10e PENNING STOLWIJK 1543, 1553, 1556, 1561
transcriptie en bewerking
C.C.J. Lans †

Van dit ambacht de tiende penning lijsten bewaard gebleven over de jaren 1543, 1553, 1556 en 1561. Daar door dit
ambacht de grensscheiding van "blois" en "zuid holland" liep, zijn hier de lijsten nr. 378 (dd 1543), 797 (dd 1553)
en 1116 (dd 1561) voorzien van de toegevoegde code letter "B" en de lijsten nr. 796 (dd 1553), 1117 (dd 1556) en
1445 (dd 1561) voorzien van de toegevoegde code letter "Z", dit achter de afgekorte jaartallen als "../43/.." ,
"../53/.." , "../56/.." en "../61/''".
Staten van Holland voor 1572 nrs. 378, 796/797, 1116/1117, 1445.
De
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s

daarvoor staande letter/letters betekend/betekenen:
= coolwijk ( in blois)
t
= t oosteinde van het beijerse onder blois
u
= huizen op het dorp zonder land
v
= het land te schonouwen
w
= de zuidzijde van bovenkerk
x
= de noordzijde van bovenkerk
y
= in het beijerse onder blois (eigen land)
z
= schonouwen (eigen land)
aa
= het huurland in schonouwen
ab
= zuidzijde van bovenkerk (eigen land)
ac
= huurland in de zuidzijde van bovenkerk
ad
= de noordzijde van bovenkerk (eigen land)
ae
= t beijersen onder blois (eigen land)
af
= de zuidzijde van benedenkerk
ag
= benedenheul onder zuid holland "strekkende
ah
an bercou"
aj
= coolwijk onder zuid holland
ak
= westzijde van de gouweweg onder zuid holland
al
= noordzijde ban benedenkerk

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

beijerse (eigen land)
coolwijk (eigen land)
noordzijde van benedenkerk (eigen land)
zuidzijde van benedenkerk (eigen land)
benedenheul "strekkende an bercou" (eigen land)
t vrijland (eigen land)
beijerse (eigen land)
huizen zonder land (in zuid land)
noordzijde benedenkerk (eigen land)
zuidzijde benedenkerk (eigen land)
zuidzijde benedenkerk (huur land)
coolwijk (eigen land)
t vrijland (eigen land)
t vrijland (huur land)
benedenheul strekkende an berkou (eigen land)
beijersen ( eigen land)
huizen in zuid holland (zonder land)
huizen in zuid holland (zonder land)

Het achterste cijfer betreft het folio nummer in de betreffende lijst.
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Stolwijk, 10e penning 1543
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-/43/1
a/43/2

jacob cornelisz
jacob ellertsz
gerrit jansz
cornelis jansz
emme ghijsbertsz weduwe
cornelis joosten
jan tonisz
jan adriaansz
jan ellertsz
cornelis claasz
adriaan louwen
reijer ghijsbertsz
woueter pietersz
dionijs willemsz
jan jansz
tonis jacobsz
tonis claasz
dirk joesten
huijch ghijssen
ynge claas jansz
jacob jansz
nanne claasz
gerrit jacobsz
pau geerlofsz
cornelis tijsz
jan pietersz
jan ellertsz
borchgen pieter jansz
claas tijsz
aart claasz
cornelis jansz
jacob dirksz

a/43/2
a/43/2
a/43/2
a/43/2
a/43/2
a/43/2
a/43/2
a/43/2v
a/43/2v
a/43/2v
a/43/2v
a/43/2v
a/43/2v
a/43/2v
a/43/2v
a/43/2v
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3
a/43/3v
a/43/3v
a/43/3v
a/43/3v
a/43/3v

stolwijck onder belois
( fo 1v blanco)
stolwijk Dit zijn die mergentalen die die van coolwijk onder
beloeys an gebracht hebben ende in het quiert es bij schout
ende ghezworens daer en keijsserlicken mat. of te compt den
thienden penninck na vermelden d placcaet daer inne ghenomineert die huijsinge ende timmeragie.
(die schout) H 11m 2h om 39-3-5 en E 12m +hu+b+s om 10-0-0
E 19,5m +hu +b om 39-15-0
E 13m met woning om 27-5-0
E 8m met woning om 18-0-0
E 4m om 7-0-0
E 4m om 7-0-0
E 10m met hu +b+ s om 21-10-0
E 9m met hu +b om 20-5-0
E 13m met woning om 26-15-0
E 6m met hu+b om 16-0-0
E 6m om 10-10-0
E 5m om 8-15-0
E 16m met hu +b om 32-10-0
E 7m met hu +b +s om 16-15-0
E 14h om 4-1-1blank nu 1 penning
E 3m om 5-5-0
E 8m met huis om 18-0-0
E 7m om 12-5-0
E 14m met woning om 29-0-0
--- 7m om 12-5-0
E 13m met woning om 26-15-0
E 7m om 12-5-0
E 4,5m om 7-17-6
--- 2.5m om 3-7-6
E 3,5m met woning om 8-5-0
E 13m met woning om 27-5-0
E 3m om 5-5-0
E 13,5m met hu +b om 28-15-0
--- 9m 2,5h met hu om 21-9-7
E 4,5m om 8-3-3
E 4,5m met woning om 10-17-6
E 12m met woning om 25-10-0
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

cornelis hendriksz
cornelis jacobsz
jan mertsz
aart ellertsz
geerlof jansz
cornelis jansz
huijch dirksz
cornelis geerlofsz
claas pietersz
michiel jansz
nanne jacobsz
sijmon jansz
nanne cornelisz
tonis claasz
gijsbert claasz
louwerens jacobsz
dirk daemsz
pieter claasz
meus jansz
nanne woutersz
adriaan woutersz
merten jansz
floer ellersz
antonis dirksz
aart claasz
jan woutersz
ellert jansz
stijn ellertsz
jan pietersz
jan woutersz
nijs govertsz
wouter gerritsz
cornelis dirksz
jan gijssen
dirk ariensz
saerns joosten
jaap ariensz
pieter willemsz
dirk tijsz
joost dirksz

a/43/3v
a/43/3v
a/43/3v
a/43/3v
a/43/3v
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/4v
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5
a/43/5

E 8,5m met woning om 17-17-6
E 11m 1,5h met huisinge en b om 23-14-1 oortje
E 4m om 7-0-0
E 11,5m met hu om 25-15-0
E 4m om 7-0-0
E 9,5m om 16-15-0
E 11m met hu +b om 23-5-0
E 8,5m om 14-17-6
--- 13h om 3-16-3
E 9m met hu om 19-15-0
--- 21m met hu + b om 41-5-0
--- 10m om 17-10-0
--- 12m om 21-0-0
E 14m met hu + b om 28-0-0
E 16m met hu + b om 31-10-0
E 23m met hu +b om 44-15-0
E 3m om 5-15-0
E 4m om 5-15-0
E 11m min 1h met hu + b om 22-19-3
E 16m met hu + b om 32-0-0
E 13,5m om 23-12-6
--- 6m om 10-10-0
E 5m om 8-15-0
e 10m om 17-10-0
E 5,5m met hu + b om 13-12-10
E 10,5m met hu +b om 22-17-6
E 5m min 1,5h met hu +b om 11-16-1 oort
E 11,5m met hu +b om 25-15-0
E 6m om 10-10-0
E 8m 1h om 14-6-3
E 5,5m met hu +b om 14-5-0
E 19,5m 1,5h met hu + b om 38-11-1 oortje
--- 17m 2,5h met hu +b om 36-4-7
E 3m om 5-5-0
E 4m om 7-0-0
E 3,5m 2h om 6-14-3
--- 3,5m 2h om 6-14-3
E 3,5m 2h om 6-14-3
E 8m om 14-0-0
E 2m om 3-10-0
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ziras pietersz
dirk joosten
jan adriaansz
wouter gerritsz
willem ariensz
jan geerlofsz
gerrit pietersz
pieter govertsz
dionijs willemsz
neel jansz
cornelis jacobsz
pieter claasz

willem ariensz
gerrit pietersz
cornelis claasz
dirk tijsz
claas dirksz
hannemans dochters
saerns joosten
jaap dirksz
pieter willemsz
pieter damsz
simon geerlofsz
jan dirksz
nanne goossens
floor jacobsz
goossen willemsz
willem aartsz
neel jansz
cornelis jansz
dirk geerlofsz
emme willems
geerlof ariensz
dirk geerloffsz
jan jansz
jan ariensz
joris dirksz

a/43/5
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
a/43/5v
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v
b/43/6v

met mel vrericksdr (?) --- 2m om 3-10-0
die huerlanden
H 9m om 40-0-0
H 4,5m 1h om 18-0-0
H 4,5m om 26 schild (= 18-4-0)
H 5,5m om 15-0-0 en E 6m om 15-0-0
H 5,5m om 15-0-0
H 2,5m 1h om 6-0-0
H 5m om 18-7-6
en adriaan woutersz H 12m om 49-10-0
H 2,5m om 10-12-0
H 13h om 8-10-0
H 1.5m om 7-0-0
dit is mede eigenland gelegen op t oosteinde van beijersen
onder beloijs
E 22,5m met hu om 28-6-1 oortje
--- 16,5m met woning om 21-11-1 oortje
E 3m om 3-7-6
--- 5m 1,5h om 5-18-1
E 10m met hu om 14-5-0
E 8,5m met hu om 12-11-1 oort
E 8,5m met hu om 12-1-1 oort
--- 1,5m om 1-13-1 blank
--- 12,5m met hu om 18-1-1 oort
E 5,5m om 6-3-1 blank
E 10m om 11-5-0
E 7m om 7-17-6
E 15m met hu om 20-17-10
E 7m om 7-17-6
--- 9m 2h met hu + b om 13-10-0
e 7m met hu + b om 10-7-6
E 3m om 3-7-6
E 5,5m om 6-3-1 blank
E 4,5m om 5-1-1 oort
--- 5,5m om 6-3-1 blank
E 15m met hu + b om 19-7-6
E 20m met hu + b om 26-10-0
E 10m met hu + b om 14-5-0
E 11m met hu + b om 16-7-6
E 6m om 6-15-0
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

pieter tijsz
jacob nannesz
daem tijsz weduwe
haasje nannendr

c/43/7
c/43/7
c/43/7
c/43/7
c/43/7
-/43/7

-/43/7

pieter govertsz

-/43/7v
-/43/7v

nanne woutersz

-/43/7v
-/43/7v
-/43/7v
-/43/8

die huijsen up t dorp sonder lant
huis om 9-0-0
huis om 4-0-0
huis om 3-0-0
huis om 4-0-0
gemeen land of dorp van stolk geeft aan losrenten vuijt t
jaers te weten boulois 9-0-0 ende aan lijfrente ook t quartier van boulois 18-0-0
aldus getaxeerd door cornelis jacobsz en michiel jansz
(gezworenen in stolwijk onder blois midts goessen willemsz
en willem pietersz (gezworenen in beijers). Dit ter orkonde
hebben wij ons gewoonlijk handmerk hier onder gestelt.
PS: staan 3 merken zonder nadere aanduiding.
Beloopt in margentalen van st en beijerse t samen onder blois
927m 2,5h. En de 10de penn.mitsgaders die huizen 188-9-7 holl
E 7,5m om 13-2-6- wat verzwegen was
achtervolgende zeker 2de placcaat van recolimente onlangs gepubliceerd in septembri en mede te willen geinstrueert sinde
van jan dirksz heren ontvanger particulier met andere bevelen
die de zelve om van gedaan heeft van K Mt. wegen. Zo hebben
wij jacob cornelisz schout, cornelis jacobsz, jan ellertsz
heemraen in st onder blois ende willem pietesz ende goessen
willemsz gezworenen in beijerse vergadert geweest om te volcomen die voorscr. bevelen, zo hebben doorgezien die voorscr.
eerste kohier ende bevonden t zelve wel en deugdelijk gedaan
te zijn, zo dat hier niet inne verzwegen en is behalve 2 hond
die hier achter aangevuld zijn, t welk misrekend was ende
percisteren bij dezen, hopende daarmede te verantwoorden.
In kennisse zo hebben wij schout en heemraden en gezworenen
dit met ons dagelijks hand of merk ondertekend.
E 2h om 0-11-11
volgen 5 merken zonder nadere aanduiding
13-14-3 hollands
komt de 10e penn totaal 189-16-1 blank. PS: fo 8v is blanco
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Stolwijk, 10e penning 1553
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

-/53B/1

michiel jansz
nanne jacobsz
stijn ellerts
lauweris jacobsz
tonis claasz
claas ghijsbertsz
claas ghijsbertsz
pieter claasz
meus jansz
symon jansz
nanne woutersz
aart claasz
jan woutersz
merten jansz
jacob louwisz
wouter gerritsz
ellert jansz
stijn ellertsz
jan govertsz
dionijs govertsz
quijrijn jacobsz
claas dirksz
quijrijn jacobsz
merrrichgin goverts
jan woutersz
tonis claasz
dirk joosten
arien bouwensz
claas ariensz
cornelis tijsz

-/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1
d/53B/1v
d/53B/1v
d/53B/1v
d/53B/1v
d/53B/1v
d/53B/1v
d/53B/1v
d/53B/1v
d/53B/2
d/53B/2
d/53B/2
d/53B/2
d/53B/2
d/53B/2
d/53B/2
d/53B/2
e/53B/3
e/53B/3
e/53B/3
e/53B/3
e/53B/3
e/53B/3
e/53B/3

Aldus sien die mergentalen van stolwijk onder beloijs overgeleyt ende getaxeerd van bartholomeus jansz, anthonis jacobsz,
jan ellertsz ende geerlof ariensz als gheeligeerde taxateurs
ende collecteurs nae weetende haars 5 sinnen. Voor hun handtekening resp. merken zie fo 8v
In de marge staat: Stolwijk onder Beloijs
S C H O E N O U W E N
E 9m om 15-15-0
E 20m om 35- 0-0
E 18m om 31-10-0
E 23m om 40- 5-8
E 12m om 21- 0-0
E 16m om 28- 0-0
E 3m om 5- 5-0
E 6m om 10-10-0
E 3m om 5- 5-0
E 8m om 14- 0-0
E 24m om 42- 0-0
E 8,5m om 14-18-0
E 10,5m om 18-7-6
E 6m om 10-10-0
E 10m om 17-10-0
E 2,5m om 4- 7-6
E 9,5m 1,5h om 17-0-3 groot
E 3,5m 1,5h om 5-14-0
E 6m om 10-10-0
E 11m 11h om 19-10-7
E 13,5m om 28-10-0
E 19m 2h om 33-15-0
H 4,5m van de reguliers in de Hem om 18-4-0
H 5m van de begijnen te schoonhoven om 18-4-0. Fo 2v blanco
die taxatie ende mergentalen van die zuidzijde van boverkerck
E 5,5m 2h om 9-6-6
E 12m om 21- 0-0
E 7m om 12- 5-0
E 16m om 28- 0-0
E 2m om 3-10-0
E 19,5m om 34-0-5 groot

6
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

huijch gijsz
arien claasz
nanne claasz
arien jansz
dirk tijsz
huijch dirksz
cornelis tijsz
hendrik pauwen
nanne woutersz
cornelis claasz
bartholomeus jansz
jan pietersz
claas tijsz
jan ellertsz
aart claasz
cornelis jansz
cornelis hendriksz
tonis jacobsz
aart ellertsz
jacob dirksz
aart ellertsz
claas cornelis jansz
aart bouwensz
huijch dirksz
cornelis geerlofsz
jacob nanningsz
claas pietersz
dirk joosten
ghijsbert claasz
agnies jacob cornelisz
jan maartensz
jan jan maatsz
arien sijmonsz
jacob ellertsz
cornelis jansz
emme gijsgis
cornelis joosten
jan thonisz

e/53B/3
e/53B/3
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/3v
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
e/53B/4v
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5
f/53B/5

E 14m om 24-10-0
E 7m om 12- 5-0
E 7m om 12- 5-0
E 4,5m om 7-17-6
E 4,5m om 7-17-6
E 4,5m om 7-17-6
E 4,5m om 7-17-6
E 2,5m om 4- 7-6
E 4,5m om 7-17-6
E 2,5m om 4- 7-6
E 9m om 15-15-0
E 9m om 15-15-0
E 11,5m om 20-5-0
E 7m om 12- 5-0
E 7m om 12- 5-0
E 4,5m om 7-17-6
E 8,5m om 14-7-6
E 12m om 21- 0-0
E 7m min 1h om 12-5-0
E 10m om 17-10-0
hofstede 9m om 15-15-0
E 9,5m om 16-10-5 groot
E 7m om 12- 5-0
E 6,5m om 11-7-6
E 9m om 15-15-0
E 5m om 8-15-0
E 13h om 3-16- min 1 penn.
dit is het huurland op de zelfde zijde
H 7m van willem ockersz (te dordt) om 46-0-0
H 1,5m van dirk hermensz (ter gou) om 10-0-0
taxatie ende mergentalen van die noordzijde van boverkerk
E 6m om 10-10-0
E 5m om 8-15-0
E 14m om 24-10-0
E 6m om 10-10-0
E 12m om 21- 0-0
E 8m om 14- 0-0
E 4m om 7- 0-0
E 4m om 7- 0-0
E 11m om 19- 5-0
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231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

cornelis geerlofsz
tonis jacobsz
jan ariensz
jan ellertsz
cornelis claasz
claas jansz
reijer ghijsbertsz
tonis claasz
wouter pietersz
jan jansz
dionijs willemsz
cornelis gerritsz
dirk tijsz
joost dirksz
jacob pietersz
cornelis dirksz
claas ariensz
pieter tijsz
pieter willemsz
jacob ariensz
sandries joostensz
andries andriesz
jan ariensz
willem ariensz
gerrit pietersz
cornelis claasz
dirk tijsz
claas dirksz
hannemans dochters
saerrns joostensz
pieter willemsz
pieter danisz
simon geerlofsz
jan dirksz
nanne goessensz
floor jacobsz
jan jansz
cornelis jansz
cornelis jansz

f/53B/5
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/5v
f/53B/6
f/53B/6
f/53B/6
f/53B/6
f/53B/6
f/53B/6
f/53B/6
f/53B/6
f/53B/6v
f/53B/6v
f/53B/6v
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7
g/53B/7v
g/53B/7v
g/53B/7v
g/53B/7v
g/53B/7v
g/53B/7v
g/53B/7v
g/53B/7v

E 2m om 3-10-0
E 3m om 5- 5-0
E 9m om 15-15-0
E 14m om 24-10-0
E 9m om 15-15-0
E 3m om 5- 5-0
E 5m om 8-15-0
E 4m om 7- 0-0
E 8m om 14- 0-0
E 3m 2h om 5-17- min 1 duit
E 9m om 15-15-0
E 9m 0m 15-15-0
E 8m om 14- 0-0
E 2m om 3-10-0
E 11m om 1-15-0
E 1m om 1-15-0
weeskind met moeder E 3m om 5-5-0
E 3m om 5- 5-0
E 3,5m 2h om 6-14-5
E 3,5m 2h om 6-14-5
E 3,5m 2h om 6-14-5
E 4m om 7- 0-0
H 4,5m 1h van de clasybroeders ter Gou om 20-5-0
die taxatie van die mergentalen in beijerse oner beloijs
E 22,5m om 29-10-7
E 16,5m om 21-13-1
E 3m om 3-17-6-1 oortje
E 5m 1,5h om 6-17-7
E 10m om 13- 3-0
E 8,5m om 11-3-1
E 8,5m om 11-3-1
E 12,5m om 16-8-1
E 9m om 11-16-1 oortje
E 10m om 13- 5 groot
E 7m om 9-7(?)-0
E 15m om 19-10-7,5 groot
E 7m om 9- 0- 7,5 groot
E 3m min 1h om 3.14-7
E 3m om 3-18-1 oortje
E 5,5m om 7-3-3

8
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
205
206
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

emme willems
geerlof ariensz
dirk geerlofsz
jan jansz
jacob ariensz
joris dirksz
willem goessensz
willem aartsz kinderen
aal jan geerlofsz
willem ariensz
arien woutersz
jan willemsz

g/53B/8
g/53B/8
g/53B/8
g/53B/8
g/53B/8
g/53B/8
g/53B/8
g/53B/8
g/53B/8v
g/53B/8v
g/53B/8v
g/53B/8v
g/53B/8v
-/53B/8v

R 5,5m om 7-4-3
E 15m om 19-110-7,5 groot
E 20m om 26- 5-0
E 10m om 13- 8-6
E 11m om 14- 8-1 blank
E 6m om 7-17-6
E 9m 2h om 12-5- min 1 duit
E 7m om 9- 0-7,5 groot
dit is huurland in beijerse onder beloijs
H 6m van de baljuw van rijnland (won. leiden) om 36-0-0
H 9m van vern. baljuw om 41-0-0
H 1,5m 2h van frans gerritsz (ter gouw) om 13-0-0
H 1m 1h van frans gerritsz Iter gou) om 5-0-0
ik jan gerrit hey daamsz doe cond en certificeren bij dezen
dat ik tot verzoek van mijn heren de burgemeesters van gouda,
bij den anderen gesommerd heb alle de partijen van "pertien"
verklaard in deze kohier groot 8 bladeren beschreven papiers
ende over gebracht bij den regeerders van de dorpe van stolwijk onder beloijs voor den 10de penn. van alle den inkomende
ende uitgaande goeden des zelfs dorps en dat ik al het zelve
tot eenre somme bevonden te bedragen 169 lb 4 sch 7,5 penn.
van 40 groten vlaams t pond ende niet meer naar mijn beste
wetenschap sonder fraude. Des t oorkonde heb ik mijn gewoonlijk handschrift hier onder gezet op den 13-10-(15)55 (wg)-/53B/9
dat eigen land 905m 4(?)h, dat huurland 40m 4h. somma 946m 2h
-/53B/9v fo 9v en 10 zin blanco
-/53B/10v stolwijk onder Belois
-/53B/11 de tekst is sterk verbleekt, omvat vermoedelijk de mededeling
dat ene thonis jacobsz op 3-7-... dit heeft overgeleverd of
over gebracht.
-/53B/11 in dit zijn alzulken lijf- en losrenten als t gemeenland van
stolwijk schuldig is, welke renten die gezworenen en gedeputeerden van stolwijk voorscr. alzo wel van beneden als van
boven die taxateurs van den 10de penn. onder belois aangebracht hebben.
-/53B/11 t gemene land voorscr. is schuldig aan heer franss ter goude
7 lb groot vlaams aan lijfrenten
-/53B/11 t gemeen land voorscr. is schuldig aan heer aart pijn (te
schoonhoven) 2 lb groot vlaams aan lijfrenten (doorgestreept)
-/53B/11 t gemeen land is als losrente schuldig aan arien baerntsz
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311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

(te schoonhoven) 9 kgl.
facit 63-0-0 waarvan de co. mt. van competeerd de 10de penn.
somma 51 lb, komt daarvan de 10de penn. 5 lb 2 stv.
aldus ondertekend bij mij cornelis laurensz secr. te stolwijk
ter begeerte van de gezworens ende gedeputeerde van stolwijk
op den 29-6-1558 (wg)
PS: fo 11v is blanco
-/53B/12 dit zijn alzulke lijf- en losrenten als die kerk van stolwijk
schuldig is, welke renten die kerkmeesters alzo wel van
beneen als van boven die taxateurs van de 10de penn. onder
beloijs aangebracht hebben
-/53B/12 de vern. kerk is schuldig aan lijfrenten een van mr. goverden
kinderen ( te schoonhoven) 2 pond groot ( is doorgestreept)
-/53B/12 de kerk is schuldig aan lijfrente claar jan geerlofsz weduwe
(te gouda) 2 pond groot vlaams ( is door gestreept)
-/53B/12 de kerk is schuldig mr. govert vern. wijfszusterkind 2 lb
groot vlaams an lijfrente ( is doorgestreept)
-/53B/12 de kerk is schuldig an lijfrente mr. willem conytien weduwe
2 lb groot vlaams (is doorgestreept)
-/53B/12 de kerk is schuldig aan losrenten 42 schild (a 14 stv/schild)
toekomende mr. govert (te schoonhoven).
-/53B/12 facit 72-8-0 waarvan de Co Mat. komt de 10de penning
-/53B/12 aldus ondertekend bij mij cornelis laurensz secr. tot stolwyk
ter begeerte v/d kerkmeesters ald. p[ 29-6-1558 (wg)
-/53B/12v blanco
-/53B/13 los half blad, eenzijdig beschreven: ik jan ariensz (schout
te stolwijjk) ken en "lijve" hiermede, dat ik jaarlijks
schuldig ben van het schoutambt van stolwijk 16 kgl. Ter
orkonde hiervan heb ik dit ondertekend op 29-6-1558 (wg)
-/53B/13 somma 16 lb, komt daarvan t derdendeel. De 10de penn.= 0-10-8
-/53B/11
-/53B/11
-/53B/11
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Stolwijk, 10e penning 1556
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

-/56B/0
-/56B/0v

cornelis geerlofsz
nanne jacobsz
stijn ellertsz
lauweris jacobsz
tonis claasz
claas gijsbertsz
pieter claasz
mees jansz
sijmon jansz weduwe
nanne woutersz
aart claasz
jan woutersz
maarten jansz
jacob louwisz
ellert jansz
jan ellertsz
pieter jansz
dionijs govertsz
quirijn jacobsz
jan gijssensland
claas dirksz
quijrijn jacobsz
merrichgen goverts
jan woutersz
tonis claasz
dirk joosten
arien bouwensz
claas ariensz

h/56B/1
h/56B/1
h/56B/1
h/56B/1
h/56B/1
h/56B/1
h/56B/1v
h/56B/1v
h/56B/1v
h/56B/1v
h/56B/1v
h/56B/2
h/56B/2
h/56B/2
h/56B/2
h/56B/2
h/56B/2
h/56B/2v
h/56B/2v
h/56B/2v
h/56B/2v
h/56B/2v
j/56B/3
j/56B/3
j/56B/3
k/56B/3v
k/56B/3v
k/56B/3v
k/56B/3v
k/56B/3v
k/56B/3v

stolwijk onder beloijs 1557
overlegt door cornelis geerlofsz, huijch dirksz, cornelis
claasz, jan ellertsz en gerrit pietersz als taxateurs en
collecteurs in stolwijk onder beloijs, de mergentalen met de
huizen op t land staande, het zelfde dat land hierna beschreven jaarlijks vrij geld te huur waardich zijnde en te huis
gebracht mocht hebben na onze wetenschap in t jaar 1557.
die taxatie van het eigen land in schoennouwen
9m met huis om 36-0-0
20m met huis om 80-0-0
18m met huis om 72-0-0
23m met huis om 92-0-0
12m met huis om 48-0-0
19m met huis om 76-0-0
6m met huis om 24-0-0
3m met huis om 12-0-0
8m met huis om 32-0-0
24m met huis om 96-0-0
8,5m met huis om 34-0-0
13m met huis om 52-0-0
6m met huis om 24-0-0
10m met huis om 40-0-0
4m met huis om 16-0-0
1m ------- om 4-0-0
6m met huis om 24-0-0
11m 1h met huis om 44-13-1 oortje
13,5m --- om 54-0-0
6m --- om 24-0-0
19m 2h met huis om 57-6-6
dit is het huurland in schonouwen
H 4,5m v/d reguliers i/d Hem om 18-4-0
H 5m v/d begijnen ( te schoonhoven) om 18-4-0
die taxatie van het eigenland op die zuidzijde van boverkerk
5m 2h met huis om 21-6-6
12m met huis om 48-0-0
7m met huis om 28-0-0
16m --- om 64-0-0
5,5m met huis om 22-0-0
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378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

huijch gijsz
arien claasz
nanne claasz
arien jansz
dirk tijsz
hendrik pauwensz
nanne woutersz
cornelis claasz
cornelis tijsz
mees jansz
tonis jacobsz
cornelis tijsz ridder
claas tijsz
jan ellertsz
aart claasz
cornelis jan pietersz
jacob heijnen
cornelis hendriksz
jacob dirksz
willem ariensz
aart ellertsz
willem tijsz
cornelis jansz kinderen
arien bouwensz
huijch dirksz
jacob nannesz
cornelis geerlofsz
lijsbeth claas pietersz
dirk joosten
jan ghijsbert claasz
jan jansz
dionijs willemsz
jan jan maertsz
aaltgen wouters
tonis claasz
reijer ghijsbertsz
claas jansz
cornelis claasz

k/56B/3v
k/56B/4
k/56B/4
k/56B/4
k/56B/4
k/56B/4
k/56B/4
k/56B/4v
k/56B/4v
k/56B/4v
k/56B/4v
k/56B/4v
k/56B/4v
k/56B/5
k/56B/5
k/56B/5
k/56B/5
k/56B/5
k/56B/5v
k/56B/5v
k/56B/5v
k/56B/5v
k/56B/5v
k/56B/6
k/56B/6
k/56B/6
k/56B/6
k/56B/6
l/56B/6v
l/56B/6v
l/56B/6v
m/56B/7
m/56B/7
m/56B/7
m/56B/7
m/56B/7
m/56B/7
m/56B/7v
m/56B/7v
m/56B/7v

14m met huis om 56-0-0
7m met huis om 28-0-0
7m met huis om 28-0-0
4,5m --- om 18-0-0
4,5m --- om 18-0-0
2,5m met huis om 10-0-0
4,5m --- om 18-0-0
2,5m met huis om 10-0-0
3,5m met huis om 14-0-0
13m met huis om 52-0-0
6m met huis om 24-0-0
26,5m met huis om 106-0-0
2,5m 2h met huis om 11-6-6
10m min 1h --- om 39-6-6-1 oortje
2,5m met huis om 10-0-0
4,5m met huis om 18-0-0
hofstede is 12m met huis om 48-0-0
8,5m met huis om 34-0-0
10m met huis om 40-0-0
4m met huis om 16-0-0
11,5m 1h met huis om 46-13-1 oortje
4,5h --- om 3-0-0
9,5m met huis om 38-0-0
7m --- om 28-0-0
11m met huis om 44-0-0
5m 1,5h met huis om 21-0-0
9m --- om 36-0-0
2m 1h --- om 8-13-1 oortje
dit is huurland op die zuidzijde van boverkerk
h 7m van willem ockersz ( won. dordt) om 35-0-0
H 7h van dirk harmensz (te gouda) om 7-0-0
die taxatie van t eigenland op die noordzijde van bovenkerk
4m 2h met huis om 17-6-6
9m met huis om 36-0-0
17m met huis om 68-0-0
8m met huis om 32-0-0
4m om 16-0-0
5m met huis om 20-0-0
3m met huis om 12-0-0
9m met huis om 36-0-0
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418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

jan ellertsz
jan ariensz
tonis jacobsz
cornelis geerlofsz
jan tonisz
cornelis joosten
emme gijsgis
cornelis jansz
jacob ellertsz
arien sijmonsz
maarten jansz
agnies jacob cornelisz
cornelis gerritsz
cornelis timmerman
willem dirksz
joost dirksz
dirk tijsz
maarten louwisz
pieter tijsz
jan pietersz
jacob ariensz
sandries joosten
andries andriesz
jan ariensz

willem ariensz
gerrit pietersz
cornelis claasz
dirk tijsz
claas dirksz
hanneman's dochter
sawrus joosten
pieter willemsz
pieter danisz
sijmon geerlofsz
jan dirksz
nanne goessensz
floir jacobsz

m/56B/7v
m/56B/7v
m/56B/8
m/56B/8
m/56B/8
m/56B/8
m/56B/8
m/56B/8v
m/56B/8v
m/56B/8v
m/56B/8v
m/56B/8v
m/56B/9
m/56B/9
m/56B/9
m/56B/9
m/56B/9
m/56B/9v
m/56B/9v
m/56B/9v
m/56B/9v
m/56B/9v
m/56B/10
-/56B/10
-/56B/10
-/56B/10
n/56B/10v
n/56B/10v
n/56B/10v
n/56B/10v
n/56B/10v
n/56B/10v
n/56B/11
n/56B/11
n/56B/11
n/56B/11
n/56B/11
n/56B/11v
n/56B/11v
n/56B/11v

14m met huis om 56-0-0
9m met huis om 36-0-0
3m om 12-0-0
2m om 8-0-0
9,5m met huis om 38-0-0
4,5 (m) 1h met huis om 18-13-1 oortje
3m 2h met huis om 13-6-6
8m met huis om 32-0-0
kinderen, 12m met huis om 48-0-0
6,5m met huis om 26-0-0
2m met huis om 8-0-0
weduwe, 6m om 24-0-0
9m om 36-0-0
1m om 4-0-0
1m om 4-0-0
2m om 8-0-0
8m om 32-0-0
3m om 12-0-0
3m om 12-0-0
3,5m 2h met huis om 15-6-6
3,5m 2h om 15-6-6
3,5m 2h om 15-6-6
4m om 16-0-0
dit is het huurland op die noordzijde van bovenkerk
H 4,5m 1h van clasebroeders (te gouda) om 18-0-0
facit 190m. Deze "stock" beloopt aan gelden 745-5-6-1 oortje
die taxatie van het eigenland in beijersom onder beloijs
22,5m met huis om 84-7-6
16,5m met huis om 61-17-6
3m met huis om 11-5-0
5m 1,5h om 19-18-1 oortje
10m met huis om 37-10-0
8,5m met huis om 31-17-6
8,5m met huis om 31-17-6
12,5m met huis om 46-17-6
9m met huis om 33-15-0
10m met huis om 37-10-0
7m om 26-5-0
15m met huis om 56-5-0
7m om 26-5-0
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458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

jan jansz
cornelis jansz
cornelis jansz
emme willemsz
geerlof ariensz
dirk geerlofsz
jan jansz
jacob ariensz
claas dirksz
willem goessensz
willem aartsz kinderen
warrenair ariensz
aal jan geerlofsz weduwe
jan willemsz

n/56B/11v
n/56B/11v
n/56B/12
n/56B/12
n/56B/12
n/56B/12
n/56B/12
n/56B/12v
n/56B/12v
n/56B/12v
n/56B/12v
n/56B/12v
-/56B/13
-/56B/13
-/56B/13
-/56B/13
-/56B/13

3m om 11-5-0
3m om 11-5-0
5,5m om 20-12-6
5,5m met huis om 20-12-6
15m met huis om 56-5-0
20m met huis om 75-0-0
11m met huis om 41-5-0
11m met huis om 41-5-0
6m om 22-10-0
9m 2h met huis om 35-0-1 groot
7m met huis om 36-5-0
9m om 33-15-0
dit is het huurland in beijersen onder beloijs
H 6m van de erfgenamen van de baljuw van rijnland om 24-0-0
H 3m van de erfgenamen van frans gerritsz om 18-0-0
facit 250m. beijerssom beloept an gelde 941-15-1 blank.
somma summarie in als 950m en aan gelde 3734-19-0, waarvan
de Co Mat. competeerd de 10de penn.
-/56B/13v somma dat de Co Mat hiervan compt 373-19-0
-/56B/13v Aldus overgeleijt ende getaxeert bij de 5 collecteurs van st
onder beloijs bij wetende haars 5 sinnen ende aldus ondertekend ter begeerte van die taxeerders voorscr. bij mr. cornelis laurensz secretaris tot stolwijk op de 23-9-558 (wg)
-/56B/14 op de folio 14 t/m 15v zijn enkele losse getallen.
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Stolwijk, 10e penning 1553
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

jan ariensz
pieter claasz
cornelis cornelisz
cornelis joesten
arien symonsz
jan ghijsbertsz
aart ellertsz

-/53Z/1
-/53Z/1
-/53Z/1
-/53Z/1
-/53Z/1
-/53Z/1
-/53Z/1
-/53Z/1
-/53Z/1
o/53Z/1v

dirk ijsbrantsz
jan maartsz
jan geerlofsz
jan dirksz
aal jan aalbertsz
geerlof jansz
cornelis geerlofsz
cornelis gerritsz
cornelis cornelisz
gerrit jacobsz
maarten jansz
andries andriesz
tonis jacobsz
agnus jacob cornelisz
cornelis claasz

o/53Z/1v
o/53Z/1v
o/53Z/1v
o/53Z/1v
o/53Z/1v
o/53Z/1v
o/53Z/1v
o/53Z/2
o/53Z/2
o/53Z/2
o/53Z/2
o/53Z/2
o/53Z/2
o/53Z/2
o/53Z/2v

claas ariensz
wouter claasz
andries geerlofsz
adriaan dirksz
pieter tyssz
jan dirksz
jan woutersz
gerrit cornelisz
meus jacobsz
arien louwisz
cornelis aalbertsz

o/53Z/2v
o/53Z/2v
o/53Z/2v
o/53Z/2v
o/53Z/2v
o/53Z/2v
o/53Z/3
o/53Z/3
o/53Z/3
o/53Z/3
o/53Z/3

die quohier van stolwijk over zuid holland
dit is het huurland van de pastoor tot stolwijk
de schout H v/d pastoor 1,5m 1h om 12-0-0
H v/d pastoor 1,5m 1h om 12-10-0
H v/d pastoor 2m 2 (h) om 11-10-0
H v/d pastoor 1m om 7-10-0
H v/d pastoor 1m om 7-0-0
H v/d pastoor 2,5m om 17-15-0
H v/d pastoor 1,5m om 9-15-0
die grootheid ende taxatie van die mergentalen op die zuidzijde van benedenkerk
E 5m (w) om 12-10-0
E 7m (w) om 17-10-0 en E 4m (ho) om 6-0-0
E 3,5m a 2-0-0 facit 7-0-0
E 1,5m a 2-0-0 facit 3-0-0
E 4m w om 10-0-0 en E 5m ho om 7-10-0
E 7m (w) om 17-10-0
E 3m w om 7-10-0 en E 4m ho om 6-0-0
E 5m w om 12-10-0 en E 8m ho om 12-0-0
E 2,5m w om 6-5-0 en E 2m 1,5h ho om 3-7-6
E 3,5m w om 8-15-0 en e 3,5m 1h ho om 5-10-0
E 1m 1h ho om 1-15-0
E 3,5m w om 8-15-0 en E 3,5m 1/3h ho om 5-6-8
E 1,5m ho om 2-5-0
E 1m 3/4h ho om 1-13-6-1 oortje
E 2,5m w om 6-5-0, E 4,5m 2h ho om 7-5-0 en H 1m v/d kerk en
ligt in cornelis claasz hofstede om 4-10-0
E 2,5m 1h ho om 4-0-0
E 3,5m w om 8-15-0 en E 5,5m ho om 8-5-0
E 2,5m w om 6-5-0 en E 4,5m ho om 6-15-0
E 1m w om 2-10-0 en E 6m ho om 9-0-0
E 1m (w) om 2-10-0
E 2m 2h --- om 4-6-9
e 4m w om 10-0-0 en E 3,5m 1h ho om 5-10-0
E 5m w om 12-10-0 en E 7m ho om 10-10-0
E 3,5m 1h w om 1-11 en E 4,5m 1h ho om 6-10-0
E 6m w om 15-0-0 en E 10m ho om 15-0-0
E 6m w om 15-0-0 en E 8m ho om 12-0-0
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520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

jan cornelisz
andries ariensz
geerlof ariensz
jan woutersz
jan jacobsz
jacob jansz
claas pauwensz
gerrit jansz

o/53Z/3
o/53Z/3
o/53Z/3v
o/53Z/3v
o/53Z/3v
o/53Z/3v
o/53Z/3v
o/53Z/3v
o/53Z/3v
p/53Z/4

merrichgen dirk jansz weduwe
pieter willemsz
dirk dirksz treest
dirk geerlofsz
cornelis dirksz
matheus cornelisz
tonis jansz
pau geerlofsz
geerlof ariensz
isbra...(open gelaten) ellertsz
leenert ellertsz
dirk dirksz
arien jacobsz
jan cornelisz
pieter geerlofsz
cornelis jannsz
cornelis jan pietersz

p/53Z/4
p/53Z/4
p/53Z/4
p/53Z/4
p/53Z/4
p/53Z/4
p/53Z/4
p/53Z/4
p/53Z/4v
p/53Z/4v
p/53Z/4v
p/53Z/4v
p/53Z/4v
p/53Z/4v
p/53Z/4v
p/53Z/4v
p/53Z/4v
-/53Z/-

dirk ijsbrantsz
claas ariensz
cornelis willemsz

p/53Z/5
p/53Z/5
p/53Z/5

E 1,5m w om 3-15-0 en E 2m ho om 3-0-0
E 1,5m w om 3-15-0 en E 2m ho om 3-0-0
E 2m 2h --- pm 3-10-0
E 2m w om 5-0-0 en E 4m 1,25h --- om 6-6-8
e 2,5m w om 6-5-0 en E 2,5m 2 2/3h ho om 4-8-4
E 1m 1h w om 2-8-4 en E 1m 1h ho om 1-15-0
E 2m 2h w om 5-16-8
E 1/2m w om 1-5-0 en E 1,5m 2h ho om 2-15-0
dit blok beloopt 211m met t pastoorsland. Facit 473-0-7 groot
die taxatie en grootheid van die mergentalen benederhoel in
stolwijk onder zuid holland anexerende an berkenwoude.
E 9m om 13-10-0
E 3,5m om 4-7-6
E 7m 1,25h om 9-0-1 oortje
E 6m 2,5h om 6-8-4
E 5m 1/2h om 6-7-1
E 11m 3/4h om 16-13-9
E 7m 1,5h om 10-17-6
E 7,5m 2 om 11-15-0
E 12,5m om 18-15-0
E 5m 1,5h om 7-17-6
E 4,5m om 5-12-6
E 2,5m 1,5h om 3-17-0
E 2m om 3-0-0
E 5m 1,5h om 5-5-0
E 1m 1h om 1-3-4
E 1/2m om 0-12-6
E 2m 2h om 2-18-4
los 1/2 blad:schout ende gerechte van den dorpe ende ambachte
van de ketel attestere ende verclare midtsdesen als dat arij
jansz van ketelbregge vader van dirck arijensz geconsenteert
heeft dat de huijwelijcxse gebede aangeteijckent soude werden
met grietgen arijens jongedochter vuijt poortegael sullen
derhalve daer aengeteijckent mogen werden. Actum ter secretarie desen 4-5-1612. in absentie van de secretaris als clerc
(tek.) sebastiaan antonisz pesser.
NB: dit stuk is nu bij de hanschriften verzameling opgeborgen
E 1m 3/4h om 1-8-5
E 1,5m om 1-18-0
E 13,5m om 20-5-0
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560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

ijsbrant jacobsz
maarten jansz
cornelis cornelisz
jan cornelisz
claas pauwen
dirk dirksz
vincent cornelisz
dirk jansz
jacob ariensz
tonis dirksz
sijmon lourisz
jacob ellertsz
arien meertsz
cornelis joesten
arien airtsz
pouwels tonisz
tonis goessensz
tonis dirksz
cornelis ellertsz
ijsbrant daemsz
jacob woutersz
sijmon jansz
jan woutersz
cornelis claasz
arien pauwen
dirk dirksz
maarten ijsbrantsz
dirk dirksz
dirk pauwen
cornelis claas cornelisz
arien claasz
jan tonisz
jan ariensz
aart ellertsz
tonis cornelisz
cornelis sijmonsz

p/53Z/5
p/53Z/5
p/53Z/5
p/53Z/5
p/53Z/5
p/53Z/5v
p/53Z/5v
p/53Z/5v
p/53Z/5v
p/53Z/5v
p/53Z/5v
p/53Z/5v
p/53Z/5v
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6
p/53Z/6v
p/53Z/6v
p/53Z/6v
p/53Z/6v
p/53Z/6v
p/53Z/6v
p/53Z/6v
p/53Z/6v
p/53Z/7
p/53Z/7
p/53Z/7
p/53Z/7
p/53Z/7
p/53Z/7
p/53Z/7
q/53Z/7

sijmon jansz

q/53Z/7v

E 4m 1,25h om 6-6-1 oortje
E 1,5m 1,5h om 2-9-0
E 3,5m om 5-5-0
H 5m van agnies bouwens (won. oudewater) om 15-0-0
E 5,5m 2,5h om 8-17-6
e 8m 1,5h om 9-11-0
E 1,5m 3/4h om 2-8,5-1 oortje
E 7,5m 1,5h om 10-17-0
E 3,5m om 4-18-0
E 2m om 2-16-0
E 16m 2h om 24-10-0
E 7,5m 3/4h om 10-13-6
e 2,5m 1,5h om 2-17-6-1 oortje
E 1,5m om 1-17-6
E 22,5m 1,5h om 2-17-6-1 oortje
E 3m 1h om 4-8-8
E 2m 1/2h om 2-18-4
E 1,5h om 0-7-0
E 2m 2h om 3-5-4
E 6m 1,25h om 7-15-2
E 1,5m 1,5h om 2-12-6
E 1,5m 1/2h om 2-7-6
E 2,5m om 3-2-6
E 1m 1,5h om 1-17-6
E 6,5m 1h om 9-6-3
H 5 1/8h van aart bouwensz (te schoonhoven) om 7-0-0
H 1/2m van aert bouwensz om 3-18-0
H 1,5m van cornelis willemsz (won. lekkerkerk) om 6-7-0
E 4,5m om 6-6-0
E 2,5m om 3-5-0
E 1,5m 1/2h om 2-7-5
E 4m om 5-0-0
E 7m om 8-15-0
E 1m om 1-10-0
E 1,5h om 0-7-6
-- 6,5m 1h om 10-0-0
3de somme 357-10-10-obit
die grootheid en taxatie van de mergentalen in coolwijk onder
zuid-holland
E 3m ho om 6-0-0 en E 6m ho om 8-8-0
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600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

dirk jansz
daem dirksz
jan dirksz
claas dirksz
maarten jansz
ellert jansz
claas cornelisz
geerlof jansz
jan ghijsbertsz

q/53Z/7v
q/53Z/7v
q/53Z/7v
q/53Z/7v
q/53Z/7v
q/53Z/7v
q/53Z/8
q/53Z/8
q/53Z/8

tonis cornelisz
meus jansz
cornelis dirksz
cornelis geerloffsz
geerlof cornelisz
louweris jacobsz
jan dirk geerlofsz
jacob jansz
cornelis aalbertsz
cornelis jansz
jan cornelisz
tonis jacobsz
jacob wiggersz
claas ghijsbertsz
jan woutersz
dirk ijsbrantsz
joost dirksz
tonis pietersz
aart claasz
tonis jansz

q/53Z/8
q/53Z/8
q/53Z/8
q/53Z/8v
q/53Z/8v
q/53Z/8v
q/53Z/8v
q/53Z/8v
q/53Z/8v
q/53Z/8v
q/53Z/8v
q/53Z/9
q/53Z/9
q/53Z/9
q/53Z/9
q/53Z/9
q/53Z/9
q/53Z/9
q/53Z/9
q/53Z/9v
p/53Z/9v
r/53Z/9v

joost dirksz
jacob dirksz
nanne claasz
jacob ellertsz
willem ariensz
lijsgin louwen
aal jan geerlofsz

r/53Z/9v
r/53Z/9v
r/53Z/9v
r/53Z/9v
r/53Z/10
r/53Z/10
r/53Z/10

E 4m om 8-0-0
E 2m w om 4-0-0 en E 4m 1/2h om 4-18-0
E 3m 1,5h om 4-11-0
E 4m om 5-12-0
E 2m om 2-16-0
E 6m om 8-8-0
E 6m om 7-10-0
E 4,5m w om 9-0-0 en E 11m ho om 15-8-0
E 5m w om 10-0-0, E 9m 1,5h om 13-5-3 en H van arien bouwensz
(te schoonhoven) om 35-0-0
E 6m 2h om 8-17-4
E 1,5m 1,5h om 5-18-9
E 2,5m w om 5-0-0 en E 5m ho om 6-5-0
E 3m om 4-4-0
E 3m w om 6-0-0 en E 5m 1h ho om 7-4-8
E 6m om 7-10-0
E 2m w om 4-0-0 en E 3m ho om 3-15-0
E 3m om 4-4-0
E 1,5m om 2-2-0
E 1,5m om 2-2-0
E 2,5m 1/2h om 3-12-4
E 2m 2,5h om 3-0-3
E 1,5m om 1-17-6
E 1,5m om 1-17-6
E 1,5m 2h om 2-11-4
E 1m om 1-5-0
E 1m om 1-8-0
E 1m om 1-8-0
--- 1,5m 2h om 2-5-0
E 4m om 5-0-0
facit 142m beloopt aan geld 228-8-9
die grootheid en taxatie van de mergentalen van die westzijde
van die gouwe weg onder zuid holland
E 6,5m 2h om 10-5-0
E 2m om 3-0-0
E 1m om 1-10-0
E 3m 2h om 5-0-0
E 1m om 1-10-0
E 2m 2h om 3-10-0
H v/d baljuw v rijnland (won.leiden) 7,5m 2,5h om 54-8-6-obit
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640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

geerlof ariensz
jan jansz

r/53Z/10
r/53Z/10

nanne geerlofsz
willem reijersz
dirk tijsz
heyl pietersz
willem pietersz

pieter geerlofsz

r/53Z/10
r/53Z/10
r/53Z/10v
r/53Z/10v
r/53Z/10v
r/53Z/10v
s/53Z/11
s/53Z/11

arien jacobsz
jop floren
aquies jacob cornelisz
merrichgen ijsbrant willemsz
jacob nanningsz
cornelis cornelisz
maarten ijsbrantsz
maarrten ijsbrantsz
jan geerlofsz
arien bouwensz
corenelis jansz
ocker cornelisz
cornelis claasz
arien woutersz
willem ariensz
meus cornelisz
joost saernsz
cornelis claasz
merrichgen jaap hendriksz
ocker cornelisz
maarten jansz
cornelis cornelisz
arien dirksz
cornelis dirksz
cornelis cornelis dirksz
maarten eeuwoutsz
gerrit jansz
jacob woutersz

s/53Z/11
s/53Z/11
s/53Z/11
s/53Z/11
s/53Z/11v
s/53Z/11v
s/53Z/11v
s/53Z/11v
s/53Z/11v
s/53Z/11v
s/53Z/11v
s/53Z/12
s/53Z/12
s/53Z/12
s/53Z/12
s/53Z/12
s/53Z/12
s/53Z/12
s/53Z/12
s/53Z/12v
s/53Z/12v
s/53Z/12v
s/53Z/12v
s/53Z/12v
s/53Z/12v
s/53Z/12v
s/53Z/13
s/53Z/13

H v/d baljuw v rijnland 4,5m om 30-0-0
E 5m min 1h om 7-5-0 en H van frans gerritsz (te gouda) 3m
om 9-0-0
E 3m om 4-10-0
E 2m om 3-0-0
E 1m 1,5h om 1-18-0 + H v/d clasibroeders te gouda 5m om 19,E 5m om 7-10-0
E 2m om 3-0-0
dit blok beloopt 55m, somma summaris 160-2-0, somma 164-5-1
die grootheid en taxatie van die noordzijde van beneerkerk
E 2,5m w om 6-5-0, E 2m 2h ho om 3-10-0 en H van de weduuwe
van meister requijer brunt ( won Leiden) 3,5m om 26-5-0
E 3,5m w om 8-15-0 en E 3,5m ho om 5-5-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 7m om 59-10-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 1,5m 1,5h om 16-10-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 1,5m om 15-0-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 1m 1,5h om 9-0-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 1m 1h om 6-6-0
H 11,5m 1h van agnies bouwens (te oudewater om 70-0-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 4,5h om 4-0-0
E 3m w om 7-10-0 en E 7m ho om 10-10-0
E 3m w om 7-10-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5,25h om 8-10-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5h om 6-0-0
H van arien louwensz (te schoonhoven) 1m 1,25h om 6-10-0
E 2,5m w om 6-5-0 en 3,5m ho om 5-5-0
E 2,5m w om 6-5-0 en E 4m ho om 6-0-0
E 2m w om 5-0-0 en E 1m ho om 1-10-0
E 2,5m 2h om 4-5-0
E 3,5m w om 8-15-0 en E 4,5m ho om 6-15-0
e 2m 2h om 3-10-0
E 5m w om 10-0-0 en E 6m 2h ho om 9-10-0
E 3,5m w om 8-15-0 en E 5m (ho) om 7-10-0
E 2,5m w om 6-5-0 en E 2,5m (ho) om 3-15-0
E 8m w om 20-0-0 en E 11,5m 1h ho om 17-10-0
e 3,5m (ho) om 5-5-0
E 3m w om 7-10-0 en e 4m ho om 6-0-0
e 4m w om 10-0-0 en E 5m 2h ho om 8-0-0
E 2,5m w om 6-5-0 en E 2m 1h ho om 3-5-0
e 4m w om 10-0-0 en E 5m 2h ho om 8-0-0
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680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

dirk cornelisz
andries geerlofsz
jan brantsz
cornelis tijsz
arien geerlofsz
jan maartsz
ocker cornelisz
jacob woutersz
jacob dirksz
cornelis jansz
jan woutersz
cornelis cornelisz timmerman

cornelis saernsz
gerrit saernsz
geerlof dirksz
tonis aalbertsz
cornelis claasz
louweris cornelisz
cornelis cornelisz
willem willemsz
willem goessensz
nanne goessensz
jan dirksz an den dijck
dirk saernsz
pieter willemsz
dirk geerlofsz
sijmon geerlofsz
jan geerlofsz erven
gerrit pietersz
willem pietersz
aart danen weduwe
pieter danisz
geerte jacobsz
jacob ariensz
jacob cornelisz
lijsbeth lou(w?)...
pieter jacobsz

s/53Z/13
s/53Z/13
s/53Z/13
s/53Z/13
s/53Z/13
s/53Z/13
s/53Z/13
s/53Z/13v
s/53Z/13v
s/53Z/13v
s/53Z/13v
s/53Z/13v
s/53Z/13v
-/53Z/13v
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/14v
t/53Z/15
t/53Z/15
t/53Z/15

E 2m w om 5-0-0 en E 2m ho om 3-0-0
E 2,5m (ho) om 4-0-0
E 2,5m w om 6-5-0 en E 5m ho om 7-10-0
e 4m (ho) om 6-0-0
E 3m (ho) om 4-10-0
E 4,5m 1h (ho) om 7-0-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 1,5m 1h ho om 4-12-0
H van aart bouwensz 1,5m 2h om 11-0-0
E 3m (ho) om 4-10-0
E 3,5m (ho) om 5-5-0
E 4,5m 1h (ho) om 7-0-0
H van aart bouwensz (te schoonhoven) 1m 1,25h om 11-10-0
facit 208m, beloopt aan gelde 555-10-1 groot, somma 564-18-0
H land 82m 4h en E land 768m = 850m 4h
die taxatie ende merggentalen van beijersse
E 10m om 10-0-0
E 9m om 9-0-0
E 8,5m om 8-10-0
E 7,5m om 7-10-0
E 12m om 12-0-0
E 8m 1,5h om 8-5-0
E 2m om 2-0-0
E 4m om 4-0-0
E 4m om 4-0-0
E 4m om 4-0-0
E 4m om 4-0-0
E 3m om 3-0-0
E 4m om 4-0-0
E 2m om 2-0-0
E 6m om 6-0-0
E 2m om 2-0-0
E 3m om 3-0-0
E 3m om 3-0-0
E 10m om 10-0-0
E 2m 1,5h om 2-5-0
E 4m om 4-0-0
E 2m om 2-0-0
E 7,5m om 7-10-0
E 6,5m om 6-10-0 PS:v # 718-723 is deel v/d tekst verloren!
--- (w)eyland om 4-0-0
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722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
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744
745
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750
751
752
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754
755
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757
758
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cornelis jan(sz)
claas willemsz
tijs willemsz
cornelis claasz
jan geerlofsz erven

t/53Z/15
t/53Z/15
t/53Z/15
t/53Z/15
t/53Z/15
t/53Z/15
-/53Z/15v

E ... m om 11-0-0
E 9m om 9-0-0
E 16,5m om 16-10-0
E (1)m om 1-0-0
E 6m om 6-0-0
facit 175m, beloopt an gelde 175-0-0. 7de somma 176 lb.
nog zijn er 117m toebehorende t gemene land van stolwijk dat
uitgegraven en verdolven is en waar niemand profijt van heeft
de morgen getaxeerd voor 1-0-0.
-/53Z/15v staat nog wat tekst deels verloren zodat het zinsverband
niet te achterhalen viel.
-/53Z/15v alle welke percelen van alle die eigenlanden voorscr. wij
adriaen dirksz (merk), cornelis aelbertsz (tek), cornelis
sijmonsz (merk) ende mathijs willemsz (merk) alle collecteurs
ende taxateurs (?) van stolwijk onder zuid holland verklaren
bij eede dat E land voorscr. aldus getaxeerd te hebben. Ende
t huurland voorscr. bij eede ofte huurcedullen voor ons taxateurs voorscr. aangebracht is ende gezien hebben tot kennis
van desen hebben wij taxateurs voorscr. elk bijzonder onze
naam ofte merk hier beneden op spacie s briefs gesteld den
10-7-1554. Totale somme 2109-1-2-obit van 40 groot vlaams
-/53Z/op een los 1/2 blad (nu ondergebracht in de handschriften
verzameling) staat: memorij v/h land v haesgen lambrechts
fo 10 bruikt pieter spruijt
fo 22 bruikt cornelis pietersz vermaet a/d molewech
capitel 102 bruikt bastiaan jansz leijt a/d cateverlewech
capitel 105 bruikt vern. bastiaan jansz leyt daaran beneffens
capittel 103+ 104 leggen onder hoochvlyet ende worde gebruikt
bij jan cole en willem rokisz erfgenamen
capittel 87 wordt gebruikt bij huijch poel leyt in swaandijk
capittel 141 en 142 worden gebruikt bij cornelis loosje en
leijt in rhoon
-/53Z/16 de hier volgende tekst (t/m fo 27v) staat op een toegevoegde
katern welke begint met fo 1 ( oude nummering).
-/53Z/16 in mindering v/d 10de penn. is dit quohier vermeld (?) es
verantwoor(d) in relaas rekening van de 1ste 10de penning
fo 75v de 99 lb 7 stv 7 d
-/53Z/16 stolwijk onder zuid holland, nieuwe quoijer.
-/53Z/16 alzo die Staten met de aanbrenging van dit nieuwe kohier van
stolwijk onder zuid holland niet tevreden zijn geweest, maar
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-/53Z/16

ellert jansz
jacob wiggertsz
jan dirk geerlofsz
geerlof jansz
cornelis geerlofsz
jan cornelisz
jan ghijsbertsz
jan dirksz
claas ghijsbertsz
claas dirksz
sijmon jansz
jan woutersz
cornelis aalbertsz
cornelis jansz
jan dirksz
maarten jansz
tonis cornelisz
cornelis dirksz
jan ellertsz
jacob jansz
daam dirksz
louwers jacobsz
aart claasz
tonis jacobsz
geerlof cornelisz
claas cornelisz
merten euwoutsz
jacob woutersz
gerrit jansz
jan maartsz
cornelis cornelisz
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v/53Z/18

hebben die commissen ende gedeputeerden van de zelve Staten
henluiden gehoocht boven t gundt zij bij t eerste kohier up
gebracht hebben 426 lb 10 stv ende nog van huizen 26 lb.14stv
6d zo en zal op die kohier geen regardt genomen worden.
navolgende die probacie (=bewijs) en de totale som staande
fo 11 voorzijde comen die (voorn?) van stolwijk nog te
betalen 21-8-6.
stolwijk, die taxatie van dat eigen land liggende in coolwijk
6m ho om 12- 0-0
1,5m ho om 2-10-5
3m w om 9-0-0 en 2m ho om 4-0-0
5,5m w om 15-2-6 en 10m ho om 16-5-0
3m ho om 5-5-0
1m 1,75h ho om 2-3-9
7m w met hu om 22-15-0 en 7m 1,5h ho om 13-9-7-obolt
3m 1,5h ho om 5-13-9
1,5m ho om 2-16-3
4m ho om 8-0-0
4m w met hu om 13-0-0 en 5m ho om 9-7-6
1,5m 2,5h ho om 3-10-10
1,5m ho om 1-6-1 oortje
1,5m ho om 2-16-1 oortje
1m w met hu om 3-0-0 en 1m 1,5h ho om 2-10-0
2m ho om 4-0-0
3m w met hu om 8-5-0 en 3m 2h ho om 5-1-8
3,55m w met hu om 11-7-6 en 4m ho om 7-0-0
5m 2h ho om 10-0-1 oortje
2m w met hu om 5-0-0 en 2m ho om 3-15-0
3m w met hu om 9-0-0 en 3m 1/2h ho om 5-11-0
2,5m w om 6-17-6 en 3,5m ho om 7-0-0
2m min 1 (h) ho om 3-6-0
2m 2h ho om 4-4-0
3m w met hu om 9-0-0 en 5m 1h ho om 9-6-0
6m ho om 13-10-0
die taxatie v/h eigen land v benederberch op de noordzijde
5m w met hu om 17-10-0 en 3,5m 2h ho om 8-13-4
5m w met hu om 17-10-0 en 4m ho om 8-0-0
3m w met hu om 10-10-0 en 1,5m 1h w om 3-6-8
4,5m 1h ho om 8-14-9
3m 1h w met hu om 11-1-8 en 2m ho om 4-0-0
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cornelis tijsz
jan brantsz
dirk cornelisz
andries geerlofsz
cornelis jansz
cornelis dirksz
arien jacobsz
pieter geerlofsz
meus cornelisz
maarten jansz
ocker cornelisz
arien bouwensz
cornelis cornelis dirksz
jan woutersz
cornelis claasz
arien woutersz lap
willem ariensz
adriaan dirksz
jan geerlofsz
arien geerlofsz
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jan maartsz
arien louwisz
cornelis gerritsz
wouter claasz
andries geerlofsz
geerlof ariensz
gerrit cornelisz
dirk ijsbrantsz
pieter tijsz
claas ariensz
jan jacobsz
meus jacobsz
maarten jansz
andries andriesz
cornelis cornelisz
claas pauwensz
jan woutersz
geerlof jansz
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4m ho om 7-10-0
4m w met hu om 14-0-0 en 3,5m ho om 6-0-5 groot
2,5m w met hu om 8-15-0 en 1,5m ho om 3-0-0
2,5m 1h ho om 6-0-0
1m w om 3-0-0 en 2,5m ho om 5-0-0
1m w om 3-0-0 en 2,5m ho om 5-0-0
4,5m w met hu om 15-15-0 en 2,5m ho om 5-0-0
2,5m w met hu om 8-15-0 en 2m 2h ho om 4-13-0
2m w met hu om 7-0-0 en 1m ho om 2-0-0
4m w met hu om 14-0-0 en 4,5m ho om 9-0-0
5m w met hu om 17-10-0 en 5m 2h ho om 10-13-4
2m w om 6-0-0
3,5m w met hu om 12-5-0 en 3,5m ho om 7-0-0
1,5m w om 4-10-0 en 3m 1h om 6-6-8
4m w met hu om 14-0-0 en 4m ho om 8-0-0
4m w met hu om 14-0-0 en 2,5m 2,5h ho om 5-16-8
3m w met hu om 10-10-0 en 3,5m ho om 7-0-0
9m w met hu om 31-10-0 en 10,5m 1h ho om 21-6-8
3,5m w om 9-7-6 en 6,5m ho om 15-0-0
1m w om 3-0-0 en 2m ho om 4-0-0
stolwijk. Die taxatie van het eigenland van die zuidzijde
van beneederkerck
7m w met hu om 24-10-0 en 4m ho om 8-10-0
7m w met hu om 24-10-0 en 9m ho om 18-0-0
6,5m w met hu om 20-15-0 en 6,5m ho om 15-0-0
4,5m w met hu om 15-15-0 en 4,5m 2h ho om 13-3-4
3,5m w met hu om 10-10-0 en 3,5m ho om 7-0-0
1m 1h om 2-12-6
5m w met hu om 17-10-0 en 4m ho om 8-0-0
5m w met hu om 18-15-0
1m w om 3-0-0
2,5m 1h ho om 5-0-4
2,5m met hu om 8-8-4 en 2,5m 2h ho om 5-6-8
3,5m 2h w met hu om 11-14-8 en 3,5m 2h om 7-6-8
1m 1h w om 2-6-8
3,5m w met hu om 12-5-0 en 3,5m 1/4h ho om 7-2-1 oortje
3m w om 9-0-0 en 2m ho om 4-0-0
2m 2h w met hu om 8-3-4
4m w met hu om 14-0-0 en 3,5m 1h om 7-6-8
7m w met hu om 26-7-6
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jan dirksz
cornelis geerlofsz
jan cornelisz
jan dirksz
gerrit jacobsz
jan woutersz velthuijsz
arien dirksz
aal jan aalbertsz
cornelis claasz
tonis jacobsz
jacob jansz
gerrit ...
cornelis .....
agnies jacob cornelisz
andries ariensz
dirk dirksz
dirk geerlofsz
cornelis dirksz
matheus cornelisz
tonis jansz
pau geerlofsz
geerlof ariensz
ijsbrant ellertsz
leendert ellertsz
dirk dirksz
arien jacobsz
jan cornelisz
pieter geerlofsz
cornelis jansz
cornelis jansz buerman
pieter willemsz
dirk ijsbrantsz
claas ariensz
cornelis willemsz
ijsbrant jacobsz
merten jansz
cornelis cornelisz
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1,5m w om 4-10-0
3,5m w met hu om 9-5-0 en 5m ho om 10-0-0
1,5m w met hu om 5-5-0 en 10 (h?) om 3-10-0
2m 2h w met hu om 7-0-0
4m w met hu om 14-0-0 en 4,5m en 3 delen v/e hond om 9-4-4
2m w om 6-0-0 en 4 (m) 1 1/3h ho om 8-8-10-obit
1m w om 3-0-0 en 6m ho om 12-0-0
5m w met hu om 17-10-0 en 4m ho om 8-0-0
4m w met hu om 13-0-0 en 4m 2h ho om 8-13-4
1,5m ho om 3-0-0
1m 1h w om 3-10-0 en 1m 1h ho om 1-16-0
1/2m w om 1-10-0 en ...m 2h ho om 3-13-4
7m w met hu om 24-10-0 en 7m ho om 14-0-0
1m 1/3h ho om 2-2-1 oortje
3,5m w met hu om 12-5-0 en 3,5m ho om 7-0-0
die taxatie van eigen land benederheul strekkende an bercou
2,5m w met hu 6-17-6 en 4,5m 1h ho om 8-3-4
2m w om ..., een hu om 1-10-0 en ...m 2.5h ho om .... Te
samen om 8-10-5
2m w met hu om 5-0-0 en 3m 1/2h ho om 5-7-11
4,5m w met hu om 14-0-0 en 6,5m 3/4h (ho) om 11-1-10-obit
3m w met hu om 7-10-0 en 4m 2,5h --- om 8-18-1-obolt
3m w met hu om 9-0-0 en 4,5m 2h ho om 8-10-2
5m w met hu om 15-0-0 en 7,5m ho om 15-0-0
2m w met hu om 5-0-0 en 3m 1,5h om 5-13-9
2m w met hu om 5-0-0 en (2,5)m ho om 3-15-0
item nog bruikt ....de 1,5m min 1/2h ho om 2-9-7
1m w om 2-10-0 en 1,5m 1,5h ho om 3-1-3
2m ho om 4-0-0
2m w met hu om 5-0-0 en 3m 1,5h ho om 4-17-6
11m 1h ho om 2-1-0
1/2m ho om 1-0-0
2m 2h ho om 4-1-8
1m w om 2-10-0 en 2,5m ho om 4-7-6
1m 3/4h ho om 2-4-0
1,5m ho om 2-10-5 groot
5m w met hu om 15-0-0 en (4,5)m ho om 7-17-6
1,5m w met hu om 4-10-0 en 2,5m 1,25h (ho) om 4-1-1 oortje
1,5m ho om 2-15-9
3,5m ho om 6-0-5 groot
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claas pauwensz
dirk dirksz
vincent cornelisz
dirk jansz
jacob ariensz
tonis engelen
sijmon [ton.../lou...]
jacob ellertsz
arien mertsz
arien van hols
cornelis joosten
merrichgen dirk jansz
tonis goessensz
tonis dirksz
neel ellertsz
ijsbrant daemsz
jacob wout(ersz)
sijmon jansz
jan woutersz
cornelis claasz
arien pauwen
dirk pauwen
cornelis claasz
arien claasz
jan tonisz
jan ariensz
aart ellertsz
tonis cornelisz
cornelis ....

pieter willemsz
sophia andries erven
joost dirksz
willem pietersz
jan jansz
nanne geenensz (?)
jacob dirksz
willem ariensz
nanne claasz
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1m w om 2-10-0 en 4,5m 1,5h ho om 9-7-9
3m w met hu om 9-0-0 en 5m 1,5h ho om 9-3-9
1,5m 3/4h w met hu om 4-1-3
2,5m w met hu om 7-10-0 en 5m 1,5h ho om 9-4-9
3,5m ho om 7-0-0
2m ho om 3-10-0
5,5m w met hu om 16-10-0 en 10m 2h ho om 20-16-6
(2)m w met hu 5-10-0 en 5m 3/4h ho om 10-4-4-obolt
2,5m 1,5h ho om 4-16-3
1m w met hu om 2-0-0 en 1,5m 1,5h ho om 2-10-5 groot
1,5m ho om 3-0-0
4m w met hu om 12-0-0 en 5m ho om 8-15-0
2m 1/2h ho om 4-3-1 oortje
1,5h ho om 0-10-0
2m 2h ho om 4-15-0
2,5m w met hu om 6-5-0 en 3,5m 1/4h ho om 6-10-6
1,5m 1,5h ho om 3-5-3
1,5m 1/2h ho om 2-19-3
2,5m ho om 5-0-0
1m 1,5h ho om 2-10-0
2m w om 4-10-0 en 4,5m 1h ho om 8-3-6
4,5m ho om 9-0-0
2,5m ho om 4-7-6
1,5m 1/2h ho om 3-3-4
4m ho om 8-0-0
7m ho om 14-0-0
1m ho om 2-0-0
1,5h om 0-10-0
2,5m w met hu om 7-10-0 en 4m ho om 7-16-6
4de som 353-13-4-obit
stolwijk
Die taxatie van t eigenland op t vrijland
3m ho om 6-0-0
6,5h w om 2-14-1 oortje
2,5m w met hu om 9-2-0 en 4m 2h hooi om 8-7-0
2m ho om 4-0-0
... (m) 2h ho om 10-17-6
3m ho om 6-0-0
2m 2h ho om 5-5-0
1m ho om 2-0-0
1m ho om 2-0-0
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jacob ellertsz
lijsge louwen
heyl pietersz
willem reijersz
cornelis sandersz
gerrit sandersz
geerlof ....
tonis aalbertsz
cornelis claasz
lauweriis cornelisz
cornelis cornelisz
willem willemsz
willem goessensz
nanne goessensz
jan dirksz an den dijk
dirk sandersz
sijmon geerlofsz
jan geerlofsz erven
gerrit pietersz
willem pietersz
arien pietersz
katrijn aart danen
pieter damisz
geerte jacob
jacob ariensz (?)
jacob cornelisz
willem tijsz
lijsbeth louwen
jan jacobsz
cornelis jansz
claas willemsz
mathijs willemsz
cornelis .....

pieter claasz
claas geerlofsz
jacob (?) jacobsz(?)
jacob pietersz

y/53Z/24v 3m 2h ho om 6-13-4
y/53Z/24v 2m 2h w om 5-6-8
y/53Z/24v 5m w om 12-10-0
y/53Z/24v 2m ho om 4-0-0
z/53Z/25 de taxatie van die mergentalen van het eigen land in beijerse
z/53Z/25 4m w met hu om 9-0-0 en 6m ho om 10-10-0
z/53A/25 3,5m w met hu om ... en 7 ... om .... Te samen 17-10-0
z/53Z/25 4m w met hu om 8-0-0 en 4,5m ho om 7-6-3
z/53Z/25 3m w met hu om 6-7-6 en 4,5m ho om 6-14-7
z/53Z/25 5m w met hu om 13-2-6 en 7m ho om 15-15-0
z/53Z/25 3,5m w met hu om 8-12-6 en 4,5m 1,5h om 8-10-5
z/53Z/25 2m ho om 3-0-0
z/53Z/25 4m ho om 6-10-0
z/53Z/25 4m ho om 7-0-0
z/53Z/25v 4m ho om 9-0-0
z/53Z/25v 4m ho om 7-0-0
z/53Z/25v 3m ho om 3-16-6
z/53Z/25v 3m w met u om 9-0-0 en 3m ho om 4-17-6
z/53Z/25v 2m ho om 3-15-0
z/53Z/25v 1,5m ho om 2-12-6
z/53Z/25v 3m ho om 5-5-0
z/53Z/25v 3m w met hu om 6-15-0 en 3m ho om 5-5-0
z/53Z/25v 4m ho om 7-0-0
z/53Z/26 2m 1.5h ho om 7-8-9
z/53Z/26 hofstede en (hu) om 9-0-0
z/53Z/26 ...m ho om 3-15-0
z/53Z/26 (3)m w (met hu ?) om 6-15-0 en 4,5m ho om 6-15-0
z/53Z/26 4m ho om 8-0-0
z/53Z/26 6,5m ho om 11-7-6
z/53Z/26 4m ho om 8-0-0
z/53Z/26 5m w om 15-0-0 en 6m ho om 10-10-0
z/53Z/26 3m w met hu om 6-15-0 en 6m ho om 9-15-0
z/53Z/26v 5m w met hu om 15-0-0 en 7,5m ho om 13-0-5
z/53Z/26v 1m ho om 1-15-0
aa/53Z/26vd... ie huizen staande onder zuid holland in s.... die getaxeerd zijn zonder land zo ...(g?)een land aan is.
aa/53Z/26vhuis op 5-0-0
aa/53Z/26vhuis op 5-0-0
aa/53Z/26vhuis op 5-15-0
aa/53Z/26vhuis op 5-15-0
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lijntgen jans
dirk tijsz
joris louwisz
arien sijmonsz
claas pietersz
jop floren

aa/53Z/26vhuis op 4-0-0
aa/53Z/26vhuis op 5-0-0
aa/53Z/26vhet kostershuis op 4-0-0
aa/53Z/26vhuis op 5-0-0
aa/53Z/26vhuis op 5-0-0
aa/53Z/26vhuis op 4-0-0
aa/53Z/26vhuis op 6-0-0
-/53Z/26v 5de somme 475-19-9
-/53Z/26v somma v/d gehele kohier is 2208-0-4. Komt de 10de penning
220-16-poth
-/53Z/27 aldus gh.... overeleyt die coijer van st.... ....llant van
die vier collecteurs .....er toe versocht ende gheelegeert
..... adriaen dirksz, cornelis aelbertsz, co....... ende
mathijs willemsz die dit sellifde ..... bijsonder onder
geteijkent hebben, den sest..... anno's 1556. (tek.+merken)
-/53Z/27 Item willem schouten auditeur v/d rekenkmaer v holland doe
cont eenen yegelicken ende certificeeren bij desen, dat ick
tot versoucke van de commissarissen genomineert ter auditie
v/d rekening v/d staten v hollant bij de anderen gesommeert
hebben alle de parten verklaard in desen quoijere, groot 12
beschreven bladeren papiers overgelevert bij den regierders
van stolwijck onder zuid holland van de 10de penning van alle
den incomende ende uitgaande goederen des zelfs dorps. Ende
dat ick alle t selve tot ene somme bevond te bedragen vlg's
t selfde quoijer de somme van 2208 lb 4d van 40 groot, daer
van de 10de penn. beloopt 220-16-poth ende nijet meer naar
naar mijn beste wetenschap zonder fraude. In kennisse van
desen heb ick mijn gewoonlijk hanteijcken hier onder gestelt
op ten 15-10-56 (tek). PS: fo 27v is blanco.
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Stolwijk, 10e penning 1561
989
990
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998
999 maarten euwoutsz
1000jacob woutersz
1001gerrit jansz
1002claas jan maartsz
1003claas tijsz
1004jan brantsz
1005dirk cornelisz
1006andries geerlofsz
1007cornelis jansz
1008cornelis dirk willemsz
1009arien jacobsz
1010pieter geerlofsz
1011mees cornelisz
1012maarten jansz weduwe
1013ocker cornelisz
1014cornelis cornelis gerritsz
1015cornelis cornelis dirksz
1016jan woutersz
1017cornelis claasz
1018wouter gerritsz
1019willem ariensz
1020ael jan geerlofsz weduwe
1021arien bouwensz
1022adriaan dirksz
1023dirk gijsbertsz
1024pieter tijssz
1025geerlof jansz
1026claas cornelisz

-/56Z/0
-/56Z/0v

ab/56Z/1
ab/56Z/1
ab/56Z/1
ab/56Z/1
ab/56Z/1
ab/56Z/1
ab/56Z/1v
ab/56Z/1v
ab/56Z/1v
ab/56Z/1v
ab/56Z/1v
ab/56Z/2
ab/56Z/2
ab/56Z/2
ab/56Z/2
ab/56Z/2v
ab/56Z/2v
ab/56Z/2v
ab/56Z/2
ab/56Z/3
ab/56Z/3
ab/56Z/3
ab/56Z/3
ab/56Z/3
ab/56Z/3v
ab/56Z/3v
ab/56B/3v
ab/56Z/3v
ab/56Z/3v

stolwijk onder zuid holland 1557
quier geleijt bij dirck tijsz, gerrit cornelisz, gheerlof
ariensz, mathijs willemsz en jan dirksz als taxeerders en
collecteurs in stolwijck onder zuijt hollant die mergentalen
met die huijssen op t lant staende ende die huijssen op hen
selven staende sonder lant. T sellifde dat t landt en huyssen
hier nae bescreven jairlicxs vrijs gelts te huer wairdich
sijnde en te huijs gebrocht heeft het jair vijfthienhondert
zeeven en vijftich.
taxatie v t eigen land v beneerkerk op die noordzijde
5m w met hu om 30-0-0 en 4m 2h ho om 13-0-0
5m w met hu om 30-0-0 en 4m ho om 12-0-0
3m w met hu om 18-0-0 en 1,5m 1h ho om 5-0-0
4,5m 1h ho om 14-0-0
4m ho om 12-0-0
4m w met hu om 24-0-0 en 3,5m ho om 10-10-0
2,5m w met hu om 15-0-0 en 1,5m ho om 4-10-0
2,5m ho om 7-10-0
1m w om 5-0-0 en 2,5m ho om 7-10-0
1m w om 5-0-0 en 2,5m ho om 7-10-0
4,5m w met hu om 27-0-0 en 2,5m ho om 7-10-0
2,5m w met hu om 15-0-0 en 2m 2h ho om 7-0-0
2m w met hu om 12-0-0 en 1m ho om 3-0-0
4m w met hu om 24-0-0 en 4,5m om 13-10-0
5m w met hu om 30-0-0 en 5m 2h ho om 16-0-0
3m 11h w met hu om 19-0-0 en 2m ho om 6-0-0
3.5m w met hu om 21-0-0 en 3,5m ho om 10-10-0
1,5m w om 7-10-0 en 3m 1h ho om 9-10-0
4m w met hu om 24-0-0 en 4m ho om 12-0-0
4m w met hu om 24-0-0 en 2,5m 2,5h ho om 7-15-0
3m w met hu om 18-0-0 en 3,5m ho om 10-10-0
3,5m w om 17-10-0 en 6,5m ho om 19-10-0
2m w om 10-0-0 en 1,5m 1h ho om 5-0-0
9m w met hu om 54-0-0 en 10,5m 1h om 32-0-0
1m w met hu om 6-0-0 en 2m ho om 6-0-0
1m w om 5-0-0 en 2m ho om 6-0-0
1m w om 5-0-0 en 1m 2h ho om 4-0-0
2h ho om 1-0-0
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1027pieter geerlofsz
1028ocker cornelisz
1029ocker cornelisz
1030
1031jacob woutersz
1032cornelis cornelisz timmerman
1033cornelis cornelisz
1034jan cornelisz
1035agnies jacob cornelisz
1036dirk gijsbertsz
1037maarten ijsbrantsz
1038maarten ijsbrantsz
1039maarten ijsbrantsz
1040jop floren
1041jan nannesz
1042jacob dirksz
1043
1044
1045
1046claas jan maartsz
1047arien louwisz
1048cornelis gerritsz
1049wouter claasz
1050geerlof ariensz
1051andries geerlofsz
1052gerrit cornelisz
1053dirk ijsbrantsz
1054claas ariensz
1055jan jacobsz
1056mees jacobsz
1057maarten jansz
1058andries andriesz
1059cornelis cornelisz
1060claas pauwensz
1061jan woutersz
1062gheerlof jansz
1063cornelis geerlofsz
1064jan dirksz dus
1065gerrit jacobsz
1066pieter tijsz

ab/56Z/4
ab/56Z/4
ab/56Z/4
ab/56Z/4
ab/56Z/4
ab/56Z/4v
ab/56z/4v
ab/56Z/4v
ab/56Z/4v
ab/56Z/4v
ab/56Z/5
ab/56Z/5
ab/56Z/5
ab/56Z/5
ab/56Z/5
ab/56z/5
ac/56Z/5v
ac/56Z/5v
ac/56Z/5v
ac/56Z/5v
ac/56Z/5v
ac/56Z/5v
ac/56Z/6
ac/56Z/6
ac/56Z/6
ac/56Z/6
ac/56Z/6
ac/56Z/6v
ac/56Z/6v
ac/56Z/6v
ac/56Z/6v
ac/56Z/6v
ac/56Z/7
ac/56Z/7
ac/56Z/7
ac/56Z/7
ac/56Z/7
ac/56Z/7v

H van hillegont procureurs (te leiden) 3,5m om 28-0-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5h om 7-0-0
met cornelis cornelisz H van arien bouwensz (te schoonhoven)
1,5m 1h om 5-16-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 1,5m 2h om 15-18-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 1m 3/4h om 12-0-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5h om 9-7-6
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 1m 3/4h om 6-6-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 1,5m 1,5h om
H van arien bouwensz 5,25h om 6-15-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5,25h om 6-15-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 4,5h om 4-0-0
H van anies bouwensz (te oudewater) 11,5m 1h om 70-0-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 7m om 70-0-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 1m 1,5h om 10-0-0
h van willem reijersz en cornelis joosten 3m om 11-0-0
totaal noordzijde benederkerk 208m. Somma totalis 994-9-6.
Hiervan is de 10de penning 99-9- blank
taxatie van de eigenlanden op de zuidzijde van beneerkerk
7m w met hu om 42-0-0 en 4m ho om 12-0-0
7m w met hu om 42-0-0 en 9m ho om 27-0-0
6,5m w met hu om 39-0-0 en 6,5m ho om 19-10-0
4,5m w met hu om 27-0-0 en 4,5m 2h ho om 14-10-0
1m 1h ho om 3-10-0
3,5m w met hu om 21-0-0 en 3,5m ho om 10-10-0
5,5m w met hu om 33-0-0 en 6,5m ho om 19-10-0
5m w met hu om 30-0-0
2,5m 1h ho om 8-0-0
4m 1/2h w met hu om 24-0-0 en 2,5m ho om 7-10-0
3,5m w met hu om 21-0-0 en 3,5m 2h ho om 11-10-0
1m 1h ho om 3-10-0
3,5m w met hu om 21-0-0 en 3.5m 1/4h ho om 10-12-10
3m w om 15-0-0 een 2m 1,5h ho om 6-15-0
2m 2h w met hu om 14-0-0
4m w met hu om 24-0-0 en 3,5m 1h ho om 11-0-0
7m w met hu om 42-0-0
3,5m w met hu om 21-0-0 en 3,5m ho om 10-10-0
2m 2h w met hu om 14-0-0
4m w met hu om 24-0-0 en 3,5m 1/3h ho om 11-12-6
1m w om 5-0-0
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1067jan woutersz velthuijsz
1068arien dirksz
1069aal jan aalbertsz
1070jan dirksz
1071cornelis claasz
1072gerrit jansz
1073cornelis aalbertsz
1074tonis jacobsz
1075agnies jacob cornelisz
1076jan cornelisz
1077arien geerlofsz
1078cornelis aalbertsz
1079
1080
1081pieter geerlofsz
1082arien jaap ariensz
1083daam dirksz
1084cornelis cornelisz
1085pieter tijsz
1086
1087
1088
1089ellert jansz
1090jan jaap wiggersz
1091jan dirk geerlofsz
1092geerlof jansz
1093cornelis geerlofsz
1094jan cornelisz
1095jan ghijsbertsz weduwe
1096jan dirksz
1097claas gijsbertsz
1098huijch dirksz
1099sijmon jansz weduwe
1100jan woutersz
1101cornelis aelbertsz
1102geerlof ariensz
1103jan dirksz dus
1104maarten jansz
1105tonis cornelisz
1106cornelis dirksz

ac/56Z/7v
ac/56Z/7v
ac/56Z/7v
ac/56Z/7v
ac/56Z/8
ac/56Z/8
ac/56Z/8
ac/56Z/8
ac/56Z/8
ac/56Z/8v
ac/56Z/8
ac/56Z/8
ad/56Z/9
ad/56Z/9
ad/56Z/9
ad/56Z/9
ad/56Z/9
ad/56Z/9
ad/56Z/9
ad/56Z/9

2m w om 10-0-0 en 4m 1 1/3h ho om 17-13-5
1m w om 5-0-0 en 6m ho om 18-0-0
5m w met hu om 30-0-0 en 4,5m 1h ho om 14-0-0
1,5m w om 7-10-0
4m w met hu om 24-0-0 en 4m 2h ho om 13-0-0
1/2m w om 2-10-0 en 1,5m 2h ho om 5-10-0
7m w met hu om 42-0-0 en 7m ho om 21-0-0
2m 1,5h ho om 6-15-0
1m 2/3h ho om 3-6-11
1,5m 1,5h w met hu om 10-10-0 en 1,5m 1,5h ho om 5-5-0
1,5m 1,5h w met hu om 10-10-0 en 1,5m 1,5h ho om 5-5-0
met cornelis geerlofsz 1m 1h ho om 3-10-0
het huurland op de zuidzijde van beneerkerk
4m 2h zijnde t pastoorsland door de schout gehuurd om 25-0-0
H 2m om 7-0-0
H 1m om 4-17-0
H 1m om 7-0-0
H 1m om 5-10-0
H 2,5m om 7-10-0
totaal: zuidzijde benederkerk 211m. Somma 958-12-2. Hiervan
is de 10de penn. 95-17-3.
ae/56Z/9v taxatie van het eigen land in coelwijck
ae/56Z/9v 6m ho om 18-0-0
ae/56Z/9v 1,5m ho om 4-10-0
ae/56Z/9v 3m w met hu om 18-0-0 en 3m ho 9-0-0
ae/56Z/9v 5,5m w om 27-10-0 en 10m ho om 30-0-0
ae/56Z/9v 3m w om 9-0-0
ae/56Z/10 1m 1,25h ho om 3-17-6
ae/56Z/10 7m w met hu om 42-0-0 en 7m 1/5h ho om 21-15-0
ae/56Z/10 1,5m 1,5h w met hu om 10-10-0 en 1,5m ho om 4-10-0
ae/56Z/10 1,5m w om 4-10-0
ae/56Z/10 4m ho om 12-0-0
ae/56Z/10v4m w met hu om 24-0-0 en 5m ho om 15-0-0
ae/56Z/10v1,5m 2,5h ho om 5-15-0
ae/56Z/10v1.5m ho om 4-10-0
ae/56Z/10v1,5m ho om 4-10-0
ae/56Z/10v1m w om 5-0-0 en 1m 1.5h ho om 3-15-0
ae/56Z/11 2m ho om 6-0-0
ae/56Z/11 3m w met hu om 18-0-0 en 3m 2h ho om 10-0-0
ae/56Z/11 4m w met hu om 24-0-0 en 4m ho om 12-0-0
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1107jan ellertsz
1108aart claasz
1109tonis jansz
1110jacob jansz
1111daam dirksz
1112louweris jacobsz
1113cornelis jansz kinderen
1114goessen jacobsz
1115geerlof cornelisz
1116mees jacobsz
1117
1118jan gijsbertsz weduwe
1119arien jansz
1120
1121
1122
1123joost dirksz weduwe
1124willem pietersz
1125jan jansz
1126nanne geerlofsz
1127jacob dirksz
1128willem ariensz weduwe
1129nanne claasz
1130jacob ellertsz kinderen
1131sijmon louwisz
1132heijl pietersz
1133willem rejersz
1134
1135dirk tijsz
1136jan jansz
1137jan jansz
1138geerlof ariensz
1139jan pietersz
1140ael jan geerlofsz
1141
1142
1143
1144
1145
1146dirk dirksz

ae/56Z/11 5m 2h ho om 16-0-0
ae/56Z/11 1,5m 2h ho om 5-10-0
ae/56Z/11 4m ho om 12-0-0
ae/56Z/11v1,5m w met hu om 9-0-0 en 1,5m ho om 4-10-0
ae/56Z/11v2,5m w met hu om 15-0-0 en 3m 1/2h om 9-5-0
ae/56Z/11v2.5m w om 12-10-0 en 3,5m ho om 10-10-0
ae/56Z/11v2m w om 10-0-0 en 4m ho om 12-0-0
ae/56Z/12 2m 2h ho om 7-0-0
ae/56Z/12 3m w met hu om 18-0-0 en 5m 1h ho om 15-10-0
ae/56Z/12 1,5m 1,25h ho om 5-2-6
-/56Z/12 dit is het huurland in coelwijk
-/56Z/12 H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5-0-0 om 35-0-0
-/56Z/12 H van sijmon jansz weduwe 4m om 25-0-0
-/56Z/12 totaal coolwijk 142m, 3de som an gelde 569-10-0, hiervan is
de 10de penning 56-19-0
af/56Z/12vdie taxatie van het eigenland op Vrijlant
af/56Z/12v2,5m w met hu om 15-0-0 em 4m 2h ho om 13-0-0
af/56Z/12v2m ho om 6-0-0
af/56Z/12v4,5m 2h ho om 14-10-0
af/56Z/12v3m ho om 9-0-0
af/56z/12v2m 1,5h ho om 6-15-0
af/56Z/12v1m ho om 3-0-0
af/56Z/13 1m ho om 3-0-0
af/56Z/13 3m 2h ho om 10-0-0
af/56Z/13 2m 2h w om 10-13-3
af/56Z/13 2,5m w om 12-10-0 en 2,5m ho om 7-10-0
af/56Z/13 2m ho om 6-0-0
ag/56Z/13vdit is het huurland op t vrijland
ag/56Z/13vH van die clasebroeders ter gouda 5m om 20-0-0
ag/56Z/13vH van de erfgenamen van de baljuw van rijnland 1m om 3-10-0
ag/56Z/13vH van de erfgenamen van frans gerritsz 1m om 4-9-6
ag/56Z/13vh van de erfgenamen van de baljuw van rijnland 4,5m om 30-0-0
ag/56Z/13vH van de erfgenamen van frans gerritsz 2m om 6-0-0
ag/56Z/14 H van de erfgenamen van de baljuw van het rijnland 8m min
1/2h om 59-4-1 oortje
-/56Z/14 het vrijland is 55m met het huurland
ag/56Z/14 4de somma beloopt 240-17-1 zodat de 10de penn. is 24-1-9
ah/56Z/14vdie taxatie van het eigen land in beneerheul strekkende an
berkenwoude
ah/56Z/14v2,5m w met hu om 15-0-0 en 4,5m 1h ho om 14-0-0
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1147cornelis geerlofsz
1148cornelis dirksz
1149matheus cornelisz
1150tonis jansz
1151pau geerlofsz
1152geerlof ariensz
1153ijsbrant ellertsz
1154leendert ellertsz
1155dirk dirksz wicht
1156arijen jacobsz
1157jan cornelisz
1158pieter geerlofsz
1159cornelis jan pietersz
1160cornelis jansz buerman
1161pieter willemsz
1162dirk ijjsbrantsz
1163claas ariensz
1164cornelis willemsz
1165ijsbrant jacobsz
1166maarten jansz weduwe
1167cornelis cornelisz
1168arien euwoutsz
1169emme gijsgis
1170claas pauwen
1171dirk dirk trupersz
1172vincent cornelisz
1173dirk jansz
1174jacob ariensz
1175tonis dirksz
1176sijmon louwijsz
1177jacob ellertsz
1178arien maartsz
1179arie van hols
1180cornelis joosten
1181merrichgen dirk jansz
1182pauwels tonisz
1183arien goessensz
1184cornelis ellertsz
1185ijsbrant daamsz
1186jacob woutersz

ah/56Z/14v2m w met hu om 12-0-0 en 2.5m 1.5h ho om 8-5-0
ah/56Z/14v2m w met hu om 12-0-0 en 3m 1/2h ho om 9-5-0
ah/56Z/14v4,5m w met hu om 27-0-0 en 6,5m 3/4h ho om 19-10-0
ah/56Z/15 3m w met hu om 18-0-0 en 4m 2,5h ho om 13-5-0
ah/56Z/15 3m w en hu om 18-0-0 en 4,5m 2h ho om 14-10-0
ah/56Z/15 5m w met hu om 30-0-0 en 7,5m ho om 22-10-0
ah/56Z/15 2m w met hu om 12-0-0 en 3m 1,5h ho om 9-10-0
ah/56Z/15v2m w met hu om 12-0-0 en 2,5m ho om 7-10-0
ah/56Z/15v1m w met hu om 6-0-0 en 1,5m 1,5h ho om 5-5-0
ah/56Z/15v2m w om 6-0-0
ah/56Z/15v2m w met hu om 12-0-0 en 3m 1.5h ho om 9-15-0
ah/56Z/15v1m 1h ho om 3-10-0
ah/56Z/16 1/2m w om 2-10-0
ah/56Z/16 2m 2h ho om 7-0-0
ah/56Z/16 1m w om 5-0-0 en 2,5m ho om 7-10-0
ah/56Z/16 1m 3/4h ho om 3-7-6
ah/56Z/16 1,5m ho om 4-10-0
ah/56Z/16 5m w met hu om 30-0-0 en 8,5m ho om 25-10-0
ah/56Z/16v1,5m w met hu om 9-0-0 en 2,5m 1,25h om 8-2-6
ah/56Z/16v1,5m 1,5h ho om 5-5-0
ah/56Z/16v3,5m ho om 10-10-0
ah/56Z/16v2m 1h ho om 6-10-0
ah/56Z/16v1,5m 1/2h om 4-10-0. In de marge staat: jan tonisz coempt toe
ah/56Z/16v1m w om 5-0-0 en 4,5m 1,5h ho om 14-0-0
ah/56Z/17 3m w met hu om 18-0-0 en 5m 1,5h ho om 5-15-0
ah/56Z/17 1m w met hu om 6-0-0 en 1/2m 3/4h ho om 1-17-6
ah/56Z/17 2,5m w met hu om 15-0-0 en 5m 1,5h ho om 15-15-0
ah/56Z/17 3,5m ho om 10-10-0
ah/56Z/17 2,5m ho om 7-10-0
ah/56Z/17v6m w met hu om 36-0-0 en 10m 2h ho om 31-0-0
ah/56Z/17v2,5m w met hu om 15-0-0 en 5m 3/4h ho om 15-7-6
ah/56Z/17v2,5m 1,5h ho om 8-5-0
ah/56Z/17v1m w met hu om 6-0-0 en 1,5m 1,5h ho om 5-5-0
ah/56Z/17v1,5m ho om 4-10-0
ah/56Z/18 4m w met hu om 24-0-0 en 5m ho om 15-0-0
ah/56Z/18 3m 1h ho om 9-10-0
ah/56Z/18 2m 1/2h ho om 6-5-0
ah/56Z/18 2m 2h ho om 7-0-0
ah/56Z/18 2,5m w met hu om 15-0-0 en 3,5m 1,25h ho om 10-12-6
ah/56Z/18 1,5m 1,5h ho om 5-5-0
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1187sijmon jansz weduwe
1188jan woutersz
1189cornelis claas louwen
1190arien pauwensz
1191dirk pauwen
1192cornelis claasz
1193arien geerlofsz
1194arie claasz
1195jan tonisz
1196jan ariensz
1197aart ellertsz
1198cornelis sijmonsz
1199
1200jan dirk jansz
1201dirk dirksz
1202jan cornelisz
1203
1204
1205cornelis sandersz
1206gerrit sandersz
1207geerlof dirksz
1208tonis aalbertsz
1209cornelis claasz
1210louwens cornelisz
1211cornelis cornelisz
1212willem willemsz
1213willem goessensz
1214nanne goessensz
1215jan dirksz anden dijck
1216dirk saarnsz
1217pieter willemsz
1218daam floren
1219claas dirksz
1220sijmon geerlofsz
1221jan geerlofsz erven
1222gerrit pietersz
1223willem pietersz
1224arien pietersz
1225aart damen weduwe
1226pieter danisz

ah/56Z/18v1,5m ho met 4-10-0
ah/56Z/18v2,5m ho om 7-10-0
ah/56Z/18v1m 1,5h ho om 3-15-0
ah/56Z/18v2m w om 10-0-0 en 4,55m 1h ho om 14-0-0
ah/56Z/18v1m w om 5-0-0 en 4m 2,25h ho om 13-2-6
ah/56Z/18v2,5m ho om 7-10-0
ah/56Z/19 1,5m eenderrendeel hont ho om 4-13-5
ah/56Z/19 1,5m 1/2h ho om 4-15-0
ah/56Z/19 4m ho om 12-0-0
ah/56Z/19 7m ho om 21-0-0
ah/56Z/19 1m ho om 3-0-0
ah/56Z/19 2,5m w met hu om 15-0-0 en 4m 1h ho om 12-10-0
-/56Z/19v dit is het huurland in beneederheul
-/56Z/19v H van arien bouwensz (te schoonhoven) 1/2m om 4-10-0
-/56Z/19v H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5 1/8h om 7-0-0
-/56Z/19v H van agnies bouwensz (te oudewater) 5m 1,5h om 15-0-0
-/56Z/19v totaal benederheul 242m , somma 932-181-5, 10de penn. 93-5-13
aj/56Z/20 die taxatie van het eijgenland in beijerssom
aj/56Z/20 ]4m w met hu om 24-0-0 en 6m ho om 18-0-0
aj/56Z/20 3,5m w met hu om 21-0-0 en 5.5m ho om 16-10-0
aj/56Z/20 4m w met hu om 24-0-0 en 4,5m ho om 13-10-0
aj/56Z/20 3m w met hu om 18-0-0 en 4,5m w om 13-10-0
aj/56Z/20v5,5m w met hu om 33-0-0 en 7,5m 2h ho om 24-10-0
aj/56Z/20v3,5m w met hu om 21-0-0 en 4,5m 1,5h ho om 14-5-0
aj/56Z/20v2m ho om 6-0-0
aj/56Z/20v4m ho om 12-0-0
aj/56Z/20v4m ho om 12-0-0
aj/56Z/21 2m ho om 6-0-0
aj/56Z/21 4m ho om 12-0-0
aj/56Z/21 3m ho om 9-0-0
aj/56Z/21 2,5m 1h w met hu om 16-0-0
aj/56Z/21 1m 2h ho om 4-0-0
aj/56Z/21 2m ho om 6-0-0
aj/56Z/21v3m w met hu om 18-0-0 en 3m ho om 9-0-0
aj/56Z/21v2m ho om 6-0-0
aj/56Z/21v1,5m ho om 4-10-0
aj/56Z/21v3m ho om 9-0-0
aj/56Z/21v3m w met hu om 18-0-0 en 3m ho om 9-0-0
aj/56Z/22 4m ho om 12-0-0
aj/56Z/22 2m 1,5h ho om 6-15-0
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1227geerte jacobsz
1228jacob ariensz
1229tonis cornelisz
1230willem tijsz
1231lisbeth louwen
1232jan jacobsz
1233cornelis jansz
1234claas willemsz
1235pieter willem pietersz
1236tijs willemsz
1237cornelis claas willemsz
1238arien goessensz
1239dirk willemsz
1240
1241claas goessensz
1242leendert claasz
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261pieter claasz erven
1262claas geerlofsz
1263jan claasz
1264jacob pietersz
1265lijntgen jans
1266dirk tijsz

aj/56Z/22 2m w met hu om 12-0-0 en 2m ho om 6-0-0
aj/56Z/22 2m ho om 6-0-0
aj/56Z/22 3m w met hu om 18-0-0 en 4,5m ho om 13-10-0
aj/56Z/22v2m 1,5h ho om 6-15-0
aj/56Z/22v5m 2h ho om 16-0-0
aj/56Z/22v4m ho om 12-0-0
aj/56Z/22v5m w met hu om 30-0-0 en 6m ho om 18-0-0
aj/56Z/22v3m w met hu om 18-0-0 en 6m ho om 18-0-0
aj/56Z/23 1m w om 5-0-0 en 1/2m 1,5h ho om 2-5-0
aj/56Z/23 5m w met hu om 30-0-0 en 7,5m ho om 22-10-0
aj/56Z/23 1m ho om 3-0-0
aj/56Z/23 1m w om 5-0-0 en 1/2m ho om 1-10-0
aj/56Z/23 1m w om 5-0-0 en 1/2m ho om 1-10-0
-/56Z/23v dit is het huurland in beijerssom
-/56Z/23v H van geerte zijn moeder (won te gouda) 2m om 9-0-0
-/56Z/23v H van zijn moeder 3m om 17-6-6
-/56Z/23v totaal beijerssom 175m, summa summa iis 693-16-6, facit de
10e penning 69-7-13
-/56Z/23v nog zijn er 117m verdolven land dat uitgegraven is, getaxeerd
de mergen om 1 gulden facit 117,- en de 10de penn 11-14-0
-/56Z/24 totale summa van stolwijk onder zuid holland 1150m facit
4505-11-9, waarvan de 10de penn. is 450-15-2
-/56Z/24 wij taxateurs en collecteurs voorscr. hebben v/d voorscr.sume
in gehouden 40 kgl dat voor de onkosten die gevallen zijn in
de jare 1557, dat is te weten v molens, sluizen en dijkgeld
Die onkosten die die van stolwijk onder zuid holland en
belois gehad hebben zijn 400 gl. Daar van hebben ze de 10de
penn. afgetrokken. Dit zowel van belois als zuid holland.
-/56Z/24 in den eersten hebben ze te samen gemeen die van stolwijk
onder zuid holland en onder belois 5 1/2 molen en 3 1/2 sluis
-/56Z/24 nog 35 roe 2 voet dijk leggene te lekkerkerk en in crimpen.
Dit hebben ze gedaan vlg's vermeld placcaat
ak/56Z/24vdit zijn de huizen staande oner zuid holland in stolwijk die
getaxeerd zijn zonder land
ak/56Z/24vhuis om 5-0-0
ak/56Z/24vhuis om 5-0-0
ak/56Z/24vhuis om 5-15-0
ak/56Z/24vhuis om 5-15-0
ak/56Z/24vhuis om 4-0-0
ak/56Z/24vhuis om 5-0-0
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1267nyesgen nannen
1268jorie louwisz
1269jacob ariensz
1270dirk tiemensz
1271ghijs huijgen molen
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306

ak/56Z/24vhuis om 4-0-0
ak/56Z/24vhuis om 5-0-0
ak/56Z/24vhuis om 5-0-0
ak/56Z/24vhuis om 4-0-0
ak/56Z/24vhuis om 12-0-0
-/56Z/25 aldus overgelegd en getaxeerd door de 5 collecteurs van stolwijk onder zuid holland bij weten van hun 5 zinnen. Aldus
ondertekend op verzoek van de taxeerders in stolwijk voorscr.
bij mij cornelis laurensz secretaris v stolwijk op 13-9-1558.
en de taxateurs voorn. hebben dit ieder ondertekend op 4-4-59
-/56Z/25v is blanco
-/56Z/26 stolwijk.
De eigen landen zo wei- als hooilanden brengen
wat te weten die weilanden meest tot 6-0-0/m, sommige ook
5-0-0/m zijnde 345m 100 roe aan gelden 2032-3-4.
En die hooilanden 596m 15 roe
1794-5-9 ( is 3-0-0/m).
Nog 117m uitgedolven land getaxeerd op 1-0-0/m facit 117-0-0
Komt te samen 1058m 115roe en aan gelden 3943-9-1 waarvan de
tiende penning is 394-7-0.
-/56Z/26 Die huurlanden 96,5m 62,5roe aan gelde 571-9-9, waarvan de
10de penning is 57-3-0
-/56Z/26 Hier werdt gesteld dat 400 lb van 40 groot werden afgetogen
voor de onkosten, wair blijft boven dien dese some guet zijn
oick mede onder d eijghen landen huijsen getaxeert. Item die
huijssen zonder land zijn getaxeert ter somme van 60-10-0
compt den 10de penning 6-1-0. Hier wordt oick gestelt voir
memorie dat d eijghen weije landen zijn getaxeerd meest de
mergen 6 lb, zommige oick 5 lb ende die hoijlanden alle
duergaen op 3 lb/m. Ende die huurlande alle zonder distinctie
van weije oft hoeijlanden duergaende de mergen 6 lb t zelve
memorie. H(ier) v/d 10de penn. 457-11-0. (wg) cornelis
pietersz (??)
PS: fo 26v blanco
-/56Z/27 is een losse katern met de fo 27 t/m fo 30v.
-/56Z/27 Dit zijn alzullicke renten als de kerck van stolwijk schuldig
geweest is in de jare 1557, waarvan de Co. Mat. competeert de
10de penn. die gebracht zijn bij de taxateurs dirk mathijsz,
gerrit cornelisz, geerlof ariensz, mathijs willemsz en jan
dirk willemsz.
-/56Z/27 mr. goverden erfgenamen (te schoonhoven) een losrente van
29-8-0/jaar.
-/56Z/27 mr. goverden kinderen tot tweeen toe elk 12 gl/jaar lijf-
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1307
1308sweer lievertsz
1309claar jan geerlofsz weduwe
1310willem coeijten weduwe
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322aart pijn
1323
1324jan hendriksz
1325adriaan baertsz
1326gerrit pietersz
1327jan gorisz
1328baernt verhouff
1329jan ellertsz
1330jacob nannesz
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340

renten 24-0-0 (is doorgestreept)
(te gouda) aan losrenten 7-7-0
12-0-0/jaar lijfrenten (doorgestreept)
(mr) 12-0-0/jaar lijfrenten (doorgestreept)
facit in als dat die kerk jaarlijks schuldig is 84-5-0.
Somma 36-15-0, de 10de penn. is 2-9-0. PS: fo 27v is blanco
-/56Z/28 Item dit zijn alzulke renten als t gemene land van stolwijk
onder zuid holland en belois te samen jaarlijks schuldig zijn
als die taxateurs van zuid holland bij namen: dirk mathijsz,
gerrit cornelisz, geerlof ariensz, mathijs willemsz en jan
dirk willemsz op schrift gesteld hebben. En die taxateurs
voorscr. hebben hun eed gedaan, welke eed de schout en gezworenen tot stolwijk hun afgenomen hebben toen zij geeligeerd
werden.
-/56Z/28 heer fransz (te gouda) 42-0-0/aar lijfrenten
-/56Z/28 (heer) (te schoonhoven) 12-0-0/jaar aan lijfrenten (doorgestreept)
-/56Z/28 15-0-0/jaar lijfrenten
-/56Z/28 (te schoonhoven) 9-0-0/jaar aan losrenten
-/56Z/28 11-16-0/jaar aan eeuwige renten
-/56Z/28 (te lekkerkerk) 6-6-0/jaar aan losrenten
-/56Z/28 (te gouda) 5-12-0 /jaar aan losrenten
-/56Z/28 14-0-0/jaar aan losrenten
-/56Z/28 14-0-0/jaar aan losrenten
-/56Z/28 deze 2 percelen elk van 14-0-0 zijn gezet om die henniptiende
mede te betalen eens deel van de koop.
-/56Z/28v summa: dat het gemeenland onder zuid holland en belois jaarlijks schuldig is 108-14-0. De 10de penn. is 7-4-10-obit
(in de marge staat hier: 9-13-10-obit. Ter oorkonde van dezen
zo heb ik cornelis laurensz (secretaris tot stolwijk) dit
ondertekend door bede en begeerte van de taxateurs en collecteurs voornoemd, op 15-5-1561 (wg) cornelis laurensz
-/56Z/28v t schoutambt 16-0-0/jaar komt de Mat over de 3de penning van
de 10de penning 0-10-8. PS: fo 29 t/m 30v zijn blanco.
-/56Z/27
-/56Z/27
-/56Z/27
-/56Z/27
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Stolwijk, 10e penning 1561
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349jan adriaansz
1350claas cornelisz boel
1351dirk ijsbrantsz
1352claas jan maartsz
1353aal jan geerlofsz weduwe
1354jan dirksz
1355cornelis jansz
1356geerlof jansz weduwe
1357claas cornelisz
1358cornelis cornelisz
1359gerrit jacobsz
1360jacob dirksz
1361claas jansz
1362agnies jacob cornelisz weduwe
1363andries andriesz
1364cornelis claasz
1365okker cornelisz
1366dirk claasz
1367claas ariensz
1368wouter claasz
1369andries geerlofsz
1370cornelis geerlofsz
1371arien dirksz
1372pieter mathijsz
1373jan dirksz dus
1374dirk ariensz
1375jan woutersz
1376jacob jansz
1377gerrit cornelisz
1378jacob cornelisz

-/61Z/1
-/61Z/1v

ac/61Z/2
ac/61Z/2
ac/61Z/2
ac/61Z/2
ac/61Z/2
ac/61Z/2
ac/61Z/2v
ac/61Z/2v
ac/61Z/2v
ac/61Z/2v
ac/61Z/3
ac/61Z/3
ac/61Z/3
ac/61Z/3v
ac/61Z/3v
ac/61Z/3v
ac/61Z/3v
ac/61Z/4
ac/61Z/4
ac/61Z/4
ac/61Z/4
ac/61Z/4v
ac/61Z/4v
ac/61Z/4v
ac/61Z/4v
ac/61Z/5
ac/61Z/5
ac/61Z/5
ac/61Z/5
ac/61Z/5v
ac/61Z/5v
ac/61Z/5v

stolwijk onder zuid holland
kohier v/d dorpe v stolwijk onder zuid holland beroerende de
de 10de penn. v/h jaar 1561. In welke dorpe 1m = 6h en 1h =
100 roe, waar of de aanbrenging gedaan is in ponden, schellingen van 40 groot vlaams t pond.
die taxatie van het (eigen) land leggende op de zuidzijde
van beneerkerck
het pastoorsland:
(schout) H 5,5m w en 3m 5h h om 61-12-0 (huurceel dd 4-5-58)
H 2m ho om 8-8-0
5m w met hu om 36-5-0
7m w met hu om 50-15-0 en 4m ho om 17-0-0
3,5m w met hu om 25-7-6
1.5m w om 10-2-6
5m w met hu om 36-5-0 en 3m ho om 12-15-0
7m w met hu om 50-15-0
6,5m w met hu om 47-2-6 en 4m 1h ho om 17-14-2 1/2
3m w om 20-5-0 en 2m 1,5h ho om 9-11-1 oortje
4m w met hu om 29-0-0 en 3m 4h ho om 15-11-8 1/2
1/2m 1h w om 4-(10-0)
1,5m w om 10-2-6
1m 3/4h om 4-15-7
3,5m w met hu om 25-7-6 en 3,5m 1/4h ho om 15-1-0
4m w met hu om 29-0-0 en 3,5m ho om 15-0-2 1/2
4m ho om 2-16-8 1/2
met gerrit cornelisz 2m 2h w om 15-15-0
2,5m 1h om 11-6-8 1/2
met jacob jacobsz 3m 2h w met hu om 24-3-5 + 6m ho om 25-10-0
2m 2h w met hu om 16-18-0 en 2m 2h ho om 9-18-5
2-2-0 w om 15-15-0 en 2m 2h ho om 9-18-5
4,5m 1h ho om 19-16-8 1/2
1m w om 6-15-0
2m 2h w met hu om 16-18-5
1m 1h w om 7-17-6 en 1m 1h ho om 3-19-2 1/2
4m w met hu om 29-0-0 en 3,5m 1h ho om 15-11-8 1/2
4 2/3h w om 5-7-10 1/2 en 1m ho om 4-5-0
6m w met hu om 43-10-0 en 6m ho om 25-10-0
2m 2h w met hu om 16-18-4 en 2m 2h ho om 9-18-3
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1379mees jacobsz
1380arien louwesz weduwe
1381cornelis aalbertsz
1382jan cornelisz
1383arien geerlofsz
1384geerlof ariensz
1385jan woutersz weduwe
1386jan jacobsz
1387arien jansz
1388dirk cornelisz
1389gerrit jansz
1390jan dirk jansz
1391
1392
1393pieter geerlofsz
1394pieter geerlofsz
1395arien jacobsz
1396jop floren
1397
1398agnies jacob cornelisz
1399
1400willem dirksz
1401tonis jansz
1402maarten ijsbrantsz
1403
1404
1405arien bouwensz
1406geerlof jansz weduwe
1407cornelis cornelisz timmerman
1408
1409aal jan geerlofsz
1410tonis jansz
1411arien bouwensz
1412arien claasz
1413willem ariensz
1414pieter tijsz
1415claas cornelisz
1416cornelis claasz
1417okker cornelisz
1418dirk ariensz

ac/61Z/5v
ac/61Z/6
ac/61Z/6
ac/61Z/6
ac/61Z/6
ac/61Z/6v
ac/61Z/6v
ac/61Z/6v
ac/61Z/6v
ac/61Z/7
ac/61Z/7
ac/61Z/7
ac/61Z/7
ab/61Z/7
ab/61Z/7v
ab/61Z/7v
ab/61Z/7v
ab/61Z/7v
ab/61Z/8
ab/61Z/8
ab/61Z/8
ab/61Z/8

ab/61Z/8
ab/61Z/8v
ab/61Z/8v
ab/61Z/8v
ab/61Z/8v
ab/61Z/8v
ab/61Z/9
ab/61Z/9
ab/61Z/9
ab/61Z/9v
ab/61Z/9v
ab/61Z/9v
ab/61Z/9v

3,5m 2h w en hu om 27-15-10 en 3,5m 2h ho om 16-5-9
6m w met hu om 43-10-0 en 5m 2h ho om 22-13-5
5m w met hu om 36-5-0 en 4m 2h ho om 18-8-5
1,5m 1,5h w met hu om 12-15-10 en 1,5m 1,5h ho om 7-6-9
1,5m 1,5h w met hu om 12-15-10 en 1,5m 1,5h ho om 7-6-9
met cornelis geerlofsz en cornelis aalbertsz 2m 2h w om 9-8-5
2m w om 13-10-0 en 4m 1 1/3h ho om 17-18-9
4m 1/2h w met hu om 32-12-6 en 2,5m 2h ho om 9-0-3
2m 2h w met hu om 15-18-5
1m w om 6-15-0 en 3,5m 1h ho om 15-11-8 1/2
1m w om 6-15-0 en 1m 2h ho om 5-13-5
1m w om 6-15-0 en 1/2m ho om 2-2-6
totaal 211m resp. 1239-5-0. De 10de penn. is 123-18-6
de taxatie van de eigen landen op de noordzijde v beneerkerk
2,5m w met hu om 18-2-6 een 2m 2h ho om 9-18-4
H van zijbrant hendriksz (te amsterdam) 3,5m w om 28-0-0
4,5m w met hu om 32-12-6 en 2,5m ho om 10-12-6
H van arie bouwensz (te schoonhoven) en van agnies bouwens
(te oudewater) 7m w om 72-15-0
H van arien bouwensz (te schoonhoven) en van agnies bouwens
(te oudewater) 1,5m 1,5h w om 18-0-0
H van idem als onder # 1398 1,5m 1,5h w om 13-10-0
H van idem als onder # 1398 1m 3/4h ho om 6-0-0
H van agnies bouwens (te oudewater) 11,5m 1h land (waarvan
7m weiland) met hu en berg om 81-13-5 1/2. De huurceel dd
27-5-56.
1/2m 1 1/4h ho om 3-0-2 1/2
1m w om 6-15-0 en 1m 2h ho om 5-13-5
H van merrichgin aart bouwensz weduwe (te schoonhoven) 2m 2h
(waarvan 5h hooiland) om 17-19-0 (huurceel dd 21-8-61)
3m w om 20-5-0 en 4,5m 1h w om 21-6-8 1/2
H van arien bouwensz (te schoonhoven) 1,5m 1,5h w om 12-0-0
4m w om 27-0-0 en 1.5m 3/8h ho om 6-12-6-1 oortje
5m 3/4h w met hu om 40-16-0 en 4,5h ho om 3-3-8
3,5m w met hu om 25-7-6 en 3m min 1/4h ho om 12-11-6
2m w om 13-10-0 en 1/2m 1h ho om 2-16-8 1/2
2h ho om 1-8-7
4m w om 27-0-0 en 4m ho om 17-0-0
4,5m 1h w met hu om 33-16-8 1/2 en 4,5m ho om 19-2-6
2m w met hu om 14-10-0 en 1,5m ho om 6-7-6
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1419maarten jansz weduwe
1420cornelis cornelisz
1421arien dirksz
1422cornelis dirk willemsz
1423cornelis jansz
1424cornelis cornelisz
1425okker cornelisz
1426
1427cornelis cornelisz timmerman
1428cornelis cornelisz jongin
1429maarten euwoutsz
1430gerrit jansz
1431jacob woutersz
1432dirk cornelisz
1433andries geerlofsz
1434jan brantsz
1435jacob dirksz
1436
1437jan woutersz
1438claas tijsz
1439dirk gijsbertsz
1440claas jan maartsz
1441
1442
1443arien jacobsz
1444joost dirksz weduwe
1445nanne claasz weduwe
1446jacob nannesz
1447meijns willemsz weduwe
1448pieter willemsz
1449cornelis cornelisz
1450louwers meesz
1451
1452aal jan geerlofsz weduwe
1453
1454arien geerlofsz
1455
1456jan pietersz
1457
1458willem pietersz

ab/61Z/10 4,5m w met hu om 32-12-6 en 4m ho om 17-0-0
ab/61Z/10 3m 1h w met hu om 22-9-2 1/2 en 2m ho om 8-10-0
ab/61Z/10 8m w met hu om 58-0-0 en 8m h ho om 34-14-2 1/2
ab/61Z/10 4h w om 4-10-0 en 2,5m 2h ho om 12-0-0-1 blank
ab/61Z/10vmet claas cornelisz 3,5m ho om 14-17-6
ab/61Z/10vH van arien bouwensz (te schoonhoven) 1,5m 2h w om 18-0-0
ab/61Z/10vmet cornelis cornelisz timmerman H van arien bouwensz (te
schoonhoven) 1,5m 1h ho om 6-0-0 De huurceel dd 28-3-1560
ab/61Z/10v4h w om 4-10-0 en 1/2m ho 2-2-6
ab/61Z/10v2,55m w met hu om 18-2-6 en 4,5m ho om 19-2-6
ab/61Z/11 5m w met hu om 36-5-0 en 4m 2h ho om 18-8-5
ab/61Z/11 3m w met hu om 21-15-0 en 1.5m 1h ho om 7-1-8 1/2
ab/61Z/11 5m w met hu om 36-5-0 en 4m 2h ho om 18-8-5
ab/61Z/11 2,5m w met hu om 18-2-6 en 1,5m ho om 6-7-6
ab/61Z/11v3m 2h ho om 14-3-4
ab/61Z/11v4m w met hu om 29-0-0 en 3,5m ho om 14-17-6
ab/61Z/11vH van willem reijersz (te gouderak) en pieter pouwelsz ( in
lopik) 3m ho om 11-0-0
ab/61Z/11v1,5m w om 10-2-6 en 3m 1h ho om 13-9-2 1/2
ab/61Z/11v4m ho om 17-0-0
ab/61Z/12 1,5m w met hu om 10-17-6 en 3,5m 2h ho om 16-5-11
ab/61Z/12 4,5m 1h ho om 19-16-8 1/2
ab/61Z/12 totaal: 208m bedragende 1240-18-1, de 10de penn. is 124-1-11
af/61Z/12vde taxateie v/h eigen land gelegen op t vrijland
af/61Z/12v3m 2h ho om 14-3-5
af/61Z/12v2,5m w met hu om 18-2-6 en 4m 2h ho om 18-8-0-1 blank
af/61Z/12v1m ho om 4-5-0
af/61Z/12vmet jacob dirksz 2m 2h ho om 9-18-5
af/61Z/12v1m ho om 4-5-0
af/61Z/13 1m 1h w om 7-7-6 en 3m ho om 12-15-0
af/61Z/13 6,5h w om 7-6-1 oortje
af/61Z/13 H v/d erfgenamen v adriaan v crimpen (baljuw v rijnland)
3/4 hofstede groot 8m min 1/2h om 67-10-0. Huurceel 12-4-1561
af/61Z/13 H 1/4de v/d voorstaande hofstede van gerrit fransz weeskind
(te oudewater) om ---- (niet vermeld). Huurceel dd 13-3-1561
af/61Z/13 H v/d erfgenamen v adriaan c crimpen (baljuw v rijnland)
4,5m w om 34-0-0. De huurceel dd 2-10-1560
af/61Z/13vbruikt 2m waarvan de 1/2 is H v/d erfgenamen v marrichgie jan
de witten dochter (won. te r'dam, delft en leiden) om 20-0-0
af/61Z/13vmet gerrit pietersz 2m w om 8-10-0
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1459nanne geerlofsz
1460willem reijersz
1461jan jansz
1462jan jansz
1463
1464jan jansz
1465
1466
1467dirk tijsz
1468
1469heijltgin pieters weduwe
1470
1471
1472
1473arien jansz
1474
1475sijmon jansz weduwe
1476daam dirksz weduwe
1477jan dirksz
1478huijch dirksz
1479jacob maartsz
1480ellert jansz
1481tonis jansz
1482cornelis jansz
1483tonis cornelisz
1484pieter cornelisz
1485cornelis geerlofsz
1486jan gijsbertsz weduwe
1487jan gijsbertsz weduwe
1488mees jansz
1489geerlof jansz weduwe
1490jan ellertsz
1491nanne cornelisz
1492cornelis dirksz
1493geerlof cornelisz
1494louweris jacobsz
1495jan dirksz dus
1496arien jansz
1497jan dirk geerlofsz
1498jacob jansz kuijper

af/61Z/13v3m ho om 12-15-0
af/61Z/13v2m ho om 8-10-0
af/61Z/13v1,5m 2h ho om 7-15-5
af/61Z/14 H v/d erfgenamen v adriaan v crimpen (baljuw v rijnland)
1m (half weiland) om 5-6-6
af/61Z/14 nog in H v/d erfgenamen v merrichgin jan de witten dochter
(won te r'dam, delft en leiden) 1m (waarvan de 1/2 weiland
om 4-10-7 groot
af/61Z/14 en crijn jacobsz H v/d collatie broeders te gouda 5m (waarvan
1/3de deel hooiland) om 21-0-0. Huurceel dd 4-12-1559.
af/61Z/14 2,5m w om 16-17-6 en 2,5m ho om 10-12-6
af/61Z/14 totaal i/h vrijland 55m resp. 328-5-7. De 10de penn. is
32-16-6 3/4
ae/61Z/14vde taxatie v/h eigen land gelegen in coolwijk
ae/61Z/14vH v griete sijmons weduwe (won te coolwijk) 4m w met hu en
berg om 35-0-0
ae/61Z/14v3,5m w met hu om 25-7-6 en 5,5m ho om 23-7-6
ae/61Z/14v3m w met hu om 21-15-0 en 3m 1/2h ho om 13-2-1
ae/61Z/14v3m 1,5m w met hu om 16-5-1 braspenn. en 1m ho om 4-5-0
ae/61Z/15 4m ho om 17-0-0
ae/61Z/15 2m ho om 8-10-0
ae/61Z/15 1,5m w om 10-2-6 en 4,5m ho om 9-2-6
ae/61Z/15 met claas jansz 1m 11h w om 7-17-6 en 2,5m 2h ho om 13-0-10
ae/61Z/15 1m w om 6-15-0 en 2m ho om 8-10-0
ae/61Z/15v3m w met hu om 21-15-0 en 3m 2h ho om 14-3-5
ae/61Z/15v1m w om 6-15-0 en 2m ho om 8-10-0
ae/61Z/15v5,5m 1h ho om 24-1-8 1/2
ae/61Z/15v7,5m 2h w met hu om 56-15-7 en 4m 2h ho om 18-8-6
ae/61Z/16 H van arien bouwensz (te schoonhoven) 5m w om 37-6-5
ae/61Z/16 5,5m 1,5h ho om 24-8-6
ae/61Z/16 4,5m w om 30-7-6 en 8m 2,5h ho om 35-15-3
ae/61Z/16 2,5m 1h ho om 11-6-8 1/2
ae/61Z/16 2,5m 1h ho om 11-6-8 1/2
ae/61Z/16v4m 1h w met hu om 30-4-2 1/2 en 4m ho om 17-0-0
ae/61Z/16v3m w met hu om 21-15-0 en 5m 1h ho om 21-19-2 1/2
ae/61Z/16v2,5m w om 16-17-6 en 3,5m ho om 14-17-6
ae/61Z/16v1/2m w om 3-7-6 en 1m 1.5h ho om 5-4-1
ae/61Z/17 1/2m w om 3-7-6 en 1m 1,5h ho om 5-6-0-1 oortje
ae/61Z/17 3m w met hu om 21-15-0 en 3m ho om 12-15-0
ae/61Z/17 1,5m w met hu om 10-17-6 en 1,5m ho om 6-7-6
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1499cornelis aalbertsz
1500geerlof ariensz
1501jan cornelisz
1502mees jacobsz
1503dirk ijsbrantsz
1504claas gijsbertsz
1505aart claasz
1506
1507
1508
1509cornelis jansz
1510nanne goessensz weduwe
1511pieter willemsz
1512daam floren
1513jan nannesz
1514claas willemsz
1515cornelis cornelisz
1516tonis aalbertsz
1517cornelis saarnsz
1518cornelis claasz
1519jacob ariensz
1520willem pietersz
1521cornelis dirksz
1522lijsbeth dirk ellertsz weduwe
1523pieter willem pietersz
1524hermen claasz
1525sijmon geerlofsz
1526aart danen weduwe
1527arien pietersz
1528daam florisz
1529cornelis saarnsz
1530dirk willemsz
1531claas goessensz
1532jan dirksz weduwe
1533geerlof dirksz
1534louwens cornelisz
1535pieter damensz
1536jan gijsbertsz weduwe
1537vranck jansz
1538arien goessensz

ae/61Z/17 1,5m ho om 6-7-6
ae/61Z/17 1,5m ho om 6-7-6
ae/61Z/17v1m 1 3/4h ho om (5-9-8?)
ae/61Z/17v1m 1 3/4h ho om 5-9-8 (?)
ae/61Z/17v5 1/4h ho om 3-14-3
ae/61Z/17v1,5m ho om 6-7-6
ae/61Z/17v1,5m 2h ho om 7-15-1 blank
ae/61Z/17vtotaal coolwijk 142m resp. 763-3-7 1/2. De 10de penn. is
76- 6- 5 3/4.
aj/61Z/18 die taxatie van het eigenland in beijerssom
aj/61Z/18 9m w met hu om 65-5-0 en 6m ho om 25-10-0
aj/61Z/18 1,5m w om 10-2-6 en 2.5m ho om 10-12-6
aj/61Z/18 2,5m 1h w met hu om 19-9-2 1/2
aj/61Z/18 1m 2h w om 9-0-0
aj/61Z/18 4m w om 27-0-0
aj/61Z/18v3m w met hu om 21-15-0 en 6m ho om 25-10-0
aj/61Z/18v2m ho om 4-5-0 (PS: moet zijn 8-10-0)
aj/61Z/18v2m w met hu om 14-10-0 en 1m ho om 4-5-0
aj/61Z/18ven cornelis jacobsz 4m w met hu om 29-0-0 en 2m ho om 8-10-0
aj/61Z/19 en leendert claasz 8m w met hu om 58-0-0 en 8m ho om 34-0-0
aj/61Z/19 2m ho om 8-10-0
aj/61Z/19 1/2m w om 3-7-6 en 2,5m ho om 10-12-6
aj/61Z/19 1,5m ho om 6-7-6
aj/61Z/19 2m w met hu om 14-10-0 en 3m 2h ho om 14-2-11 1/2
aj/61Z/19v1m w om 6-15-0 en 1/2m 1,5h om 3-3-6
aj/61Z/19v1/2m w om 3-7-6 en 1,5m ho om 6-8-0
aj/61Z/19v3m w met hu om 21-15-0 en 3m ho om 12-15-0
aj/61Z/19v1m w met hu om 7-5-0 en 2m ho om 8-10-0
aj/61Z/20 3m w met hu om 21-15-0 en 3m ho om 12-15-0
aj/61Z/20 2m w met hu om 14-10-0 en 3m ho om 12-15-0
aj/61Z/20 2m w met hu om 14-10-0 en 3m ho om 12-15-0
aj/61Z/20 2,5m w met hu om 18-0-0 en 3m ho om 12-15-0
aj/61Z/20v1m 2h w om 9-0-0 en 2,5m 1h ho om (11-6-8)
aj/61Z/20v2,5m 1h w om 18-0-0 rn 1m 2h ho om 4-10-1-1 blank
aj/61Z/20v4m w met hu om 29-0-0 en 4,5m ho om 19-2-6
aj/61Z/20v5,5m w met hu om 39-17-6 en 5,5m 1,5h om 24-8-6-1 oortje
aj/61Z/21 1/2m w om 3-7-6 en 1,5m 1,5h ho om 7-8-6-1 oortje
aj/61Z/21 1m ho om 4-5-0
aj/61Z/21 7h ho om 4-19-2 1/2
aj/61Z/21 1m w om 6-15-0 en 1/2m ho om 2-2-6
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1539cornelis claasz
1540tijs willemsz
1541claas pietersz
1542tonis aalbertsz
1543pouwels dirksz
1544jan cornelisz
1545
1546
1547
1548merrichgen dirk jansz
1549pieter willemsz
1550cornelis claasz
1551jacob woutersz
1552arien jacobsz
1553cornelis brantsz
1554dirk dirksz wicht
1555sijmon jansz weduwe
1556claas ariensz
1557gerrit cornelisz
1558pieter jansz
1559jan cornelisz
1560jan thonisz
1561brant ellertsz
1562jacob ellertsz
1563sijmon louwisz
1564leendert ellertsz
1565dirk gijsbertsz
1566cornelis claas louwen
1567ijsbrant daamsz
1568dirk jansz
1569arien jansz
1570
1571arien pauwensz
1572leendert cornelisz
1573jan dirk jansz
1574
1575dirk dirksz trumper
1576
1577dirk dirksz treest
1578

aj/61Z/21 1m ho om 4-5-0
aj/61Z/21v6,5m w met hu om 47-2-6 en 8m 1,5h ho om 35-1-3
aj/61Z/21v1/2m w om 3-7-6 een 1m ho om 4-5-0
aj/61Z/21v3m w met hu om 21-15-0 en 4,5m ho om 19-2-6
aj/61Z/22 2m w met hu om 14-10-0 en 3,5m ho om 12-17-6
aj/61Z/22 en jan aartsz 1m w om 6-15-0 en 1m ho om 4-5-0
aj/61Z/22 totaal in beijerssom 175m resp 971-9-1 1/2. De 10de penning
97-2-9
ah/61Z/22 die taxatie v/h eigenland in beneerheul strekkende an bercou
ah/61Z/22v4m w met hu om 29-0-0 en 5m ho om 21-5-0
ah/61Z/22v2,5m w om 16-17-6 en 4m ho om 17-0-0
ah/61Z/22v2,5m ho om 10-12-6
ah/61Z/22v1/2m w om 3-7-6 en 2m 1,5h ho om 9-16-0-1 oortje
ah/61Z/23 2m ho om 8-10-0
ah/61Z/23 1,5m w met hu om 10-17-6 en 2,5m 3/4h ho om 10-3-0
ah/61Z/23 1m w om 6-15-0 en 1,5m 1,5h ho om 6-8-1 blank
ah/61Z/23 1,5m min 1/2h ho om 6-0-7
ah/61Z/23 1,5m ho om 6-7-6
ah/61Z/23v4m ho om 17-0-0
ah/61Z/23v3m ho om 12-15-0
ah/61Z/23v2m w met hu om 14-10-0 en 3m 1,5h ho om 13-16-1 oortje
ah/61Z/23v1,5m 1/2h ho om 6-14-6-1 oortje
ah/61Z/23v2m w met hu om 14-10-0 en 3m 1,5h ho om 13-16-1 oortje
ah/61Z/24 2,5m w met hu om 18-2-6 en 5m 3/4h ho om 21-15-7
ah/61Z/24 5m w met hu om 36-5-0 en 8m 2h ho om 35-9-5
ah/61Z/24 3m w met hu om 21-15-0 en 3,5m 1/2h ho om 15-4-6
ah/61Z/24 5,5h w om 6-3-6-1 oortje
ah/61Z/24v1m 1.5h ho omm 6-7-6
ah/61Z/24v2,5m w met hu om 18-2-6 en 3,5m 3/4h ho om 15-7-11
ah/61Z/24v3,5m w met hu om 25-7-6 en 4m 1,5h ho om 18-1-0-1 oortje
ah/61Z/24vH van cornelis andriesz (te crimperkerk) 2m 1,5h (half wei en
half hooi) om 10-13-6
ah/61Z/24v2m w om 13-10-0 en 1,5m 2h ho om 7-15-11
ah/61Z/24v1/2m w met huisje om 3-12-6 en 4,5h en 3/8h ho om 3-9-1
ah/61Z/24vH van arien bouwensz (te schoonhoven) en van agnies bouwens
(te oudewater) 1/2m w om 4-10-0
ah/61Z/25vH van arien bouwensz ( te schoonhoven) en van agnies bouwens
(te oudewater) 4 3/4h w om 4-10-0
ah/61Z/25vH van de erfgenamen van cornelis koon (te lekkerkerk)
qm 1 3/4h land om 7-0-0. De huurceel dd 24-11-1559
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1579arien maartensz
1580arien aartsz hols
1581geerlof ariensz
1582pieter geerlofsz
1583arien claasz
1584cornelis jan pietersz
1585jacob ariensz
1586cornelis cornelisz
1587cornelis cornelisz
1588
1589
1590jan cornelisz
1591
1592dirk dirksz treest
1593jan woutersz weduwe
1594tonis jansz
1595heijnrick jansz
1596matheus cornelisz
1597cornelis willemsz
1598cornelis dirksz treest
1599claas dirksz
1600dirk dirk trumpersz
1601cornelis ellertsz
1602dirk ijsbrantsz
1603cornelis jansz
1604vincent cornelisz
1605pouwels tonisz
1606cornelis sijmonsz
1607arien goessensz
1608arien jansz
1609comer dirksz
1610dirk pauwensz
1611arien ewoutsz
1612geerlof dirksz
1613tonis dirksz
1614lijsbeth maarten jansz
1615cornelis geerlofsz
1616
1617
1618

ah/61Z/25v2,5m 1,5h ho om 11-13-9
ah/61Z/25v1m w met hu om 7-5-0 en 1,5m 1,5h ho om 7-8-6-1 oortje
ah/61Z/25v5m w met hu om 36-5-0 en 7,5m ho om 31-17-6
ah/61Z/26 1m 1h ho om 4-19-2 1/2
ah/61Z/26 1,5m 1/2h ho om 6-14-7 1/2
ah/61Z/26 1/2m w om 3-7-6
ah/61Z/26 2,5m ho om 10-17-6
ah/61Z/26 en .... andriesz 2m 1,5h ho om 9-10-1 braspenning
ah/61Z/26 en andries andriesz H van stijntgen dirk ariensz dochter (in
de ambacht voorscr.) 1m 3/4h ho om 4-1-8 1/2m. Huurceel dd
18-3-1561
ah/61Z/26vH van agnies bouwensz (te oudewater) 55m 1,5h ho om 19-5-0(?)
De huurceel dd 7-2-1560.
ah/61Z/26v2,5m w met hu om 18-2-6 en 4m 1/2h ho om 17-7-1 1/2
ah/61Z/26v2,5m ho om 10-12-6
ah/61Z/26v3m w met hu om 21-15-0 en 4m 2,5h ho om 18-15-3
ah/61Z/27 3m w met hu om 21-15-0 en 3,5m 1/2h ho om 15-4-7
ah/61Z/27 5m w met hu om 36-5-0 en 6m 3/4h ho 16-0-7
ah/61Z/27 5,5m w met hu om 39-17-6 en 8m ho om 34-0-0
ah/61Z/27v2m w met huisje om 14-10-0 en 1,5m 2 1/4h ho om 7-19-3 1/2
ah/61Z/27v4 3/8h w en 4,5h ho te samen om 8-13-3
ah/61Z/27v4,5m w met hu om 32-12-6 en 5,5m 1 3/8h ho om 24-7-0
ah/61Z/28 2m 1h w om 9-4-2 1/2
ah/61Z/28 1m 3/4h ho om 4-5-7
ah/61Z/28 2m 2h w om 9-18-5
ah/61Z/28 1m w met schuurtje om 7-5-0 en 1/2m 3/4h ho om 2-13-1
ah/61Z/28 3m 1h ho om 13-9-2 1/2
ah/61Z/28v2,5m 1h w met hu om 19-6-6 en 4m ho om 17-0-0
ah/61Z/28v2m 1h w om 9-4-2 1/2
ah/61Z/28v1m w om 6-15-0 en 4,5m 1,5h om 20-3 1/2- 1 oortje
ah/61Z/28v1,5m 2 1/8h ho om 7-16-7
ah/61Z/29 1m w om 6-15-0 en 2,5m 1/8h om 10-14-1 oortje
ah/61Z/29 2m 1,5h ho om 9-10-1 braspenning
ah/61Z/29 1m ho om 4-5-0
ah/61Z/29 1m ho om 4-5-0
ah/61Z/29v1,5m 1,5h ho om 7-8-9
ah/61Z/29v2m w met hu om 14-10-0 en 2,5m 1,5h ho om 11-13-6-1 oortje
ah/61Z/29vtotaal beneerheul 242m resp. 1247-116-7. De 10de penning is
124-15-7
-/61Z/30 er zijn 117m verloren en verdolven land waar niets van komt.
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1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633jop florisz
1634dirk tijsz
1635cornelis jansz
1636jacob goessensz
1637cornelis claasz
1638cornelis cornelisz
1639jacob pietersz
1640joris louwijsz
1641tijs pietersz
1642
1163ellert jacobsz
1644dirk engelsz
1645dirk dirksz
1646dirkgin claas cornelisz
1647arien andriesz
1648arien louwijsz
1649marrichgie claas geerlofs
1650lou jacobsz
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658

De morgen getaxeerd op 1-10-0 faciit 175-10-0. komt de 10de
penning 17-11-0
-/61Z/30 totaal stolwijk onder zuid holland 1150m resp. 5966-7-7. De
10de penning is 596-12-6-1 oortje
-/61Z/30v huigen korenmolen getaxeerd op 20-0-0
-/61Z/30v de henniptienden zijn gerekend in de grootte van de mergentalen, te weten in de 1150m
-/61Z/30v de koren- en smaltienden van 1561 is te vinden in t rentmeesters boek van zuid holland, daar wij niet weten wie het gekocht of gepacht had.
-/61Z/30v de renten v h gemene land, kerk, henniptienden en schoutambacht zijn gestelt in het kohier van stolwijk onder belois,
zowel van zuid holland als van belois. PS: fo 31 blanco
al/61Z/31vdit zijn de huizen in zuid holland in stolwijk zonder land
al/61Z/31vH een huis van arien bouwensz (te schoonhoven) om 7-0-0
al/61Z/31vhuis om 6-0-0
al/61Z/31vhuis om 4-0-0
al/61Z/31vhuis om 4-0-0
al/61Z/31vhuis om 5-0-0
al/61Z/31vhuis om 12-0-0
al/61Z/31vhuis om 6-0-0
al/61Z/31vhuis om 5-7-0
al/61Z/31ven hendrik gerritsz huizinge om 9-0-0
al/61Z/31vtotaal 58-7-0, de 10de penning is 5-16-6
al/61Z/32 huis om 6-0-0
al/61Z/32 huis om 4-0-0
al/61Z/32 kamer om 2-10-0
al/61Z/32 huis om 5-0-0
al/61Z/32 huis om 5-5-0
al/61Z/32 huis om 5-0-0
al/61Z/32 huis om 5-0-0
al/61Z/32 huis om 12-0-0
al/61Z/32 totaal 44-15-0, de 10de penn. is 4-9-6.
al/61Z/32 totaal alle huizen aan geld 103-0-0 en aan 10de pemn. 10-6-0
-/61Z/32v de Co. Mat. komt zuiver v/d 10de penn. v stolwijk onder
zuid holland als voorschreven is 600-8-6-1 oortje
-/61Z/33 Wij cornelis cornelisz (tek), dirk ijsbrantsz (merk),
cornelis sijmonsz (merk) en cornelis dirksz (merk) taxateurs
van de 10de penn. v stolwijk onder zuid holland, verklaren
dat wij de eed gedaan hebben in hande van jan adriaansz
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1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673

schout onze officier, begrepen in het 4de artikel v/d ordonnantie, dat wij volgende de zelven onzen eed gebesoingneert
de aanbrenginge ontfang en de taxatie gedaan hebben mitsgaders datter anders geen goederen zijn na volgende het placcaat den 10de penn. schuldich zijnde, dan wij in het zelve
kohier gestelt hebben naar onze beste wetenschap. Ten orkonde
van dezen, zo hebben wij ons gewoonlijk handschrift hier
onder gestelt op 14-8-1562. Ter bede v/d taxateurs voorscr.
zo heb ik cornelis laurensz (secretaris te stolwijk) dit mede
ondertekend op datum voorscr. In kennis dat deze 4 taxateurs
voorscr. de eed gedaan hebben in handen van mij jan adriaansz
schout (tek) voorscr. zo heb ik schout voorscr. dit door bede
van de 4 taxateurs dit mede ondertekend ut supra. Volgen
de handtekeningen en merken
-/61Z/33v stolwijk onder zuid holland.
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Staten van Holland voor 1572

nr. 870

fo 58

Aanmerkingen op de opgaven van de 10de penning van 1553 ( dd. omtrent 1556/7, het titel blad ontbreekt)
- (fo 58) Stolwijk onder Zuid Holland
in de marge staat: dezen hebben een nieuw kohier overgezonden.
- Dit kohier schijnt geheel kwaad
- Des pastoors land is het beste. Het geldt de morgen 7-0-0 en meer fo 1
- En het andere land eerst tot 211m is al het weiland getaxteerd voor 2-10-0 en 2-0-0, 't hooiland op 1-10-0/m
Dan op een plaats als fo primo lat 2 is daar huurland mede gemeen met het eigen land en dat is verhuurd als
het schijnt om 4-10-0/m aan cornelis claasz.
- Item daaraan 242m, daar t hoogste van getaxeerd is op 1-10-0, sommige 28, 25 en op 20 stv/m. Hieronder zijn
4 partijen huurland. Het 1ste op fo 4 lat.primo met 3-0-0/m. Het 2de en 3de fo 5(?) lat.2v met meer dan
7-0-0m en het 4de perceel meer dan 4-0-0. Het zijn nochtans kleine percelen, zodat het schijnt dat zij
elkanders land, zo zij meest eigenaars zijn, zeer "leech" en onder de waarde getaxeerd hebben.
- Hierbij is een ingetoken strook papier (eenzijdig beschreven) met als kopje "m e". De tekst daarop is:
Na mijn calculatie bedraagd t oude kohier van stolwijk 2109-1-2-b. Als men hiervan aftrekt 116-0-0 en laat
1-0-0 van de 117m daar anders niet voor en schijnt bij Croeswijk gecalculeerd te zijn, blijft nog 1993-1-2-b
en zonder Croeswijk's calculatie ende mijne genomen over een komen op 15 stv. na.
Nog thans stel ik mijn calculatie voor autentiek en heeft Croeswijk te kort gecalculeerd 115-4-10-b-p.
Stolwijk moet hiervan de 10de penning opbrengen zijnde 11-10-1-b-p.
Het huurland bedraagd 516-16-1-b
die windmolen
20- 0-0
----------536-16-1-b
Dit afgetrokken van de 1993-16-3-b-p dat het kohier bij Croeswijk gecalculeerd beloopt, blijft voor het
eigen land die calculatie 1456-19-9-p. Dit afgetrokken van de 5722, zo de eigen landen nu gesteld zijn,
blijft die verhoging 4265-0-2-b-p. Hiervan is de 10de penning 426-10-0.
- Alle de morgentalen in stolwijk (behalve het Beijerse) zijnde eigen- en erfpacht landen, te stellen op 6-0-0
tot 768m facit 1608-0-0. En het eigen land van het Beijerse op 5-0-0/m tot 176m facit 880-0-0. Nog die 117m
van het ambacht op 2-0-0m facit 234-0-0. Somme per jaar is 5722-0-0.
- En de som bedraagd waarvoor de morgens in het kohier gecalculeerd zijn 1456-19-9-p, zo blijft die verhoging
4265-0-2-b-p. Daarvan is de 10de penning 426-10-0
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In Coolwijk
- Hier is 142m (fo 59) weiland, getaxeerd op 2-0-0 en het hooiland op 28 en 25 stv/m, vlg's fo 7 lat 2. et
fo 8 lat 1 et 2 et fo 9 lat primo
Hierbij is een perceel van 5m huurland, waarvan de morgen geldt 7-0-0 fo 8 lat primo. Verder 25m van de
westzijde van de gouweweg, zijnde eigen morgen, getaxeerd op 1-10-0 en niet hoger, zie fo 9 lat 2 et fo 10
lat 1 et 2. Verder huurlanden van 16-17-6/m fo 10 lat primo van de baljuw van rijnland.
- Aan de noordzijde benederkerk 208m, waarvan de morgentalen van weiland bij de eigenaren getaxeerd op 2-10-0
en het hooiland op 1-10-0/m, zie fo 11-13. Het huurland geeft 6 t/m 9 en meer gulden vlg's fo 11 lat primo
et 2 et fo 12 lat primo et fo 13 lat 2.
- In het Beijerse 175m, door de eigenaren gebruikt en getaxeerd op 1-0-0/m, 't welk gelijke apparentie heeft
als boven blijkt fo 14 lat primo et 2. et fo 15 lat. primo.
- In dit kohier is een windmolen vermeld en zeer laag getaxeerd, zonder vermelding of het verhuurd wordt fo 15
lat 2.
- Nog zijn aangebracht 117m, zijnde van het gemene land, waarvan zij zeggen dat het uitgegraven en uitgedolven
is, zodat zij het taxeren op 1-0-0.
- De som van het kohier beloopt 1972-2-3. Als daarop komen de vernoemde 117m a 1-0-0, dan bedraagd het 2089-2-3
zodat de probatie niet goed schijnt te staan achter dit kohier.
- Hier zijn geen huizen, renten, officieren, tienden of enige anders goederen aangebracht, dan hier verhaald
is. De dorpsluiden schijnen wel gestelde luiden te zijn, daar nagenoeg alle t land hun eigen is. Hierna
mocht men breder onderzoek doen.
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Staten van Holland voor 1572 nr. 1183
fo 1 Instructie dienende tot het recollement van de 10de penning de anno (15)57 over Zuid Holland.
- (fo 67)

Stolwijk onder Zuid Holland

- Dit kohier is ondertekend bij de taxateurs, doch vermeld niet of zij de eed hebben gedaan.
- Geen huurcedullen gezien of de pachters de eed afgenomen.
- Het kohier beloopt in alles voor de 10de penning 450-15-2, waarvan men aftrekt voor onkosten 40-0-0 (rekenen
hoeveel zij betaald hebben).
- (fo 67v) Item nog 6-6-0 van de huizen die buiten t slot van het kohier staan.
- Rentmeester Coebels rek. of t daar ook af is gerekend. Het kohier van anno 57 beloopt 199-7-0, die correctie
426-10-0 en de huizen 26-14-6, zulks te kort 185-0-6 (sic).
_ De landen zijn met die huizen door elkander getaxeerd zulks en weet men niet echt wat die huizen ofte landen
waard zijn.
- Die huurlanden zijn op hem zelven gesteld en die eigen landen ook, zonder die te zetten weer aan weer,
contrarie het placcaat, omdat men die eigen landen naar die huurlanden niet en zoude weten te taxeren.
- (fo 68) fo 1,2,3 worden alle die eigen landen gezet met die huizen getaxeerd op 6-0-0m. Ende die landen die
zij hooilanden noemen op 3-0-0/m, ende daar weilanden zonder huizen zijn werden 5-0-0 getaxeerd.
- fo 4 worden die huurlanden op de noordzijde van beneden de kerk aangebracht de morgen om 8-0-0, 10-0-0 en
ook min, en behoren meest toe adriaan bouwensz tot schoonhoven.
- fo 5 lat. verso begint het eigen land leggende aan die zuidzijde beneden de kerk en worden die weilanden met
de huizen gesteld op 6-0-0/m en zonder huizen op 5-0-0/m.
- (fo 68v) Item dat hooiland op 3-0-0/m.
Zulkss en zijn de huizen niet getaxeerd op die waarde van de bouwerie die men daar inne doet, contrarie het
placcaat.
- fo 8 pagina versa in fine wordt het pastoorsland aangebracht op hem zelven, daar land onder is dat 7-0-0
geldt per morgen.
- fo 9 pag. versa begint een kwartier genaamd Coolwijk en zijn alle die eigen weilanden met die huizen
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getaxeerd op 6-0-0/m en zonder huizen op 5-0-0/m en die hooilanden 3-0-0/m. Die huurlanden in Coolwijk fo 12
gelden 6-0-0 en 7-0-0/m
- fo idem lat. verso wordt aangebracht het eigen land in het vrijland, en is mede getaxeerd op 6-0-0, 5-0-0 en
3-0-0/m als voren.
- (fo 69) Die huurlanden van het vrijland gelden fo 14 meer dan 7-10-0
- fo 14 lat. verso wordt het eigen land aangebracht, leggende neerheul strekkende aan Berkou. Is mede
getaxeerd als de vorige eigen landen.
- fo 19 lat.verso wordt het huurland mede aangebracht als voren en ook enige lager, dan vermoede dat t zekere
hooilanden zijn.
- fo 20 begint die taxatie in Beijersom en zijn die eigen landen met huizen op 6-0-0, en zonder huizen op 5-0-0
getaxeerd en die hooilanden op 3-0-0/m.
- (fo 69v) Item daar zijn fo 23 lat.verso 2 partijen huurland die worden gehuurd bij de pachter van zijn
moeder en zulks en is op die huur wel veel te letten.
- fo 23 pag.verso werd gezegd dat daar zijn 117m uitgedolven land en getaxeerd op 1-0-0/m zonder eigenaar of
bruiker te vermelden.
- fo 24 werd afgetrokken van de som van de 10de penning 40-0-0 voor onkosten van molen, sluizen en dijkgeld
zonder specificatie.
- fo idem verso worden 10 huizen, die zonder land zijn, getaxeerd
getaxeerd

en de andere huizen zijn met land

- fo idem verso werd een windmolen aangebracht op 12-0-0. In '57 was de molen aangebracht op 20-0-0
- (fo 70o) Hier en zijn geen renten of offiicien aangebracht, die welke anno '57 opbrachten 18-17-5 vlg's het
memoriaal boek.
NB: ende zijn anno 57 op te 36-16-0, De 15de penning is 2-9-0.
Het schoutambacht 16-0-0. De 15de penning 0-10-0
De rente op t gemene land al zoveel onder zuid holland als beloijs 108-0-0, fiat de 15de penning
7-4-10-b.
- Hier en zijn geen vogelkooien noch henniptienden aangebracht.
NB: die henniptiende hebben zij van de C. Mt gepacht. Zeggen onder stolwijk onder zuid holland te zijn
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1150m en het morgenboek houdt net zo veel.
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Staten van Holland voor 1572 nr. 1189
Protocollen van de correcte's van de 10de penning van 1556 ( omtrent 1561):
(fo 10v)

Stolwjk onder Zuid Holland

- Alzo bij de kohier van de 10de penning anno 57 blijkt dat die van stolwijk onder zuid holland, hun eigen
landen te laag taxeren, dat zij ook niet opgebracht hebben de 10de penning van de huizen, staande in het
einde van het kohier, belopende 6-1-0, dat zij ook die huizen met de landen getaxeerd hebben, zo zullen zij
die voorscr. eigen landen verhogen en taxeren na de rechte waarde, mitsgr's de voorscr. 10de penning van de
getaxeerde huizen aanbrengen en de huizen met de landen getaxeerd op hem zelven taxeren zullen. Nog de
windmolen verhogen, mitsgaders t officie, vogelrijen, henniptiende en rente op de kerk en t dorp staande
aanbrengen ( is doorgestreept).
In de marge staat: anno '57 min dan '53 185-0-5.
Dat genomen de voet de anno '53 zo zouden voor de 10de penning over het eigen land
moeten opbrengen 76-2-0.
- (fo 33) Stolwijk onder Zuid Holland:
Alzo van stolwijk ( onder zuid holland) hun eigen landen te laag getaxeerd hebben, dat zij ook die huizen
niet getaxeerd en hebben op de landen staande ende enige huizen getaxeerd, maar de 10de penning daar van
niet betaald hebben. Zo hebben de commiissarissen nadien zij hier op gehoord zijn geweest, hun verhoogd
105-16-0, welke som zij vinden zullen over alle eigen landen op en neder gaande na de rechte waarde. Zullen
nog betalen 26-18-6 die zij vinden zullen, zowel over de huizen in het einde van hun kohier staande, als die
ongetaxeerd zijn gebleven. Nog 9-13-10-b over de 15de penning van 145-9-0 renten die de kerk en het ambacht
van stolwijk zowel onder zuid holland als onder beloijs uitreiken. Nog 0-10-8 over het 3de deel van de 10de
penning van het schoutambt, bedragende te samen de somme van 142-15-0 van 40 groot, welke som zij binnen 1
maand ter comptoire van de ontvanger van het gemene land brengen zullen.
In de marge staat: de moren verhoogd 2 stv 1058m.
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Staten van Holland voor 1572 nr. 1187
Correctie van de 10de penning:
- (fo 26v)

Stolck onder Belois
In de marge staat: t haar '57 bedraagd min dan t jaar van '53 de somme van 75-9-4(?)d.

- Deze taxeren mede de eigen huizen met landen contrarie het placcaat zie hem t zelfde anno '53 verdragen werd.
- (fo 27) Dirk joosten brengt aan 7m huurland voor 35-0-0 fo 6 lat. primo en anno '53 gaf hij daarop volgens
de huurcedulle 46-0-0. Lo: of de huurcedulle nu mede gezien is ende zo hier maar 2 percelen zijn van
huurland hij hier informatie opgenomen aan willem ockersz (te dordrecht).
- Ghijsbrecht claasz brengt aan 7h huurland voor 7-0-0 fo do en anno '53 1,5m voor 10-0-0
Lo: ut supra of die huurcedulle gezien is.
- Jan ariensz brengt aan 4,5m huurland voor 18-0-0 daar hij anno '53 voor gaf 20-5-0.
Lo: ut supra.
- Warnaar adriaansz brengt aan 9m getaxeerd voor 3-15-0 fo 12 lat 2., die hij anno '53 huurde voor 41-0-0.
Lo: ut supra.
- ( fo 27v) Ael jans geerlofsz brengt aan 6m huurland voor 24-0-0 fo 13 lat.primo, daar zij anno '53 voor gaf
36-0-0.
Lo: ut supra of die huurcedulle gezien is.
- Item in Schounouwen ende Bovenkerk aan beide zijden werd al het eigen land getaxeerd op 4-0-0/m, t zij daar
huizen en timmeringen op staan of niet, gelijk t zelfde anno '53 al getaxeerd was op 1-15-0.
En in het Beijersen al het land ut supra op 3-15-0, dat anno '53 getaxeerd was op 26 stv. en 1 oortje ( is
doorgestreept).
- Item zo daar zeer weinig percelen van huurlanden zijn, als niet boven 6 of 7, daar door zij voelem dat men
anno '57 kwam tot kennisse van waarde, zoe schijnt gepractiseert, dat die nu veel min aangebracht werden dan
anno '53 die deze heeren taxatie bijzonder wat excederen ( is doorgestreept).
- Item hier en is niet gebracht dan land met huizen t samen getaxeerd, t welk behoord gedaan te worden
- (fo 28) Het officie en de renten op de kerk en dorp die anno '53 na aangebracht werden, zijn nu vergeten.
Hier zijn aangebracht 945m 3,5h land en staan van ouds te register op 951m. Zullen daar t officie, renten en
verzwegen landen aanbrengen.
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- Van de 10de penning werd mede geen mentie gemaakt, die zij meer aanbrengen zullen.
- Al het hooiland is maar 31m 2h ( is doorgestreept).
- Item de taxatie van de jare '53 en de verhoging bj de correctie daar bij gevoegd beloopt 400-18-1-b ( is
doorgestreept).
- En de taxatie van het jaar '57 bedraagd 373-9-0, dus nog 77-9-1-b min. Dit komt dat alle de morgens toen
bij de correctie op 5-0-0 gesteld waren en in het beijersen op 4-0-0 en nu zoveel lager zijn aangebracht.
- Zonder dat hier een huis aangebracht is dat geen morgentalen heeft.
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Staten van Holland voor 1572 nr. 1189.
Protocollen van de correctie's van de 10de penning van 1556 ( omtrent 1561)
- (fo 1v) Stolwijk onder Belois:
- Alzo die van stolwijk (onder belois) hun eigen landen te laag getaxeerd hebben, dat zij ook de huizen met
landen getaxeerd hebben. Zo hebben die commissarissen, nadien zij hierop gehoord zijn geweest, hun verhoogd
69-4-6 die zij over de voorscr. eigen landen zullen vinden. Nog 15-0-0 die zij over die voorscr. huizen
vinden zullen op en nedergaande naar de waarden van dien. Beloopt te samen 84-4-6. Te betalen binnen 6 weken
aan de gemene lands ontvanger.
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Staten van Holland voor 1572 nr. 444
- een los blad met volgende tekst: Dit 's aangaande t dorp ..... (verloren) t quartier van Schoonhoven
(verloren).
PS: mogelijk betreft dit Stolwijk onder Belois (?).

....

- 1. Wij schout en gezworenen met onse ..... (verloren) van stolwijk kennen ende certificeren dat .....
(verloren) ende molescacie ghehadt hebben om bij becanderen ..... (verloren) den 10de penning nae vermelden
t placcaat .... (verloren) die 1e reis meer dan anderhalven dag.
- 2. Item mog zo zien wij schout, gezworenen en secretaris (?) voornoemd, bezig geweest en gerecolleerd naar
het recollement omtrent 2 dagen.
- 3. Ten derden zij bij ons gekomen biljetten en formulieren van keizers mandaat welke wij geplubliceerd
hebben binnen onze dorpe en in de kerk van stolwijk, waar naar wij ons gevoegd hebben en bezig zijn geweest
1 1/2 dag.
- 4. Ten vierde zo zijn wij schout, gezworenen net onze secretaris zeer hebben gekweten om de keizerlijke
majesteit te geven wat al te maal tot onze kosten en lasten geweest is.
- Ende dunk ons, dat onze kosten zijn 11-0-0. Aldus gedaan bij mij secretaris van Stolwijk op verzoek van de
schout en gezworenen voornoemd op 9-5-11545 (wg., onleesbaar).
- Een dubbel blad betreffende de kosten door de schout, gezworenen en secretaris van gouderak gemaakt ivm. de
10de penning:
- Het bedrag is ... (verloren).
De gezworenen waren willem thonisz, feys dirksz, jan willemsz stollick, ariaan
brantsz, bram claasz,
jan dirksz en jan willemsz. De secretaris is ott jansz , tekend met een merk en dateerd met 3-4-1545.
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