 penninge .. [niet ingevuld]
Aldus teijnen die huijsen ende anders
3 grosse – Somme den 10 penning van .. [niet ingevuld]
Voert slot after int quoyer
Totalis – Somma Somarum den geheelen thieden penning int langhe .. [niet ingevuld]
(fol. ii)
[ De volgende tekst is ook met enige wijzigingen terug te vinden in kohier B en geïnteresseerden doen
er goed aan deze tekst er naast te leggen. ]
Quoijer vanden thienden penninck van alle onroerende gueden, landen, renten ende huisen etc.
gelegen inden amboicht ende in den jurisdictie van Berckel daermee voer die lant maete gebruickt
mergens houdende elcke mergen ses hondt, elcke hondt hondert roeden, elcke roede 12 voeten,
elcke voet 12 duijm getekent, Delfflantsche maete. An gebracht bijden bruijckers ende bij ons geeede
taxateurs ontfangen getaxeert ende dit quoijer gemaeickt volgende placcaet welcke taxateurs hier
after bij slot van deesen breeder genomineert staen. Ende dit vanden jaere 1561 in munte van carolus
gulden, 20 stuvers voor die gulden ende 16 penningen voer die stuver.
Beginnende vuijtten zuijden van onssen dorpe als van die Schieveentse caede noordewaert op
gaende [ ingevoegd: te weeten uit? den oesten ] tot? Weer an weer ten vuijteijndt elcx apart op
geteijckent sonder eenichge van dien overslaende ofte buijten ordina stellende. Welcke weeren
streijcken oost ende west [ ingevoegd: als die lantscheijdinge van Bleijswijck ende Berckel ende
Schiebroucse kae ende int westen die Berckelsse meer] ten waere daer ander meutie? Affgemaeickt
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waar van eenichge dwors? lande. Ende soe waer geen ..utie gemaeickt en wordt leggende gemeen
sal verstaen? worden dat het selffde landt geleegen is al aen ende op het selffnen
[ Noot van de bewerker: het is net of het kohier hierna al begint, maar het is slechts een beperkt aantal
vermeldingen die ook weer herhaald worden als het kohier echt begint op fol. 1. ]
Teerste weer uijten zuijden
Cornelis Cornelisz. Versijden, schuijt van Berckel ende Jan Adriaensz. zijn zwaeger bruijckende
tsaemen een wee... een weer lants van 20 m. 1½ h. te weeten ontrent .. m. toegemaeickt weijlant
ende .. m. laeich hoijlant.
Noch bruijckt die selffde een weer weijlants groot 11 m. leggende zuijwart vant dit voersz. lant int ..ste
weer fo. .. coempt tsaemen 31 m. 1½ h. leggende gemeen als hier nae volcht.
In welcke twee perceelen lants die voersz. Cornelis
Somma 20 m. 1½ h.
[3361]
(fol. ii verso)
ende Jan Adriaensz. tsaemen in eijgendom toebehoeren 26 m. 5 h. lants getaxeert tot 80½ karolus
e
gulden, coempt den 10 penning – 8 gld. 1 st.
Idem bruijcken van die weduwe ende weeskinderen van Arent Jansz. tot Clappijck 14½ h. lants
e
leggende in die 2 perceelen gemeen, des siaers den hoop 6 karolus gulden, coempt den 10 penning
– 12 st.
[ in de marge: bij eede verclaert ]
Idem bruijcken van Michiel Dierckxsz. tot Pijnaeicker 11 h. lants leggende als voeren gemeen des
e
siaers den hoop om 4½ car. gld., coempt den 10 penning - 9 st.
[ in de marge: bij eede verclaert ]
Idem bruict noch van die pastoor tot Berckel 1 h. lants leggende in die voersz. 2 perceelen gemeen
e
des siaers om 7 st., coempt dem 10 penning 11 p. d.?
Idem thuis van die schuijt ende van sijn swaeger staende opt voersz. lant getaxeert tot 6½ karolus
e
guldens, coempt den 10 penning – 13 st.
Tweede weer
Willem Sijmansz. op Schieveen bruict een camp van 8 m. 1 h. weijlant sijn eijgen toebehoerde?
e
getaxeert tot 28 karolus guldem coempt den 10 penning – 2 car. gld. 16 st.
Pieter Claesz. Bruijser bruict een camp groot 16½ houtlants daer teijnde an daer hem in eijgen
e
toebehoort 2 h. getaxeert tot 25 st., coempt den 10 penning – 2½ st.
Item bruict van die weeskinderen van Gerrit Jacobsz. Bruiser 14½ h. lants leggende gemeen met die
e
voersz. 2 h. des siaers om 7½ karolus gulden 1 stuver, coempt den 10 penning – 15 st. 12 p. 2
mijten?
[ in de marge: bij eede verclaert ]
Sommarum:
42 mergen 1 hont
e
den 10 penning – 13 car. gld. 9 st. 15 p. 2 mijt?
(fol. iii) [hele pagina is doorgehaald]
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Nae dien dat wij Huijch Maertsz., Dirck Danielsz., Jan Aertsz. ende Sijmon Vranckesz. bijde schoudt
ende gesworenen vanden ambochte van Berckel gestelt syn tot taxateurs des voorsz. ambochts
hebben wij den eedt gedaen in…en? vande schoudt voernt. ter presentij vande geswoerens voorsz.
naer inhoudt het vierder artijckel inde placcaet staende ende ald doen naer ons uwterste vermoegen
ende beste weetenschap gevolcht tenoir vanden selffde placcaete om onsen eedt te bewaeren als
men schuldich is te doen ende hebben. Dien .. etc.
Beginnende int suijden die taxatije van onsen dorpe ande Schieveensche Caede soe noertwaerts
gaende an ende in sonder ijet voer bij te slaen tot het uwterste eynde tue.
Ende hebben die bruijckers vanden landen ende goeden ende oeck meede die besitters vande huijse
die met die erven tsaemen getaxeert syn int begin vande atijckelen … etc.
Ende noch voerts om te weeten hoe veel honden ende gaerden ofte rueden voer een margen getelt
syn soe sal men verstaen dat wij gereeckent hebben 6 honden voer elcke margen, 100 gaerden ofte
roeden voer elck hont.
[3362]
(fol. iii verso)
[doorgehaalde teksten van de taxateurs; vervolg op voorgaande]
Over welcke taxatij wij taxateurs voern. met onsen clerck vant ambocht voersz. ons uwtterste
naerstichen gedaen ende daer over doende geweest twintich daegen omt quoijer te maecken.
Des toirconde van deesen soe hebben wij taxateurs voernt. int sluijten achter int quoijer elcx ons
hantmwerck ofte naem gesedt die welcke wij dagelicx gebruijcken ende tot kennisse dat zij den eedt
gedaen hebben als voersz. is soe heeft Cornelis Cornelisz. Versijden onsen schout van Berckel sijn
seghel twelck hij is gebruijckende achter int quoijer gedruct den 2den Junij anno 1562.
(fol. 1)
[doorgehaald: Het beghin vant quoijer anno 1562]
Cornelis Cornelisz. Versijden schout van Berckel ende Jan Adriaensz. zijn swaeger tsaemen een
woninck groot ontrent 31 m. 1½ h. lants leggende an 2 perceelen.
[ in de marge: Dit te stellen als hier voire nae die instructie bij mijn gemaeickt alle tgundt hier nae
volcht. ]
Te weeten een weer lants groot 20 m. 1½ h. leggende besijden die Schieveenssche Caede heen
strect vande Strickleede oestwaert? tot Tempels lant toe.
[ in de marge: zij verclaert wat lant ]
e

Ende noch een camp van 11 m. int 4 blat ende is die reste van 31 m. 1½ h.
Item van welcke landen voirnt. haer eijgen off tsaemen behoert 27 m. min 1 h. ende is getaxeert voer
80½ gld. - 8 gld. 1 st.
Item die weede ende weeskinderen van Arent Jansz. tot Clappijck 14½ h. ende is gehuijrt voir 6 gld.
den hoep - 12 st.
[ in de marge: bij eede verclaert ]
[ doorgehaald: bij eedt verclaert ]
Item Michiel Dircxsz. tot Pynacker 11 h. lants ende is gehuijrt voer 4½ gld. den hoep - 9 st.
den hoep - 12 st.
[ in de marge: bij eede verclaert ]
[ doorgehaald: bij eedt verclaert ]
Item die pastorij tot Berckel 1 h. lants ende is gehuijrt voer 7 st. - 11 d.
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den hoep - 12 st.
[ in de marge: bij eede verclaert ]
ende is bij eedt verclaert
die reste vande 31 m. 1½ h. ende sijn al doergaens gemeen mit malcander leggende.
(fol. 1v) [3363]
Item het huijs vande schout ende sijn swaeger voornt. is getaxeert voer 6½ gld. coempt den 10den
penninck - 13 st.
2 weer noertwaerts vant ander streck soe veer als teerste weer ende wert bij deese naegeschr.
gebruijct [sec] personen gebruijct als camp lant
Willem Sijmonsz. op Schieveen heeft een camp van 8 m. 1 h. lants syn tuebehoerende ende is
getaxeert voer 28 gld. coempt den 10den penninck - 2½ gld. 6 st.
[ in de marge: zij verclaert wat lant weij ofte hoijlant, toegemaeickt ofte ongetoemaeickt ]
Pieter Claesz. Bruser van Ackerssdijck een camp van 16½ h. lants
[ in de marge: zij verclaert als voere ]
Daer sijn off tuebehoert 2 h. ende is getaxeert voer 25 st. coempt den 10den penninck - 2 sch. 8 d.
Item die ses weesskinderen van Gerrit Jacobsz. Bruser op Ackersdijck 14½ h. ende is ghehuijrt voer
7½ gld. 8 st. compt den 10den penninck - 15 sch. 12 d. 2 mijten.
[ in de marge: verclaert bij eede ]
[ doorgehaald: bij eedt verclaert ]
ende is die reste vande 16½ h. voorsz.
Cornelis Cornelisz. Versijden schout voirnt. een camp van 16½ h. syn tuebehoerende ende is
ghetaxeert voer 9 gld., compt den 10den penninck - 18 st.
[ in de marge: zij verclaert wat lant als voere ]
[doorgehaald: Cornelis Adriaensz. woninck groot ontrent 4½ m. ]
Cornelis Adriaensz. bruijckt een weer lants groot ontrent 4½ m. weijlants daer sijn off tuebehoert 13 h.
ende is getaxeert voer 7½ gld., coempt den 10den penninck - 15 st.
(fol. 2)
Item bruijckt van Willem Jansz. tot Delft wonende ande Voerstraet cum socijs 2 m. lants ende is
gehuijrt voir 9 gld. den hoep. coempt den 10den penninck – 18 st.
[ in de marge: hier op gesien die huiercedulle in date den ..<niet ingevuld> ]
[ doorgehaald: huijrcedulle gesien ]
Item bruijckt van den Heijlijgen Geest tot Berckel 1 h. lants ende is gehuijrt voer 6 st., coempt den
10den penninck over derdendeel vanden huijerman? – 3 d.
[ in de marge: exempt; hier op gesien tregister vanden heijligen geest ]
[ doorgehaald: tregister gesien ]
e

Item bruijckt van die pastorij tot Berckel 1 h. lants ende is gehuijrt voer 6 st., coempt den 10 penning 10 d.
[ in de marge: verclaert bij eede ]
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 4½ m. leggende al geemeen doergaens malcander
Item Cornelis Adriaensz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 2 gld. - 4 st.
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Aechgen Hollantsdr. weede. van wijlen Hillebrant Cornelisz. heeft gehuijrt vanden deecken ende
capittel van Sinte Caterijnen Huijse ende Sloete van Egmont 52 m. lants mitsgaeders die lantgift van
Berckel ende dienster schot voir 200 car. gld. tsiaers den hoep, coempt den 10den penning – 20 gld.
[ in de marge: hier op gesien die huijer cedulle in date <niet ingevuld> ]
[ in de marge: zij hier verclaert wat lant zij hoij, weijlant, toegemaeickt ofte ongeto[e]maeickt ]
Welcke 52 margen an een sijn leggende, ende leijt tersijden 2 weer an 2 weeren, strect vant Tempels
lant off westwaert tot op die meer ende ..ijt daer langens heen.
[ doorgehaald: huijrcedulle gesien]
(fol. 2v)
[3364]
Item Aechgen Hollants huijs staende opte voersz. 52 m. lants is getaxeert voir 10 gld. - 1 gld.
In den Tempel
Huijch Maertsz. 2 m. verdolven lants an 2 ackers ende is getaxeert voor 2½ gld. - 5 st.
Tennen schoutsweer vande Schieveensche cae noert op
[ in de marge: zij hier verclaert off eijgen is off bruijckwaer ende off hoij, weijlants is ende van alle dese
naegemege? articulen. ]
Willem Pietersz. 9 h. verdolven lants getaxeert voer 37½ st. - 7½ gr.
Daer tennen [=daar aan het einde]
Gabriels Adriaensz. 9 h. verdolven lant ende is getaxeert voer 37½ st. - 7½ gr.
Daer tennen
Huijch Maertsz. 15 h. verdolven lant getaxeert voer 3 gld. 5 gr. - 5 st. 4 d.
Daer tennen
(fol. 3)
Cornelis Adriaensz. 10½ h. lants verdolven getaxeert voer 2 gld. 5 gr. - 4 st. 4 d.
Daer tennen
Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck 10½ h. verdolven lant getaxeert voer 2 gld. 5 gr. - 4 st. 4 d.
Daer tennen tot Willem Corstensz. lant toe tot dat welck op hem selven angebrocht wert ende daer in
gelegen is die Schiebroecxe cae
Huijch Maertsz. 9 h. verdolven lants getaxeert voer 37½ st. – 3½ st. 4 d.
Vande selffde Willems lant noert vast op
Gabriel Adriaensz. 15 h. lants getaxeert voer 7½ gld. - 15 st.
Daer tennen
Huijch Maertsz. 9 h. lants getaxeert voer 4½ gld. - 9 st.
Daer tennen
Willem Pietersz. 9 h. lants getaxeert voer 4½ gld. - 9 st.
Daer tennen tot Aechgen Hollants lant toe
Het eijnde vanden Tempel
[3365]
(fol. 3v)
Aechgen Hollantsdr. weede. voernt. een weer lants omtrent groot 11½ m. tue behoerende getaxeert
voer 40 gld. - 4 gld
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Ende strect van Tempels lant off west op tot de Wateringe toe
[ in de marge: zij verclaert off haer toebehoert ende wat lant het is, sij toegemaeict ofte
ongetoemaeickt ]
e

Jan Jacobsz. een weer lants groot omtrent 11½ m. 1 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 10
blat, aldaert sijn thienden penninck betaelt daer om al hier - nijet
Tenden voersz. lant ende weede. om van Aegen? woninck besijden voersz. weer van Aechgen t oest?
waert tot die Gabriels lant toe
[ in de marge: als voere ]
Maritgen Arent Jansz. weede. tot Clappijck in Pijnacker ambocht een weer lants van ontrent 24 m.
daer haer off tue behoert met die achtergebleven weeskinderen 23½ m. ende wort bij haer als eijgen
gebruijct alzoe als die weeskinderen noch niet uwtgecoft en sijn getaxeert voer 70½ gld. - 7 gld. 1 st.
Besijden tvoersz. weer ende strect van vande Broecxecae oestwaert tot die wech ende voerts tot
Aechgers lant tue.
Item den Heijlijgen Geest tot Berckel ½ m. ende is ghehuijrt 30 st. - 1 st.
[ in de marge: exempt ]
ende is die reste vande 34 m.
tregister gesien
Cornelis Cornelisz. Versijden schout ende sijn swaeger bruickt een camp van 11 m. met meer ander
gemeen leggende ende is laech tuegemaect hoeij lant ende is getaxeert ende angebrocht int eerste
blat …. aldaer, den thienden penninck betaelt daerom alhier - nijet
Besijden tvoersz. weer van Broexe cae tot die wech toe
[ in de marge: zij verclaert wat lant het zijt ]
(fol. 4)
Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck een camp van 14 h. lants gehuijrt van Johan de Hoeijter voer 10 gld. 20 st.
Besijden schouten lant strect oestwaert voor de wech off tot Neel Jaep Leeu woninck toe
bij eedt verclaert
Gabriel Adriaensz. huijsweer groot ontrent 23 m. lants van deese voersz. 2 campen westwaer[t] tot
Aechgen lant toe
Item daer sijn off tue behoert 14½ m. getaxeert voer 58 gld. - 5½ gld. 6 st.
Item zijn twie kinderen genaemt Trijntgen ende Annetgen Gabriels dochteren 1 m. ende is gehuijrt
voer 45 st. - 9 gr.
huijrcedul gesien
Item Johan de Hoeijter 15 h. lants ende is gehuijrt voer 10 gld. - 20 st.
huijrcedul gesien
Item Lenaert Vranckesz. tot Berckel 5 m. ende is gehuijrt voer 20 gld. - 2 gld.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande 23 m. leggende al gemeen doorgaens malcanderen.
[3366]
(fol. 4v)
Item Gabriel Adriaensz. huijs staende opt voersz. lant getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
Gabriel Adriaensz. 2 m. verdolven lants getaxeert voer 4 gld. ende tleijt besijden sijn woninck strect
van sijn werff off west/oest? waert tot die wech toe - 8 st.
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Cornelis Jacobsz. Leeu sijn woninck groot ontrent 26 m. leggende an 2 weeren besijden an
malcanderen besijden die voorsz. woninck ende campt strect vande Broecxe cae westwaert op
gaende tot Aech ende Aelwijns lant.
Item daer sijn off tuebehoert 5½ m. ende is getaxeert voer 22 gld. - 2 gld. 4 st.
Item die weede. van wijlen Melis Adriaensz. tot Rotterdam 25 m. den hoep voer 100 gld. - 10 gld.
ende een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. - 3 gr.
bij eedt verclaert
Item Convent van Sint Agnieten binnen Delft 5½ m. ende is gehuijrt voer 18½ gld. 5 st. - 1½ gld. 7½
st.
ende tot ratsoen gegeven een kinnetgen butters over de 7 jaren omgeslagen ende is getaxeert voer 7
gld. - 2 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 36 m. voernt. leggende al gemeen doergaens malcanderen.
(fol. 5)
Item Cornelis Jacobsz. Leeus huijs staende opt voorsz. lant getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
Item twischen die voorsz. 36 m. leijt 21 h. verdolven lants
Cornelis Jacobsz. Leeuw behoert daer van tue 5 h. lants ende is getaxeert voer 20 st. - 2 st.
Ande wech westwaert
Huijch Maertsz. 5 h. lants getaxeert voer 25 st. - 5 gr.
Dit daer tenden
Jan Pietersz. van Dijck 5 h. getaxeert voer 25 st. - 5 gr.
Dit daer neffens
Gabriel Adriaensz. 1 m. lants ende is getaxeert voer 45 st. - 9 gr.
Dit daer tenden
ende is die reste vande voersz. 21 h.
e

Aelwijn Cornelisz. een camp van 6 m. 2 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 6 blat.
Tenden Cornelis woninck besijden Aechgen lant westwaert tot op die Westmeer
[3367]
(fol. 5v)
Huijch Maertsz. huijsweer groot ontrent 17 m. lants leijt besijden streckt vande Broecxe cae westwaert
op tot die onderste 3 m. van Dirck van Bleijsswijck ende voert vande Meer uwt omcoemende?
noertwaert.
Item daer hem off tuebehoert 5 m. getaxeert voer 19 gld. - 1½ gld. 8 st.
Item meester Vincent Dammasz. ende meester Cornelis Suijs 10 m. ende is gehuijrt voer 38 gld. - 3½
gld. 6 st.
huijrcedul gesien
Item Dirck Dircxsz. van Bleijsswijck 2 m.
ende is die reste vande voirs. 17 m. gemeen mit malcander leggende.
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ende noch vanden selffde gehuijrt 3 m.
Leggende daer tenden an op hem selven ende is tfacit gehuijrt diet? 5 m. voer 22 gld. leijt als voersz.
twisschen ofte tenden die woninck - 2 gld. 4 st. [ voor de 5 m. bij elkaar ]
huijrcedul gesien
Item Huijch Maertsz. huijs staende opt voersz. weer lants getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
(fol. 6)
Aelwijn Cornelisz. woninck groot omtrent 19 m. 2 h. leggende an 2 perceelen.
e

Te weeten 6 m. 2 h. int 5 blat.
Ende noch 13 m. ende is het huijsweer besijden Huijchen woninck vande kae westwaert tot Huijch lant
toe.
Van welcke 19 m. 2 h. hem off tuebehoert 14 m. ½ h. ende is getaxeert voer 56 gld. - 5½ gld. 2 st.
Item Convent van Sinte Barbaren binnen Delft 3 m. 1½ h. lants ende is gehuijrt voer 12 gld. - 24 st.
ende 2 capoenen tsiaers getaxeert voer 10 st. tpaer - 1 st.
huijrcedul gesien
Item die kerck tot Berckel 2 m. lants ende is gehuijrt voer 6 gld. - 4 st.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
ende is die reste van 19 m. 2 h. leggende al gemeen doorgaens malcanderen.
Item Aelwyn Cornelisz. huijs getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
[3368]
(fol. 6v)
Item an Aelwyns huijsweer leijt een ander weer groot ontrent 13 m.
Streckt vande kae off westwaert tot Huijch voirsz.? lant toe.
Pieter Pietersz. tOuwerschie bruijct daer van 4 m. ende is sijn eijgen behoerende getaxeert voer 15
gld. - 1½ gld.
Leijt besijden voersz. weer ende strecht vande kae tot Huijch voersz. lant toe
Huijch Maertsz. bruijct 9 m. daer syn off tuebehoert 20 h. getaxeert voer 12 gld. 5 st. - 24½ st.
Item meester Vincent Dammasz. inden Haech 5 m. 4 h. ende is gehuijrt voer 20 gld. - 2 gld.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande voersz. 13 m. leggende al gemeen mit malcander.
Willem Pieters huijsweer groot ontrent 25 m. lants
Streckt vande kae westaert opgaende
Item daer daer [sec!] sijn off tuebehoert 13 m. 3½ h. getaxeert voer 50 gld. 5 gr. - 5 gld. 4 d.
Item die cappelaen tot Berckel 4 m. ende is gehuijrt voer 12 gld. - 24 st.
bij eedt verclaert
(fol. 7)
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Item Jan Huijgesz. tot Rotterdam 7 m. ende is gehuijrt voer 23 gld. - 2 gld. 6 st.
ende een halff vadt butters tot ratsoen over die 7 jaren omgesleghen getaxeert voer 14 gld. - 4 st.
huijrcedule gesien
Item die kerck tot Ouwerschie 2 h. 20 gaerden min ende is gehuijrt voer 16 st. - 8 d.
[ in de marge: exempt ]
huijrcedul gesien
Item die pastorij tot Berckel 70 gaerde ende is gehuijrt voer 7½ st. - 12 d.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 25 m. leggende gemeen al doergaens malcander.
Item Convendt Sint Aechten binnen Delft heeft tsiaers op die voersz. 25 m. 7 pont Hollants ewijge
renten - 10½ st.
Item Willem Pietersz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
Willem Pietersz. voernt. noch een camp van 11½ h. sijn tue behoerende daer an leggende getaxeert
voer 7 gld. - 14 st.
Leggende besijden tvoersz. weer
[3369]
(fol. 7v)
Aelwijn Cornelisz. een camp van 6 m. 1 h. sijn tue behoerende getaxeert voer 24 gld. - 2 gld. 8. st.
Ende Aelwyn daer tenden tot die meer tue wat breet wesende.
Jacob Dirxsz. een camp van 14 h. lants sijn tuebehoerende getaxeert voer 10 gld. – 20 st.
Van Aelwyns lant tot oest op Willem Pietersz. woninck ende tende? Willems 11½ h.
Adriaen Pietersz. een camp van 14 h. lants sijn tue behoerende getaxeert voer 6½ gld. - 13 st.
Tenden Jacob Dircxsz.
Gerrit Sijmonsz. 10 h. lants een deels verdolven sijn tuebehoerende getaxeert voer 3 gld. - 6 st.
Tende Ari Pietersz.
Adriaen Pietersz. 4 h. uwtgedolven lant sijn tuebehoerende getaxeert voer 10 st. - 1 st.
Tenden Gerrit Sijmonsz. voerts ande cae
Jacob Cornelisz. gehuijrt van Pieter van der Gues ende Harweijer Cornelisz. tot Delft beijde woenende
een woninck groot ontrent 30 m. min 1 h. lants met huijs, schuijren, bargen ende geboemten daer op
staende den hoep voer 28 pont groot Vlaems tsiaers - 16½ gld. 6 (st. ?)
bij eedt verclaert
(fol. 8)
Item welcke 30 m. min 1 h. leggende sijn an 3 perceelen.
Te weeten thuijs weer ende is groot 22 m.
Strect vande kae tot Aelwijns lant tue besijden ande ander voersz. campen.
e

Item noch 5 m. int 9 blat
e

Item noch 17 h. int 17 blat ende is die reste.
Machtelt Claesdr. 3 m. lants haer tuebehoerende getaxeert voer 13½ gld. - 27 st.
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Strect vande watering oestwaert
Jacob Dircxsz. huijsweer groot ontrent 31 m. 2 h. ende strect vande watering voernt. ende Machtelts
lant off oestwaert tot die kae toe.
Daer syn off tuebehoert 11 m. 2½ h. 10 gaerden getaxeert voer 39 gld. - 3½ gld. 8 st.
Item Lambrecht Michielsz. tot Delft
[3370]
(fol. 8v)
4½ m. 20 gaerden lants ende is gehuijrt voer 18 gld. - 1½ gld. 6 st.
ende een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. - 3 gr.
ende tot ratsoen een kinnetgen butters ommegeslegen over de 5 jaren getaxeert voir 12½ gld. - 3 st.
huijrcedul gesien
Item Pieter Adriaensz. over die Meer tot Pijnacker 10 m. 2 h. 20 gaerden ende is gehuijrt voer 31 gld.
4 st. - 3 gld. 2 st. 7 d.
huijrcedul gesien
Item die pastorij tot Berckel 5 m. ende is gehuijrt voer 7½ gld. den hoep tsiaers - 15 st.
ende een kinnetgen butters tot ratsoen over die 7 jaeren omgeslegen ende is getaxeert voer 7 gld. –
2? [of 12?] st.
ende is die reste vande 31 m. 2 h. leggende gemeen mit malcanderen.
bij eedt verclaert
Item Jacob Dircxsz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 8½ gld. - 17 st.
Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck een camp van 2½ m. ende is getaxeert ende angebrocht
[ bijgeschreven: besijden ande voersz. woninck streckt tot Jan Jacobsz. lant toe ]
(fol. 9)
e

onder in deese sijde ende inde ander naest volgende sijde int 10 blat.
Jan Jacobsz. bruickt een camp van 4½ m. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 10den ende
e
[doorgehaald: 11 ?] blat aldaert respondeert sijn 10den penninck tege? hier - nijet
Streckt oestwaert tot Ouwerkerx lant toe
[ in de marge: zij verclaert wat lant het is ]
Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck noch een camp van 4 m. ende is onder in deese sijde ende inde
onder naestvolgende sijde int 10den blat getaxeert ende angebrocht
Streckt van Jan Jacobsz. lant tot die kae toe.
e

Jacob Cornelisz. Leeu 5 m. ende is angebrocht int 8 blat
Streckt vande Watering off oestwaert tot Ouwerkercx lant
Cornelis Cornelisz. Ouwerkercx woninck groot ontrent 25 m. min 2 h. strect vande Watering ende
Jacob Cornelisz. lant oestwaert tot die kae toe ende is t huijsweer groot 12 m.
Item daer sijn off tuebehoert 16 m. min 1 h. ende is getaxeert voer 64 gld. - 6 gld. 8 st.

13

[3371]
(fol. 9v)
Item Lenaert Vranckesz. 5 m. ende is gehuijrt voer 20 gld. - 2 gld.
bij eedt verclaert
Item Willem Voppesz. weeskinderen tot Delft 3 m. ende is gehuijrt voer 13 gld. - 26 st.
huijrcedul gesien
Item den Heijlijgen Geest tot Berckel 2 h. lants ende is gehuijrt voer 20 st. - 11 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Item derffgenaemens van Sijmon Sijmonsz. in Maeslant 3 h. lants ende is gehuijrt voir 1½ gld. - 3 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 25 m. min 2 h. voersz. leggende al gemeen doergaensz malcander an 6
perceelen.
Te weeten 12 m. 33 gaerden ende is het huijsweer
e

Item een camp van 2½ m. ende een camp van 4 m. int 9 blat.
e

Item een camp van 9 h. min 33 gaerden int 11 blat.
(fol. 10)
e

Item noch een camp van 7 h. int 14 blat.
e

Item noch een camp van 3½ m. int 14 blat ende is die reste vande 6 campen.
Item Cornelis Cornelisz. Ouwerkerckcx huijs staende opt huijsweer voernt. getaxeert voer 6½ gld. - 13
st.
Jan Jacobsz. bruickt een woninck groot ontrent 34 m. min ½ h. lants geleegen in 4 campen te weten
11½ m. 1 h. fo. 3 verso
4½ m. fo. 9
dit huijsweer 11 m. 5½ h. weijlant? 6 m. fo. 17den ende aldaer elcx met zijnen ….. gerespondeert
wordt welcke lant de voersz. off tuebehoert 16 m. min ½ h. ende is getaxeert voer 48 gld. compt den
10den penninck - 4½ gld. 6 st.
Besijden Ouwerkercx weer strect vande Watering oestwaert tot die kae tue.
Item bruickt Lenaert Vranckesz. 18 m. ende is gehuijrt voer 54 gld. compt den 10den penninck - 5 gld.
8 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande voern. 34 m. min ½ h. ende leijt ghemeen mit malcander an 4 perceelen.
[3372]
(fol. 10v)
[in de marge, betreft de volgende 4 regels: Niloes? want … verhaelt staen int principael article. ]
[ doorgehaald: Item 11½ m. 1 h. int 4den blat. ]
[ doorgehaald: Item noch 4½ m. int 9den blat. ]
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[ doorgehaald: Item het huijsweer 11½ m. 2½ h. ]
[ doorgehaald: Item noch 6 m. int 17den blat ende is die reste. ]
Item Jan Jacobsz. huijs staende opt voersz. huijsweer getaxeert voer 6 gld. - 12 st.
e

e

Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck 9 h. min 33 gaerden getaxeert ende angebrocht int 9 ende 10 blat
ende strect vande Watering oestwaert tot Adriaen Pietersz. lant toe.
Adriaen Pietersz. huijsweer groot ontrent 18½ m. 2 h. lants noortwaerts strect vande Wateringe ende
Ouwerkercx lant oestwaerts? tot die kae toe.
(fol. 11)
Daer sijn off tue behoert 1½ m. ende is getaxeert voer 6½ gld. 5 st. - 13½ st.
Item Willem Jansz. wonende ande Voerstraet tot Delft cum socijs 11½ m. lants ende is gehuijrt voer
51½ gld. 5 st. - 5 gld. 7 gr.
ende een halff vadt butters tsiaers getaxeert voer 13½ gld. - 27 st.
bij eedt verclaert
Item derffgenaemers van Arent Ghijssbrechtsz. tot Delft 5½ m. 2 h. lants ende is gehuijrt voer 26 gld. 2½ gld. 2 st.
ende noch een kinnetgen butters tsiaers getaxeert voer 6½ gld. 5 st. - 13½ st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 18½ m. 2 h. ende leijt doergaens gemeen mit malcander.
Item Adriaen Pietersz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 4½ gld. - 9 st.
Maertijn Aertsz. 3½ h. lant met die kae die daer an leijt gehuijrt van Jacob Claesz. tot Berckel voer 6½
gld. off slachgelts offtreckende voerde oncosten van margen gelt, moolen gelt, sluijs gelt ende
monnicken gelt, schodt ende bee, tfacit 7 st. min 7 gr.? blyft suijvers 11 gld. 3½ st. min 4 min 1 d.? 12 st. 5½ p.
Besijden Adriaen Pietersz. lant ande kae
[3373]
(fol. 11v)
Cornelis Jacobsz. Leeu 3 h. lants gehuijrt van Jacob Claesz. voer 5½ gld. off slachgelts daer van
offgetrocken van oncosten van margen gelt, moelen gelt, sluijs [doorgehaald: ….] 6 st. blijft suijvers 5
gld. 4 st. 6 d. - 10 st. 7 d.
Dit daer tenden an
bij eedt verclaert
Jacob Claesz. huijs ende werff groot ontrent 1 h. getaxeert voer 4 gld. - 8 st.
Dit daer an gelegen
Huijbrecht Jorisz. 7 m. sijn tuebehoerende getaxeert voer 24½ gld. - 2 gld. 9 st.
Streckt vande kae tot Arent Cornelisz. lant besijden die voersz. campen ende woninge
Jacob Dircxsz. 3 m. lants getaxeert voer 9 gld. bijde cae heen noortwaert - 18 st.
Arent Cornelisz. woninck groot ontrent 24 m. 1 h. streckt van de kae westwaert op tot Adriaen
Pietersz. lant toe.
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Daer syn off tue behoert 6 m. getaxeert voer 19 gld. - 1½ gld. 8 st.
(fol. 12)
Item die weede. ende erffgenaemers van wijlen Cornelis Cornelisz. van Ouwerschie 12 m. ende is
gehuijrt voer 36 gld. - 3½ gld. 2 st.
huijrcedul gesien
Item heer Lubeeck Dircxsz. pater inden Haech 4½ m. 1 h. lants ende is gehuijrt voer 13½ gld. - 27 st.
ende een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. - 3 gr.
bij eedt verclaert
Item die pastorij tot Berckel 1½ m. ende is gehuijrt voer 4 gld. - 8 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande voern. 24 m. 1 h. leggende gemeen doergaens malcander.
Item Arent Cornelisz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 6½ gld. - 13 st.
Gerrit Sijmonsz. een camp van 11 h. lants getaxeert voer 5 gld. - 10 st.
Leggende besijden den voorn. Arent lant bijde kae heen noertwaerts
Claes Fransz. woninck groot ontrent 30½ m. 1 h.
Daer sijn off tuebehoert 16½ m. min 25 gaerden lants getaxeert voer 53 gld. den hoep - 5 gld. 6 st.
[3374]
(fol. 12v)
Item die vier achterghebleven weeskinderen van Pieter Cornelisz. Smit?/Slim? tot Berckel 6½ m. 75
gaerden ende is gehuijrt voer den hoep voer 19½ gld. 7½ st. - 2 gld. min 4 d.
bij eedt verclaert
Item Jan Jacobsz. tot Berckel 15 h. ende 75 gaerden lants gehuijrt voer 7½ gld. 7½ st. - 15½ st. 4 d.
bij eedt verclaert
Item Gerrit Andriesz. tot Berckel 3½ m. 1 h. 75 gaerden lants den hoep is gehuijrt voer 10½ gld. 1 st. 21 st. 1½ d.
bij eedt verclaert
Item deese drie boevenste perceelen hebben over den hoep tsiaers vande lanthuijr een half achtste
deeltgen butters getaxeert voer 35 st. - 7 gr.
Item Jan Adriaensz. wonende ten Berch 7 h. lants ende is gehuijrt tsiaer voer 3 gld. 7½ st. - 6½ st. 4 d.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande 30½ m. 1 h. leggende al gemeen doergaens malcander an 3 perceelen.
Item te weeten t huijsweer groot ontrent 18½ m. 1 h. vande kae off westwaert tot overt? lant tue.
e

Item noch 22 h. int 14 blat.
(fol. 13)
e

Item noch 8 m. 2 h. int 17 blat.
Item Claes Fransz. huijs staende opte voern. huijsweer getaxeert voer 6½ gld. - 13 st.
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Pieter Sijbrantsz. een weer lants groot ontrent 10 m. sijn tue behoerende ende is getaxeert voer 30
gld. - 3 gld.
Streckt bijde? kae noertwaert? opgaende tot Adriaen Pietersz. lant tue
Pieter Sijbrantsz. voernt .heeft gehuijrt vande erffgenaemers van Frans Pietersz. tot Berckel 11½ m.
lants den hoep tsiaers voer 28 gld. compt den 10den penninck - 2½ gld. 6 st.
[ in de marge: huiercedulle v.. me.... van beijde perchelen in date <niet ingevuld> ]
ende gegeven tot ratsoen 75 gld. over die 12 jaren gesmaledeel beloopt tsiaers 6 gld. 5 st. - 12½ st.
huijrcedul gesien
Welcke 11½ m. is leggende an 5 perceelen.
Item 2½ m. ant voern. weer lants oest?/west? op streckende.
e

Item noch 2 m. int 24 blat.
e

Item noch 10 h. int 24 blat.
[3375]
(fol. 13v)
e

Item noch 8 h. int 24 blat.
e

Item noch 4 m. int 29 blat ende is die reste vande 11½ m.
Huijbrecht Jorisz. 1 m. lants getaxeert voer 3 gld. - 6 st.
Daer tennen westwaert
e

e

Claes Fransz. een camp van 22 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 12 ende 13 blat
Daer tennen streckende an Adriaen Pietersz. lant wat breet
Aelwijn Cornelisz. ende Claes Vranckesz. tsaemen een camp van 17 h. elcx evenveel hebbende ende
wert bij haer beijden gebruict getaxeert voer 12 gld. - 24 st.
Tende Claesen lant oest op.
Boen Sijmonsz. 2 m. uwtgedolven veenen getaxeert voer 3 gld. - 6 st.
Daer tenden oest op
Arent Cornelisz. 2 m. uwtgedolven veenen getaxeert voer 2½ gld. - 5 st.
Daer tenden oest op
(fol. 14)
Due Willemsz. 1 m. uwtgedolven veenen getaxeert voer 2 gld. - 4 st.
Daer tende oest op tot die kae
Arent Cornelisz. 3 m. uwtgedolven lant getaxeert voer 6 gld. - 12 st.
Streckt vande kae west op.
e

Sijmon Jansz. 2 m. ende is getaxeert ende angebrocht int 22 blat.
Tenden tvoersz. lant west op.
e

Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck 3½ m. ts..? weij ende is getaxeert ende angebrocht int 9 ende 10
blat ende aldaert sijn thienden penninck betaelt.
Daer tenden west op
Lenaert Vranckesz. 7 h. lants getaxeert voer 4½ gld. - 9 st.
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e

Daer tenden west op
e

e

Cornelis Cornelisz. Ouwerkerck 7 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 9 ende 10 blat.
Daer tenden west op tot die Wateringe.
Jan Lenaertsz. woninck is groot ontrent 22 m. min 1 h. vande kae off west op tot die Crom Waterin
toe.
Daer sijn off tuebehoert 10½ m. 1½ h. ende is getaxeert voer 35 gld. - 3½ gld.
[3376]
(fol. 14v)
Item Cloester te Warmen 3½ m. ende is gehuijrt voer 13 gld. - 26 st.
bij eedt verclaert
Item derffgenaemers van meester Cornelis Spiegel tot Delft 2 m. ende is gehuijrt voer 7 gld. - 14 st.
bij eedt verclaert
Item den Heijlijgen Geest tot Berckel 3½ h. lants ende is gehuijrt voir 36 st. - 1 st. 3 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Item Lenaert Vranckesz. tot Berckel 5 m. lants ende is gehuijrt voer 15 gld. - 1½ gld.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 22 m. min 1 h. leggende een deels gemeen mit malcanderen.
Item Jan Lenaertsz. huijs op voirsz. lant staende getaxeert voer 6 gld. - 12 st.
Lenaert Vranckesz. een weer lants groot ontrent 9 m. min 1 h. lants getaxeert voer 35½ gld. - 3½ gld.
1 st.
Streckt vande Wateringe voernt.? oest op.
(fol. 15)
Huijbrecht Jorisz. 7 h. lants gehuijrt van Lenaert Vranckesz. voernt. voer 7 gld. off slach gelts
Daer tenden
Daer van off getoegen is margen gelt, moelen gelt, sluijs gelt 13 st. 2 d. blijft suijvers 6 gld. 7 st. min 2
d. - 12½ st. 3 d.
e

Cornelis Aertsz. 20 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 46 blat
Daer tenden die kae.
Jacob Dircxsz. een camp van 11 h. op die Watering voernt. oest op besijden voersz. weer.
Daer syn off tue behoert 8 h. ende is getaxeert voer 5½ gld. - 11 st.
Item die pastorij tot Berckel 3 h. lants ende is gehuijrt voer 1½ gld. - 3 st.
ende is die rest van de 11 h.
bij eedt verclaert
Jacob Dircxsz. voernt. noch een camp van 10 h. lants ende is getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
Daer tenden oest op
Aelwijn Cornelisz. een camp van 3 m. getaxeert voer 12 gld. - 24 st.
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Daer tenden oest op
[3377]
(fol. 15v)
Jacob Dircxsz. voersz. noch een camp van 14 h. ende is getaxeert voer 9½ gld. - 19 st.
Daer tenden
Aelwijn Cornelisz. noch een camp van 11 h. verdolven lant getaxeert voer 4½ gld. - 9 st.
Daer tenden
Jacob Dircxsz. voersz. noch een camp van 14 h. lants ende is uwtgedolven lant getaxeert voer 6½
gld. - 13 st.
Daer tenden oest op
Geroen Adriaensz. een camp van 4 h. lants ende is uwtgedolven getaxeert voer 15 st. - 3 gr.
Daer tenden
Gerrit Sijmonsz. 1 m. verdolven lants getaxeert voer 3 gld. - 6 st.
Daer tenden tot de kae
Jan Lenaertsz. 2 m. uwtgedolven lant besijden vande cae westwaert ande wech.
Daer sijn off tue behoert 9 h. ende is getaxeert voer 3½ gld. - 7 st.
(fol. 16)
Item meester Cornelis Spiegel 3 h. ende is gehuijrt voer 20 st. - 2 st.
bij eedt verclaert
ende is die rest vande 2 m.
Claes Jansz. 2 m. verdolven lants getaxeert voer 2 gld. - 4 st.
Daer besijden aende kae ande wech
Item sijn huijssgen daer op staende getaxeert voer 2 gld. - 4 st.
Gabriel Adriaensz. gehuijrt van Melis Cornelisz. timmerman tOuwerschie 8 h. lants voer 7½ gld. - 15
st.
Besijden de kae ande wech
huijrcedule gesien
Boen Gerritsz. 16 h. lants eendeels verdolven getaxeert voer 7½ gld. - 15 st.
Daer noertwaerts an vande kae ande wech
Jeroen Adriaensz. gehuijrt die sijde vant ambocht van Berckel voer 6 st. tsiaers - 10 d.
tregister gesien
Item sijn huijs daer op staende getaxeert voer 2½ gld. - 5 st.
[3378]
(fol. 16v)
e

e

Claes Fransz. 8 m. 2 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 12 ende 13 blat.
Vande wech westwaert op
e

e

Jan Jacobsz. een camp van 6 m. getaxeert ende angebrocht int 10 ende 11 blat.
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Daer tenden op die Watering
e

Jacob Cornelisz. Leeu een camp van 17 h. ende is angebrocht int 8 blat.
Besijden noorwaert opten hoeck vande Wateringe
Pieter Sijbrantsz. een camp van 8 h. lants gehuijrt vande pastorij tot Berckel voer 4 gld. - 8 st.
Daer ten streckt oest op
bij eedt verclaert
Huijbrecht Jorisz. een camp van 14 h. lants.
Daer tenden oest op
Daer sijn off tuebehoert 10½ h. ende is getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
Item Maritgen Langelaens tot Berckel 3½ h. ende is gehuijrt voer 45 st. - 4½ st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 14 h.
(fol. 17)
Gerrit Sijmonsz. een weer lants groot ontrent 8 m. min 1 h.
Daer tenden oest? an die wech.
Daer sijn off tuebehoert 6 m. 2 h. lants een deels verdolven ende is getaxeert voer 24 gld. - 2 gld. 8 st.
Item derffgenaemens van Sijmon Gerritsz. tot Berckel 1½ m. ende is gehuijrt voer 4½ gld. - 9 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 8 m. min 1 h. voersz.
Adriaen Pietersz. op die Lee een camp van 19½ h. ende is getaxeert voer 13 gld. - 26 st.
Van de wateringe oest op
Boen Sijmonsz. een weer lants van 10 m. 1½ h. ende is getaxeert voer 41 gld. - 4 gld. 2 st.
Daer tenden Boen tot die wech toe
Wolfert Pietersz. op die Lee sijn woninck groot ontrent 57 m. 2½ h. leggende an malcanderen an drie
of vier streckende weeren, van de wech off west op in de Westmeer daer vandaen strect tot die
Bouwensche Waterink ende weer op oest op toe die wech toe.
Daer sijn off tuebehoert 28½ m. 2½ h. 25 gaerden ende is getaxeert voer 115 gld. - 11½ gld.
[3379]
(fol. 17v)
Item Willem Cornelisz. Melijck tot Rotterdam 10 m. 2 h. ende is gehuijrt voer 44 gld. min 20 d. - 4 gld.
8 st. min 2 d.
ende een halff vadt butters over de 7 jaren omgeslegen getaxeert voer 14 gld. - 4 st.
bij eedt verclaert
Item Convent Sint Aechten tot Delft 7½ m. ende is gehuijrt voer 14 gld. - 28 st.
bij eedt verclaert
Item Johan de Hoeijter tot Delft 1 m. betaelt daer van de huijr anno 61 voer 3 gld. - 6 st.
bij eedt verclaert
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Claes Adriaensz. 7 m. ende 25 gaerden ende bruijt dat selver getaxeert voer 28 gld. - 2½ gld. 6 st.
Jan Sijmonsz. 15½ h. ende bruijct dat selver getaxeert voer 10 gld. - 20 st.
ende is die reste vande 57 m. 2½ h. leggende al tsaemen gemeen doorgaens malcander.
(fol. 18)
Item Wolffert Pietersz. huijs opt voern. lant staende getaxeert voer 8 gld. - 16 st.
Lenaert Jansz. in de Crom 7 m. voeroffs lant.
Daer sijn off tuebehoert 5 m. 1½ h. ende is getaxeert voer 17½ gld. - 1½ gld. 5 st.
Item Maritgen Jansdr. tot Berckel 10½ h. ende is gehuijrt voer 6 gld. tsiaers - 12 st.
bij eede verclaert
[ doorgehaald: huijrcedul gesien ]
ende is die reste vande 7 m. leggende gemeen mit malcander an 4 perceelen.
Item 2 m. binnen an Wolffert Pietersz. lant strect west op.
e

Item 1½ m. int 26 blat.
e

Item noch 1½ m. int 31 blat.
e

Item noch 2 m. int 32 blat.
ende is die reste vande 7 m.
[3380]
(fol. 18v)
Pieter Sijbrantsz. een camp van 10 h. lants ende is getaxeert voer 5 gld. - 10 st.
Daer tenden west op streckende
Dirck Danielsz. woninck groot ontrent 24 m. leggende daer tenden 4 m. streckt west? op die Watering
ende het ander daer besijden vande Westmeer weeder oest op tot Wolferts lant tue.
Item 4 m. an Wolferts lant.
Item noch 20 m. ende is thuijsweer.
Item daer sijn off tuebehoert 7 m. 2 h. getaxeert voer 28½ gld. - 2½ gld. 7 st.
Item Convent Sint Annen binnen Delft 6 m. ende is gehuijrt voer 22½ gld. - 2 gld. 5 st.
ende een hamme getaxeert voer 15 st. - 3 gr.
bij eedt verclaert
Item derffgenaemers van Pieter Fransz. wielmaecker tot Delft 8 h. ende is gehuijrt voer 6 gld. - 12 st.
bij eedt verclaert
(fol. 19)
Item meester Cornelis die Jonge inden Haech 22 h. den hoep gehuijrt voer 13 gld. - 26 st.
bij eedt verclaert
Item Sassebout Cornelisz. tot Delft 16 h. lants ende is gehuijrt voer 13 gld. - 26 st.
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ende een kinnetgen butters tot ratsoen over die ses jaren omgeslegen getaxeert voer 7 gld. - 2 st. 5 d.
bij eedt verclaert
Item die kerck [ doorgehaald: ende den heijlijgen geest ] ten Berch 3 m. lants ende is gehuijrt voer 12
gld. tsiaers - 8 st.
Coempt derdedeel van den huijerman?
[ in de marge: exemt ]
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 24 m. leggende doorgaens gemeen mit malcander.
Item Dirck Danielsz. huijss opt voersz. huijssweer staende getaxeert voer 6½ gld. - 13 st.
Item Dirck Danielsz. noch een camp daer an leggende van 2 m. lants vanden Heijlijgen Geest tot
Berckel voer 7 gld. tsiaers leggende daer twischen op sijn selven met niemant gemeen - 4 st.
[ in de marge: exept ]
tregister gesien
[3381]
(fol. 19v)
Adriaen Pietersz. op die Lee een weer lants groot 11 m. 1 h. mede binnen Wolferts lant streckt oest
ende west besijden Dircken woninck.
Daer sijn off tuebehoert 8½ m. ½ h. getaxeert voer 34 gld. - 3 gld. 8 st.
Item Willem Cornelisz. Melijck tot Rotterdam 5½ h. ende is gehuijrt voer 4 gld. 5 gr. - 8 st. 4 d.
bij eedt verclaert
Item die kerck tot Berckel 1 h. lants ende is gehuijrt voer 7½ st. - 4 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Item die pastorij tot Berckel 1 m. lants ende is gehuijrt voer 3 gld. - 6 st.
bij eedt verclaert
Item die cappelaen tot Berckel 3 h.
(fol. 20)
lants ende is ghehuijrt voer 22½ st. - 4½ gr.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande 11 m. 1 h. leggende al gemeen doergaens malcanderen.
Huijbrecht Jorisz. huijssweer groot ontrent 13½ m. lants noortwaerts besijden Wolffert strect vande
Westmeer west op tot Wolfferts lant.
Item daer sijn off tuebehoert 10 m. 1 h. lants ende is getaxeert voer 41 gld. - 4 gld. 2 st.
Item die kercke tot Berckel 3 m. 2 h. ende is gehuijrt voer 8½ gld. 5 st. - 11 gr. 5 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
ende is die reste vande 13½ m.
Item Huijbrecht Jorisz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
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Huijbrecht Jorisz. voernt. noch een leech weer lants groot ontrent 9 m. daer besijden noert om soe
veer alst ander.
[3382]
(fol. 20v)
Item daer sijn off tue behoert 4½ m. min ½ h. ende is getaxeert voer 18½ gld. - 1½ gld. 7 st.
Item Johan de Hoeijter tot Delft 4 m. 1½ h. ende is gehuijrt voer 18 gld. - 1½ gld. 6 st.
huijrcedul gesien
Item Lenaert Jansz. tot Berckel 2 h. lants ende is gehuijrt voer 16 st. tsiaers - 3 gr. 2 d.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande 9 m. ende leijt al gemeen doorgaens malcander.
Adriaen Pietersz. op die Lee syn huijsweer is groot ontrent 10 m. daar besijden an van de Watering off
oest op tot Wolferts woninck.
Item daer sijn off tuebehoert 4½ m. ende is getaxeert den hoep voer 18 gld. - 1½ gld. 6 st.
Daer [ doorgehaald: besijden op die watering tot cor? heeg? oest op ]
(fol. 21)
Item Claes Vranckesz. tot Berckel 5½ m. lants gehuijrt voer 16½ gld. min 1 st. - 1½ gld. 5 gr. 7 d.
bij eedt verclaert
ende is die reste vant huijsweer voernt.
Item Adriaen Pietersz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 6½ gld. - 13 st.
Adriaen Pietersz. noch een eeweer [sec!] lants ontrent 3½ m. 1 h. daer besijden an bij die Wateringe
heen oest op van Cornelis Adriaensz. woninck.
Item daer sijn off tuebehoert 11½ h. ende is getaxeert voer 7½ gld. - 15 st.
Item die pastorij tot Berckel 7 h. ende is gehuijrt voer 3 gld. 5 st. - 6½ st.
bij eedt verclaert
[3383]
(fol. 21v)
Item die cappelaen tot Berckel 3½ h. ende is gehuijrt voer 27½ st. den hoep - 5½ gr.
huijrcedul gesien
ende is die reste van 3½ m. 1 h. voersz.
Adriaen Pietersz. voernt. noch een camp groot 10 h. lants daer an leggende ende heeft dien ghehuijrt
van den Heijlijgen Geest tot Berckel voer 5 gld. 5 st. tsiaers - 7 gld.
Daer tenden west op tot inde meer
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
e

Cornelis Adriaensz. op die Lee een camp van 10 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 23 blat
Daer besijden ande noertsij an soe veer als boevenste oest ende west.
Sijmon Jansz. op die Lee sijn woninck is groot ontrent 30 m. 1 h. an 4 perceelen.
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Daer sijn off tuebehoert 4½ m. 2½ h. ende is getaxeert voer 20 gld. - 2 gld.
(fol. 22)
Item de drie achtergebleven weeskinderen van Jan Sijmonsz. tot Berkel 14½ m. 1½ h. en is gehuijrt
voer 51 gld. 8 st. 2 d. - 5 gld. 2 st. 13 d.
huijrcedul gesien in daete onder Ari Ja[n]sz. Slicker
Item die Getijde meesters tot Delft 10½ m. ende is gehuijrt voer 45 gld. - 4½ gld.
ende tot ratsoen gegeven 28 gld. op die 5 jaren omgeslegen - 10 st. 3 d.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 30 m. 1 h. leggen die Getijde meesters mit dander gemeen doergaens het
huijsweer ende voerts soe leggen die weeskinderen met den bruijcker gemeen doergaens deese
ander perceelen.
Item thuijsweer groot ontrent 23 m. 1 h., 5 m. hoeijlant ende 18 m. 1 h. weijlant ende leijt besijden
tvoersz. lant oest ende west aen? toe vande Westmeer off ende .. bij heen tot Cornelis Adriaensz. lant
toe.
e

Item daer an leijt een camp van 2 m. ende is geschreven int 23 blat, hoeij toegemaect lant.
e

Item noch een camp van 2 m. int 14 blat, maeij lant.
e

Item noch 3 m. int 23(33?) blat ende is die reste vande 30 m. 1 h. maeij lant.
[3384]
(fol. 22v)
Item Sijmon Jansz. huijs is getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
e

Sijmon Jansz. voernt. 2 m. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 22 blat, daer tenden op die
meer an dander sijde.
Cornelis Adriaensz. op die Lee woninck is groot ontrent 39 m. streckt van Sijmons landt off oest op bij
de meer heen tot die Oestmeer toe ende daer neffens aen twie off drie campen oest ende noert op.
Daer sijn off tuebehoert 6½ m. ende is getaxeert voer 26 gld. - 2½ gld. 2 st.
Item Sinte Elijsabeths Gasthuijs tot Delft 16 m. ende is gehuijrt voer 64 gld. - 2 gld. 5 gr. 3 d.
Compt derdendeel vanden huijrman
[ in de marge: exempt ]
huijrcedul gesien
Item Fijtgen inde Croen tot Delft 6½ m. ende is gehuijrt voer 26 gld. - 2½ gld. 2 st.
en een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. - 3 gr
huijrcedul gesien
Item Dirck Pijnssen 10 m. ende is gehuijrt voer 42 gld. - 4 gld. 4 st.
huijrcedule gesien
ende is die reste vande 39 m. leggende
(fol. 23)
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an een an drie ofte vier campen ofte weeren doergaens gemeen mit malcanderen op 10 h. nae ende
e
staet int 22 blat.
Item Cornelis Adriaensz. huijs is getaxeert voer 7 gld. 5 st.- 14½ st.
e

Sijmon Jansz. op die Lee 3 m. ende is getaxeert ende angebrocht int 22 blat leggende daer tenden
op die Oestmeer.
Maertijn Adriaensz. een camp van 3½ m. leggende anden Breewech noortwaerts gaende ende is een
deels verdolven getaxeert den hoep voer 7 gld. leggende ande noortsij an Wolferts woninck oest op
streckende - 14 st.
Adriaen Claesz. een camp van 16 h. lants ende is getaxeert voer 8 gld. - 16 st.
Daer tenden noertwaert an Wolfferts woninck tot die wech toe
Machtelt Claesdr. een camp van 4 m. ende is getaxeert voer 12 gld. - 24 st.
Daer noertwaerts an leggen streckende soe veer als die boevenste twie campen oest ende west
[3385]
(fol. 23v)
Pouwels Mathijsz. ten Berch 10½ h. eendeels verdolven getaxeert voer 5 gld. - 10 st.
Noertwaerts ant voern. camp vande wech west op
Jacob Cornelisz. tot Delffgaeu 1 m. verdolven lants getaxeert voer 2 gld. - 4 st.
Tenden voersz. lant
e

Pieter Sijbrantsz. een camp van 2 m. ende is getaxeert ende angebrocht int 13 blat daer tenden an
leggende west op tot die Bouwense Watering off Wolfferts lant toe.
Boen Sijmonsz. een camp van 8½ h. getaxeert voer 5 gld. - 10 st.
Wederom noertwaerts ant voern. lant vande Watering off oestwaert op
Pieter Aertsz. 3½ h. verdolven lant getaxeert voer 10 st. - 1 st.
Daer tenden an oest op
e

Pieter Sijbrantsz. 10 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 13 blat
Tenden die voersz. lant oest op
(fol. 24)
Lenaert Jansz. Versijden 7 h. ende is getaxeert voer 4 gld. - 8 st.
Daer tenden an oest op
Dirck Danielsz. 7 h. ende is getaxeert voer 5 gld. - 10 st.
Daer tenden an oest op
Jan Nannesz. 16 h. lants ende is getaxeert voer 9½ gld. tenden die voersz. campen oest op tot ande
cae toe ende is soe breet als die weer? mede? an die ande wech strecken.
Maertijn Adriaensz. 4 h. lants ende is getaxeert voer 2 gld. - 4 st.
Noertwaerts an tvoersz. lant van die wech off oest op.
e

e

Pieter Sijbrantsz. noch 8 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 13 ende 14 blat
Noertwaerts daer an vande wech off oest op
[3386]

25

(fol. 24v)
Pieter Sijbrantsz. werff ende thaechgen groot ontrent tsaemen 4 h. ende is getaxeert voer 2 gld. - 4 st.
Noertwaerts daer an oest op
Item het huijs daer op staende is getaxeert voer 11 gld. - 22 st.
Pieter Sijbrantsz. noch een wildert groot ontrent 10 h. ende is meest verdolven getaxeert voer 4½ gld.9 st.
Tenden voersz. lant toe streckende tot die Lantscheijdinge
Boen Sijmonsz. 4 h. verdolven lant getaxeert voer 1½ gld. - 3 st.
Tot ande Lantscheijdinge streckende
Pieter Sijbrantsz. 4 m. lants daer syn off tue behoert 20 h. ende is getaxeert voer 10 gld. - 1 gld.
Weder om vande voersz. campen op noertwaerts an Dirck Danils lant west op streckende
Item den Heijlijgen Geest tot Berckel 4 h. ende is gehuijrt voer 2 gld. - 1 st. 5 d.
[ in de marge: exemt ]
tregister gesien
ende is die reste vande 4 m. voersz.
(fol. 25)
Boen Sijmonsz. 4 m. lants daer sijn off tuebehoert 17 h. lants ende is getaxeert voer 8½ gld. - 17 st.
Noertwaerts vande voersz. camp eenen veer streckende
Item Wigger Jacobsz. tot Catwijck 7 h. ende is gehuijrt voer 3½ gld. - 7 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 4 m. voersz.
Hilletgen Lenaert Claesz. weede. 17 h. ende heeft dien gehuijrt vande kerck tot Berckel voer 6 gld.
den hoep - 4 st.
Tenden die voersz. 2 campen streckende inden hoeck vanden meer
[ in de marge: exempt ]
ende tot ratsoen gegeven 7½ gld. ende is op die 5 jaren omgeslegen - 1 st.
tregister gesien
Hilletgen voernt. noch 14 h. verdolven lant getaxeert voer 4½ gld. - 9 st.
Wederomme noertwaerts ande voersz. camp op die meer oest op streckende
Jacob Heijnensz. op die Meer 7 h. verdolven lant getaxeert voer 1½ gld. - 3 st.
Daer tenden int voorn. lant
[3387]
(fol. 25v)
Maertyn Adriaensz. 7 h. verdolven lant getaxeert voir 3 gld. - 6 st.
Tenden die voersz. camp oest op.
Meynssgen Neel Claesz. weede. 3½ m. lants ende is getaxeert voer 10½ gld. - 21 st.
Tenden die voersz. camp oest op tot het dorp toe.
Lenaert Jansz. inde Crom 4 m. lant dien hij bruijct.
Noertwaerts vant voern. lant. achter vant dorp off west op bijde kerck sloet.
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Item daer den Heijlijgen Geest tot Berckel off tue behoert 2½ m. ende is gehuijrt voer 7½ gld. - 5 st.
tregister gesien
[ in de marge: exempt ]
Item noch 1½ m. ende is getaxeert ende angebrocht int 18den blat.
ende is die reste vande voorsz. 4 m.
Dirck Danielsz. 7 h. verdolven lant ende is getaxeert voer 1½ gld. - 3 st.
Tenden voersz. lant west op tot die Zijp ofte meer toe.
Het Dorp
Boen Sijmonsz. huijs ende werff groot ontrent 1 h. ende is getaxeert voer 10 gld. leijt weder op oest an
die voersz. lant op dorp - 1 gld.
(fol. 26)
Jan Maertijnsz. een huijs met ontrent 15 h. lants gehuijrt van Machtelt Claesdr. tot Berckel voer 22½
gld. tsiaers den hoep off slach gelts.
Daer van off getoegen is van margen gelt moelen gelt sluijs gelt 28 st. 2 d. blijft suijvers 21 gld. 1½ st.
6 d. - 2 gld. 2 st. 3 d.
[ in de marge: zij hier anders nijet gecort dan van sluijs gelt met attestatie over geleijt ]
Welcke 15 h. leijt an 2 perceelen.
Te weeten die werff 5 h. besijden tvoersz. erff.
Ende noch 10 h. int 29sten blat.
Jan Tijsz. Smets [Smits?] huijs sonder erff getaxeert voer 3 gld. - 6 st.
Jan Jansz. Lapper een huijs gehuijrt van Lenaert Jacobsz. Laphouwer voer 6 gld. 7½ st. tsiaers - 12½
st. 4 d.
Die huijsen vant dorp sijn gestelt achter int quoijer elck op syn plaets beginnende uwten zuyden
noertwaerts gaende tot het eynde toe die vande aelmisse niet in leven zyn getaxeert ende die van
aelmisse leeven met niet gesedt.
[3388]
(fol. 26v)
Tonis Bonifaesz. huijs ende erff groot ontrent ½ h. ende getaxeert tsaemen voer 2 gld.

- 4 st.

Lenaert Jacobsz. Laphouwers huijs ende werff groot ontrent 1½ h. getaxeert tsaemen voer 10 gld. 20 st.
Cornelis Cornelisz. Schuemaeckers huijs ende erf groot ontrent 25 gaerden is getaxeert voer 3½ gld. 7 st.
Adriaen Cornelisz. huijs ende erff groot ontrent 25 gaerden ende is getaxeert tsaemen voer 4 gld. – 8
st.
IJsbrant Jacobsz. sniers huijs ende erff groot ontrent 25 gaerden ende is getaxeert tsaemen voer 3½
gld. – 7 st.
Ariaentgen Tijssendr. huijsgen ende erff groot ontrent ½ h. is getaxeert tsaemen voer 2 gld. - 4 st.
Claes Cornelisz. Weevers huijs ende erff groot ontrent 1 h. ende is getaxeert voer 3½ gld. - 7 st.
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(fol. 27)
Ewout Adriaensz. huijs sonder erff is getaxeert voer 2½ gld. - 5 st.
Lenaert Vranckesz. een boemgaertgen met een elstuyn groot ontrent 1 h. getaxeert voer 25 st. - 5 gr.
Kercke huijsen
Die pastoers huijs erff met die wildert getaxeert voer 7½ gld.
[ in de marge: exempt ]
Want die pastoers huijs ende cappelaens huijs vande kerck onderhouden voor de .. van alle
reparatijen ende oeck tselfde goedts huijs tuebehoert laetende die selff de dienaers in wonet.
Die cappelaens huijs erff getaxeert voer 3 gld.
Die kercke van Berckel hebbende twie eijgen huijssen deen te [zin breekt hier ineens af]
Dat huijs ende erff met die wildert dat die pastoer bewoent behoert die kerck toe ende wordt van
vande kerck onderhouwen jaerlicx alle reparatijen ende want alle kercken.
[2389] <fol. 27v en 28 komen 2x voor op de microfilm! Identiek>
(fol. 27v)
Jan Jacobsz. een huijs groot ontrent 1 hont daer eht? rijs ende ander hout in was ? getaxeert voer 15
st. – 3 gr.
Adriaen Sijmonsz. ende Bastiaen Garielsz. gehuijrt tsamen een huijs ende erf van Jan Jacobsz. voirs.
groot ontrent 1 h. lants dat voor 6 gld. tsiaers tsaemen – 12 st.
bij eedt verclaert
David Ewoutsz. een huijs sonder erff gehuijrt van Jacob Dircxsz. tot Berckel tsiaers voer 6 gld. – 7 st.
bij eedt verclaert
Louweris Cornelisz. huijs ende erff groot ontrent 3 hont lants ende is getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Maritgen Jan Tijsz. huijs ende erff groot ontrent ½ h. getaxeert voer 2½ gld. – 5 st.
Joris Jansz. … [doorgehaald?] huijrt een huijs ende erff groot ontrent ½ h. voer 6 gld. van Lenaert
Jansz. inde Crom – 12 st.
bij eedt verclaert
(fol. 28)
Katrijntgen Sijmon Bonifaesz. weede. gehuijrt een caemer int voorsz. huijs staende van Lenaert
Jansz. voint. voor 2½ gld. tsiaaers 5 gr. – 5½ st. min 4 d.
bij eedt verclaert
Vas Michielsz. timmerman een huijs ende erff groot ontrent 1½ h. getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
Erm Pieter Pietersz. backers weede. een huijs ende erf groot omtremt ½ h. getaxeert voor 4½ gld. - 9
st.
Adriaen Jansz. huijs ende erf groot omtrent ½ h. getaxeert voir 3 gld. - 6 st.
Maertijn Adriaensz. huijs ende erf groot omtrent 1 h. getaxeert voer 4½ gld. - 9 st.
Gerrit Andriesz. een huijs ende erff groot ontrent ½ h. getaxeert voer 3 gld. – 6 st.
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Bastiaen Bastiaensz. snier een huijs sonder erff getaxeert voer 2 gld. – 4 st.
Hier eijnde vant Dorp
[3390]
(fol. 28v)
Lenaert Jacobsz. Laphouwer een margen lants off daer ontrent gehuijrt van Lenaert Vranckesz. voer 8
gld. – 6 st
Beginnende … dorp off noertwaert van goedts huijs laen off pastoirs wilder vande lantschey off tot dat
heijlijgen geest erff
bij eedt verclaert
Gerrit Sijmonsz. achter offs lant met die werff eendeels verdolven groot 4 m. 2 h. getaxeert voer 14
gld. – 28 st.
Noortwaert vant voersz. lant vande lantscheijdinge off west op.
.
Item het huijs daerop staende getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
Pieter Sijbrantsz. een camp van 10 h. lants gehuijrt vande pastorij tot Berckel voer 4½ gld. – 9 st.
Daer tende noertwaert van de kercksloet west op tot ande Zijp ofte Meer toe
Adriaen Claesz. een camp van 20 h. lants getaxeert voor 11 gld. – 22 st.
Noertwaert daer af streckende van de Zijp offte Meer oest op.
e

e

Pieter Sijbrantsz. 4 m. lants ende is ghetaxeert ende angebrocht int 13 en 14 blat.
Noertwaerts vant voersz. lant eenen voer streckende oest op.
(fol. 29)
Joest Cornelisz. 3 m. een deels verdolven lant getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Leggende tende die voersz. 2 campen streckende oest op tot die lantsche.
e

Jan Maertijnsz. een camp van 10 h. ende is angebrocht int 26 blat.
Noertwaerts daer van streckt van lantschee west op.
Pouwels Aertsz. 2½ m. een deels verdolven getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Daer tende streckt west op tot die Zijp ofte Meer toe.
Sijmon Jansz. op die Lee 15 h. lants getaxeert voer 8 gld. – 16 st.
Noortwaerts daer van vande Zijp off oest op.
Cornelis Willemsz. huijsweer groot ontrent 16 h. ende is verdolven getaxeert den hoop voer 6 gld.- 12
st.
Tende tvoersz. camp tot die lantschee toe.
[3391] <slecht verfilmd>
(fol. 29v)
Item Cornelis Willemsz. huijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 2 gld. – 4 st.
Boen Sijmonsz. 1 m. lants een deels verdolven getaxeert voer 3 gld. – 6 st.
Noertwaerts daer van west op.
Huijch Cornelisz. huijs ende erf groot ontrent 2 h. lants getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
Daer tende west op.
Hilletgen Lenaert Claesz. weede. 8 h. verdolven lants getaxeert voer 3 gld. – 6 st.
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Daer tende west op tot die Sijp ofte Meer toe.
Meijnsgen Neel Claesz. weede. 8 h. lants getaxeert voor 4½ gld. – 9 st.
Noertwaerts daer van van de Sijp off oest op.
Sijmon Fransz. 2 m. verdolven lants getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Daer tende
(fol. 30)
e

e

Pieter Danielsz. 8 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 58 en 59 blat.
Daer tenden oest op tot die lantsche.
Lenaert Jacobsz. Laphouwer heeft gehuijrt van meester Cornelis Spiegels tot Delft erffgenaemers 6
m. 2 h. met een huijs daer op staende voer die somme van 33 gld. – 3 gld. 6 st.
Noertwaerts daer van van de lantsche west op tot over die wech ende is daer heel breet.
ende leijt an 2 perceelen
te weten 5½ m. 1 h. ande voorsz. 8 h.
e
item noch 4 h. int 34 blat ende is die rest vande 6 m. 2 h.
Jeroen Adriaensz. 7 h. verdolven lants getaxeert voer 2 gld. 5 st. – 4½ st.
Noertwaerts [daer van ?] lantschee of west op tot die wech toe uijt Pieter Aertsz. erff.
[3392]
(fol. 30v)
Pieter Aertsz. gehuijrt van Jeroen Adriaensz. voorsz. een huijs ende erf groot omtrent 1 h. voer 6 gld.
– 12 st.
Tot die wech toe.
bij eedt verclaert
Jan Aertsz. 14 h. verdolven lants getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Noertwaerts daer van vande lantsche off tot die wech tot.
Boen Sijmonsz. 4 m. eendeels verdolven lant getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
Noertwaerts daer van streckt als voeren.
Aelbrecht Aertsz. gehuijrt 14 h. van Machtelt Claesdr. tot Berckel voer 9½ gld. 5 st. off slach gelts,
nootwaerts daer van streckt als voeren.
Daer van offgetoegen sluijsgelt, margengelt ende molengelt 26 st. 4 d.
Blijft suijvers 8½ gld. min 20 d. – 16 st. 14 d.
bij eedt verclaert
[ in de marge: zij hier anders nyet gecort dan sluijsgelt, met attestatie ]
(fol. 31)
Pouwels Aertsz. 2½ m. eendeels verdolven lant getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Noortwaerts daer van tot ande? lantsche mit die onderste? erff tot die wech toe.
etc.
Jan Cornelis Weevers huijs ende erff groot 1 h. getaxeert voer 3 gld. tsaemen – 6 st.
Pouwels Aertsz. achter offs lant met die werf groot ontrent 3 m. eendeels verdolven ende is getaxeert
voor 8 gld. 16 st.
Noortwaerts daer van streckt van de lantschee west op tot die wech toe.
Item sijn huijs daer op staende getaxeert voer 3 gld. 5 st. – 6½ st.
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Adriaen Jansz. Langelaen 2 m. lants ende heeft dat gehuurt van Maritgen Jan Jansz. weede. voor 7½
gld. toegemaect weijlant- 15 st.
Tende die voorsz. campe noortwaerts van Laphouwers lant over die wech west op streckende.
[ in de marge: huijrcedul gesien in date 12 junij anno 60 ]
e

Lenaert Jansz. inde Crom 1½ m. ende is getaxeert ende angebrocht int 18 blat.
Daer tende west op streckende tot Sijmon Fransz. voer off lant toe.
[3393]
(fol. 31v)
e

Lenaert Jansz. voernt. noch een camp van 2 m. ende is getaxeert ende angebrocht int 18 blat.
Noertwaert van voersz.? Sijmonsz. lant oest op.
Lenaert Jansz. voernt. sijn achter offs lant een deels verdolven groot ontrent met die voersz. 22½ h.
lants ende is getaxeert den hoep voer 9 gld. – 18 st.
Daer tende streckende tot die lantsche.
Item sijn huijs daer op staende getaxeert voer 3½ gld. – 7 st.
Aelbrecht Ockersz. sijn achter offs lant eendeels verdolven groot ontrent 20 h. lants met die werff
getaxeert den hoop voer 7 gld. – 14 st.
Noertwaerts daer van vande lantschee west op.
Item sijn huijs daer op staende getaxeert voer 2½ gld. - 5 st.
Aelbrecht Ockersz. 3 m. lants gehuijrt van Machtelt Claesdr. tot Berckel voor 10½ gld. – 21 st.
Daer tende tot Sijmonsz. voer offs lant toe.
huijcedul gesien
(fol. 32)
Lenaert Vranckesz. een camp van 8 h. ende is getaxeert voer 5 gld. – 10 st.
Noort vande voersz. camp van Sijmonsz. voersz. lant oest op
Cornelis Ouwerkerck 7½ h. lants ende is getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Daer tende an streckende tot die wech toe.
Sijmon Fransz. huijsweeren groot ontrent 12 m. een deels verdolven getaxeert voer 27 gld. – 2½ gld.
4 st.
Streckende van de voersz. wecht oest op tot die lantsche toe.
Ende sijn huijs daer op staende getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Sijmon Fransz. voer offse weeren an malcander leggende ontrent 21½ m. min ½ h.
Werder op van vaerende? voeren? west op naer … voer bij die voersz. campen tot die Zijp ende Meer
toe ende daer langs? bij heen.
Item daer sijn off tue behoort 8 m. 1 h. getaxeert voer 36 gld. – 3½ gld. 2 st.
[3394]
fol. 32v
Item Cornelis Pietersz. Beemont? tot Delft 3½ m. 1½ h. ende is gehuijrt voer 10½ gld. – 1½ gld.
[ in de marge: hier op gesien die huer cedulle in date den 10en decembris anno 59. ]
Ende tot tratsoen [= het rantsoen] 15 gld. op die seven jaren huijrs omgesleegen – 4 st. 4 d.
[ in de marge: zij hier verclaert vant .. ratsoen bij eede ofte bij acte ]
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[ doorgehaald: huijrcedul gesien ]
Item Aefgen Sijmonsdr. tot Delft 6 m. 1 h. ende is gehuijrt voer 24½ gld. – 2 gld. 9 st.
ende een kinnetgen butters tsiaers getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
bij eedt verclaert
Item den heijlijgen geest tot Berckel 3 m. ende is gehuijrt voer 9 gld. – 6 st.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Item die pastorij tot Berckel 2 h. lants ende is gehuijrt voer 20 st. – 2 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste van de 21½ m. min ½ h. leggende al gemeen doorgaens malcanderen
(fol. 33)
Wouter Louwerisz. huijsweer groot ontrent 6½ m. eendeels verdolven ende is getaxeert voor 14 gld. –
28 st.
Noortwaert van Sijmonsz. huijs weeren van de lantsche west op.
Ende sijn huijs daer op staende getaxeert voer 3 gld. - 6 st.
Meijnsgen Neel Claesz. huijs ende erf groot omtrent 1½ h. getaxeert voor 5 gld. - 10 st.
Tende eendeels noertwaerts an Sijmonsz. weeren.
Aelbrecht Ockersz. 3 m. 1½ h. een deels verdolven getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Bij de voers. weeren west op.
Maritgen Adriaen Valkertsz. weede. 16 h. gehuijrt vant susterhuijs Inden Haech voer 10 gld. - 20 st.
Daer tende noertwaert van Sijmonsz. voer off lant west op.
bij eedt verclaert
(fol. 33v)
Pouwels Aertsz. 6 m. verdolven lants getaxeert voer 12 gld. – 24 st.
Van de wech off oest? op tot dat? schee
Machteld Claesdr. 8 h. lants getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Tende voirn. noortwaert an Maritgen Valckerts lant tot Sijmonsz. lans toe west op
Claes Adriaensz. een camp van 4 m. een deels verdolven getaxeert voor 9 gld. – 18 st.
Daer tende an weder op noert vant tvoorn. land oest op.
Adriaen Jacobsz. 1 m. een deels verdolven lant getaxeert voer 2 gld. – 4 st.
Noertwaert vande wech oest op streckende.
Item sijn huijs daer op staende getaxeert voer 45 st. – 9 gr.
Lenaert Jansz. Versijden 7 h. verdolven lants getaxeert voer 2 gld. 5 st. – 9 gld.
Daer tende oest op.
(fol. 34)
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Aelbrecht Ockersz. 10 h. lant getaxeeert voer 3 gld. min 5 gr. – 11½ gr.
Daer tende oost op tot ande lantsce heen.
Wouter Louwerisz. 1 h. verdolven lant getaxeert voer 5 st. – 1 gr.
Noertwaerts daer an.
e

Lenaert Jacobsz. Laphouwer 4 h. verdolven lant ende is getaxeert ende angebrocht int 30 blat.
Dit tenden den voersz. acker west op.
Jan Jansz. Versijden moelenaer 1 m. verdolven lant ende is getaxeert voor 15 st. – 3 dr.
Noertwaert daer van.
Boen Gerritsz. huijsweer met noch een camp daer an leggende groot ontrent 14 m. verdolven lant
ende is getaxeert voer 31½ gld. – 3 gld. 3 st.
Streckt van wexh off oest op tot die lantsche noertwaerts vande voersz. lant.
Ende sijn huijs daer op staende getaxeert voer 3 gld. 5 st. - 6½ st.
[3396]
(fol. 34v)
Cornelis Willemsz. 4 h. verdolven lants getaxeert voer 7½ st. – 12 d.
Noertwaerts daer? van.
Gerrit Andriesz. 7 h. verdolven lant getaxeert voer 25 st. – 2½ st.
De voersz. lant tot ande lantsche.
Jan Jansz. Versijden moelenaer 2 m. verdolven lant getaxeert voor 4 gld. – 8 st.
Noertwaerts daer an streckende soe veer als die boem..ste?
Gerrit Sijmonsz. 4 h. verdolven lants getaxeert voor 12½ st. – 20 d.
Noertwaerts vant voirsz. lant west (oest?) op
Huijch Maertsz. 4 h. verdolven lants getaxeert voer 12½ st. – 20 d.
Dit daer tende.
Adriaen Jacobsz. 16 h. verdolven? lants getaxeert voer 4 gld. 8 st.
Noertwaerts daer van vande lantsche tot Boen Gerritsz. lant toe.
Gerrit Sijmonsz. noch 8 h. een deels verdolven getaxeert voer 2 gld. – 4 st.
(fol. 35)
Lenaert Claesz. moelenaer 3 h. verdolven lants getaxeert voer 1½ gld. – 4 st.
Leggende in dit naest vermelde? weer.
Marritgen Adriaen Valckertsz. weede. haer huijsweer groot omtrent 9 m. 2 h. lants getaxeert voer 14
gld. – 28 st.
Streckt vande lantsche west op tot die wech tue.
Ende thuijs daer staende getaxeert voer 3 gld. min 5 st. – 5½ st.
Lenaert Jansz. Versijden 3 h. verdolven lants getaxeert voer 10 st. – 1 st.
In een hoeck vant voers. weer lants geleegen.
Jan Jansz. Versijden moelenaer een weer lant groot ontrent 7 m. getaxeert voer 15 gld. – 1½ gld.
Noertwaerts vant voersz. lant vande lantschee west op tot die Berckelsche wech toe.
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Claes Vranckesz. 10 h. getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Daer tenden westwaert vande wech heen.
[3397]
(fol. 35v)
Gerrit Sijmonsz. 4 h. lants daer hem off tue behoert 3 h. ende is getaxeert voer 35 st. – 7 gr.
Tende voersz. lant als een? geer? het west ende breet.
Item de heijlijgen geest tot Berckel 1 h. lants ende is gehuijrt voer 10 st. – 5 d.
[ in de marge: exempt ]
tregiser gesien
Jan Aertsz. bruijct vande heijlijgen geest tot Berckel een camp van 5½ m. voer 16½ gld. – 11 st.
Daer tende west op Sijmonsz. lant toe.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Ganghert Vollebrechtsz. een campe lants van 4½ m. gehuijrt van convent Sint Aechten tot Delft voer
18 gld. – 1½ gld. 6 st.
Noertwaert vant voersz. lant van Sijmon Fransz. lant off tot die wech tue.
huijr cedul gesien
Pieter Jansz. een weer lants groot ontrent 6 m. 1 h. een deels verdolven getaxeert voer 12½ gld. – 25
st.
Daer tenden tot die Lantsche tue.
(fol. 36)
Adriaen Jansz. Langelaen 2 m. lants een deels verdolven getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Noertwaerts daer van vande lantsche weest op.
Aelbrecht Aertsz. een camp van 2 m. een deels verdolven getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Daer tende tot die wech toe.
Jan Aertsz. huijszaet groot ontrent 9½ m. 5 dolmen lant getaxeert voer 23 gld. – 2 gld. 6 st.
Noertwaerts daer van vande sche.
Haes Jan Pietersz. weede. een huijs ende werff groot ontrent 2 h. lants getaxeert voer 3 gld. – 6 st.
Strect van de wech soe voer? deese drie naest volgende …. als voer de weer [zin slecht leesbaar]
Pieter Jansz. een camp van 9 h. lants een deels verdolven getaxeert voer 3 gld. 5 st. – 6½ st.
[3398]
(fol. 36v)
Lenaert Jan Willemsz. een camp van 4½ m. verdolven lant getaxeert voer 10½ gld. – 21 st.
ii [betekenis ontgaat me]
Maertyn Jansz. Kock 3 m. verdolven lants getaxeert voer 5 gld. den hoep – 10 st.
iii [betekenis ontgaat me] tot ande lantschee
Aelbrecht Arentsz. huijsweer groot ontrent 12 m. een deels verdolven getaxeert voer 27 gld. – 2½ gld.
4 st.
Van de lantsche west op soe veer als die voern. weeren.
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
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Aelbrecht Arentsz. voer offs lant groot ontrent 15½ m. lants.
Daer tende west op tot die ..etoe? wat bruet? daer wesende.
Item daer hij off tue behoert 2 m. ende is getaxeert voer 8½ gld. – 17 st.
(fol. 37)
Item Cornelis Pietersz. Boemont tot Delft 3 m. 1 h. gehuijrt voer 12 gld. – 24 st.
[ in de marge: hier op gesien die huer cedulle in date <niet ingevuld> ]
Item tot ratsoen gegeven 26 gld. gerekent over .. gevende …. compt? 3 kar. gld. 14 st. 4 p. compt?
den penning 10 – 7 st. 7 d.
[ doorgehaald: Huijrcedul gesien ]
Item die weede van Cornelis Pietersz. metselaer tot Delft 3 m. voer 10 gld. min 7 st. – 19 st. 11 d.
Item noch een kinnetgen butters tsiaers getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
huijrcedul gesien
Item Machtelt Claesdr. tot Berckel 6 m. en is gehuijrt voer 18 gld. tsjaers - 1½ gld. 6 st.
bij eedt verclaert
Item den heijlijgen geest tot Berckel 8 h. lants ende is gehuijrt voer 4 gld. 5 gr. – 5½ gr.? 1 d.
[ in de marge: exemt ]
tregister gesien
ende is die reste vande 15½ m. lants leggende al geemeen doergaens malcanderen
[3399]
(fol. 37v)
Adriaen Jansz. Langelaen 1 m. ende heeft daer van gehuijrt van Maritgen Jan Jansz. weede tot
Berckel 4 h. voer 2½ gld. toegemaect hoeij? lant int voern. weer geleegn ende is camplant – 5 st.
huijrcedul gesien
Ende vanden heijlijgen geest tot Berckel 2 h. ende is gehuijrt voer 20 st. – 11 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
ende is die rest vant margen voernt.
e

Adriaen Pietersz. bij de Moelen ½ m. lants ende is getaxeert ...? angebrocht int 40 blat is
toegemaeckt hoeijlant int voern. weer ende is camp lant.
Lenaert Jansz. Versijden gehuijrt vant convent Sint Ursalen tot Delft 16 h. lants den hoep voer 7½ gld.
toe gemaect weijlant – 15 st.
Noertwaert daer van vant westeijnde vant voers. weer op streckende.
[ in de marge: bij eedt verclaert ]
[ doorgehaald: huijrcedul gesien in date 51. ]
Adriaen Janz. Langelaen 16 h. lants gehuijrt van Maritgen Jan Jansz. weede voernt. voer 10 gld.
tsiaers noch toegemaect weijlant – 20 st.
Daer tende tot die wech tue.
huijrcedulle gesien
Ganghert Vollebrechtsz. huijszaet groot ontrent 11 m. een deels verdolven getaxeert voer 19 gld. –
1½ gld. 8 st.
Daer tende van de wech tot die lantsche?
(fol. 38)
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Ende het huijs daer op staende getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
Lenaert Jansz. Versijdens huijssaet groot ontrent 12½ m. lants een deels verdolven getaxeert voer
27½ gld. daer van is 5 m. hoeij lant 7½ m. weijlants toegemaect – 2½ gld. 5 st.
Noertwaerts daer van vande lantsche tot die wech toe.
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
Adriaen Jacobsz. gehuijrt vande kerck tot Bleijswijck 9 h. lants voer 7 gld. 5 st. – 9 gld. 5 d.
Tende voers. weer west op.
[ in de marge: exempt ]
huijrcedul gesien
Item noch den selfde gehuijrt vande kercke tot Berckel 2 h. voer 17 st. – 9 d.
Daer tende.
tregister gesien
Item noch den selfde van Meijnsgen Neel Claesz. weede 5 h. voer 2½ gld. – 5 st.
Daer tende.
bij eet verclaert
Deese drie perceelen voernt. leggen an malcander
Sijmon Vranckesz. 8 h. lants getaxeert voer 5 gld. – 10 st.
Daer tenden.
[3400]
(fol. 38v)
Aelbrecht Aerentsz. een camp van 4 m. lants.
Daer tende west op tot die meer.
Daer sijn off tuebehoert 5 h. lants getaxeert voer 3 gld. 5 st. – 6½ st.
Item Machtelt Claesdr. 19 h. ende is die reste vande 4 m. gehuijrt sijnde voer 8 gld. 6 st. 4 d. – 16½ st.
2 d.
bij eedt verclaert
Aelbrecht Arentsz. noch gehuijrt van Machtelt Claesdr. voernt. 8 h. voer 3½ gld. – 7 st.
Noertwaert daer van vande meer oest op
bij eedt verclaert
Sijmon Vranckesz. 13 h. lants getaxeert voer 7, 5 gld. – 15 st.
Daer tenden oest op
Claes Vranckesz. een camp van 4 m. getaxeert voer 16 gld. – 1½ gld. 2 st.
Daer tenden oest op tot die wech toe
Jan Nannesz. huijsweer groot ontrent 10 m. een deels verdolven getaxeert voer 17 gld. toegemaect 7
m. hoeijlant ende 5 m. 5 m. [sec] weijlant – 1½ gld. 4 st.
Daer .. vant? voersz. oest op tot die lantsche toe
(fol. 39)
Ende thuijs opt voersz. lant staende getaxeert voer 4 gld. – 4 st.
Adriaen Jansz. Langhelaens huijsweer groot ontrent 14 m. een deels verdolven getaxeert voer 39 gld.
toegemaect is/al? tsaemen daer of is 8 m. weijlant 6 m. hoeijlant – 3½ gld. 8 st.
Noertwaert … vande lantsche west op
36

Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. – 13 st.
Maertijn Jansz. Kocq voer offs lant groot ontrent 8½ m. 1 h.
Daer sijn off tuebehoert 5 m. ende is getaxeert voer 21 gld. – 2 gld. 2 st.
Item Aechgen Dirck Jansz. weede. tot Delft 19 h. lants ende is ghehuijrt voer 14 gld. – 28 st.
bij eedt verclaert
[3401]
(fol. 39v)
Item die pastorij tot Berckel 3 h. lants gehuijrt voer 1½ gld. – 3 st.
bij eedt verclaert
Ende is die reste vande 8½ m. voersz. leggen al doergaens gemeen mit malcanderen in 2 perceelen.
e

Te weeten 6 m. ande voern. Sijmon Vranckesz. lant int 39 blat
Daer tenden over die west op
e
Item noch 16 h. int 42 blat.
Lenaert Vranckesz. 11 h. lants ende is getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
Daer tende west op
Adriaen Jansz. Langelaen 11 h. lants gehuijrt van Maritge Jan Jansz. weede. voer 6½ gld. 7½ st.
toegemaect weylant – 13 st. 12 d.
Daer tende west op tot die meer toe
huijrcedul gesien
e

[ zie 10 penning 1553 fol. 7: Maritge Langelaens = Maritge Jan Jansz. weede. Dus stamvader van de
familie Langelaen is vermoedelijk: Jan Jansz. Langelaen. ]
(fol. 40)
Lenaert Jansz. gehuijrt van de weede. ende erfgenaemers van Jan Willemsz. s.g. tot Berckel 4½ m.
lants voer 16½ gld. 7½ st. – 1½ gld. 7½ gr.
Noertwaert daer van vande meer oest op
Adriaen Jansz. Langelaen noch 11 h. gehuijrt van Maritgen Jan Jansz. weede. voer 6½ gld. 7½ st.
toegemaect weijlant 13½st. 4 d.
Daer tenden oest op
huijrcedul gesien
Adriaen Pietersz. bij Moelen gehuijrt vande erffgenaemers van Jan Jansz. Versijden 6 m. 2 h. den
hoep voer 21 gld. - 2 gld. 2 st.
bij eedt verclaert
leggende an 4 perceelen
Item 10 h. an Maertyn Jansz. 6 m. lants inde ander voersz. sijnde toegemaect weijlant
daer tende
e
Item 3 h. int 38 blat.
e
Item 11 h. int 42 blat.
e
Item noch 14 h. int 66 blat ende is toegemaect hoeijlandt die reste vande 6 margen 1 hont.
(fol. 40v)
Jan Jansz. Versijden moelenaer 10 h. lants sijn tuebehoerende getaxeert voer 6 gld. toe gemaect
weijlant – 12 st.
Daer tende tot die wech toe
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Adriaen Pietersz. bijde Moelen sijn huijsweer groot ontrent 10½ m. lants eendeels verdolven getaxeert
voor 23 gld., 5 margen weijlant 5½ m. hoeijlant toegemaect – 2 gld. 6 st.
Vande wech oest op tot die lantsche
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Jan Jansz. Versijden moelenaers huijs ende werf groot ontrent 2 h. lants getaxeert tsaemen voer 3½
gld. ende is toegemact hoeijlant – 7 st.
Dit perceel met deeze 5 nagenoemde paerceelen sijn leggende ten malcandere noertwaerts vant
voersz. weer ende streckende soe veer als voern. weer.
Toenis Dircxsz. een camp van 2 m. lants verdolven eendeels getaxeert voer 6 gld. als voeren – 12 st.
Adriaen Pietersz. voernt. noch een camp van 6 m. verdolven lants getaxeert voer 12 gld. toegemaect
weijlant als voeren - 24 st.
Noch 1 m. slachturff lant bij nae tot waeter als voeren getaxeert voer 20 st. – 2 st.
e

[ Noot: 10½ + 6 + 1 = 17½ ! Identiek aan bezit AP in 10 pen. 1556 fol. 6v ]
(fol. 41)
Maertijn Jansz. Cock 2 m. verdolven lants getaxeert voer 2 gld. den hoep als voeren 4 st.
Ganghert Vollebrechtsz. 1 m. verdolven slachturff lant voer 20 st. als voeren – 2 st.
Het eijnde van dat weer
Claes Adriaensz. huijsweer groot ontrent 11 m. lants verdolven getaxeert voer 24 gld. - 2 gld. 8 st.
Noertwaerts vande voersz. campen streckt van lantsche west op tot die wech toe.
[ noot: Dit is een buitengewoon bekend stukje land!]
Een thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. - 13 st.
Machtelt Claesdr. 32 h. lants getaxeert vaer? voer 24 gld. - 2 gld. 8 st.
Daer tende vande wech west op.
Adriaen Claesz. een camp van 15½ h. getaxeert voer 9 gld. - 18 st.
Daer tenden west op.
[3403]
(fol. 41v)
e

e

Maertyn Jansz. 16 h. lant ende is getaxeert ende angebraocht int 39 en 40 blat
Daer tenden west op tot de meer toe
e

Adriaen Pietersz. bijde Moelen 11 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 40 blat toegemaect
weijlant
Noortwaert vant voern. lant vande meer off oest op.
Joest Cornelisz. 2½ m. lants ende is getaxeert voer 10 gld. – 1 gld.
Noertwaerts meede daer van streckt oest op
Cornelis Aertsz. een camp van 11 h. lants is niet toegemaect hoeij lant
Daer tenden oest op
e

Daer 5½ h. off getaxeert ende angebrocht is int 46 blat
Item derffgenaemers van Jan Dirck Harpersz. tot Delft 5½ h. ende is gehuijrt voer 5 gld. – 10 st.
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bij eedt verclaert
ende is die reste vande 11 h. voersz.
(fol. 42)
Adriaen Jansz. Langhelaen 11 h. lant ende heeft dien gehuijrt van joffrou Alijt van Montfoort inden
Haech voer 8 gld. min 5 gr. laech ongetoegemaect? hoeilant – 15½ st. 4 d.
[ in de marge: huijrcedul in date 17en martij anno 59 ]
Daer tenden oest op
Ende een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. – 3 gr.
bij eedt verclaert
Lenaert Jansz. een weer lants van 8 m. 1 h.
Daer tenden tot die wech toe
Item daer hij off huijrt vande weede. off erffgenaemers van Jan Willemsz. tot Berckel 5 m. voer 18½
gld. 5 st. – 1½ gld. 7½ st.
bij eedt verclaert
Item Jan Hanneman inden Haech 14 h. ende is gehuijrt voer 13 gld. – 26 st.
bij eedt verclaert
Item die pastorij tot Berckel 2 h. lants voir 12 st. gehuijrt tsiaers – 3 gr.
bij eedt verclaert
[3404]
(fol. 42v)
item die cappelaen tot Berckel 3 h. ende is gehuijrt voer 20 st. – 2 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 8 m. 1 h. leggende doergaens malcander
Joest Cornelisz. een weer lants eendeels verdolven groot ontrent 6½ m. getaxeert voer 14½ gld. – 29
st.
Daer tenden vande wech oest op
Lenaert Jansz. Jonge Cruser 9 h. verdolven lants getaxeert voer 35 st. – 3½ st.
Daer tenden tot die lantsche toe
Maertijn Jansz. huijsweer groot ontrent 11 m. een deels verdolven getxeert voer 25 gld. – 2½ gld.
Noortwaerts daer van vande lantsche west op tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 5½ gld. – 11 st.
Cornelis Aertsz. 2 h. ende heeft dat gehuijrt van Machtelt Claesdr. voer 25 st. – 5 gr.
Ande wech int selffde wees in een hoeck.
bij eedt verclaert
(fol. 43)
Claes Adriaensz. voer offs lant groot ontrent 5½ m. gehuijrt van Jan Hanneman Inden Haech voer 30
gld. 5 st. - 3 gld. 1 gr.
Daer tende west op
huijrcedul gesien
Lenaert Jansz. noch gehuijrt vande weede. ende erffgenaemers van Jan Willemsz. tot Berckel 7 h.
voer 4 gld. 7½ st. – 8½ st. 4 d.
Daer tenden west op.
bij eedt verclaert

39

Adriaen Jansz. Langelaen 2 m. 1 h. gehuijrt van Maritgen Jan Jansz. weede. tot Berkel voer 8 gld. 5
gr. toegemaect hoeij lant – 16 st. 4 d.
Daer tenden west op
huijrcedule gesien
[3405]
(fol. 43v)
Lenaert Jansz. Jonghe Cruser ende die weede. van Michiel Jacobsz. tsaemen 16 h. lants van Jan
Hanneman inden Haech den hoep voer 14½ gld. 3 st. 6 d. – 29 st. 6 d.
Dit ant … vant voersz. camp noortwaerts vande ander voern. campen streckende tot die wech toe
bij eedt verclaert
Lenaert Jan Willemsz. achter offse saet groot ontrent 12 m. een deels verdolven getaxeert voer 27½
gld. – 2½ gld. 5 st.
Dit daer tenden vande wech oest op tot die lantsche toe ende is seer breet
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
Lenaert Jansz.voersz. een weer lants groot ontrent 12 m. gehuijrt vande erffgenaemers van Arent
Joesten inden Haech voer 54 gld. 5 gld. 8 st.
Dit leggende aent? west ende noertwaerts vande voersz. campen streckt vande wech west op tot die
meer breet? aldaer
Ende een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. – 3 gld.
Ende een halff vadt butters getaxeert voer 12½ gld. over de 10 jaren omgeslegen – 5 gld.
bij eedt verclaert
Betge Michiel Jacobsz. weede. gehuijrt vande pastorij tot Berckel 8 h. lants voer 4½ gld. 5 gr. – 9 st. 4
d.
Dit daer tenden noortwaerts daer van oest op
bij eedt verclaert
(fol. 44)
Tonis Dircxsz. 2 m. lants getaxeert voer 8 gld. – 16 st.
Dit daer tenden toe die wech
Joest Cornelisz. huijsweer groot ontrent 7½ m. lants geendeels verdolven 17½ gld. – 1½ gld. 5 st.
Dit over die wech oest op tot die lantsche
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Joest Cornelisz. een weer voer offs lant groot ontrent 14 m. 2½ h.
Dit begint voer dit voersz. weer ande wech west op tot die meer toe noertwaerts van Toenisen? lants
Daer sijn off tuebehoort 11 m. 2 h. getaxeert voer 44 gld. – 4 gld. 8 st.
Item den heijlijgen geest tot Berckel 16½ h. den hoep voer 9 gld. gehuijrt – 6 st.
[ in demarge: exempt ]
tregister gesien
Item die kerck tot Berckel 2 h. ende is gehuijrt voer 18 st. den hoep – 1 gld. 2 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Ende is die rest vande 14 m. 2½ h. leggende al gemeen doergaens malcanderen
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[3406]
(fol. 44v)
Lenaert Claesz. moelenaer gehuijrt van Pieter van der Goes ende Harweijer 5½ m. lants met huijs,
barch op die werff staende voer 30 gld. den hoep – 3 gld.
Noertwaerts van Joesten huijsweer streckt enen? voer?
bij eedt verclaert
Betge Michiel Jacobsz. weede. haer huijs weeer groot ontrent 11 m. 2 h. eendeels verdolven
getaxeert voer 23 gld. – 22 gld. 6 st.
Daer westwaerts daer van streckende van de lantsche tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
Sijmon Vranckesz. 7½ m. lants een deels verdolven getaxeert voer 15 gld. den hoep – 1½ gld.
Noertwaerts vant voersz. weer streckende eenen? veer? vande lantsche tot die wech toe
Lenaert Jansz. Jonge Cruser sijn huijsweer groot ontrent 7½ m. eendeels verdolven ende is getaxeert
voer 15 gld. – 1½ gld.
Noertwaerts daer van streck? eenen? veer?
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
(fol. 45)
Lenaert Jansz. voern. gehuijrt vande weede. van Dirck Dircxsz. van Bleijswijck 3½ m. voer 16½ gld. –
1½ gld. 3 st.
Daer tende noertwaerts van Joesten voer off weer west op streckende
huijrcedul gesien
Item noch den selfden gehuijrt van Johan de Hoeijter tot Delft 3 m. voer 15 gld. – 1½ gld.
Daer tenden west op
ende leijt mit dat bovenste gemeen
[ doorgehaald: bij eedt verclaert ]
bij eedt verclaert
Jacob Dircxsz. ende Adriaen Jansz. Langelaen een weer lanst van 7 m. 2 h. lants een deels
uwtgedolven daer Jacobs off hoert 3en deel ende Adriaen een deel ende is getaxeert den hoep voer
16 gld. toegemaect 3 m. hoeijlant ende 4 m. 2 h. – 1½ gld. 2 st.
Dit weer leijt noertwaerts van Jonge Crusers west vande lantsche over die wech noertwaerts vande
voers. campen.
Cornelis Aertsz. achter offse huijszaet groot ontrent 8½ m. getaxeert voer 19½ gld. toegemaect hoeij
lant – 1½ gld. 9 st.
Westwaerts vant voersz. weer vande lantsche west op
Ende thuijs daer op staende is getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Cornelis Aertsz. voern. voer offs lant groot ontrent 12 m. 1 h. weij lant 6 m. toegemaect 6 m. 1 h. niet
toegemaect
Daer tenden noertwaerts van Jonge Crusers campen vande wech west op tenden die voers. campen
[3407]
(fol. 45v)
Item daer sijn off tuebehoert 9 m. ½ h. ende is getaxeert voer 36 gld. – 3½ gld. 2 st.
Item die pastorij tot Berckel ½ m. ende is gehuijrt voer 1½ gld. 7½ st. – 7½ gr.
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bij eedt verclaert
Item Maritgen Pieter Adriaensz. weede. tot Berckel 2½ m. ½ h. ende is gehuijrt voer 7½ gld. 5 st. –
15½ st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 12 m. 1 h. leggen algemeen doergaens malcanderen
Cornelis Aertsz. noch 13 m. 2½ h.
Daer sijn off tuecomt 6½ m. 1 h. 25 gaerden getaxeert voer 21 gld. – 2 gld. 2 st.
Item Maritgen Pieter Adriaensz. weede. 6½ m. 1 h. 25 gaerden ende is gehuijrt voer 20 gld. 5 gr. – 2
gld. 4 d.
bij eedt verclaert
welcke 13 m. 2½ h. leggende sijn an 7 perceelen
(fol. 46)
e

Item 20 h. int 15 blat
e

Item 5½ h. int 42 blat
e

Item [doorgehaald: 40 h.] int 47 blat
de 9 h. leggende enden dit voersz. lant west op
e

Item 8 h. int 49 blat
e

Item 10 h. int 63 blat
e

Item noch 10 h. int 67 blat
e

Item noch 3 m. int 68 blat
ende is die reste
[3408]
(fol. 46v)
Adriaen Pietersz. op die Lee 2 m. gehuijrt van Pieter Snick tot Delft voer 3½ gld. 5 st. toegemaect
hoeijlant – 7½ st.
Daer tenden op die meer
bij eedt verclaert
Betge Michiel Jacobsz. weede. 4 h. lants ende is getaxeert voer 2 gld. – 4 st.
Vant? oesteijnde? vande voersz. camp west op noertwaerts vande voersz. Cornelis Aertsz. weer
e

[doorgehaald] Cornelis Aertsz. 9 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 46 blat toegemaect
hoeijlant
Pieter Jansz. 2 m. weijlants ongetoegemaect ende is getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Daer tenden oest op toe an Cornelis Aertsz. lant
Lenaert Claesz. moelenaer. 7½ m. verdolven lants getaxeert voer 15 gld. – 1½ gld.
Dit leggende tenden Cornelis Aertsz. voer offs lant noertwaerts van sijn huijsweer streckt vande wech
tot die lantsche.
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Jan Jansz. Koeninx huijsweer groot ontrent 12 m. een deels verdolven ende is getaxeert voer 30 gld.
– 3 gld.
Leggende noertwaert daer van streckt vande lantsche tot die wech toe
(fol. 47)
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. – 13 st.
Jan Jansz. Koeninx voer offse weeslants 13 m.
Dit daer tenden noertwaerts vande voers. campen west op streckende tenden Cornelis Aertsz. ende
Jonge Crusers lant om zuijtwaert op
Daer sijn off tue behoert 9 m. min 1½ h. getaxeert voer 38 gld. 3½ gld. 6 st.
Item die weede. van Dirck Jansz. mijn Kaertgen tot Delffgaeu 11 h. ende is gehuijrt voer 8 gld. 5 st. –
16½ st.
bij eedt verclaert
Item die 4 weeskinderen van Heijn Jansz. tot Berckel 9 h. lants ende is gehuijrt voer 6 gld. – 12 st.
bij eedt verclaert
[3408]
(fol. 47v)
Item Jan Jaspersz. ten Berch 5½ h. gehuijrt voer 4 gld. – 8 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 13 m. voersz.
Hilletge Lenaert Claesz. weede. 17 h. lants gehuijrt van Machtelt Claesdr. voer 9 gld. – 18 st.
Dit tenden voersz. lant.
bij eedt verclaert
Pouwels Jacobsz. 9 h. lants gehuijrt vande pastorij tot Berckel voer 3 gld. – 6 st.
Tenden voersz. lant die die meer toe
bij eedt verclaert
Pieter Jansz. 10 h. weijlants toegemaect ende is getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Noertwaerts daer van vande meer oest op
Pouwels Jacobsz. voer offs lant 7 m. 1½ h. lants
(fol. 48)
Daer sijn off tuebehoert 3 m. 2 h. 25 gaerden getaxeert voer 12 gld. – 24 st.
Item Sijmon Vracnkesz. tot Berckel 5½ h. 25 gaerden den hoep voer 3 gld. gehuijrt – 6 st.
bij eedt verclaert
Item Jacob Cornelisz. van Dijck 7 h. ende is gehuijrt voer 3½ gld. - 7 st.
bij eedt verclaert
Item Jacob Dircxsz. tot Berckel 3½ h. lants ende is gehuijrt voer 35 st. – 7 gld.
bij eedt verclaert
Item Lenaert Jansz. inde Crom 3½ h. ende is gehuijrt voer 35 st. – 7 gr.
bij eedt verclaert
Item Gerrit Cornelisz. Gorter tSuetermeer 3½ h. ende is gehuijrt voer 35 st. - 7 gr.
bij eedt verclaert
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ende is die reste vande 7 m. 1½ h. leggende algemeen doergaens malcanderen an 3 perceelen
[3410]
(fol. 48v)
Item 14 h. an Pieter Jansz. 10 h. int voern.
Tenden voersz. lant oest op
Item 4½ h. ende noch 9 h. in deese ander sijde int dit selffde blat
e

Item noch 16 h. int 54 blat
ende is die reste vande 7 m. 1½ h.
Claes Vranckesz. gehuijrt vande weede. van Dirck Dircxsz. van Bleijswijck 9 h. voer 4½ gld. 5 gr. – 17
st. 4 d.
Daer tenden oest op
bij eedt verclaert
Tonis Dircxsz. een campvan 17 h. lants getaxeert voer 11½ gld. – 23 st.
Oest op daer tenden
e

Cornelis Aertsz. 8 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 46 blat toegemaect weij lant
Oest op tot die wech toe
(fol. 49)
Hilletgen Lenaert Claesz. weede. een weer lants van 8 m. een deels verdolven getaxeert voer 18 gld.
– 1½ gld. 6 st.
Daer tenden oest op tot die lantsche toe
Pieter Jansz. huijsweer groot ontrent 5½ m. min 1 h. ende is getaxeert voer 12 gld., 2 m. weijlant ende
20 h. hoeijlant – 24 st.
Noertwaerts daer van vande lantsche west op tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Pouwels Jacobsz. een camp van 9 h. ende noch een van 4½ h. ende is getaxeert ende angebrocht int
e
48 blat ende in deese voersz. sijde
Daer tenden vande wech west op
Pieter Jansz. 1 m. toegemaect hoij? lants ende is getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
Daer tenden west op
Hilletgen Lenaert Claesz. weede. 7 m. 1 h. lants voer offs lant
Item Johan de Hoeijter 6 m. ende is gehuijrt voer 32 gld. – 3 gld. 4 st.
ende een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. – 3 gld.
bij eedt verclaert
[3411]
(fol. 49v)
Item Machtelt Claesdr. tot Berckel 7 h. ende is gehuijrt voer 3 gld. den hoep – 6 st.
bij eedt verclaert
ende is die rest vande 7 m. 1 h. ende leijt gemeen uijt? malcander an 3 perceelen

44

e

Item 9 h. ende 4½ h. an Pieter Jansz. margen int 49 blat staende
Daer tenden west op
e

Item 15 h. int 51 blat
e

Item noch 14½ h. int 57 blat
ende is die reste
Pouwels Jacobsz. een camp van 17 h. ende heeft dat gehuijrt vande heijlijgen geest tot Berckel voer
7½ gld. – 5 st.
[ in de marge: exempt ]
Daer tenden west op tot die meer toe
tregister gesien
Claes Vranckesz. een camp van 2 m. lants
Weder om oest op van de voersz. camp
(fol. 50)
Daer sijn off tuebehoert 7 h. ende is getaxeert voer 4 gld.
Item den heijlijgen geest tot Berckel 5 h. ende is gehuijrt voeor 45 st. – 3 gld.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
ende us die reste
Tonis Dircxsz. voer offs lant 7½ m.
Daer tenden oest op
Daer sijn off tue behoert 2 m. ende is getaxeert voer 8 gld. – 16 st.
Item meester vander Hoech inden Haech 5 m. 1 h. ende is gehuijrt voer 20 gld. – 2 gld.
bij eedt verclaert
Item die pastorij 2 h. ende is gehuijrt voer 15 st. – 3 gld.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 7½ m. voernt. als geemeen miet malcander leggende
[3412]
(fol. 50v)
e

e

Hilletgen Lenaert Claesz. weede. 15 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 49 en 50 blat
Daer tenden oest op toe die wech toe
Tonis Dircxsz. huijsweer groot ontrent 5½ m. een deels verdolven getaxeert voer 12 gld. – 24 st.
Daer tenden van de wech oest op toe die lansche toe
Ende thuijs daerop staende getaxeert voer 5½ gld. – 11 st.
Hilletgen Lenaert Claesz. weede. huijs weer groot ontrent 10 m. eendeels verdolven getaxeert voer 25
gld. – 2½ gld.
Noertwaerts daer van vande lantsche tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. – 13 st.
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Lenaert Cornelisz. huijsweer groot ontrent 2 m. 2½ h. een deels verdolven ende is getaxeert voer 4½
gld. 5 st. – 9½ st.
Noertwaerts daer van een stick vande lantsche? west op tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4 gld. – 8 st.
(fol. 51)
Jan Sijmonsz. huijsweer groot ontrent 12½ m. verdolven lant getaxeert voer 26½ gld. – 2½ gld. 3 st.
Den? noertwaerts van Hilletgen weer ande lantsche west op tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 5½ gld. – 11 st.
Jan Sijmonsz. voer offse weer lants groot ontrent 11½ m. lants
Daer tenden van de wech west op
Daer sijn off tue behoert 2½ m. ende is getaxeert voer 15 gld. – 1½ gld.
Item die weeskinderen van Arent Ghijsbrechtsz. brouwer tot Delft was 4½ m. ende is gehuijrt voer 27
gld. – 2½ gld. 4 st.
huijrcedul gesien
Item derffgenaemers van Dirck Pietersz. tot Delft 4½ m. ende is gehuijrt voer 27 gld. – 2½ gld. 4 st.
huijrcedul gesien
ende is die reste leggende al gemeen doergaens malcanden
[3413]
(fol. 51v)
Pouwels Jacobsz. gehuijrt vanden heijlijgen geest tot Berckel 11 h. lants voer 6 gld. – 4 st.
[ in de marge: exempt, tregister vande heijlijgen geest gesien ]
Daer tenden west op
tregister gesien
Ganghert Cornelisz. tot Clappijck 20 h. sijn eijgen lants getaxeert voer 12 gld. – 24 st.
Noertwaerts vant voersz. lant streckt vande hoeck? opde meer op?
Deese camp mit deese naegeschr. campen die Gangert bruijt leggen noerwaerts vande meer al bij
malcander tot bij die Pijnaeckersche cae toe tenden alle naevolgende weeren tot tot [sec] Steffen
Claesz. camp tie ende strecken oest ende west
Gangert voernt. noch een camp van 6 m. 2 h. daer beneeden op die Watering ant west eijnde?
Daer sijn off tue behoort 19 h. lants ende is getaxeert voer 8 gld. 5 st. – 16½ st.
Item die weede. van Dirck Heijndericxsz. Bugge 19 h. ende is gehuijrt voer 8 gld. 5 st. – 16½ st.
bij eedt verclaert
ende is die rest vande 6 m. 2 h.
Ganghert voernt. noch een camp van 17 h. sijn eijgen getaxeert voer voer [sec] 10½ gld. – 21 st.
Noertwaert daer van tot die [doorgehaald: watering] toe ende raect die niet, strecht tot die
Gangert voernt. noch een camp van 6 m. ende leijt bijde Pijnaeckersche cae tot die voern. 17 h. toe
(fol. 52)
Daer sijn off tue behoert 2 m. 2 h. 24 gaerden ende is getaxeert voer 8 gld. – 16 st.
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Item den heijlijgen geest tot Berckel een driendeel van 8 h. ende is gehuijrt voer 28 st. – 15 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Item die pastorij tot Berckel een driendeel van 8 h. ende is gehuijrt voer 24 st. – 2 st. 6 d.
bij eedt verclaert
Item tlaech outaer tot Berckel 1 h. lants ende is gehuijrt voer 7½ st. – 12 d.
bij eedt verclaert
Item Johan de Hoeijter 16 h. lants
ende is die rest vande 6 m. leggende al gemeen doergaens malcander
Gangert voersz. noch een camp van 3 m. gehuijrt van Johan de Hoeijter voersz. voer 20 gld. mit die
boevenste 16 h. – 2 gld. [ dat is incl. de hierboven genoemde 16 h. ]
Noertwaerts vant voersz. lant west op tot die meer ende Pijaeckersche cae tue
en een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st, - 3 gr.
huijrcedul gesien
Deese voersz. campen raecken al malcanderen
[3414]
(fol. 52v)
Claes Vranckesz. 2 m. lants getaxeert voer 9 gld. – 18 st.
Een van….ch? twijsschen Gangerts lant streckt streckende [sec] oest op
Cornelis Jacobsz. voer off lant groot ontrent 22 m. 2 h.
Noertwaerts van Jan Schouten int westende van Gangerts oest op streckende dit tot die wech toe
ende heijt begreepen drie waertgens dier twischen leggende
Daer sijn off tue behort ontrent 13 h. ende is getaxeert voer 9½ gld. – 19 st.
Item derffgenaemers van Neel Cornelisz. tot Berckel 18 m. 1 h. ende is gehuijrt voer 81½ gld. 5 st. – 8
gld. 7 gr.
bij eedt verclaert
Item die pastorij tot Berckel 2 m. ende is gehuijrt voer 9 gld. – 18 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande voersz. 22 m. 2 h. leggende al gemeen mit malcander
Lenaert Claesz. moolenaer heeft ghehuijrt van Sassebout Cornelisz. tot Delft 4½ m. lants voer 24 gld.
– 2 gld. 8 st.
Noortwaerts van Jan Schouten strect van Cornelis Jacobsz. lant oest op tot die wech toe
bij eedt verclaert
(fol. 53)
Cornelis Heijndericxsz. 4½ h. lants ende is getaxeert voer 2½ gld. – 5 st.
Daer tenden oest op
Cornelis Claes Jansz. een camp van 16½ h. een deels verdolven getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Daer tende oest op
Cornelis Adriaensz. 2 m. lants eendeels verdolven getaxeert voer 5 gld. – 10 st.
Daer tenden oest op tot die lantsche

47

Cornelis Jacobsz. huijsweer groot ontrent 10½ m. een deels verdolven getaxeert voer 26 gld. – 2½
gld. 2 st.
Noertwaerts daer van vande lantsche tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. – 13 st.
[3415]
(fol. 53v)
e

e

Pouwels Jacobsz. een camp van 13 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 48 ende 49 blat
Daer tenden over die wech west op
Adriaen Pietersz. een camp van 2 m. ende is getaxeert [doorgehaald: ende angebrocht ] voer 8 gld. –
16 st.
Daer tenden west op tot? Cornelis Jacobsz. voer offs weer.
Machtelt Claesdr. 10 h. eijgen lants ende is getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
Noertwaerts daer van streckt van Cornelis Jacobsz. lant off bij dat selff… oest op
Lenaert Cornelisz. 3 m. lants gehuijrt van derffgenaemers van Neel Cornelisz. tot Berckel voer 13½
gld. – 26 st.
Dit daer tenden oest op.
[ doorgehaald: huijrcedul ges. ]
bij eedt verclaert
Tonis Dircxsz. een camp van 11 h. gehuijrt vande cappelaen tot Berckel voer 4½ gld. den hoep – 9 st.
Daer tenden oest op tot die wech toe
huijrcedul gesien
Machtelt Claesdr. een weer lants groot ontrent 6 m. een deels verdolven getaxeert voer 14½ gld. – 29
st.
Daer tenden over die wech tot die lantsche toe
(fol. 54)
Sijmon Cornelisz. huijsweer groot ontrent 9 m. eendeels verdolven getaxeert voer 19 gld. – 1½ gld. 8
st.
Noertwaerts daer van vande lantsche oest op
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4½ gld. – 9 gld.
Pouwels Jacobsz. huijsweer groot ontrent 11 m. een deels verdolven getaxeert voer 27½ gld. – 2½
gld. 5 st.
Noertwaerts daer van van de lantsche west op
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Adriaen Pietersz. voer offs lant groot ontrent 7½ m. getaxeert voer 33½ gld. 5 st. - 3 gld. 7½ st.
Daer tende west op
Adriaen Pietersz. voersz. noch 13 h.
Daer tenden west
Daer sijn off tuebehoert 9 h. getaxeert voer 6½ gld. 5 st. - 13½ st.
Item Dirck Sijmonsz. tot Delft 4 h. en is gehuijrt voer 2½ gld. - 5 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 13 hont
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[3416]
(fol. 54v)
Adriaen Pietersz. voern. noch een camp van 10 h. lants ende is gehuijrt vande kercke tot Berckel voer
5 gld. – 3 st. 5 d.
Daer tenden west op tot an Gangerts lant toe
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
Sijmon Cornelisz. gehuijrt van den heijlijgen geest tot Berckel 10 h. lants voer 5 gld. 5 st. – 7 gr.
Noertwaerts daer van van Gangerts lant oest op
[in de marge: exempt ]
tregister gesien
Sijmon Cornelisz. voer offs weer groot 7½ m. .. ende is gehuijrt vande erffgenaemers van Adriaen
Claesz. tot Delft int Dubbelde Cruijs voer 48 gld. – 4½ gld. 6 st.
Daer tenden oest op tot die wech toe
huijrcedul gesien
Cornelis Adriaensz. huijsweer groot ontrent 7 m. een deels verdolven getaxeert voer 16 gld. – 1½ gld.
2 st.
Daer ten[d]en over die wech tot die lantschee
Ende thuijs getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Adriaen Pietersz. huijsweer groot ontrent 6 m. eendeels verdolven getaxeert voer 12½ gld. – 25 st.
Noert daer van vande lantschee west op
(fol. 55)
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 5 gld. 5 st. - 10½ st.
Claes Vranckesz. huijsweer groot ontrent 7½ m. eendeels verdolven getaxeert voer 20 gld. min 5 st. –
1½ gld. 9½ st.
Noert daer van vande lantschee west op tot die wech toe
Ende thuijs getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
Claes Vranckesz. voer offs lanst groot ontrent 12½ m.
Daer tenden vande wech off west op
Daer sijn off tuebehoert 5½ m. ende is getaxeert voer 24½ gld. – 2 gld. 9 st.
Item Sinte Elijsabeths Gasthuijs tot Delft 3 m. 1½ h. ende is gehuijrt voer 18 gld. – 12 st.
[ in de marge: exempt ]
bij eedt verclaert
Item Convent van Sint Ursalen binnen Delft 3 m. 2½ h. voer 11 gld. 5 st. gehuijrt – 1 gld. 5 gr.
bij eedt verclaert
Item die kercke tot Berckel 2 h. lants ende is gehuijrt voer 18 st. – 10 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
ende is die reste vande 12½ m. voern. leggende al tsaemen doergaens gemeen mit malcander
[3417]
(fol. 55v)
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Lenaert Vranckesz. 16 h. lants ende is getaxeert voer 11 gld. – 22 st.
Daer tenden west op
Steffen Claesz. een camp van 2 m. ende is getaxeert voer 8 gld. – 16 st.
Daer tennen tot an Gangerts lant toe
Maritgen Arent Jansz. weede. tot Clappijck 3 m. lants
Noertwaerts van Gangerts lant west op tot an? Pijnaeckerssche
Item 9 h. gehuijrt van Sint Anna cappelle binnen Delft 6 gld. 5 st. – 12½ st.
huijrcedul gesien
Item noch 9 h. van Michiel Jansz. int Hantboechgen tot Delft 6½ gld. 8 d. – 13 st. 1 gr.
huijrcedul gesien
ende is die reste
Steffen Claesz. 2 m. lants ant voersz. lant
Weder oest op noertwaert van Lenaert Vranckesz. lant
Daer sijn 1 m. off tue behoert ende is getaxeert voer 3 gld. 5 st. – 6½ st.
Item die cappelaen tot Berckel 1 m. ende is gehuijrt voer 1½ gld. – 3 st.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande 2 m. voernt.
(fol. 56)
Machtelt Claesdr. 12 m. voer offs lant ende is getaxeert voer 54 gld. – 5 gld. 8 st.
Daere tennen tot doe wech toe
Machtelt voersz. haer huijsweer groot ontrent 12 m. een deels verdolven getaxeert voer 36 gld. – 3½
gld. 2 st.
Ende daer tennen tot die lantschee
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
Steffen Claesz. huijsweer groot ontrent 12 m. een deels verdolven getaxeert voer 36 gld. – 3½ gld. 2
st.
Noertwaerts daer van vande lantsche tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. – 13 st.
Steffen Claesz. een weer voer offs lant groot ontrent 8½ m. getaxeert voer 34 gld. – 3 gld. 8 st.
Van wech off west op
Lenaert Vranckesz. huijsweer groot ontrent 12 m. een deels verdolven ende is getaxeert voer 36 gld.
– 3½ gld. 2 st.
Noertwaerts van Steffensz huijsweer vande lantsche tot die wech toe
[3418]
(fol. 56v)
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 8 gld. – 16 st.
Lenaert Vranckesz. een weer voer offs lant groot ontrent 11 m. 2 h. lants getaxeert voer 49½ gld. – 4½
gld. 9 st.
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Daer tennen vande wech off oest? west op
e

e

Hilletgen Lenaert Claesz. weede. 14½hl. ende is getaxeert ende angebrocht int 49 en 50 blat
Tennen Steffens lant west op tot Lenaert Vranckesz. voersz. lant toe
Sijmon Cornelisz. een camp van 7 h. gehuijrt vande pastorij tot Berckel voer 4½ gld. 5 st. – 9½ st.
Dit daer sc…is? teene? west op tot die Pijnaeckersche cae toe
bij eedt verclaert
Cornelis Adriaensz. voer off lant groot 14 m. min 1½ h.
Noertwaerts daer van vande kae off toe die wech toe
Daer sijn off tue behoert 14 h. 25 gaerden getaxeert voer 9½ gld. 5 st. – 19½ st.
Item Willem Adriaensz. tot Berckel 14 h. 25 gaerden ende is gehuijrt voer 9,½ gld. – 19 st.
huijrcedul gesien
(fol. 57)
Item meester Vincent Willemsz. Brasser tot Delft met sijn evenknien 9 m. lants ende is gehuijrt voer 36
gld. – 3½ gld. 2 st.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande 14 m. min 1½ h.
Cornelis Jacobsz. Leeus huijsweer groot ontrent 12 m. een deels verdolven getaxeert voer 36 gld.
toegemaect ende is 4 m. ende 8 m. hoeij lant – 3½ gld. 2 st.
Daer tennen vande wech oest op tot die lantsche toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. – 13 st.
Adriaen Claesz. huijsweer groot ontrent 13 m. een deels verdolven getaxeert voor 39 gld. - 3½ gld. 8
st.
Noertwaerts daer van vande lantschee off tot die wech toe.
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 7 gld. - 14 st.
Adriaen Claesz. een weer voer offs lant groot ontrent 11 m. getaxeert voer 49½ gld. – 4½ gld. 9 st.
Daer tennen over die wech west op
Steffen Claesz. 3 m. getaxeert voer 12 gld. – 24 st.
Daer tennen tot ande Pijnaeckerssche cae
[3419]
(fol. 57v)
Lenaert Vranckesz. 14 h. getaxeert voer 10½ gld. – 21 st.
Noertwaerts daer van van[de] cae oest af
Steffen Claesz. een camp van 8 h. lants getaxeert voer 5½ gld. – 11 st.
Daer tennen oest op
Lenaert Pietersz. gehuijrt vande Carthuijsers buijten Delft 7 m. voer 30 gld. – 3 gld.
Daere tennen oest op toe die wech toe
huijrcedul gesien
Lenaert Pietersz. huijsweer groot ontrent 8½ m. 1 h. eendeels verdolven getaxeert voer 22 gld. – 2
gld. 4 st.
Daer tennen over die wech tot die lantsche toe
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Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Cornelis Jacobsz. Leeus voer offs weer lant 12 m. 1 h. groot getaxeert voer 54 gld. daer off is
toegemaect 8½ m. toegemaect ende dander niet – 5 gld. 8 st.
Daer tennen tot west op tot die cae toe
Pieter Danielsz.? huijsweer groot 12 m., 8 m. hoeij ende 4 m. weij al tsaemen toegemaect
Vande lantsche tot die wech toe
getaxeert voer 30? gld. – 3 gld.
(fol. 58)
Sijmon Cornelisz. 10 h. lants gehuijrt vande heijlijgen geest tot Berckel voer 6 gld. – 4 st.
[ in de marge: exempt ]
Noertwaert van Lenaert Vrancke ande cae
tregister gesien
Pieter Danielsz. voer offs lant is groot ontrent 15 m. min 1½ h.
Daer sijn off tue behoert 5 m. min ½ h.getaxeert voer 25 gld. – 2½ gld.
Item Machtelt Claesdr. 5 m. min ½ h. ende is gehuijrt voer 22 gld. 5 gr. – 2 gld. 4 st. 4 d.
bij eedt verclaert
Item Jacob Dircxsz. tot Berckel 2½ m. min 25 gaerden gehuijrt voer 13½ gld. – 27 st.
bij eedt verclaert
Item Maritgen Pieter Adriaensz. weede. cum socijs tot Berckel 2½ m. min 25 gaerden ende is gehuijrt
voer 13 gld. 5 gr. – 26 st. 4 d.
bij eedt verclaert
al tsaemen gemeen mit malcander leggende doergaens lant
[3420]
(fol. 58v)
Welcke 15 m. min 1½ h. leggende sijn an 6 perceelen
e

Te weeten 6½ m. 2 h. ande voern. Sijmon Cornelisz. 10 h. int 58 blat
Daer tenden oest op
e

Item 8 h. int 30 blat
e

Item 9 h. int 60 blat
e

Item 5½ h. int 62 blat
e

Item 13 h. int 64 blat
e

Item 2 m. int 66 blat
ende is die reste
Jan Jansz. Roebol gehuijrt van derffgenaemers van Jan Jansz. tSuetermeer 8½ m. voer 31 gld. min
7½ gr. - 2½ gld. 8 st. min 6 d.
huijrcedul gesien
(fol. 59)
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Welcke 8½ m. leggen an 2 perceelen
Item 4 m. an Pieter Danielsz. 6½ m. 2 h.
Daer tennen tot de? wech toe
e

Item noch 4½ m. int 66 blat
Jan Jansz. Roebols huijsweer groot ontrent 10 m. een deels verdolven getaxeert voer 25 gld. – 2½
gld.
Daer tennen over die wech oest op tot die lantschee
Ende thuijs daerop staende getaxeert voer 5 gld. 5 st. – 10½ st.
Adriaen Jan Gerritsz. huijsweer groot ontrent 15½ m. een deels verdolven getaxeert voer 45 gld. – 4½
gld.
Noertwaerts daer van vande lantschee tot die wech toe
Ende thuijs daerop staende getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Adriaen Jansz. voernt. voer offs lant groot ontrent 8½ m. 2 h.
Daer sijn off tue behoert 10 h. 25 gaerden getaxeert voer 7½ gld. – 15 st.
[3421]
(fol. 59v)
Item die vier achtergebleven weeskinderen van Jan Gerritsz. 6½ m. 2 h. 25 gaerden ende is gehuijrt
voer 35 gld. 5 st. – 3 gld. 3 gr.
bij eedt verclaert
Item die pastorij tot Berckel 1½ h. ende is gehuijrt voer 16 st. – 3 gr. 2 d.
bij eedt verclaert
Ende is die reste vande 8½ m. 2 h. voersz. leggende al gemeen doergaens an 4 perceelen
Te weeten 19 h. an Jan Roebols 4 m.
Daer tennen west? op?
e

Item noch 5 h. int 61 blat
e

Item noch 22 h. int 64 blat
Daer leijt pastoers lant in
e

Item noch 7 h. int 66 blat
ende is die reste
Lenaert Vranckesz. 5 m. ende is getaxeert voer 21 gld. – 2 gld. 2 st.
Daer ten west op? tot die Pijnaeckersche cae
(fol. 60)
Lenaert Jan Willemsz. 20 h. lants gehuijrt vande weede. ende erffgenaemers van Jan Willemsz. tot
Berckel voer 12½ gld. ontgetuegemaect? weij/hoeij? lant – 25 st.
Noertwaert daer van vande kae oest op
e

e

Pieter Danielsz. 9 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 58 blat ende 59 blat
Daer tennen oest op

53

Steffen Claesz. 7 h. ende is getaxeert voer 5 gld. – 10 st.
Dit noert van Lenaert Jansz. 20 h.
Sijmon Vranckesz. 5½ m. 1 h. voer offs lant
Tenden Piter Daniels lant oest op tot die wech toe
Daer sijn off tuebehoert 2½ m. 1 h. getaxeert voer 10 gld. – 20 st.
Item convent Sint Ursalen tot Delft 3 m. ende is gehuijrt voer 10½ gld. – 21 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 5½ m. 1 h. voersz.
[3422]
(fol. 60v)
Sijmon Vranckesz. ghehuijrt vande weede. ende erffgenaemers van Jan Willemsz. tot Berckel 10 h.
lants ende dat voer 6 gld. tsiaers off slach gelts
Noertwaerts vant voersz. lantd ande wech
Daer van off getoegen is van margen gelt moelen gelt sluijs gelt [doorgehaald: ende monnicken gelt
schodt ende bee 2 gld. ] 18 st. 12 d. blijfft suijvers 5 gld. 20 d. – 10 st. 2 d.
bij eedt verclaert
Cornelis Claes Jansz. huijszaet groot ontrent 7½ m. 1½ h. een deels verdolven getaxeert voer 17½
gld. – 1½ gld. 5 st.
Daer tennen vande wech oest op tot die lantsche
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Pouwels Jacobsz. huijrt 4 m. lants van Pieter Pietersz. Sassabouts tot Delft voer 36½ gld. 15 gr. off
slach gelts.
Daer van offgetoegen van margengelt, moolengelt, sluijsgelt [doorgehaald: ende monnickengelt 6½
gld. min 1 st. ] 12 gld. 5 st.
Strecht mi..? di..? pastoerie? lants? van wech west op tot die cae toe
Blijft suijvers 34 gld. 12½ st. – 3 gld. 9 st. 4 d.
bij eedt verclaert
Pouwels Jacobsz. huijrt noch vande pastorij tto Berckel 1 m. voer 3½ gld. 5 st. – 7½st.
bij eedt verclaert
ende leijt mit dat bovenste gemeen
(fol. 61)
Lenaert Vranckesz. een camp van 20 h. ende is getaxeert voer 14 gld. – 28 st.
Noertwaerts daer van vande cae oest op
e

e

Adriaen Jan Gerritsz. 5 h. ende is getaxeert ende an gebrocht int 59 en 60 blat
Daer tennen oest op
Adriaen Claesz. 7 h. lants ende is getaxeert voer 5 gld. – 10 st.
Oest op tot die wech toe
Cornelis Heijnesz. achter offse saet groot 7½ m. eendeels verdolven getaxeert voer 17 gld. – 1½ gld.
4 st.
Daer tennen over die wech vande wech oest op tot die lantsche
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
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Lenaert Pietersz. een camp van 20 h.
Vande wech noerwaerts van Ari Claesz. lant west op streckende
Daer Johan de Hoeijter off behoert 16 h. ende is gehuijrt voer 9 gld. – 18 st.
huijrcedul gesien
Item die kerck tot Berckel 4 h. ende is gehuijrt voer 34 st. – 1 st. 2 d.
[ in de marge: exempt ]
tregsiter gesien
[3423]
(fol. 61v)
Lenaert Pietersz. 11 h. lants gehuijrt vande Leproesenhuijse buijten Delft voer 7½ gld. – 5 st.
Daer tennen west op
[ in de marge: exempt ]
huijrcedul gesien
Adriaen Claesz. 3½ m. lants ende ½ h. getaxeert voer 15½ gld. – 1½ gld. 1 st.
Daer tennen west op tot die kae toe
e

e

Pieter Danielsz. 5½ h. ende is getaxeert ende angebrocht int 58 ende 59 blat
Leggende twisschen die voern. twie campen ende is camplant
Frans Cornelisz. voer offse weer groot 15 m. 2 h. lants getaxeert voer 87 gld. – 8½ gld. 4 st.
Noertwaerts vant voern. lant strecht oest op tot die wech
Sijmon Vranckesz. 5½ h. lants ende is getaxeert voer 3½ gld. 5 st. – 7½ st.
Leggende int voern. weer
Adriaen Jan Jacobsz. een camp van 4 h. lants
Leggende ande wech twisschen Frans ende het voersz. camp
Daer sijn off tue behoert 2 h. getaxeert voer 20 st. – 2 st.
(fol. 62)
Item die pastorij tot Berckel 2 h. ende is gehuijrt voer 16 st, - 3 gld. 2 d.
bij eedt verclaert
Adriaen Jan Jacobsz. huijsweer groot ontrent 9½ m. verdolven lants ende is gehuijrt voer 22½ gld. – 2
gld. 5 st.
Daer tenden over die wech streckende vande wech off tot die lanstche
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 4½ gld. – 9 st.
Frans Cornelisz. huijsweer groot ontrent 5½ m. een deels verdolven getaxeert voer 13 gld. – 26 st.
Noertwaerts daer van van lantsche tot die wech
Ende thuijs daer op staende getaxeert voor 5 gld. – 10 st.
Sijmon Vranckesz. huijsweer groot ontrent 9½ m. een deels verdolven getaxeert voer 21½ gld. – 2 gld.
3 st.
Noertwaerts daer an vande die lantsche tot die wech toe
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Pieter Lenaertsz. huijsweer groot ontrent 7½ m. een deels verdolven getaxeert voer 18½ gld. – 1½
gld. 7 st.
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Noertwaerts daer van vande lantsche tot die wech
Ende thuijs daer op staende getaxeert voer 5½ gld. – 11 st.
[3424]
(fol. 62v)
Pieter Lenaertsz. voer offs weer lants groot ontrent 7 m. 2 h.
Daer tennen vande wech west op tot die kae toe noertwaerts van Fransz. toe?
Daer sijn off tue behoert 3½ m. 1 h. ende is getaxeert voer 14 gld. – 28 st.
Item Johan de Hoeijter tot Delft 3½ m. 1 h. ende is gehuijrt voer 14 gld. – 28 st.
huijrcedul gesien
ende is die reste vande 7 m. 2 h.
Claes Vranckesz. 7 h. ende is getaxeert voer 5 gld. – 10 st.
Noertwaerts daer van vande kae oest op
e

Cornelis Aertsz. 10 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 46 blat niet toegemaect weijlant
Daer tennen oest op
Cornelis Heijnesz. voer offs lant 4½ m.
Daer tennen tot die wech toe
Daer sijn off tue behoert 3 m. 1 h. getaxeert voer 12 gld. – 24 st.
Item die pastorij tot Berckel een drien del van 8 h. ende is gehuijrt voer 22 st. – 2 st. 3 d.
bij eedt verclaert
(fol. 63)
Item die cappelaen tot Berckel een drien deel van 8 h. ende is gehuijrt voer 22½ st. – 4½ gr.
bij eedt verclaert
Item die kerck tot Berckel een drien deel van 8 h. ende is gehuijrt voer 28 st. – 15 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
ende is die reste vande 4½ m.
Lenaert Vranckesz. een weer lants groot 7½ m. lants een deels verdolven getaxeert voer 21 gld. – 2
gld. 2 st.
Daer tennen vande wech oest op tot die lantschee
Adriaen Jan Gerritsz. een weer lants van 8 m.
Noertwaerts ..? vande lantsche tot die wech toe
Daer sijn off tuebehoert 4 m, ende is getaxeert voer 12 gld. – 24 st.
Ende die erffgenaemers van Jan Gerritsz. tot Berckel 4 m. ende is gehuijrt voer 12 gld. – 24 st.
bij eedt verclaert
ende is die reste vande 8 m. voern.
[3425]
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(fol. 63v)
Adriaen Willemsz. een camp van 3½ m. ende is getaxeert ende angebrocht in deese ander sijde ende
e
int 65 blat
Daer ten over die wech west op
Adriaen Jan Jacobsz. 8 h. lants ende heeft dien ghehuijrt vande kerck tSuetermeer tsiaers voer 3 gld.
7½ st. – 4½ gr.
[ in de marge: exempt ]
Daer tennen?
bij eedt verclaert
Adriaen Adriaensz. Gorter tot Catwijck van Sassebout Cornelisz. tot Delft 11 h. lants voer 11 gld.
gehuijrt - 22 st.
Daer tennen
bij eedt verclaert
Adriaen Willemsz. 4 m. lants ende is getaxeert ende angebrocht inde naest coemende sijde en int
e
66 ? blat
Daer tennen tot ande kae toe wat breet?
e

e

Pieter Danielsz. 13 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 58 blat ende 59 blat
Van dat lant oest op
(fol. 64)
e

e

Adriaen Jan Gerritsz. 22 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 59 en 60 blat
Daer tennen oest op
Lenaert Vranckesz. 8 h. lants ende is getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Daer tennen oest op
Adriaen Willemsz. voer offs lant met dat huijsweer achter tsijnent dat verdolven is groot 29 m. 2½ h.
Item daer den heijlijgen geest tSuetermeer off tue behoert 17½ h. ende is gehuijrt voer 12 gld. – 8 st.
[ in de marge: exempt ]
bij eedt verclaert
Item Louweris Sijmonsz. over die meer 2½ m. 1 h. ende is gehuijrt voer 13½ gld. – 27 st.
bij eedt verclaert
Ende daer sijn off tue behoert 23½ m. 2 h. ende is getaxeert voer 100 gld. – 10 gld.
ende is die reste, leijt een deels al tsaemen gemeen mit malcander an 6 perceelen
[3426]
(fol. 64v)
e

Item 3½ m. int 64 blat
Item noch 4 m. int blat voern.
e

[ doorgehaald: Item noch] 7½ m. ½ h. an Adriaen Jan Gerritsz. 22 h. int 64 blat
e

Item noch 5 m. int 67 blat
e

Item noch 14 h. int 68 blat
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e

Item noch 7 m. achter tsijnen ende moet alhier staen in deese plaets mer sult dien int 64 blat
getaxeert ende angebrocht vinden
ende is die reste vande 29 m. 2½ h.
Adriaen Willemsz. 2 m. lants daert huijs op staet ende tlant is getaxeert voer 8 gld. – 16 st.
(fol. 65)
Item thuijs daer op staende getaxeert voer 6½ gld. – 13 st.
Claes Vranckesz. 9 h. lants sijn tuebehoerende getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Van de wech noertwaerts an Ari Willemsz. voer offs lant west op tot Meijnerts lant? toe
Arent Claesz. een camp van 4 m. ghehuijrt van Machtelt Claesdr. voer 15 gld. 6 st. – 1½ gld. 9 d.
Streckt weder om vande wech oest op tot die lantschee
bij eedt verclaert
Lenaert Gerritsz. ghehuijrt van Huijch Aertsz. tot Delft 16 m. lants met huijs schuijren bargen daer op
staende den hoep voer 67½ gld. – 6½ gld. 5 st.
huijrcedul gesien
ende leijt an 2 perceelen
Item 14 m. an Arent Claesz. lant voernt.
Noertwaerts daer van vande lantsche west op tot die wech toe
e

Item noch 2 m. int 67 blat
ende is die rest
[3427]
(fol. 65v)
e

e

Adriaen Jan Gerritsz. 7 h. ende is getaxeert ende angebrocht int 59 en 60 blat
Daer tende vande wech off west op noortwaerts van Claes Vranckesz. lant toe
Meijnaert Jorisz. tSuetermeer 7 h. lants ende is getaxeert voer 5 gld. – 10 st.
Daer ten west op tennen Claes Vranckesz. lant aen?.
Lenaert Vranckesz. een camp van 15 h. lants
Daer tennen west op
Daer sijn off tuebehoert 7½ h. ende is getaxeert voer 5 gld. - 10 st.
Item derffgenaemers van Adriaen Willemsz. tot Bleijsswijck 7½ h. ende is gehuijrt voer 5 gld. – 10 st.
huijrcedul gesien
e

Adriaen Pietersz. bij de Moelen 14 h. lants ende is getaxeert ende angebrocht int 40 blat toegemaect
hoeijlant
Daer tende west op
e

e

Pieter Danielsz. 2 m. ende is getaxeert en angebrocht int 58 en 59 blat
Daer ten west op tot die cae toe.
Arent Claesz. een camp van 3½ m.
Noortwaerts daer an? vande cae oost op.
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(fol. 66)
Daer hij 10½ h. off huijrt van Adriaen Claesz. int Dubbelde Cruijs tot Delfs erffgenaemers voer 13½
gld. - 27 st.
ende een hamme tsiaers getaxeert voer 15 st. – 3 gr.
bij eedt verclaert
Item vande heijlijgen geest tot Berckel 10½ h. voer 13 gld. – 8½ st. 3 d.
[ in de marge: exempt ]
tregister gesien
e

Jan Jansz. Roebols 4½ m. ende is angebracht int 59 blat
Daer tende oest op.
Arent Claesz. huijsweer groot ontrent 4½ m. getaxeert tlant voer 18 gld. - 1½ gld. 6 st.
Daer tende oest op tot die wech toe
ende thuijs daer op staende getaxeert voer 6 gld. - 12 st.
Cornelis Heijnesz. een weer lants groot ontrent 7 m. eendeels verdolven getaxeert voer 23 gld. – 2
gld. 6 st.
Daer tennen over die wech oest op tot die lantschee toe.
[3427]
(fol. 66v)
Adriaen Willemsz. 5 m. angebrocht ende getaxeert int 64e en 65e blat
Noertwaerts daer van vande lantsche op tot die wech toe
Sijmon Pietersz. tot Watering 3½ m. ende is getaxeert voer 14 gld. – 28 st.
Daer tennen over die wech west op tot die kae toe
Lenaert Gerritsz. 2 m. angebrocht int 66e blat
Ande wech oest op noertwaerts van Ari Willem
Pieter Lenaertsz. 2 m. een deels verdolven lant getaxeert voer 5½ gld. – 11 st.
Daer tennen oest op
Adriaen Willemsz. 1 m. een deels verdolven getaxeert voer 35 st. – 3½ st.
Daer tennen oest op toe die lantschee toe
Adriaen Heijnensz. tot Rijsswijck 4½ m. ende is getaxeert voer 18 gld. – 1½ gld. 6 st.
Noortwaerts daer van vande lantschee tot die wech
(fol. 67)
e

Cornelis Aertsz. 10 h. getaxeert ende angebrocht ont 46 blat lach? toegemaect ende was gesaeijt
met haever
Daer tennen over die wech vande wech west op
Jacob Jansz. in de Voers 10 h. ende is getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Daer tennen tot an ’t Scheit van Pijnaecker ende Berckel
Lenaert Adriaensz. tot Catwijck 15 h. getaxeert voer 7 gld. – 14 st.
Van dat selffde scheit oest op tot die wech toe noertwaerts daer van
Lenaert Cornelisz. een cae van Berckel ende van Pijnacker gehuijrt groot een 3den deel van 16 h.
voer 1½ gld. tsiaers – 3 st.
bij eedt verclaert
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Leneart Cornelisz. voer[sz.?] gehuijrt 2 deelen van 16 h. lants tuebehoerende ’t Gasthuijs tot Delft voer
8½ gld. weijlant – 5½ st. 3? d.?
Tot dat lantsche oest op
[ in de marge: exempt ]
huijrcedul gezien
Lenaert Cornelisz. voersz. een camp gehuijrt van Johan de Hoeijter voer 2 m. ende de huijr daer van
betaelt anno 61 voer 10 gld. hoeijlant - 20 st.
Van wech west op tot het Scheijt van Pijnaecker en Berckel noertwaerts van Lenaert Ari
[ in de marge: bij eedt verclaert ]
[3429]
(fol. 67v)
Arent Claesz. 6 m. 1 h. ende is getaxeert voer 20 gld. – 2 gld.
Noortwaerts daer van streckt van syn aecker off over die wech oest waert op tot die lantschee
Arent Claesz. voornt. 10 h. lants gehuijrt van Frans Pietersz. tot Delft voer 11 gld. 5 st. - 22½ st.
Noortwaerts daer van van syn aecker lant tot die wech toe
e

Cornelisz Aertsz. 3 m. ende is getaxeert ende angebrocht int 46 blat, toegemaect weijlant
Noortwaert daer aen eenen veer streckende
e

e

Adriaen Willemsz. 14 h. lants getaxeert ende angebrocht int 64 en 65 blat
Noertwaerts daer van enen veer streckende
Jan Maertijnsz. opt Hoege Scheijt 3 m. lants van Johan de Hoeijter voer 15 gld. – 1½ gld.
Noertwaerts daer van tot die oestwatering.
Tonis Dircxsz. 10 h. lants ende is getaxeert voer 6 gld. – 12 st.
Daer tennen over die wech oest op tot het scheijsel van Berckel
Finis
(fol. 68)
Item die somme van margentaelen beloepen in als 2205½ m. 1 h. 25 gaerden. Met die dorp erven
beloepen 2½ m. 25 gaerden inde boevenste somme gereekent.
Item beloopt den 10den penninck vande landen ofte huijsen in als 790 gld. 4 st. 1 d.
[ doorgehaald: Item elcke gulden gereeckent voer 40 groeten Vlaems ende de stuver voer 3 groeten
Vlaems, die penningen nae advenandt ]
e

1 grosse
Somma van alle die landen geleegen in Berckel compt … [niet ingevuld] mergens … [niet ingevuld]
hont ende die erve vande dorphuijsen … [niet ingevuld] margen ende als boeven
Compt? den 10en penning … [niet ingevuld] carolus gulden …. [niet ingevuld] stuvers … [niet
ingevuld] penningen.
[3430]
(fol. 68v)
Aengaende schoutamboicht, thienden, visserie, moelen, ..
Cornelis Cornelisz. Versijden, schout inden ambocht van Berckel heeft verpacht het schout ambocht
met den turffmaet van die prinche van Gaeveren, graeve van Egmont voer die somme van 20 car. gld.
tsiaers off paijment dier waerde - 2 gld. 4 st.
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Commissie gesien
Die pastorij tot Berckel coemen tue die smaltienden in Roederijs ende brengen uwt tsiaers 5½ gld. 5
st. - 11½ st.
Want die pastoer deeser werelt over leen is Pontiaen anno 62 ende daer van geen perfect register off
bevonden is om te weeten hoe veel deese hem int jaer 61 off? suijvers gecoemen is, soe hebben wij
dien gestelt nae voergaende anbrenginge, niet wetende off die verhoecht off verlaecht sijn.
Ende noch comt die selffde pastory een deels die smaltienden int Noertende van Berckel ende
brenghen uwt tsiaers 6 gld. 7 st. - 12½ st. 3 d.
Die kerck tot Berckel reijct uwt tsiaers die pastorij ofte kerck t Ouwerschie 10 car. gld. van renten comt
den 10den penninck - 20 st.
Cornelis Jacobsz. Leeu gehuijrt die smaltienden int Noertende van Berckel genaemt 9 hoeven voer 13
gld. tsiaers - 26 st.
ende een speenvarcken tsiaers getaxeert voer 10 st. - 1 st.
bij eedt verclaert
(fol. 69)
Jan Jansz. Versijden, moelenaer tot Berckel, heeft verpacht die Berckelssche coernmoelen van den
selffde ambochte met dat huijs daer anbehoerende voer die somme van 28 gld.
Daer van off treckende van de noetlijcke reparatijen gedaen in den jaere 1560 lestleen.
Te weeten van de timmerman voer hout ende arbeijt 6 gld.
Item die smit van ijserwerck ende arbeijt 3½ gld.
blijft suijvers 18½ gld. - 1½ gld. 7 st.
e

2 grosse
Zomma beloept den 10den penninck vant schout ambocht, smaltienden ende coernmoelen in als 7
gld. 12 st. 3 d.
[3431]
(fol. 69v)
Armen mensschen huijsen ofte heijlijgen gheest huijsen
[ in de marge: zij hier verclaert elcx op zijne offse van de aelmisse leven ende die vande aelmisse zijn
en leven sij getaxeert ]
Item Jan Jansz. huijs ende erff getaxeert voer 2 gld.
Item Lenaert Vrericxsz. huijs sonder erff getaxeert voer 35 st.
Item Jan Meijnesz. huijs ende erff getaxeert voer 45 st.
Item Lenaert Meesz. huijs ende erff getaxeert voer 3 gld.
Item Maritgen Aelwijns huijs ende erff getaxeert voer 2 gld.
Item Mees Cornelisz. huijs sonder erff getaxeert voer 2 gld.
Item die costers huijs ende erff twelck den heijlijgen geest tue behoert ende wert bij hem bewoent
sonder huijr daer van te geven, getaxeert voer 4 gld.
Item Adriaen Dircxsz. huijs sonder erff getaxeert voer 2 gld.
(fol. 70)
Item Gerrit Huijbrechtsz. huijs ende erff getaxeert voer 1½ gld.
Item Joest Walichsz. huijs ende erff getaxeert voer 1½ gld.
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Item Cornelis Maertsz. huijs sonder erff getaxeert voer 2 gld.
Item Inghe Moelen huijs ende erff getaxeert voer 2½ gld.
Item Jan Willemsz. huijs sonder erff getaxeert voer 1 gld.
Item Aechte Ghijsen huijssgen ende woont daer in om Gods willen
Item Bastiaen Pietersz. huijs sonder erff getaxeert voer 2 gld.
e

3 grosse
Somme beloopt den thienden penning vande huijsen ..
Die erven int eerste grosse
[3432]
(fol. 70v)
Totalis
- Somma somarum …. [niet ingevuld] margen molen
- Somme somarum den geheeln thienden penning coempt …
[ in de marge: aldus sult ghijt passeeren ]
Wij Huijch Maertsz., Dierck Danielsz., Jan Aertsz. ende Simon Vranckesz. taxateurs vanden thienden
penninck de anno 1561 onder die jurisdictie vanden amboicht van Berckel verclaeren dat wij den eedt
de
gedaen hebben in handen van Cornelis Cornelisz. Versijden onse officia begrepen int 4 article
vanden ordonnantie ende wij volgende des selffde onssen eedt gebesongeert de anbrenghenge
ontsloten ende die taxtatie gedaen hebben mitsgaeders datter anders geen guede en zijn
naevolgende placcaat den 10den penninck schuldich zijnde dat wij in deesen quoijer gestelt hebben
naer onssen beste wetenschap. T oirconden van deesen soe hebben wij onssen gewoenlicke
hantschrift hier onder gestelt actum.
Ende aldoe ic Cornelis Cornelisz. Versijde offecite over die voersz. jurisdictie des voorsz. taxateurs
den behoorlicke eedt nae t inhouijden des placcaets affgenomen hebben des t oirconde dit
onderhantteyckent actum als voeren.
(fol. 71)
[ in de marge: mach in aldusdanichge manieren nijet? passeren ]
Het eijnde van ons quoijer ende is bij ons onderteijckent ende die schout heeft tot kennisse dat wij den
eedt in sijn handen gedaen hebben sijn seghel hier onder gedruct. In presentie van de geswoerens
des voersz. ambochts den 2den junij anno 1562, mijn tegenwoerdich als clerck.
bij mijn Symon Vrancken
[handtekening van de klerk (naam?) met daarin de teksten '77' en 'berkel' ]
merc van huijch maertijnsz. '+'
merc van Dirck Danielsz. 'XII'
merc van Jan Aertsz. '+'
[ zwaarbeschadigd zegel van de schout ]
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