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Omslag
Quohieren van de verpondingen over OBL
fo. 1r
Quoyer van alle de huysen, erven, boomdgaerden, landen, visscherijen ende andere
onroerende goederen gelegen in Out Bijerlant gemaeckt ende gestelt bij Sebastiaen Oolen
van der Houck, Johan van Dievoort ende Cornelis Arense Weijer als taxateurs daertoe
special[ijck] geauthoriseert bij de E[dele] Heeren Commissarissen van de Ed[ele] Mo[gende]
Staten van Hollandt ende Westvrieslant tot het redresseren van de verpondinge gecommitteert
ende ten overstaen van Jeronimus Manrique Bailliu ende Schout van Beijerlant in manieren
als volcht:
Eerst de huysen staende aen de Westsijde van de Voorstraet
[in demarge:]
De huyrcedullen ende andere documenten, dienende tot verificatie van de naervolghen huysen
ende landen, sijn bij de huyrders, aen de tauxateurs vertoont, ende ghelesen sijnde aen de
selve weder gherestitueert, gelijck naerder op elck arth[ikel] wert geanoteert.
[in de marge:]
Ende sij gheleth aengaen de huysen in Out Beijerlant die verhuyrt werden, dat altijts de
verpondinghen over selve huyse staende als oock de cost[en] van de nachtwaker te houden
ontrent 10 st[uyvers] van yder huys d´een deur d´ander ghereeckent blijven tot laste van de
eygenaers van de selve huysen.
Jan Stevensz. Capiteijn sijn
fo. 1v
huys schuyre ende erve groot 66½ roeden betaelt hebbende in de verpondinge 30 stuyvers
tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert, in huyre
soude gelden, ter somme van vijftich guldens tsjaers, vrij gelts
mr. Jacob Spoors Notaris sijn huys ende erven groot 43½ roeden betaelt hebbende in de
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verpondinge 2 £ 2 st. tsjaers dathij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden 46 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 2r
Bartolomeeus Jansz. over voorste gedeelte van den Ballius huysinge bij hem gecoght, betaelt
hebbende in de verpondinge 20 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij
voornoemnde taxateurs getaxeert, in huyre soude gelden ter somme van 40 guldens vrij gelts

Den Bailliu Manrique over het achterste gedeelte van sijn huys ende erven, betaelt hebbende
in de verponginge 10 stuyvers tsjaers, dat hij selve noch in eygendomme bewoont is beyde
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 2v
Andries Thijsz. Lijndr[aaijer] sijn huys ende erve groot 6 roeden 3 voeten betaelt hebbende
in de verpondinge 10 stuyvers tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden, ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Antonus Ruttens van Son sijn huys ende erven groot 18 roeden 1 voet, betaelt hebbende in
de verpondinge 2 guldens tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 3r
ds. Abrahamus Musenholius eertijts predicant tot Breda sijn huys ende erve groot 64 roeden
4 voeten, betaelt hebben in de verpondinge 2 guldens 5 stuyvers tsjaers dat hij selve in
eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 66 guldens tsjaers vrij gelts
Arien Pietersz, Bakelaer als getrout hebbende de weduwe van sa. Aert Willems
Cleermae[cker] sijn huys ende erve groot 3 roeden 8 voeten, betaelt hebbende in de
verpondinge 18 stuyvers tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 3v
Aert Ariensz. Schoenma[ec]k[er] sijn huys ende erve groot 34 roeden betaetlt hebbende in
de verpondinge 18 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de taxateurs
getaxeert in huyre souden gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
De wed[uwe] van sa. Adriaen Cornelisz. van Roeijen haer huys, schuyr ende erve groot 34
roeden, betaelt hebbende in de verpondinge 2 £ 5 stuyvers tsjaers dat sij selve in eygendomme
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bewoont, is bij de voorn. taxateurts getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 48 guldens
tsjaers vrij gelts
fo. 4r
Jan Ghijsbrechts Stickers sijn huys, schuyr ende erve groot 34 roeden, betaelt hebbende in
de verpondinge 2 guldens tsjaers dat hij in eygendomme bewoont is bij de taxateurs getaxeert
in huyre soude gelden ter somme van 40 guldens tsjaers vrij gelts
Abraham Jansz. Pijl sijn huys ende erve groot 34 roeden, betaelt hebbende in verpondinge
39 stuyvers 6 p. tsjaers, is nu verhuyrt aen Johan Manrique stedehouder voor 72 guldens in
tjaer vrij gelts
[in de marge: volgende de verclaeringe van den Bailliu Manrique die seyt geen huyr cedulle
daervan te zijn]
fo. 4v
Den voorn. Pijl voor sijn huys ende erve groot 34 roeden, betaelt hebbende in de verpondinge
3 guldens tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 60 guldens vrij gelts
Dr. Adriaen Bol doctoir in de medicine sijn huys ende erve groot 4 roeden betaelt hebbende
in de verpondinge 10 stuyvers dat hij selve in eygendomme gebruyckt is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre waerdich te wesen ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 5r
Cornelis Jacobsz. van der Schaeff sijne huysinge ende erve groot 20 roeden daervan betaelt
hebbende in de verpondinge 20 st. is nu verhuyrt aen Jan Vossert ende Cornelis Cornelisse
van der Schoor om 65 guldens tsjaers
[in de marge:] bij verclaeringe van den verhuyrder onde eet gedaen.
Gerrit Cornelisz. Smit sijn huys ende erve staende op den houck van de Peperstraet groot 6
roeden, betaelt hebbende in verpondinge 10 stuyvers, is nu verhuyrt aen Jan Messchaer voor
60 guldens int jaer
[in de marge:] Volgende de verclaering van huyrder ende affirmatie onder eet gedaen
fo. 5v
Peperstraet
Clement Pietersz. Cumsius over haer huysken en erve groot . . . betaelt hebbende in
verpondinge 6 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Jan de Loosen om 21 gulden in ´t jaer vrij
gelts
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[in de marge:] bij verclaeringe van de huyrder onder hanttastinge gedaen wesende een meniste
Cornelis Lenertsz. Wever voor sijn huysken ende erve groot . . . betaelt hebbende in de
verpondinge 6 stuyvers tsjaers, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter
somme van 20 guldens vrij gelts
fo. 6r
Jan Jansz. de Laet sijn huys ende erve groot 5 roeden 3 voeten daervan betaelt is inde
verpondinge 14 stuyvers tsjaers, is nu verhuyrt aen Maerten van den Bosch voor 25 guldens
int jaer vrij gelts
[in demarge:] bij verclaeringe van de huyrder onder eede gedaen
Huijbrecht Jacobsz. voor sijn huysken ende erven groot 5 roeden 3 voeten betaelt hebbende
in de verpondinge 10 stuyvers tsjaers, nu verhuyrt aen Pieter Jans van der Goude voor 20
guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] volgens de verclaeringe bij sijn huysvrouw onder hanttastinge gedaen
fo. 6v
Pieter Willemsz. Broder sijn huysken ende erve groot 7 roeden, daervan betaelt is inde
verpondinge 10 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Claes Goverts voor 29 guldens tsjaers
eens gelts
[in de marge:] volgende de huyrcedulle hier op gesien
Jan Pietersz. Snijder sijn huys ende erve groot 8 roeden, betaelt hebbende in de
verpondinge 14 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers vrij gelts

fo. 7r
ds. Gerardus Vestigius predicant in Out-Beijerlant, sijn huysinge en erve groot . . . betaelt in
de verpondinge 2 £ 5 st. tsjaers, is bu verhuyrt aen Willem Jans van Houtegen voor 54
guldens tsjaers, eens gelts
[in de marge:] bij verclaeringe van de huyrder onder eede gedaen
Den selven Vestigius voor sijn ander huys ende erve groot . . . betaelt hebbende van
verpondinge 10 stuyvers tsjaers is verhuyrt aen Arien Bouwens voor 18 guldens tsjaers eens
gelts
[in de marge:] bij verclaeringe als boven
fo. 7v

4

Jan Jansz. Kanser sijn huysinge ende erve groot 2 roeden 6 voeten betaelt hebbende in de
verpondinge 14 stuyvers tsjaers, is nu verhuyrt aen Willem Rijckelinghe voor 24 guldens int
jaer eens gelts
[in de marge:] bij verclaeringhe van de huyrder onder eede gedaen
Isaack Arens Backer sijn huys ende erve groot 2 roeden 2 voeten, betaelt hebbende in de
verpondingen 14 stuyvers tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 24 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 8r
Jan Tonis Suijder sijn huys ende erve groot 2 roeden 6 voeten, betaelt hebbende in de
verpondinge 12 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre waerdigh te wesen, ter somme van 20 guldens vrij gelts
Voorstraet
Pieter Willemsz. Broeder sijn huys ende erve groot 18 roeden 2 voeten, betaelt hebbende in
de verponding 2 £ dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert
in huyre soude gelden ter somme van 54 guldens vrij gelts
fo. 8v
Cornelis Willemsz. Cleermaecker sijn huys ende erve groot 15 roeden 6 voeten, betaelt
hebbende in de verpondinge 2 guldens tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens in tjaer vrij gelts
Jan Heijndricxsz. de Groot sijn huys ende erve groot 15 roeden, betaelt hebbende inde
verpondinge 25 stuyvers tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 22 guldens tsjaers vrij gelt
fo. 9r
Abraham Jans Pijl sijne huysinge ende erve groot . . . daervan betaelt wert in de
verpondinge 10 stuyvers tsjaers, is nu verhuyrt aen Adriaen Dijckwel voor 28 guldens tsjaers
eens gelts
[in de marge:] volgende de verclaeringe van den huyrder onder eede gedaen
De weduwe van Carel Tomas haer huys ende erve groot . . . betaelt hebbende in de
verpondinge 20 stuyvers tsjaers dat sij in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens in tjaer vrij gelts
fo. 9v
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Pieter Benjamijnts sijn huys ende erve groot . . . betaelt hebbende in de verpondinge 11
stuyvers tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme 24 gulden tsjaers vrij gelts
Cornelis Dircxs Thoen sijn huys ende erve groot 40½ roeden, betaelt hebbende in de
verponding 28 st. tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij den voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 10r
Jaquemijntgen de Laheije haer huys ende erve groot 27½ roeden bataelt hebbende in de
verpondinge 37 st. tsjaers, dat sij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens vrij gelts
Tonis Jaspers Kievit sijn huysinge ende erve groot 21 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 8 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Jan Pietersz. om 28 gulden int jaer eens
gelts
[in de marge:] bij verclaeringe onder eede bij den huyrder gedaen
fo. 10v
Den voorn. Tonis Jaspers Kievit voor sijn ander huys ende erve groot 21 roeden, betaelt
hebbende in de verpondinge 30 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij
den voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude mogen gelde ter somme van 36 guldens tsjaers
vrij gelts
Jan Cornelis Robben sijn huys, schuyr ende erve groot 63 roeden, betaelt hebbende in de
verpondinge 2 £ 11 st. 6 ct. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 72 gulden tsjaers vrij gelts
fo. 11r
Aert Aerts Geelvoet sijn huys ende erve groot 12 roeden, betaelt hebbende in de verpondinge
24 st. 6 ct. tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Cornelis Arens Weijer sijn huys end erve groot 32 roeden, betaelt hebbende in de
verpondinge 2 guldens tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 40 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 11v
Den voorn. Cornelis Arensz Weijer sijn ander huys ende erve groot 7 roeden, betaelt
hebbende in de verpondinge 11 st. 6 ct. is nu verhuyrt aen Heijndrick Aerts Lijndraeijer,
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om 46 guldens 10 stuyvers tsjaers eens gelts
[in de marge:] volgende de verclaeringe bij den eygenaer onder eede gedaen
Het bovenste van het dorpshuys dienende tot de bijeencomsten van de gerechten, daervan
noyt yets betaelt is in verpondinge ende gebout in ´t jaer 1622 ende wort beneden verhuyrt
aen Davit Grijpswaert, om 75 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij kennisse van taxateurs
fo. 12r
Huysen ende erven aen de oostsijde van de Voorstraet
Heijndrick Goverts van Ravenswaeij sijn huys ende erve gebout over de Vliet betaelt
hebbende in de verpondinge 36 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is
getaxeert bij de voorn. taxateurs in huyre soude gelden ter somme van 50 guldens tsjaers vrij
gelts
Den voorn. Ravenswaeij voor sijn ander huys en erve groot . . . daervan is betaelt
verpondinge 11 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Isaack Lauwijs Stoeldraijer, om 34
guldens tsjaers, eens gelts
[in de marge:] bij verclaeringe van de verhuyrder bij eede gedaen ende geaffirmeert
fo. 12v
Willem Pieters Broeder sijn huys ende erve groot . . . betaelt hebbende in de verpondinge 36
stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
Lambert Harmens Cramer over het voorste gedeelte van sijn huys ende erve groot met het
naervolgende wesende ´t achterhuys 24 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 18
stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 36 gulden tsjaers
fo. 13r
Gerrit Corstens Cooperslager over ´t achterste gedeelte bij hem van de voorn. Lambrecht
Harmans huys ende erve gecoght groot . . . betaelt hebbende in de verpondinge 18 stuyvers
tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Francois de Castro sijn huys ende erve groot 23 roeden betaelt hebbende in de verponding 3
£ tsjaers nu tegenwoordigh ledich staende, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude
mogen gelden ter somme van 40 guldens tsjaers vrij gelts

7

fo. 13v
Johan Barrevelt sijn huys ende erve groot 32 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 36
st. tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
Jan Stevens Capiteyn sijn huysinge ende erve groot ses roeden daervan betaelt, is in de
verpondinghe 16 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Gerrit Gerbrants Schrijnwerker om 36
guldens, dies moet hij in de sponde van de bestede een plancxken maecken
[in de marge:] Bij verclaeringe ende affirmatie onder eede gedaen
fo. 14r
Jan Jans van der Straeten sijn huys ende erven groot 26 roeden, betaelt hebbende in de
verpondingen 26 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude mogen gelden ter somme van 30 guldens vrij gelts tsjaers
Michiel van den Enden penninckm[eeste]r van Outbeijerlant sijn huys ende erve groot 32
roeden, betaelt hebbende van de verpondingen 3 guldens tsjaers is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 54 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 14v
Jacob Deijm Joris sijn huys ende erve groot 32 roeden betaelt hebbende inde verpondinge 36
st. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voornoemde taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 60 guldens tsjaers vrij gelts
Hans de Laet Cramer sijn huys ende erve groot 32 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 36 st. tsjaers, dat hij selve bewoont in eygendomme, is bij de voorn. taxaterus
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 15r
Huijbrecht Jacobs Wissem sijn huys ende erve groot 32 roeden, betaelt hebbende van de
verpondinge 22 st. tsjaers, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre waerdich te wesen ter
somme van 34 guldens tsjaers vrij gelts
Gerrit Cornelis Swaenhil, sijn huysinge schuyre ende erve groot 61 roeden betaelt hebbende
in de verpondinge 2 £ tsjaers ende dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 60 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 15v
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Bouwen Thomas Timmerman sijn huys ende erve groot 34 roeden, betaelt hebben in de
verpondingen 30 st. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
Jan Roelants Lathouwer sijn huys ende erve groot 32 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 36 st. tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 48 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 16r
Pieter Harberts sijn huys ende erve groot 32 roeden, betaelt hebbende in de verpondinge 36
st. tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
Abram Frans de Leijnsnijder sijn huys ende erve groot . . . daervan in verpondingen betaelt
is 10 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij den voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden, ter somme van 20 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 16v
Grietgen Jorisdr. haer huys ende erve is groot met tvoorgaende 15 roeden, betaelt hebbende
in de verpondingen 27 stuyvers tsjaers dat sij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
De weduwe van Arien Ghijssen haer huys ende erve groot 17 roeden betaelt hebbende in de
verpondingen 30 stuyvers dat sij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 17r
Jan van Dievoort penninckmeester van Nieuw Beijerlant sijn huys ende erven groot 408
roeden, betaelt hebbende in de verpondingen 4 guldens 10 st. tsjaers dat hij selve in
eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 72 guldens vrij gelts
Bastiaen Cornelis Treur sijne huysinge ende erve groot 22 roeden, betaelt hebbende gehadt
in de verpondingen 18 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Jan Gerrits Stoeldraijer ende
Claertgen Florij voor 61 guldens tsjaers, eens gelts
[in de marge:] bij verclaeringe onder eede bij den verhuyrder gedaen
fo. 17v
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Tonis Jans Greelmaecker sijn huys ende erve groot 18 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 20 st. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxaterus
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 36 guldens vrij gelts tsjaers
Gerrit Cornelis Smit sijn huys ende erve groot 30 roeden daervan betaelt is in de
verpondinge 27 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Freder[ick] van Aeswijn voor 66 guldens
tsjaers vrij gelts
[in de marge:] bij verclaeringe van de huyrder ende affirmatie onde eede gedaen
fo. 18r
De weduwe van Christiaen de Donckeren haer huys ende erve groot 47 roeden, betaelt
hebbende in de verpondinge 36 st. tsjaers, dat sij selve in eygendomme bewoont is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens tsjaers vrij gelts
De weduwe van Gerrit Jans Berch haer huys ende erve groot 32 roeden betaelt hebbende in
de verpondinge 32 st. tsjaers dat sij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 18v
De weduwe van Roelant Jans Lathouwer haer huys ende erve groot 32 roeden betaelt
hebbende in de verpondinge 24 st. tsjaers, dat sij in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Dirck Cornelis Thoen sijn huys ende erve groot 32 roeden betaelt hebbende van de
verpondinge 36 st. tsjaers, dat bij hem in eygendomme is gebruyckt is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 19r
Barent Jans Cleermaecker sijn huys ende erve groot 32 roeden, betaelt hebbende inde
verponding 16 stuyvers tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude mogen gelden ter somme van 20 guldens tsjaers, vrij gelts
Jan Fredricus Wever sijn huys ende erve groot 6 roeden noyt betaelt hebbende in de
verpondinge alsoo eerst gebout is anno 1623 dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude mogen gelden ter somme van 20 guldens tsjaers vrij
gelts
fo. 19v
Gillis Pandelaert rentmeester van de domeynen van Beijerlanden ende secretaris van OutBeijerlant sijn huys ende erve groot 100 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 3 gulden
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12 st. tsjaers dat hij selve in eygendomme gewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude mogen gelden ter somme van 72 guldens tsjaers vrij gelt
Bastiaen Jacobs Timmerman sijn huys ende erve groot 55 roeden betaelt hebbende inde
verpondinge 20 stuyvers tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 13 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 20r
Claes Tonis Cuijper sijn huys ende erve groot 12 roeden, betaelt hebbende inde verponding
15 st. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 24 guldens tsjaers, vrij gelts
Arien Jacobs Cleermaecker sijn huys ende erve groot 17 roeden 8 voeten betaelt hebbende
inde verponding 16½ stuyvers tsjaers, dat bij hem in eygendomme bewoont wert bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 24 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 20v
Den selven Maerten Crijnen voor sijn cleyn huysken ende erve groot 9 roeden, betaelt
hebbende inde verponding 4 stuyvers tsjaers, dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 13 guldens tsjaers, eens gelts
[in de marge:] bij verclaeringe onder eede van de huyrder gedaen
Cornelis Jans Siervelt sijn huys ende erve groot 20 roeden, betaelt hebbende inde
verponding 15 st. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 24 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 22r
Immert Matthijs sijn huys ende erve groot 22 roeden, betaelt hebbende inde verponding 20
stuyvers tsjaers, is verhuyrt aen de weduwe van Cornelis Arens Wouder voor 20 guldens
ende Jaecxken Jansdr. 12 guldens, int jaer, eens gelts
[in de marge:] bij affirmatie die d´huyrster heeft gedaen onder hanttastinge wesende een heel
oude vrouwe
Arien Pieters Baeckelaer sijn huys ende erve groot 22 roeden 6 voeten, daervan betaelt is in
de verpondinge 14 st. tsjaers is nu verhuyrt aen Wouter Bol een partije om 8 £ aen Hilletgen
Rocus om 9 £ ende aende kinderen van Jan Aerents om 16 guldens is tsamen 33 guldens
tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij de verclaeringe van de verhuyrder onder eede gedaen
fo. 22v
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De weduwe van Cornelis Jans Wever haer huysinge ende erve groot 22 roeden betaelt
hebbende van de verpondingen 14 st. tsjaers dat bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
Gijs Jans sijn huys ende erve groot . . . noyt betaelt hebbende in de verponding gebout sijnde
anno 1620 dat bij hem wert in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 23r
Bastiaen Cornelis Treur sijn huys ende erve groot mede niet betaelt hebbende inde
verponding gebout in 1620, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers, vrij gelts
Phillips Nisius predicant van Claeswael sijn huys ende erve groot 22 roeden betaelt
hebbende inde verponding 15 st. tsjaers staet iegenwoordich ledich is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 23v
Weijn Weijns sijn huys ende erve groot 22 roeden, betaelt hebbende inde verponding 6 st.
tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 10 guldens tsjaers, vrij gelts
Bastiaen Cornelis Treur sijn huys ende erve groot 23½ roeden daervan betaelt is in de
verpondinge 15 st. tsjaers, is nu verhuyrt aen dese naervolgende persoonen aen Willem
Lenerts om 16 £ aen Jan de Helt om 4 £ ende aen Cors Arens om 9 £ is tsamen 34 £ [?]
tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe onder een eedt van de verhuyrder gedaen
fo. 24r
Jacob Jaspers Decker sijn huys ende erve groot 23 roeden betaelt hebbende van de
verponding 10 st. tsjaers, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 12 guldens tsjaers, vrij gelts
Den selven Decker noch voor sijn schuyre groot 12 roeden betaelt hebbende inde verponding
20 st. tsjaers die hij mede selver in eygendomme gebruyckt is bij de voorn. taxateurs getaxeert
in huyre soude gelden ter somme van 8 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 24v

12

Denijs Cornelis sijn huys ende erve groot 29 roeden betaelt hebbende inde verpondinge 8 st.
tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 10 guldens tsjaers, vrij gelts
ds. Gerrardus Vestigius sijn huys ende erve groot 27 roeden daervan betaelt in verpondinge
8 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Govert Joris om 8 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 25r
Michiel van den Enden sijn huys ende erve groot 11 roeden 9 voeten daervan betaelt is in de
verpondinge 3 stuyvers tsjaers is verhuyrt aen Roel Arens om 12 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij de verclaringe van den huyrder onde eet gedaen
De weduwe van Pieter de Jager haer huys ende erve groot seven roeden 9 voeten noyt
betaelt hebbende in de verpondingen als van de almoesse levende tsjaers dat sij selffs in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 6 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 25v
Huysen ende erven staende ende gelegen inde Kerckstraet
Den huysinge ende erve daer den predicant in woont toecomende de Graeffel[ijckheid] groot
31 roeden 9 voeten tot welcker laste de reparatien vant selve huys sijn staende heeft noeyt
verpondinge betaelt hier voor 32 gld.
Heijndrick Andries Wever sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 6 stuyvers tsjaers dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 26r
Michiel Lijberts sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 15
st. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 18 guldens int jaer, vrij gelts
De weduwe van Jan den Dienaer haer huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 7 st. tsjaers, dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 10 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 26v
Immert Matthijs sijn huys ende erve groot 20 roeden daervan betaelt is in de verpondinge 7
stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Tonis Claes om 15 guldens tsjaers eens gelts
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[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onder eet gedaen
Andries de Loosen sijn huys ende erve groot 20 roeden daervan betaelt is inde verpondinge 8
stuyvers tsjaers dat hij selffs in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 10 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 27r
Abraham Jans Pijl sijn huys ende erve groot 20 roeden daervan betaelt is in de verpondinge
8 stuyvers tsjaers, is verhuyrt aen Gillis van der Wegen om 20 guldens int jaer vrij gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onder eede gedaen
Jan Walravens Cuijper sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 8 stuyvers tsjaers dat hij selfs in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 27v
Gerrit Wouters en Willem Arens Cleermaecker haer huys ende erve groot 20 roeden
betaelt hebbende in de verpondinge 7 st. tsjaers, dat sij selffs in eygendomme bewoonen is bij
de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers, vrij
gelts
Tonis Leunis Schoenmaecker sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 15 stuyvers tsjaers, dat hij selve bewoont in eygendomme, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 28r
De erffgenamen van Jan Andries haer huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 12 st. tsjaers, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter
somme van 10 guldens tsjaers, vrij gelts
Maerten van Baelen sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de verpondinge
18 st. tsjaers, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 24 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 28v
Cornelis Arens Jongerooster sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 12 stuyvers tsjaers, dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers, vrij gelts
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Pieter Dijngmans Cuijper sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 15 st. tsjaers, dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 22 guldens tsjaers, vrij gelts
fo. 29r
Arien Pieters t´Reustgen Visser sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 8 stuyvers tsjaers, dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers, vrij gelts
Cornelis Lenerts Wever sijn huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende van de
verpondinge 12 stuyvers tsjaers, dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens int jaer vrij gelts
fo. 29v
Jan van Barrevelt ende Arien van Son haer huys ende erve groot 20 roeden betaelt
hebbende in de verpondinge 7 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt aen Cornelis Jans Voerman
ende Claes Cornelis Sackedr[ager] tsamen voor 13 guldens tsjaers, eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe onde eede bij den verhuyrder gedaen
Thielman Pieters sijn huys schuyre ende erve groot 40 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 15 st. tsjaers dat hij in eygendomme gebruyckt, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers vij gelts
fo. 31r
De weduwe van Arijen Ghijssen haer huys ende erve groot . . . betaelt hebbende in de
verpondinge 8 st. tsjaers dat sij selve in eygendomme gebruyckt is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 6 guldens tsjaers vrij gelts
De weduwe van Jan Pieters Monnick haer huys ende erve groot 20 roeden betaelt hebbende
in de verpondinge 12 stuyvers tsjaers, dat sij selffs in eygendomme gebruyckt is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 31v
Lenert Cornelis Molenaer sijn huys ende erve groot 21 roeden ses voeten betaelt hebbende
in de verpondinge 8 stuyvers tsjaers dat hij selffs in eygendomme gebruyckt is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude connen gelden ter somme van 6 guldens tsjaers vrij gelts
Arien Willems de Man sijn huys ende erve groot 18½ roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 5 stuyvers tsjaers dat hij selffs in eygendomme gebruyckt is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude connen gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
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fo. 32r
Anneken Jansdr. weduwe van sa. Joris Arens haer huys ende erve groot 20 roeden, dat
betaelende is van verpondinge 10 stuyvers jaers is nu verhuyrt aen de weduwe van Coen
Heijndricxs voor 34 guldens tsjaers vrij gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrderesse daervan gedaen
De huysens staende bij noorden aen den Lijckhouck
Tonis Jasperse Kievit sijn huys ende erve groot 10 roeden daervan betaelt is in de
verpondinge 12 stuyvers tsjaers is verhuyrt aen de weduwe van Arien Cornelis Houcxwech
voor 26 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrster onder eede gedaen
fo. 32v
De erffgenamen van de weduwe van Bastiaen Looijcken haer huys ende erve noyt yets
betaelt hebbende van de verpondinge als wesende een afflaet dat getaxeert is bij de voorn.
taxateurs in huyre werdich te wesen ter somme van 6 guldens eens gelts
Mr. Jacob Spoors notaris sijn huys ende erve groot 4 roeden 9 voeten, daervan betaelt is in
de verpondinge 10 stuyvers tsjaers is verhuyrt aen Cornelis Dammis Schipper voor 12
guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] volgende de verclaringe van den verhuyrder onder eede gedaen
fo. 33r
Jacob Deijm Jorissens sijn huys ende erve groot 4 roeden 9 voeten daervan betaelt is in de
verpondinge 10 stuyvers tsjaers is nu verhuyrt een deel aen Joost Arens om 13 guldens ende
een deel aen Bastiaentgen Dircxs de weduwe van Sijmon Cornelis om 9 guldens eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onde eede gedaen ende hanttastinge van de
wed[uw]e
Pieter den Baers Visser sijn huys ende erve groot 5 roeden 6 voeten betaelt hebbende van de
verpondinge 10 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme gebruyckt is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 33v
Gerrit Tonis Pappe sijn twee huyskens met de erven groot 12 roeden 3 voeten betaelt
hebbende in de verpondinge 20 st. tsjaers, die hij selffs in eygendomme gebruyckt is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
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Janneken Victoors weduwe van Lauweris Jans haer huys ende erve groot 6 roeden 9 voeten
betaelt hebbende in de verpondinge 15 st. tsjaers dat hij selffs in eygendomme bewoont is bij
de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers vrij
gelts
fo. 34r
De huysen ende erven naer de Ooststraet achter Lambert Harmans
Arien Jans Schipper sijn huys ende erve groot 3 roeden 3 roeden[!] betaelt hebbende in de
verpondinge 5 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme gebruyckt is getaxeert bij de
voorn. taxateurs in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens vrij gelts tsjaers
Dominicus Jans Lapper sijn huys ende erve groot 3 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 5 stuyvers tsjaers dat bij hem in eygendomme wert gebruyckt is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 34v
De weduwe van den jongen Dronckert haer huysken ende erve groot 3 roeden betaelt
hebbende in de verpondinge 5 stuyvers tsjaers dat sij selffs in eygendomme bewoont is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 10 guldens tsjaers vrij gelts
De weduwe van Pieter Visscher haer huys ende erve groot 3 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 5 stuyvers tsjaers dat sij selffs in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van tien guldens tsjaers vrij gelts
fo. 35r
Aert Thijssen Veerman sijn huys ende erve groot ses roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 5 stuyvers tsjaers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude connen gelden ter somme van 10 guldens tsjaers vrij gelts
De wed[uw]e van Jan Ghijsbrechts Timmerman haer huys ende erve groot 4 roeden betaelt
hebbende in de verpondinge 12 stuyvers tsjaers dat sij selve in eygendomme bewoont is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 35v
Jan Pieters Sluijmer sijn huys ende erve groot . . . noyt betaelt hebbende in de verpondinge
als nu gebout 1624 dat hij selve in eygendomme gebruyckt is bij de voorn. taxateurs getaxeert
in huyre soude gelden ter somme van 10 guldens tsjaers vrij gelts
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Huysen staende aen de westzijde vant wachthuys aen de zijde vant wachthuys aen de
Hoochstraet
Abraham Jans Pijl sijn huys ende erve groot 10 roeden 3 voeten daervan betaelt is in de
verpondinge 28 stuyvers is nu verhuyrt aen mr. Drick voor 87 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe ende affirmatie onder eede bij den huyrder gedaen
fo. 36r
Gerrit van Houten westwaerts daer aenvolgende sijn huys ende erve groot 8 roeden 9 voeten
betaelt hebbende in de verpondinge 24 st. dat hij selve in eygendomme bewoont is getaxeert
bij de voorn. taxateurs in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens tsjaers vrij gelts
Cornelis Bastiaens Boeij sijn huys en erve groot 15 roeden 3 voeten betaelt hebbende in de
verpondinge 15 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 25 guldens int jaers vrij gelts
fo. 36v
Claes Marinus Hoendercooper sijn huys en erve groot 9 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 12 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens vrij gelts tsjaers
Pieter Dircxs Schipper sijn huys ende erve groot 5 roeden 3 voeten daervan betaelt is in de
verpondinge 10 stuyvers is nu verhuyrt aen Willem Jacobs Schippers om 20 guldens eens
gelts
[in de marge:] bij verclaringe onder eede bij den huyrder gedaen
fo. 37r
Ingen Dircxs Schipper sijn huys ende erve groot 5 roeden 6 voeten daervan betaelt is in de
verpondinge 10 stuyvers tsjaers, is nu verhuyrt aen mr. Daniel om 30 guldens in´t jaer, eens
gelts
[in demarge:] ad idem
Pleun Arens Backer sijn huys en erve groot 8 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 10
stuyvers dat hij selve gebruyckt in eygendomme, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 20 guldens vrij gelts tsjaers
fo. 37v
Arien Thielen sijn huys en erve groot 7 roeden 6 voet betaelt hebbende in de verpondinge 12
stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 18 guldens vrij gelts tsjaers
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De weduwe van Arien Ghijssen haer huys en erve groot 6 roeden 9 voeten daervan betaelt is
in de verpondinge 6 stuyvers is nu verhuyrt aen Fop Cornelis Boeij voor 10 guldens tsjaers,
eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onbder eede gedaen
fo. 38r
Fop Cornelis voor sijn loots ofte schuyre met het erve groot 8 roeden, betaelt hebbende in de
verpondinge 10 stuyvers dat hij selve in eygendomme gebruyckt, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 4 guldens tsjaers vrij gelts
Trijntgen Pauwelsdr. haer huys en erve groot . . . hebbende in de verpondinge 20 st. haer in
eygendomme toebehoorende nu tegenwoordich ledich staende,is bij voorn. taxateurs getaxeert
in huyre soude gelden ter somme van 25 guldens vrij gelts
fo. 38v
Arien Cornelis Wagenma[cke]r sijn huys en erve groot 16 roeden 3 voeten, betaelt
hebbende in de verpondinge 18 st. dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Arien Willems de Man sijn huys en erve groot 11 roeden 6 voeten betaelt hebbende in de
verpondinge 20 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 39r
Geertgien Arensdr. haer huys en erve groot 12 roeden betaelt hebbende in de verpondinge
10 stuyvers dat sij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
De erffgenamen van Willem Arens Snijder haer huys ende erve groot 12 roeden, waervan
betaelt is in de verpondinge 10 stuyvers is nu verhuyrt aen Cornelis Cornelis Treur om 15
guldens in´t jaer een gelts
[in de marge:] bij verclaringe van den huyrder onder eede gedaen
fo. 39v
Trijntgen Pouwels huys en erve groot 6 roeden haer toecomende in eygendomme, nu
iegenwoordich ledig staende betaelt hebbende in de verpondinge 20 st. is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens vrij gelts tsjaers
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Haack Abrams sijn huys en erve groot 6 roeden, mede iegenwoordich ledigh staende betaelt
hebbende in de verpondinge 20 stuyvers is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude
gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 40r
mr. Jacob Spoors notaris cum suis haer huys en de erve groot 9 roeden 6 voeten daer van
noch niet betaelt is in de verpondinge als gebout 1624 Is nu verhuyrt aen Jacob Deijm Joris
het toecomende jaer voor 30 guldens een gelts tsjaers
[in de marge:] bij verclaringe van de verhuyrder onder eet gedaen
Claes Ghijssen Schipper sijn huys en erve groot 7 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 20 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 24 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 40v
Huysen ende erve aen de Oostsijde vant wachthuys ende Noortsijde van de Hoochstraet
Lenert Jacobs Liehart sijn huysinge ende erve groot 5½ R betaelt hebbende in de
verpondinge 18 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens vrij gelts
Jan Aerents sijn huys ende erve groot 3 roeden 3 voeten daervan betaelt is in de verpondinge
10 stuyvers is nu verhuyrt aen Anna Gerrits voor 54 guldens 5 stuyvers tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaeringe bij den verhuyrder onde ede gedaen
fo. 41r
Fop Cornelis Boeij sijn huys en erve groot 3 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 10
st. dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude
gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Arien Aerts Cleermaecker sijn huys en erve groot seven roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 12 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 40 guldens vrij gelts
fo. 41v
Cornelis Jacobs van der Schaeff sijn huys en erve groot 8½ roeden noyt betaelt hebbende in
de verpondinge als gebout in 1624 is nu verhuyrt aen Neetgen Cornelisdr. voor 52 guldens
tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe bij den verhuyrder onde eede gedaen
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Den voorn. van der Schaeff sijnen houthuyn groot 4 roeden daervan betaelt is in de
verpondinge 6 stuyvers is verhuyrt aen Pieter Harberts om 15 guldens in ´t jaer eens gelts
fo. 42r
Pieter Dircxs Biersteecker sijn huys en erve groot 5 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 30 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 50 guldens vrij gelts
Den voorn. Pieter Dircxs. zijn ander huys ende erve groot 3 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 20 st. is nu verhuyrt aen D. Regnerus Vervoren om LXX guldens tsjaers eens
gelts
[in de marge:] volgende de verclaringe bij den verhuyrder onder eede gedaen
fo. 42v
Dirck den Houvenaer sijn huys en erve groot 3 roeden 3 voeten betaelt hebbende in de
verpondinge 8 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers vrij gelts
Heijndrick Goverts van Ravenswaeij sijn schuyre mette houthuyn daeraen legen groot 17
roeden daervan betaelt is in de verpondinge 18 stuyvers dat hij selve in eygendomme
gebruyckt is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15
guldens tsjaers vrij gelts
fo. 43r
Arien Thielen sijn huys en erve groot 3 roeden 6 voeten daervan betaelt is in de verpondinge
8 stuyvers is nu verhuyrt aen Dammis Jans Schipper tsjaers om 37 guldens midts dat den
verhuyrder soude doen maecken, achter een schoorsteen twelck niet geschiet en is, mitsdien
pretendeert soo veele niet te willen geven
[in de marge:] bij verclaringe van den huyrder onder eede gedaen
Aert Aerts Slootmaecker sijn huysinge ende erve groot 6 roeden 6 voeten betaelt hebbende
in de verpondinge 20 st. dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 36 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 43v
De weduwe van Arien Corssens Voerman haer huys ende erve groot 7 roeden betaelt
hebbende in de verpondinge 12 stuyvers dat sij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
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Bastiaen Dircxs Schipper sijn huys ende erve groot 5 roeden daervan betaelt is in de
verpondinge 12 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts

fo. 44r
Jan Pieters Schipper sijn huys ende erve groot 2 roeden betaelt hebbende in de verpondinge
10 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 18 guldens vrij gelts
Arien Claesz. Metselaer sijn huys ende erve groot 3 roeden 1 voet betaelt hebbende in de
verpondinge 10 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 44v
Den selven Metselaer noch een schuyrtgien groot 3 roeden noyt betaelt hebbende in de
verpondinge als gebout 1623 is nu verhuyrt aen Aeltgien Tonisdr. voor 12 guldens tsjaers
eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de verhuyrder onder eede gedaen
Sijmon Jans Scheepstimmerman sijn huys ende erve groot 16 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 24 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden sijn schuyre daerinne begrepen ter somme van 40 guldens
tsjaers vrij gelts
fo. 45r
Cornelis Lenerts Wever sijn huys ende erve groot 3 roeden iegenwoordigh ledich staende
betaelt hebbende in de verpondinge 5 st. is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude
gelden ter somme van 6 guldens tsjaers vrij gelts
Bastiaen Gerrits Schipper sijn huys ende erve groot 4 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 10 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 45v
Jan van Barrevelt sijn huys ende erve groot 7 roeden 6 voeten betaelt hebbende in de
verpondinge 15 stuyvers is nu verhuyrt aen Jan Frans Speelman voor 25 guldens tsjaers eens
gelts
[in de marge:] bij verclaringe onder eede bij den verhuyrder gedaen
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Bouwen Tomas sijn huys ende erve groot 4 roeden daervan betaelt is in de verpondinge 10
stuyvers is nu verhuyrt aen Gerrit Baerents Houtingh om 22 tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe onder eet bij den huyrder gedaen
fo. 46r
Pieter Thielen sijn huys ende erve groot 4 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 10
stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 18 guldens int jaer, vrij gelts
Adriaen de Vlieger sijn huys schuyre ende erve groot 17 roeden 6 voeten daervan betaelt is
in de verpondinge 30 stuyvers is nu verhuyrt aen Jan Sijmons ende Cornelis Roelen tsamen
voor 49 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van den eet bij de huyrders gedaen
fo. 46v
De weduwe van Cornelis Huijbrechts Scheepstimmerman haer huys ende erve groot 6
roeden 9 voeten betaelt hebbende in de verpondinge 12 stuyvers dat sij selve in eygendomme
bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 24 guldens
tsjaers vrij gelts
Sijmon Arens Scheepstimmerman over sijn timmerschuyr groot 17 roeden 6 voeten betaelt
hebbende in de verpondinge 12 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 24 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 47r
Huysen staende aen de Suijtsijde vant westeynde van de Hoochstraet
Adriaen de Vlieger sijn huys ende erve groot 5 roeden betaelt hebbende in de verpondinge
25 st. dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude
gelden ter somme van 54 guldens tsjaers vrij gelts
Lenert Arens Kieck sijn huys ende erve groot 2 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 8
stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 20 £ tsjaers vrij gelts
fo. 47v
Aert Aerts Geelvoet sijn huys ende erve groot 1 roeden 5 voeten daervan betaelt is in
verpondinge 5 stuyvers is nu verhuyrt aen Jan Arens Verwer ende Heijndrick Aerts
Snijder tsjaers om 29 guldens eens gelts
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De weduwe van Arien Lenerts haer huys ende erve groot 1 roeden 8 voeten, betaelt
hebbende in de verpondinge 5 stuyvers dat sij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaeers vrij gelt
fo. 48r
Jan Aerts sijn huys ende erve groot 6 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 10 stuyvers
dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude
gelden, ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Jan Harmens Lappers sijn huys ende erve groot . . . noyt yiets betaelt hebbende in de
verpondinge gebout 1624, dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 48v
Den Bailliu Manrique sijn loots ende wagekeet groot . . . daervan noyt betaelt is in de
verpondinge als gebout 1626, is nu verhuyrt om 25 guldens 5 stuyvers tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de verhuyrder onder eede gedaen
Gerrit Cornelis Smit sijn huys ende erve op ten houck van de trappe bij de Kerckstraet groot
8 roeden 6 voeten daervan betaelt is in de verpondinge 12 stuyvers is nu verhuyrt aen de
weduwe van Meeus Willems om 14 £ ende de andere gedeelte aen Jan Jans Lapper mede
om 14 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrders als vooren
fo. 49r
Huysen staende aen de Suijtsijde van de Hoochstraet naer ´t Oostersche Gors toe
Bastiaen Meeus sijn huys ende erve groot 3 roeden betaelt hebbende in de verpondinge 20
stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden, ter somme van 45 guldens tsjaers vrij gelts
Pieter Jans van der Goude sijn huys ende erve groot 1 roeden 4 voeten daervan betaelt is in
de verpondinge 5 stuyvers is nu verhuyrt aen Arien Aerts om 18 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van huyrder onder eede gedaen
fo. 49v
Cornelis Dircxs Conckertgien sijn huys ende erve groot 1 roeden 6 voete betaelt hebbende
in de verpondinge 6 stuyvers wort van sijn suster om niet bewoont is daeromme bij den voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 10 guldens tsjaers vrij gelts
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Dirck Fredricxs Schrinwercker sijn huys ende erve groot 2 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge 10 stuyvers dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden, ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 50r
mr. Jacob Spoors notaris sijn huys ende erve groot 2 roeden daervan betaelt is in de
verpondinge 10 stuyvers is nu verhuyrt aen Maeij Capiteijns om 12 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de verhuyrder onder eede gedaen
Heijndrick Goverts van Ravenwaeij sijn twee huysen ende erve groot . . . betaelt hebbende
in de verpondinge 20 stuyvers sijn verhuyrt aen Jan Jans Schipper ende Aeltgen Gillist
samen voor 64 guldens int jaer eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de verhuyrder onder eede gedaen
fo. 50v
Den selven Ravenswaeij over noch een huys ende erve groot . . . betaelt hebbende van de
verpondinge 10 stuyvers is verhuyrt aen Mattheeus Pieters Veerman ende Louweris Jans
tsamen voor 36 guldens tsjaers eens gelt
[in de marge:] ad idem
Heijndrick Baerentse Glaesemae[cke]r huys ende erve groot noyt betaelt hebbende in de
verpondinge als gebout 1624 dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden, ter somme van 20 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 51r
Jan Dircxs Schipper sijn huys ende erve groot . . . noch niet betaelt hebben in de
verpondinge als gebout 1624 dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden, ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
Het huys toecomende het dorp van Out Beijerlant wesende de gemeene schoole groot 28
roeden die noyt geen verpondinge off en is betaelt dient hier voor 22 £
fo. 51v
Het gevangen huys toecomende de Graefflijckheyt groot 32 roeden doch alsoo hiermede
nooyt verpondinge en is betaelt dient oock voor memorie
ds. Gerrardus Vestegius sijn huys ende erve groot 24 roeden daervan betaelt is in de
verpondinge als den landen is nu verhuyrt aen de Pouwels Thielen om 18 guldens in ´t jaer
eens gelts
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fo. 52r
ds. Gerardus Vestegius sijn ander huys ende erve groot 32 roeden 8 voeten daervan betaelt is
in de verpondinge als de lande is nu verhuyrt aen de weduwe van Gerrit Weijns voor 13
guldens in ´t jaer eens gelts
De weduwe van Claes Jans Snijder haer huys ende erve groot 32 roeden betaelt hebbende in
de verpondinge als van de lande, die sij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden, ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 52v
Maerten Arens Coster sijn huys ende erve groot 31 roeden 10 voeten betaelt hebbende in de
verpondinge als van de landen dat hij selve in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden, ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
Het oude vrouwenhuys ende gasthuys groot 64 roeden dient hier memorie
fo. 53r
Jan Ghijsbrechts Stickers sijn huys ende erve groot 12 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge, als de landen is nu verhuyrt aen Heijndrick Jans de Bouff om 16 guldens eens
gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onder eede gedaen
Den voorn. Jan Ghijsbr[echts] sijn ander huys ende erve groot 12 roeden daervan betaelt is
in de verpondinge als den landen is nu verhuyrt aen Frans Reeckelinghe om 16 guldens
tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe onder eede als vooren
fo. 53v
De weduwe van Cornelis Harmens haer huys ende erve groot 11 roeden daervan betaelt is in
de verpondinge als de landen is nu verhuyrt aen mr. Adriaen Pouwels voor 30 guldens
tsjaers eens gelt
[in de marge:] bij verclaringe ende affirmatie bij den huyrder onder eede gedaen
Jan Abrams Cuijper sijn huys ende erve groot 5 roeden 4 voeten, betaelt hebbende in de
verpondinge als de lande, dat hij selfs in eygendomme bewoont is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden, ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 54r
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Lijsbet Lenerts haer huys ende erve groot 16 roeden 3 voeten daervan betaelt is [in de]
verpondinge als den lande is nu verhuyrt aen Corstiaen Arens om 30 guldens tsjaers eens
gelts
[in de marge:] bij verclaringe en de affirmatie bij hanttastinge geadaen
Cornelis Andries sijn huys ende erve groot 19 roeden daervan betaelt is in de verpondinge
als de landen is nu verhuyrt aen Maeij Groenrocxs voor 24 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrdersse onder hanttastinge gedaen
fo. 54v
Tonis Cornelis de Bruijn sijn huys ende erve groot 20 roeden 9 voeten, betaelt hebbende in
de verpondinge als den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
Andries Jans sijn huys ende erve groot 46 roeden 2½ halve voet, betaelt hebbende in de
verpondinge als in den landen, die hij selve in eygendomme gebruyckt, is bij de voorn.
taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 42 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 55r
Hadstgien Lambrechts haer huys ende erve groot 24 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge als den landen dat sij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
Jacob Corstens erffgenamen haer huys ende erve groot 28 roeden 9 voeten, daervan betaelt is
in de verpondinge als den landen is nu verhuyrt aen Cornelis Ghijssen om 24 guldens tsjaers
eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrders huysvrouw alsoo haer man in Zeelant was
fo. 55v
Huysen ende erve stande en gelegen in de Nobelstraet mede bet. hebbende lants verpondinge
Francois Verhaegen sijn huys schuyr ende erve groot 69 roeden 6 voeten, betaelt hebbende
in de verpondinghe selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts
Willem Jacobs sijn huys ende erve groot 12 roeden betaelt hebbende in de verpondinge als
den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 56r
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Joostgien Cuijpers haer huysken ende erve groot 12 roeden daervan betaelt is in de
verpondinge als den landen, is nu verhuyrt aen Luijtgen Stroosnijders omme 18 guldens
tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van den eet bij den huyrder gedaen
Cornelis Harmans sijn huys ende erve groot 12 roeden betaelt hebbende in de verpondinge
als den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 56v
De weduwe van Cornelis Rocushaer huys ende erve groot 35 roeden 6 voeten, betaelt
hebbende in de verpondinge als den landen dat sij selffs in eygendomme bewoont, is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
Wouter Barents sijn huys ende erve groot 71 roeden betaelt hebbende in de verpondinge als
de landen die hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 57r
Jacob Bastiaens sijn huys ende erve groot 35 roeden 6 voeten, betaelt hebbende in de
verpondinge als den landen die hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
Pieter Lambrechts Wollewever sijn huys ende erve groot 35 roeden 6 voeten, betaelt
hebbende in de verpondinge als de landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 57v
Arien . . . Snijder op te Maes sijn huys ende erve groot 35 roeden 6 voeten daervan betaelt is
in de verpondinge als de landen is nu verhuyrt aen Jan Heijndricxs voor 14 guldens ende de
andere deel aen Tonis Lenerts om 9 guldens tsamen 23 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van Jan Heijndricxs onder eede gedaen
Arien van Son sijn huys ende erve groot 25 roeden 6 voeten daervan betaelt is in de
verpondinge als de landen is nu verhuyrt aen Lambert Arens Reens om 24 guldens tsjaers
eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onder eede gedaen
fo. 58r
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Maertgien Bastiaene haer huys ende erve groot 25 roeden 6 voeten, daervan betaelt is in de
verpondinge als den lande is nu verhuyrt aen de weduwe van Lenert Jacobs een deel voor 12
guldens ende het andere deel aen Pieter Bastiaens voor 13 guldens tsamen 25 guldens tsjaers
eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van den huyrdensse onder hattastinge gedaen wesende een oude
weduwe
Cornelis Jans Houvenaer sijn huys ende erve groot 35 roeden 6 voeten, daervan betaelt is in
de verpondinge als den landen is nu verhuyrt aen Ghijsbrecht Lambrechts om 22 guldens
tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe onder eede bij den huyrder gedaen
fo. 58v
Jan Jans van der Leur sijn huys ende erve groot 35 roeden 4 voeten, betaelt hebbende in de
verpondinge als den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
Pieter Hurrij Wollewever sijn huys ende erve groot 70 roeden 3 voeten, betaelt hebbende in
de verpondinge als de landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 59r
Thomas Jans Metselaer sijn huys ende erve groot 35 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge als den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers vrij gelts
Fredrick den Decker sijn huys ende erve groot 35 roeden betaelt hebbende in de
verpondinge als den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 59v
Jan Lenerts sijn huys ende erve groot 35 roeden betaelt hebbende in de verpondinge als den
landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
Dirck Pieters sijn huys ende erve groot 35 roeden betaelt hebbende in de verpondinge als den
landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 60r
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Den voorn. Dirck Pieters sijn huys ende erve groot 35 roeden daervan betaelt in de
verpondinge als den landen is nu verhuyrt aen Jasper Dingmans voor 18 guldens tsjaers eens
gelts
[in de marge:] bij verclaringe onde eet bij den buyrder gedaen
Ghijs Arens sijn huys ende erve groot 35 roeden betaelt hebbende in de verpondinge als den
landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre
soude gelden ter somme van 16 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 60v
Christiaen Tomas sijn huys ende erve groot 70 roeden betaelt hebbende in de verpondinge
als den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
Abram Pijl sijn huys ende erve groot 5 roeden 6 voeten, daervan betaelt hebbende in de
verpondinge als den landen is nu verhuyrt aen Willem Lambrechts om 16 guldens eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de verhuyrder onder eede gedaen
fo. 61r
De weduwe van Nicolaes Moleijn haer huys ende erve groot 11 roeden 6 voeten, betaelt
hebbende in de verpondinge als den landen dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij de
voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
Jan de Seeuw sijn huys ende erve groot 83 roeden 8 voeten dat hij selve in eygendomme
gebruyckt, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 25
guldens tsjaers vrij gelts
fo. 61v
Jan Thielen sijn huys ende erve groot 7 roeden dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij
de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij
gelts
Dominicus Jans sijn huys ende erve groot 73 roeden dat hij selve in eygendomme gebruyckt,
is getaxeert bij de voorn. taxateurs in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens tsjaers
vrij gelts
fo. 62r
Arien Ghijssen Trappenier sijn huys ende erve groot 25 roeden 6 voeten dat hij selve in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 15 guldens tsjaers vrij gelts
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Jacob Bastiaens sijn huys ende erve groot 26 roeden dat hij selve in eygendomme bewoont,
is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens tsjaers
vrij gelts
fo. 62v
Huysen ende erven staende ende gelegen in de Ooststraet mede betalende lantsverpondinge
groot als volcht
De erffgenamen van Anna van Baerle haer huys ende erve groot 69 roeden ses voeten die sij
selffs in eygendomme gebruycken, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden
ter somme van 30 guldens tsjaers vrij gelts

Arien Thijssen sijn huys ende erve groot 29 roeden dat hij selve in eygendomme bewoont, is
bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens tsjaers vrij
gelts
fo. 63r
Tijbert Hanssen sijn huys ende erve groot 30 roeden 2 voeten dat hij selve in eygendomme
gebruyckt is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18
guldens tsjaers vrij gelts
Jacob Cornelis sijn huys ende erve groot 31 roeden 2 voeten dat hij selve in eygendomme
gebruyckt, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15
guldens tsjaers vrij gelts
fo. 63v
Heijndrick Aens Roelen sijn huys ende erve groot 25 roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens
tsjaers vrij gelts
Ghijs Cornelis Sackedrager sijn huys ende erve groot 24 roeden 2½ voeten dat hij selve in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 15 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 64r
Jan Isbrants sijn huys ende erve groot achthien roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens
tsjaers vrij gelts
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Harman Louffs sijn huys ende erve groot achthien roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 8 guldens
tsjaers vrij gelts
fo. 64v
Cors Thijs sijn huys ende erve groot 33 roeden 6 voeten die hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 20 guldens
tsjaers vrij gelts
Pieter Webbegerts sijn huys ende erve groot 20 roeden 6 voeten dat hij selve in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 65r
De weduwe van Harman Huijbrechts haer huys ende erve groot 57 roeden 2 voeten dat sij
selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter
somme van 20 guldens tsjaers vrij gelts
Jacob Jaspers Decker sijn huys ende erve groot 24 roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens
tsjaers vrij gelts
fo. 65v
Joris Heijndricxs sijn huys ende erve groot twintich roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens
tsjaers vrij gelts
De weduwe van Cornelis Jaspers Gorswachter haer huys ende erve groot 39 roeden dat sij
selve in eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter
somme van 15 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 66r
Huybrecht Harmens sijne huysinge ende erve groot 34 roeden 2½ voeten die hij selve in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 18 guldens tsjaers vrij gelts
Adriaen de Reeus sijn huys ende erve groot 36 roeden 1½ voet dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 8 guldens
tsjaers vrij gelts
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fo. 66v
Jan van Overmeer sijn huys ende erve groot 86 roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 15 guldens
tsjaers vrij gelts
Jacob Willems Rosmolen sijn huysinge ende erve groot 78 roeden is nu verhuyrt aen Jan
Ghijsbrechts om 24 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onder eede gedaen
fo. 68r
Neeltgen Goris over haer huysken groot 11 roeden is nu verhuyrt aen Arien Aerts Jongen
Rolloft om 12 guldens tsjaers eens gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de huyrder onder eede gedaen
Huysen ende erve staende ende gelegen aen de Doelstraet ende buytens dorps groot ende
getaxeert als volcht, betalende lantsverpondinge
De weduwe van Tonis Tinisz. haer huys ende erve groot 18½ roen dat sij selve in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 10 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 68v
De weduwe van Arien Arens Cavelaer haer huys ende erve groot 32 roeden dat sij selve in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 20 guldens tsjaers vrij gelts
Jacob Arens Coppe sijn huys ende erve groot 12 roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 10 guldens
tsjaers vrij gelts
fo. 69r
Jacob Cornelis Ouweckees sijn huys ende erve groot 20 roeden die hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 10 guldens
tsjaers vrij gelts
Tijs Dircxs sijn huys ende erve groot 77 roeden dat hij selve in eygendomme bewoont, is bij
de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 8 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 69v
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Dirck Jacobs sijn huysken ende erve groot 10 roeden 6 voeten dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 6 guldens
tsjaers vrij gelts
Jan Roelants sijn huys ende erve groot 46 roeden dat hij selve in eygendomme gebruyckt is
bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 6 guldens tsjaers vrij
gelts
fo. 70r
Aecht Sijmonsdr. haer huys ende erve groot 23 roeden dat sij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 18 guldens
tsjaers vrij gelts
Gerrit Cornelis Smit sijn huys ende erve groot 23 roeden dat hij selve in eygendomme
bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 6 guldens
tsjaers vrij gelts
fo. 70v
De erffgenaman van Jacob Dircxs Lapper haer huys ende erve groot 47 roeden dat sij selve
in eygendomme gebruycken is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter
somme van 12 guldens tsjaers vrij gelts
De weduwe van Gillis Arens Quijst haer huys ende erve groot 33 roeden dat sij selve in
eygendomme bewoont, is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme
van 12 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 71r
Aecht Sijmons haer huys ende erve groot 24 roeden dat sij selve in eygendomme gebruyckt
is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 12 guldens tsjaers
vrij gelts
Fredrick van Aeswijn sijn huys ende erve groot 27 roeden dat hij selve in eygendomme
gebruyckt is bij de voorn. taxateurs getaxeert in huyre soude gelden ter somme van 5 guldens
tsjaers vrij gelts
fo. 71v
De huysen staende aen de Nieuwen Suijt Beijerlantsdijck daervan noyt eenige verpondinge is
betaelt
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[in de marge:] Dese volgende huyskens hebben noyt verpondinge betaelt als sijnde de
woonplaetse van heel armen luyden ende arbeyders gebout van riet en leem, niets weerdich
sijnde mitsdien wel vrij mogen blijven
Pieter CornelisRijcxswijck wesende een arm man sijn huysken voor geen der waerde dient
hiervoor memorie
4 gul.
Maerten Claes de Moss bruyckt sijn huysken in eygendomme is getaxeert waerdigh te wesen
bij de voorn. taxateurs in huyre 4 guldens tsjaers vrij gelts
Pieter Meeuwis gebruyckt sijn huys in eygendomme is getaxeert bij de voorn. taxateurs
weerdich te wesen in huyre 6 guldens tsjaers
fo. 72r [pagina doorgestreept]
Tgemeenlants huyr waeraff geen prouffijt en comt dient hier voor 40 gul.
Neeltgen Gerrits bewoont haer huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn. taxateurs
waerdich te wesen in huyre 4 guldens tsjaers vrij gelts
Claes Jochems bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn. taxateurs
waerdich te wesen in huyre ter somme van 4 guldens tsjaers vrij gelts
fo. 72v [pagina doorgesteept]
Willem Pieters bruyckt sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn. taxateurs in
huyre waerdich te wesen 12 £ tsjaers vrij gelts
Aen den Ouden Dijck
Lambert Gerrits Bloser bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn.
taxateurs in huyre soude gelden ter somme van 7 guldens tsjaers
Adriaentgen Ockerem gebruyckt haer huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn.
taxateurs waerdich te wesen in huyre 6 guldens tsjaers
fo. 74r
Aelbertgen Pieters verhuyrt haer huysken aen Gerrit Houxwech voor 14 guldens tsjaers
Wouter op te Creecke gebruyckt sijn huys in eygendomme bij de voorn. taxateurs getaxeert
in huyre waerdich te wesen 5 guldens tsjaers
t Vier baecken
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Harman den Oosterlinck gebruyckt sijn huysken in eygendomme is bij de voorn. taxateurs
getaxeert waerdich in huyre te wesen 6 guldens tsjaers
fo. 74v
Maertgen Willems gebruyckt haer huys in eygendomme ende is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre waerdich te wesen 6 guldens tien st. tsjaers
Dirck Jacobs bewoont sijn huys ende schuyr in eygendomme is bij de voorn. taxateurs
getaxeert in huyre waerdigh te wesen 15 guldens tsjaers
Fredrick van Aeswijn verhuyrt sijn huys aen N. Nieuwenboer voor 10 guldens tsjaers
fo. 75r
De Synckwech
Magnis Pieters huyrt sijn huys van Arien Monnen voor 13 guldens
Tonis Crijnen bewoont sijn huys in eygendomme ende is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre waerdich te wesen 10 guldens tsjaers
Arien Jacobs Jonge Knecht gebruyckt sijn huys in eygendomme ende is bij de voorn.
taxateurs in huyre waerdich te wesen ter somme van 7 guldens tsjaers
fo. 75v
Arien Andries bewoont sijn huys in eygendomme is bij de voorn. taxateurs getaxeert
waerdich te wesen in huyre 6 guldens tsjaers
De weduwe van Wouter Dircxs bewoont haer huys in eygendomme is bij de voorn.
taxateurs getaxeert waerdigh te wesen in huyre 5 guldens tsjaers
Cornelis Rolloff bewoont sijn huys in eygendomme is bij de voorn. taxateurs getaxeert in
huyre soude gelden ter somme van 5 guldens tsjaers
fo. 76r
De weduwe van Jan Aelberts bewoont haer huys in eygendomme is bij de voorn. taxateurs
getaxeert waerdich in huyre te wesen 7 guldens tsjaers
Cornelis Willems bewoont sijn huys in eygendomme is bij de voorn. taxateurs getaxeert
waerdich te wesen in huyre 8 guldens tsjaers
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Arien Monnen verhuyrt een huysken aen Adries Arens voor 8 guldens tsjaers eens gelt
fo. 76v
Jan Arens Waert bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn.
taxateurs in huyre waerdich te wesen 15 guldens tsjaers
Sander Gerrits bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn. taxateurs
in huyre waerdich te wesen 6 guldens tsjaers
Pleun Cleijs bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn. taxateurs in
huyre waerdich te wesen ter somme van 15 guldens tsjaers
fo. 77r
Jan Willems Boonman bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn.
taxateurs in huyre waerdich te wesen 6 guldens tsjaers
Lenert Thomas bewoont sijn huys in eygendomme is bij de voorn. taxateurs getaxeert
waerdich te wesen 4 guldens tsjaers
Willem Jans Boonman bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn.
taxateurs in huyre soude gelden ter somme van 2 guldens tsjaers
fo. 77v
Arien Corstiaens bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn.
taxateurs in huyre waerdich te wesen 6 guldens tsjaers
Jacob Stevens bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn. taxateurs in
huyre waerdich te wesen 4 guldens tsjaers
Abraham Lauweris bewoont sijn huys in eygendomme ende is getaxeert bij de voorn.
taxateurs in huyre waerdich te wesen 4 guldens tsjaers
fo. 78r
Volghen nu de ledigen erve ende boomgaerden daer van betaelt is geworden verpondinge naer
advenant de groote van de selve gelijck d´andere landen in Out Beijerlant gelegen, als volcht
De weduwe van Jan Ghijsbrechts Timmerman over haeren boomaert 203 roeden die sij in
eygendomme gebruyckt is getaxeert op 10 guldens
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Joris Ruttens van Son sijnen boomaert groot 32 roeden die hij in eygendomme gebruyckt
getaxeert op 30 stuyvers
fo. 78v
Harmen Huibrechts Weduwe over een boomgaertgen groot een 144 roeden die sij in
eygendomme gebruyckt is getaxeert op 7 guldens
De weduwe van Jan Ghijsbrechts Timmerman over haer erve ofte een boomgaertgien
groot 51 roeden dat sij in eygendomme gebruyckt is getaxeert op 2 guldens 10 stuyvers
Jan Cornelis Robben over sijn boomgaert groot een 163 roeden die hij in eygendomme
gebruyckt is getaxeert op 8 guldens
fo. 79r
De weduwe van Christiaen de Donckere over jaeren boomgaert groot 74 roeden die sij in
eygendomme gebruyckt is getaxeert op 3 guldens 15 st.
Gillis Pandelaert rentmeester van Beijerlant over sijn thuyn ende boomgaerden groot 388
roeden, die hij in eygendomme gebruyckt is getaxeert op 20 guldens
Cornelis Jans Siervelt over sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 123
roeden is getaxeert op 6 guldens
fo. 79v
De erffgenamen van Heijndrick Corstens over haere boomgaerden aen diversche partije
gecocht tsamen groot omtrent 200 roeden sijn getaxeert op 10 guldens
De erffgenamen van Jan Pieters Pijl over haere boomgaerden die sij in eygendomme
gebruyckt groot een 177 roeden is getaxeert op 9 guldens tsjaers
De selve erffgenamen noch over haere boomgaert die sij in eygendomme gebruycken groot 90
roeden is getaxeert op 5 guldens
fo. 80r
Jan Andries de Seeuw sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 409 roeden
is getaxeert op 20 guldens
Johan van Dievoort over sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 263
roeden is getaxeert op 13 guldens
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De weduwe van Arien Ghijssen Schipper over haere boomgaert neffens de schoole die sij in
eygendomme gebruyckt groot 133 roeden is getaxeert op 7 guldens
Huijbrechts Habsmans over sijnen boomgaert groot 150 roeden
fo. 80v
6 voeten die hij gebruyckt in eygendomme is getaxeert op 8 guldens
Arien Claes Metselaer sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 201 roeden
6 voeten is getaxeert op 10 guldens
Jan Roelants Lathouwer over sijne boomgaert groot 244 roeden die hij in eygendomme
gebruyckt getaxeert op 15 guldens
De erffgenamen van Jan Pieters Pijl over haere boomgaerden die sij in eygendomme
gebruycken groot 394 roeden 7 voeten sijn getaxeert op 20 guldens
fo. 81r
Arien Thielen sijnen boomgaert groot 275 roeden die hij in eygendomme gebruyckt, is
getaxeert op 14 guldens
Gerrit Tonis Pappe sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 95½ roeden is
getaxeert op 5 guldens
Dirck Cornelis Thoen Smit sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 94
roeden is getaxeert op 5 guldens
De weduwe van Roelant Jans Lathouwer haere boomgaert die sij in eygendomme gebruyckt
groot 235½ roeden sijn getaxeert op 12 guldens
fo. 81v
Jan Ghijsbrechts Stickers sijnen boomgaertgien dat hij in eygendomme gebruyckt groot
47½ roeden is getaxeert op 2 guldens 10 st.
De weduwe van Glaude van Dievoort over haere boomgaert dat sij in eygendomme
gebruyckt groot 95½ roeden is getaxeert op 5 guldens
Gerardus Vestegius predicant in Out Beijerlant over sijnen boomgaerden die hij in
eygendomme gebruyckt groot wesende 189 roeden is getaxeert op 10 guldens
De erffgenamen van jouff. Anna van Baerle over haere boomgaert die hij in
39

fo. 82r
eygendomme gebruyckt groot 275 roeden is getaxeert op 14 guldens
Jan Stevens sijnen boomgaert groot 61 roeden die hij in eygendomme gebruyckt is getaxeert
op 3 guldens
Abram Jans Pijl sijnen boomgaert groot 188 roeden dat hij in eygendomme gebruyckt is
getaxeert op 10 guldens
De erffgenamen van Jan Pieters Pijl over haere boomgaert die sij in eygendomme
gebruycken groot 188 roeden is getaxeert op 10 guldens
fo. 82v
Jan Aerts over sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 188 roeden 8 voeten
is getaxeert op 10 guldens
Isaack Arens Backer over sijnen thuyn die hij in eygendomme gebruyckt groot 45 roeden is
getaxeert 2 guldens 10 st.
De erffgenamen van Vranck Jacobs van der Goude over haer boomgaert dat sij in
eygendomme gebruyckt groot 37 roeden 6 voeten, is getaxeert op 2 guldens
Tonis Jans Grielma[ecke]r sijn
fo. 83r
boomgaertgien die hij in eygendomme gebruyckt groot 24 roeden is getaxeert op 30 st.
Claes Huybrechts Cleermaecker over sijn thuyntgen groot 38 roeden dat hij nin
eygendomme gebruyckt is getaxeert op 2 guldens
Pieter den Baers sijn thuyntgen groot 23 roeden, is getaxeert op 20 stuyvers
Pieter van der Houve doc
fo. 83v
toren in de medicine over sijn thuyn ende boomgaertgen groot 46½ roeden dat hij in
eygendomme gebruyckt is getaxeert op 2 guldens 10 stuyver
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Gillis Pandelaert rentmeester van Beijerlant sijnen thuyn ende boomgaert groot 335 roeden
die hij in eygendomme gebruyckt is getaxeert op 15 guldens
Maerten van Baelen sijnen thuyn ofte boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 85
roeden is getaxeert op 4 guldens
Jan Jans van der Meulen sijnen boomgaert die hij in eygendomme
fo. 84r
gebruyckt groot 289 roeden is getaxeert op 15 guldens
Claes Marinus sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 145 roeden is
getaxeert op 10 guldens
Arien van Son ende Cornelis Lenerts over sijnen boomgaert die hij in eygendomme
gebruyckt groot 188½ roeden is getaxeert op 10 guldens
Arien van Son over den boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 128 roeden is
getaxeert op 6 guldens
fo. 84v
Haestgen Lambrechts over haeren boomgaert die sij in eygendomme gebruyckt groot 282
roeden is getaxeert op 15 guldens
mr. Jacob Spoor cum suis over sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot
136 roeden is getaxeert op 7 guldens
De erffgenamen van Vranck Jacobs van de Goude over haer thuyn en boomgaert die sij in
eygendomme gebruycken is getaxeert op 8 guldens, groot sijnde 150 roeden
fo. 85r
De erffgenamen van Jan Pieters Pijl haeren thuyn groot 110 roeden die sij in eygendomme
gebruycken is getaxeert op 5 guldens
Fredrick van Aeswijn rentmeester van de Heere van Braeckel over sijnen thuyn, die hij in
eygendomme is gebruyckende groot 55 roeden 9 voeten, is getaxeert op 3 guldens
De erffgenamen van Claes Cornelis notaris over haere boomgaertgen dat sij in eygendomme
gebruycken groot alsvoren getaxeert op 3 guldens
fo. 85v
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De weduwe van Arien Ghijssen Schipper haeren boomgaert die sij in eygendomme
gebruyckt groot 300 roeden is getaxeert op 15 guldens
Huijbrecht Jacobs Wassen sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 198
roeden is getaxeert op 10 guldens
De erffgenamen van Jan Pieters Pijl haeren boomgaert die sij in eygendomme gebruycken
groot 125½ roeden is getaxeert op 10 guldens
Andries Jans sijnen boomgaert groot 171 roeden die hij
fo. 86r
in eygendomme gebruyckt is getaxeert op 9 guldens
Aert Aerens Schoenmaecker over sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot
en getaxeert als vooren op 9 guldens
Aert Aerts Geelvoet over sijnen boomgaerden die hij in eygendomme gebruyckt groot 201
roeden is getaxeert op 10 guldens
Lenert Cornelis Molenaer sijn boomgaertgien dat hij in eygendomme gebruyckt groot
fo. 86v
52 roeden is getaxeert op 2 guldens 10 stuyvers
Brechtgien Heijndricxs haer boomgaertgen dat sij in eygendomme gebruyckt groot 52
roeden is getaxeert op 2 guldens 10 stuyvers
Pieter Harberts voor sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 207 roeden is
getaxeert op 10 guldens
Corstaen Arens over sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 145 roeden is
getaxeert op 7 guldens
fo. 87r
Jeronimus Manrique sijnen thuyn ende boomgaertgen dat hij in eygendomme gebruyckt
groot 82 roeden is getaxeert op 4 guldens
Jan van Overmeer sijnen thuyn ofte boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 204
roeden 3 voeten is getaxeert op 10 guldens
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Lijsbet Lenertsdr. haeren boomgaertgien dat sij in eygendomme gebruyckt groot 64 roeden
is getaxeert op 3 guldens
fo. 87v
mr. Adriaen Pouwels sijn thuyntgien groot 37 roeden dat hij in eygendomme gebruyckt is
getaxeert op 2 guldens
Arien Pieters Baeckelaer sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 100
roeden is getaxeert op 5 guldens
Jan Jans van der Meulen sijnen thuyn ofte boomgaert due hij in eygendomme gebruyckt
groot 301 roeden is getaxeert op 15 guldens
fo. 88r
De weduwe van Heijndrick Rutgers over den boomgaert die sij in eygendomme gebruycken
groot 97 roeden 6 voeten is getaxeert op 5 guldens
Lijbert Hanssens sijnen boomgaert ofte thuyn, die hij in eygendomme bruyckende is groot
104 roeden is getaxeert op 5 guldens
Andries Tijs Lijndraeijer sijnen boomgaert die hij in eygendomme bruyckende is groot 155
roeden is getaxeert op 8 guldens
Arien Cornelis Wagenma[ecker] sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot
fo. 88v
105 roeden is getaxeert op 5 guldens
De weduwe van Gerrit Jans van Berk over haer boomgaerden die sij in eygendomme
gebruyckt groot 503 roeden 8 voet sij getaxeert op 25 guldens
Jan Sevens over sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 173 roeden is
getaxeert op 9 guldens
Arien Willems de Man sijnen boomgaert die hij in eygendomme gebruyckt groot 122 roeden
is getaxeert op 10 guldens
fo. 89r
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mr. Feijs Gillis over sijnen boomgaertgien dat hij in eygendomme gebruyckt groot 52½
roeden, is getaxeert op 2 guldens 10 st.
Pieter Jans Pijl predicant tot Ooltgansplaete gebruyckt in eygendomme sijne boomgaert
groot 161 roeden is getaxeert op 8 guldens
Aert Aerts Geelvoet gebruyckt in eygendomme sijnen boomgaert groot 161 roeden ende is
mede getaxeert op 8 guldens
Jacob Deijm Joris gebruyckt
fo. 89v
mede in eygendomme sijnen boomgaert groot 322 roeden 5 voeten 3 duymen, die getaxeert is
op 16 guldens
De gemeene erffgenamen van Jan Pieterse Pijl gebruyckt in eygendomme haeren boomgaert
groot een hondert 87 roeden die getaxeert is op 10 guldens
De erffgenamen van Lijdewij Jacobsdr. gebruycken als noch in eygendomme haeren
boomgaert groot 93 roeden 6 voeten die getaxeert sijn de somme van 5 guldens
fo. 90r
Adriaen de Vlieger gebruyckt in eygendomme sijnen boomgaert groot 93 roeden 6 voeten
ende is getaxeert op 5 guldens
Isaack Arens Backer bruyckt in eygendomme sijnen boomgaert groot 187 roeden die
getaxeert is op 10 guldens
Den selven Isaack Arens Backer gebruyckt noch een boomgaert groot 102 roeden in
eygendomme die getaxeert op 5 guldens
Willem Pieters Broeder gebruyckt
fo. 90v
in eygendomme een thuyntgen groot 25 roeden dat getaxeert is op 20 stuyvers
Jacob Willems Rosmolen gebruyckt in eygendomme seeckere erve groot 161 roeden die
getaxeert sijn op 8 guldens tsjaers
somma van 82 boomgaerden ende erve groot tesamen 21 maregen 387 roeden 3 voet comt de
huyre te bedraghen jaerlijcks 658 £ 5 st.
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Verpondinge 131 : 13 : 0
fo. 91r
Volgen nu de landen in Outbeijerlant gelegen
Wouter Tonis gebruyckt de stede daer hij op woont met huysinge schuyre berghen
getimmerten ende plantagien daer op staende groot in ´t geheel 22 mergen 88 roeden daerinne
hem competeert in eygendomme omtrent 6 mergen de leste in huyre gebruyckende van sijne
mede erffgenamen van Tonis Wouters voor 20 guldens de mergen vrij gelts tsjaers
[in de marge:] volgende de huyrcedulle de taxateurs verthoont ende bij den pachter bij eede
geaffirmeert
Oth Cornelis Robben gebruyckt
fo. 91v
in eygendomme seecker hoffstede met huysinge schuyre berge andere timmeragien ende
plantagien daer op staende groot 37 mergen 144 roeden lants welcke bij de taxateurs getaxeert
sijn regart genomen hebben op de huysingen ende timmeragien daer op staende op 20 guldens
de mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] de timmerage ende het huys getaxeert op 30 guldens
Jacob Arens Coelbier gebruyckt in eygendomme achter de boomgaerden 5 mergen lants is
bij de voorn. taxateurs getaxeert op 20 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
fo. 92r
Jan van Overmeere gebruyckt aldaer in eygendomme 342 roeden is bij de voorn. taxateurs
getaxeert op 20 guldens de mergen vrij gelts tsjaers

Huybrecht Harmans gebruyckt van de weduwe vrouwe van Croonenburch, 4 mergen 118
roeden, den hoop voor een 110 guldens vrij gelts tsjaers
Jan Schilmans gebruyckt
fo. 92v
seeckere hoffstede met huysinge schuyre berch ende plantagien daerop staende groot 12
mergen 128 roeden lants met toebehorende den Heere van Braeckel een tijt van 7 jaren
teersten te vervallen Kersmissen 1627, tot 21 £ 10 st. tsjaers vrij gelts vant saeylant groot 6
mergen 176 roeden tweylant 5 mergen 531 roeden tot 25 £ de mergen
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[in de marge:] bij de huyrcedulle geexhibeert ende bij sijn rentemeester Frederick van
Aeswijn bij eede geaffirmeert
Jacob Arens Coelbier gebruyckt mede van de Heere van Braeckel 4 mergen weylants voor
25 guldens de mergen tsjaers vrij gelts eenen tijt ende verschijnen als vooren
[in de marge:] bij de verclaringe van de pachter ende affirmeert bij eede gedaen
fo. 93r
Gillis Pandelaert rentemeester van Beijerlantngebruyckt in eygendomme off doet ten halven
bouwen seckere hoffstede mette huysinge schuyre berch ende plantagien daerop staende groot
26 mergen 200 roeden lants getautxeert (in leguarde van de huysingen ende timmeragien
daerop staende) op 20 guldens de mergen vrij gelts
[in de marge:] de timmeragie ende thuys op 36 guldens
Thuys 4 : 10 : 0
Den voorn. rentemeester gebruyckt noch in huyre van Margrieta Pandelaerts 11 mergen 88
roeden tegens 20 guldens van de mergen vrij gelts tsjaers
[in de marge:] bij verclaringe onder eede bij den rentmeester gedaen die seyt geen huyrcedulle
daervan te zijn
fo. 93v
Pieter Dircxs gebruyckt in huyre van den Heere van Braeckel seeckere hoffstede mette
huysingh ende plantagien daerop staende groot 14 mergen 310 roeden eenen tijt van 7 jaren ´t
eerste jaer vervallen Kersmis 1624 tot 21 £ 10 st. van de mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] bij de huyrcedulle ende affirmatie van de rentemeester Fred. van Aeswijn
onder eedt gedaen
Claes Dircxs Leerdam gebruyckt seeckere hoffstede met huysinge ende plantagien daerop
stande groot 15 mergen te weten een derde paert in eygendomme ende twee derden delen in
huyre eenen tijt van 7 jaren ´t eerste jaer vervallen Kersmisse 1627 tot 20 gld. de mergen
tsjaers
[in de marge:] bij verclaringe van de pachter ende affirmatie bij eede gadeaen
fo. 94r
ende is in regarde van de huysinge ende timmeragien het eene derde deel hem in
eygendomme toebehoorende getaxeert op 20 guldens de mergan tsjaers
Cornelis Arens Outste Lantheer gebruyckt in huyre van de erffgenamen van sa. Vranck
Jacobs 10 mergen voor 180 gld. den hoop vrij gelts tsjaers
[in de marge:] bij de verclaringe onder eedt bij den pachter gedaen

46

Jan Cornelis Coudaers gebruyckt
fo. 94v
in eygendomme 3 mergen 450 roeden int Calisblock getaxeert op 18 guldens de mergen
tsjaers, vrij gelts
Huijbrecht Jacobs gebruyckt in eygendomme eene mergen 150 roeden getaxeert alsvooren
op 18 guldens de mergen
De weduwe van Cornelis Arens Jongste Lantheer gebruyckt in
fo. 95r
huyre van de erffgenamen van sa. Pieter Pieters van der Burgh 6 mergen 365 roeden lants,
met een huys ende plantagien daerop staende eenden tijt van 7 jaeren ‘t eerste jaer
verschijnende Kersmis 1627 voor 15½ de mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] volgende de verclaringe bij eede gedaen bij haer swager Cornelis Arens
Cornelis Arens Outste Lantheer gebruyckt in huyre seeckere 8 mergen 341 roeden lants
mette timmeragien ende plantagien daerop staende, toebehoorende den den eygendomme de
voorn. erffgenamen eenen tijt en ten prijsen verschenen als vooren
[in de marge:] bij de verclaringe in manieren als vooren
fo. 95v
Jan Cornelis Condaers gebruyckt noch in´t Molenblock 2½ mergen in eyendomme hen
toebehoorende, is bij de voorn. taxateurs getaxeert op 18 gld. tsjaers de mergen vrij gelts
Jan Jans van der Meulen gebruyckt in huyre 4 mergen 567 roen lants toebehoorende
Huijbrecht Barents te Rotterdam voor 20 £ de mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij den pachter geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
Jacob Arens Coelbier gebruyckt
fo. 96r
noch in huyre 11 mergen 288 roeden toe behoorende den Heere van Braeckel daervan
betalende van 4 mergen 128 roeden 25 guldens tsjaers ende van 7 mergen 160 roeden 25
guldens 10 st. tsamen voor den tijt van 7 jaren teerste jaer te vervallen Kersmisse 1627
[in de marge:] bij verclaringe van den pachter ende affirmatie bij eede gedaen
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Lijsbet Coosen weduwe van Cornelis Lenerts Robol gebruyckt in eygendomme 4 mergen
470 roeden die bij de voorn. taxateurs getaxeert sijn op 18 gld. de mergen tsjaers vrij gelts

fo. 96v
Jacob Willems Rosmolen gebruyckt in huyre 3 mergen 400 roeden toecomende den Heere
van Braeckel, daervan betalende faerlijcks voor den hoop 82 £ 18 st. 9 dt. eenen tijt van 7
jaren teerst verschijnende Kersmis 1627
[in de marge:] bij de huyrcedulle hier geexhibeert ende geaffimatie onder eede gedaen bij den
rentmeester Frederick van Aeswijn
Cornelis Arens Lantheer gebruyckte in huyre van de voorn. Heere van Braeckel 1 mergen
531 roeden lants voor 25 guldens de mergen eenen tijt ende verschenen als vooren
fo. 97r
Lijbert Hanssens gebruyckte in eygendomme 700 roeden lants, die bij de taxateurs getaxeert
zijn op 18 guldens de mergen tsjaers
Pieter Foppens gebruyckt in huyre seeckere hoffstede mette timmeragien ende plantagien
toecomende de weduwvrouwe van Croonenburch, groot 31 mergen 104 roeden, eenen tijt
van 7 achtereen volgende jaren, daervan teerste jaer vervallen is geweest Kersmisse 1626,
voor 650 guldens den hoop tsjaers vrij gelts hier mede in begrepen 5 mergen 365 roeden die
hier naer folio 113 hanswildersstede sijn gesltel
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij den pachter geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
fo. 97v
Thielmanstede
Bastiaen Oolen van der Houck gebruyckt in huyre in Thielmanstede 11 mergen 582 roeden
toebehoordende den Heere van Braeckel eenen tijt van 7 jaren teerst vervallen Kersmisse
1624, voor 299 gld. 5 stuyvers den hoop vrij gelts tsjaers
[in de marge:] bij verclaringe van den pachter onder eet gedaen, alsoo hij seyde geen
huyrcedulle daervan te zijn
Andries Pieters Slickboer gebruyckt in huyre 6 mergen 118 roeden lants toebehoorende den
Heere van Braeckel voor 21 £ 10 st. de mergen vrij gelts tsjaers eenen tijt van 7 jaren teerst
verschenen Kersmis 1621
[in de marge:] bij verclaringe van den rentmeester Frederick van Aeswijn onder eedt gedaen
fo. 98r

48

De weduwe van Willem Gerrits gebruyckt in huyre 875 roeden toebehoorende den voorn.
Heere van Braeckel voor 25 guldens de mergen vrij gelts, eenen tijt ende verschenen als
vooren
[in de marge:] bij affirmatie onder eedt als vooren
Pleun Aerts gebruyckt mede in huyre van de voorn. Heere van Braeckel 3 mergen 300
roeden eenen tijt verschenen Kersmis 1626, tot 25 £ van de mergen tsjaers
[in de marge:] bij affirmatie onder eet gedaen bij den rentmeester alsvooren
De weduwe van Floris
fo. 98v
Pieters gebruyckt mede in huyre van de voorn. Heere van Braeckel 2 mergen 550 roeden
voor 25 £ de mergen tsjaers vrij gelts eenen tijt ende verscheenen alsvooren
[in de marge:] ad idem
Pieter Dircxs gebruyckt mede in huyre van de voorn. Heere van Braeckel 5 mergen 300
roeden eenen tijt verscheynen Kersmisse 1627 voor 21 £ 10 st. de mergen vrij gelts
[in de marge:] ad idem
Maerten Bastiaens de Recht
fo. 99r
gebruyckt seeckere hoffstede mette huysinge timmeragien ende plantagien daerop staende
groot 34 mergen 50 roeden latns, daervan hem in eygendomme is competerende een gerecht
vierde paert, ende d´andere ¾ paert sijn competerende sijne voorn. kinderen geprocrieert bij
sijne eerste huysvrouwe Geertruijt Cornelisdr. eenen tijt van 5 achtereen volgende jaeren
teerst verschenen Kersmisse 1624 ende dat voor 20 guldens de mergen vrij gelts
[in de marge:] bij huyrcedulle van daten 7 julij 1623 alhier geexhibeert ende bij den pachter
bij eede geaffirmeert
Bastiaen Oolen van der
fo. 99v
Houck gebruyckt seeckere hoffstede mette huysinge schuyre bergen ende plantagien daerop
staende groot 34 mergen 180 roeden waervan hem in eygendomme is competerende een derde
paert en twee derde deelen, de leste toebehoorende de erffgenamen van Drenckwaert daervan
huyre betalende 20 guldens van mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] bij verclaringe van de selven van der Houck ende affirmatie bij eede ghedaen
7 mr. 73 roeden taxatien
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Jochem Arens Stel gebruyckt in huyre de hoffstede mette huysinge schuyre timmeragien
ende plantagien daerop staende toebehoorende joncker Walraven van Arckel Dressert van
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij den pachter geexhibeert ende bij ede geaffirmeert
fo. 100r
Amersfoort groot 17 mergen 482 roeden, met noch 3 mergen 84 roeden leggende op
Tollegors en noch 3 mergen 34 roeden op te Jacht, tsamen monterende 24 mergen voor 456
guldens den hoop tsjaers vrij gelts
Pleun Aerts gebruyckt in huyre de hoffstede mette huysinge schuyre berch, timmeragien
ende plantagien toecomende den Heere van de Bossch groot 17 mergen voor 300 guldens den
hoop tsjaers vrij gelts
[in de marge:] conform de oude huyrcedulle daervan tleste jaer vervallen is Kersmis 1624
tsedert welcke tijt den pachter verclaert bij continuatie tselve landt gebruyckt te hebben
sonder nieuwe huyr te habben gemaeckt ende bij eede geaffirmeert
fo. 100v
Den voorn. Pleun Aerts gebruyckt in eygendomme 9 mergen 400 roeden lants bij de
taxateurs getaxeert te sijn op 17 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
Jochem Heijndricxs gebruyckt in huyre de hoffstede mette huysinge schuyr berch
timmeragien ende plantagien daerop staende toecomende Gerrit Buijtenwech groot 24
mergen 383 roeden voor 450 guldens den hoop tsjaers vrij gelts
[in de marge:] volgende de verclaringe van de pachter die seyt geen huyrcedulle daervan te
hebben ende affirmatie onder eedt gedaen
Bastiaen Oolen van der Houck
fo. 101r
bruyckt in eygendomme 5 mergen 247 roeden lants, die getaxeert sijn op 20 £ de mergen vrij
gelts
Pieter Pieters Rijderkerck gebruyckt in huyre de hoffstede met huys schuyre timmeragien
ende plantagien daerop staende, daer inne d´erffgenamen van sa. Jacobs Segers
Cranendonck is competerende 15 mergen 192 roeden voor 20 guldens de mergen tsjaers vrij
gelts
item Jan Pieters comt daerinne 3 mergen 144 roeden den hoop tsjaers om 48 guldens
item Willem Arens cum suis 2 mergen 569 roeden den hoop omme 39 guldens 10 st. en op de
7 jaren een lam
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item van de erffgenamen van Tomas Rocus, noch 7
[in de marge:] bij drie distincte huyrcedullen ende eenen quitantie van de pacht ende
affirmatie bij eede van den pachter ghedaen
fo. 101v
Tollegors
Jacob Arens Coelbier gebruyckt
fo. 102r
in eygendomme 2 mergen 400 roeden die getaxeert op 18 guldens de mergen vrij gelts tsjaers
Dirck Cornelis Botterboer gebruyckt in eygendomme 3 mergen 450 roeden, ende noch 150
roeden, toebehoorende de weeskinderen van Dirck Claes in huyre tot 15 guldens de mergen
tsjaers vrij gelts, ende is t voors. eygen lants getaxeert op 18 guldens de mergen tsjaers
[in de marge:] volgende de verclaringe van den pachter onder eedt ghedaen
Aelbertgien Pietersdr. gebruyckt
fo. 102v
in eygendomme 2 mergen 400 roeden ende 1 mergen 200 roeden in huyre van de voorn.
weeskinderen tot 15 £ ende is ´t eygen lant getaxeert op 18 £ de mergen tsjaers
[in de marge:] bij verclaringe van de pachter onder eedt gedaen
Lijsbet Coosen ende Jacob Foppens gebruycken in eygendomme tsamen 8 mergen 134
roeden die gataxeert sijn op 18 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
Borgert Cornelis weduwe ende
fo. 109r
erffgenamen gebruycken in eygendomme 14 mergen 166½ roeden die getaxeert sijn op 18
guldens de mergen tsjaers
Arien Heijndricxs gebruyckt 8 mergen lants daerinne hem in eygendomme is competerende
2/6 en 1/8 deelde reste in huyre voor 10 guldens de mergen den tijt van 18 jaeren daervan
teerst jaere verschenen was Kersmis 1627, en is bij taxatie genomen de partije hem in
eygendomme competerende getaxeert op 18 £ de mergen tsjaers
[in de marge:] bij de huyrcedulle geexhibeert ende bij eede geaffirmeert bij den huyrder
Cornelis Bastiaens gebruyckt
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fo. 109v
in huyre de hoffstede met huysinge schuyr ende plantagien toedomende mr. Willem Bouquet
groot 10 mergen eenen tijt van 7 jaren teerst verscheenen Kersmis 1622, de mergen om 22
guldens vrij gelts ende alle jaeren den eygennaer mette wagen halen ende tracteren met een
hamme
[in de marge:] volgende de huyrcedulle ofte acte van continuatie van de 28 januarij 1622 bij
den pachter bij eede geaffirmeert
Pleun Aerts gebruyckt in huyre van de Heere N. Manmaecker 10 mergen 300 roeden lants
ydere mergen tot 16 £ 10 st. tsjaers vrij gelts
[in de marge:] volgende de verclaringe van de pachter (die seyr daervan geen huyrcedulle te
hebben) bij eede ghedaen
Jochem Heijndricxs gebruyckte
fo. 109r
mede in huyre 11 mergen 386 roeden toebehoorende den voorn. Heere N. Manmaecker voor
7 jaeren teerst verschenen te Kersmisse 1627 voor 16 £ 10 st. de mergen vrij gelts
[in de marge:] bij de huyrcedulle hierop geexhibiteert ende affirmatie bij den pachter onder
eede gedaen
Maerten Bastiaens de Recht gebruyckt in eygendomme 8 mergen 300 roeden die getaxeert
zijn op 18 gulden de mergen tsjaers
Maerten Bastiaens voorn.
fo. 109v
gebruyckt noch in huyre van sijne kinderen geprocrieert bij sijne eerste huysvrouwe 4 mergen
300 roeden voor 20 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
[in demarge:] volgende de verclaringe van de pachter ende bij affirmatie bij eede gedaen
Arien Bastiaens de Recht gebruyckt in huyre van de gemeene erffgenamen van sijn sa.
huysvrou 5 mergen 133 roeden met noch 4 mergen 199 roeden die hier naer folio 112 gestelt
sijn, tsamen 9 mergen 332 roeden, den hoop omme 200 guldens tsjaers vrij gelts
[in demarge:] volgende de verclaringe van den pachter alsoo hij seyt geen huyrcedulle
daervan gemaeckt te sijn, onder eedt ghedaen
fo. 103r
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Jochem Arens Stel gebruyckt in huyre van jonckheer Walraven van Arckel 3 mergen 34
roeden die begrepen zijn in eenige huyre mette partije als te sien is hiervoren folio 100 dient
hier alleenlijck voor memorie
Frans Aerts van Driel en Dirck Sijmons gebruycken in huyre van de erffgenamen van
Harmen Oom 10 mergen . . . roeden den hoop om 200 guldens tsjaers vrij gelts, ende 2 st.
van de gulden van´t eerste jaer pachts van de huyre
[in de marge:] volgende verclaringe van de pachter ende affirmatie bij eede, die seyt geen
huyrcedulle te hebben
fo. 103v
Claes Jacobs Hoochvliet gebruyckt in huyre 9 mergen 328 roeden daerinne begrepen de
partije op te Cleyne Jacht, toebehoorende d´erffgenamen van jonckheer Willem van der
Duijn eenen tijt van 5 jaeren teerst vervallen Kersmis 1627 daervan betalen van huyr
jaerlijcks van den hoop een 150 guldens vrij gelts
[in de marge:] bij verclaringe onder eede bij den pachter gedaen
Cleyne Jacht
Jochem Arens Stel gebruyckt in huyre van jonckheer Walraven van Arckel 3 mergen 84
roeden die mede begrepen sijn in eenen pacht mette partie als hier voren fo. 100 te sien is
dient voor memorie
fo. 106r
De weduwe ende erffgenamen van Pieter Dircxs gebruycken in eygendomme 5 mergen 146
roeden die getaxeert sijn op 18 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
Jacob Cornelis van der Schoor gebruyckt in huyre van de weduwe ende erffgenamen van
sa. Daniël Oom 6 mergen . . . roeden eenen tijt van 7 jaren daervan teerst jaer verschenen
Kersmis 1622 den hoop omme een 120 guldens tsjaers vrij gelts
[in de marge:] bij verclaringe van den pachter ende affirmatie bij eede, midts die seyde geen
huyrcedulle te hebben
fo. 106v
Lodewijk Jans over ´t lant van Wijt Lenerts gebruyckt in huyre 4 mergen 200 roeden, die
getaxeert zijn op 20 guldens
Groote Jacht
Aelbertgen Pieters weduwe van Bastiaen Arens van der Jacht gebruyckt in huyre den
hoffstede toebehoorende jonckheer Johan van Matenesse, Heere tot Matenes Reveere,
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Opmeere etc. groot 43 mergen 528 roeden eenen tijt van 7 jaren teerst jaer verscheenen St.
Maerten 1622 den hoop voor 775 guldens tsjaers vrij gelts
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij de pachterse geexhibeert ende affirmeert bij eede
bij de pachtersse gedaen
fo. 107r
Maerten Bastiaens de Recht gebruyckt in eygendomme een hoffstede mette schuyre bergh
ende plantagien daerop staende groot 17 mergen die getaxeert zijn op 18 guldens de mergen
vrij gelts tsjaers
[in de marge:] het huys mette schuyr ende berch getaxeert op 8 guldens 1 - 0 - 0
Seger Jacobs Cranendonck gebruyckt in eygendomme 9 mergen lants die getaxeert sijn op
18 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
Maerten Bastiaens gebruyckt
fo. 107v
in eygendomme de eene helft van 8 mergen 122 roeden lants, met een huysken ende
boomgaert daerop staende ende Bastiaen Maertens sijn soone d´andere helft, die getaxeert
sijn op 20 guldens de mergen tsjaers
[in de marge:] het huys getaxeert op 4 guldens 0 - 10 - 0
Coos Foppens gebruyckt in huyre de hoffstede mette huysinge schuyre bergen timmeragien
ende plantagien daerop staende, toebehoorende Willem van der Graeff tot Delft groot 30
mergen 100 roeden den tijt van 7 jaeren teerst vervallen Kersmis 1624 den hoop omme 600
guldens tsjaers vrij gelt
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij de pachter geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
fo. 108r
Frans Aerts van Driel gebruyckt in eygendomme een hoffstede mette huysinge schuyr bergh
timmeragien ende plantagien daerop staende groot 10 mergen die getaxeert sijn op 20 guldens
de mergen tsjaers
[in de marge:] het huys schuyr ende berch getaxeert op 20 guldens 2 - 10 - 0
Jacob Pieters Slickboer gebruyckt in eygendomme sijn hoffstede met huyse schuyre berg
timmeragien ende plantagien daerop staende groot 17 mergen 155 roeden die getaxeert sijn op
19 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] het huys schuyr ende berch getaxeert op 20 gulden
fo. 108v
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Den selven Jacob Pieters gebruyckt in huyre van de Heere Burgemeester van Beveren, ende
Johannes Fleurkens 5 mergen voor 20 guldens de mergen, bij continuatie van huyr tot weder
seggens toe
[in de marge:] bij verclaringe van den pachter geaffirmeert bij eede
Arien Monnen gebruyckt in huyre een hoffstede mette huysinge timmeragien ende
plantagien groot 7 mergen ende 300 roeden toebehoorende den voorn. Heere Burgemeester
van Dordrecht Willem van Beveren voor 15 £ d mergen vrij gelts bij continuatie van den
ouden pacht
[in de marge:] volgende de verclaringe van den pachter die seyt geen huyrcedulle te hebben,
ende affirmatie bij eede gedaen
fo. 110r
Abraham Jans Pijl gebruyckt in huyre de hoffstede mette huysinge timmeragien ende
plantagien toebehoorende den voorn. Heere Burgemeester Willem van Beveren groot 23
mergen voor 18 guldens de mergen tsjaers vrij gelt
[in de marge:] volgende de verclaringe van den pachter die seyt geen huyrcedulle te hebben
ende affirmatie bij eede ghedaen
Lijsbet Coosen weduwe van Cornelis Lenerts Robol gebruyckt in huyre eene hoffstede met
huys schuyr bergen timmeragien ende plantagien daerop stende toebehoorende de Heere
Carel van Beveren Commissaris van de Monsteringe 40 mergen groot voor 18 guldens de
mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] volgende de oude huyrcedulle van date 29 junij 1627 ende verclaringe van Fop
Fopse haer soone onder eede gedaen datse de volgende jaeren naer expereren van de pacht
sonder nieuwe huyr te maecken bij contuniatie hebben gebruyckt in manieren als in den text
fo. 110v
Jacob Pieters Slickboer gebruyckt in huyre van de erffgeamen van Wolfert Jacobs tot Delft
10 mergen lants voor 18 guldens de mergen tsjaers
[in de marge:] volgende de verclaringe van den pachter die seyt geen huyrcedulle daervan te
hebben ende affirmatie bij eede gedaen
De weduwe ende erffgenamen van Borrit Cornelis gebruycken in huyre eene hoffstede met
huys schuyre bergen timmeragien ende plantagien daerop staende toebehoorende
d´erffgenamen van Gerrit Jans Graswinckel tot Delft groot 25 mergen voor 18 guldens den
mergen tsjaers vrij gelts ende een vette weer met een lam tsjaers
[in de marge:] bij de oude huyrcedulle mitsgaders acte van continuatie voor noch twee jaeren
daervan teerst jaer ingaen sal Kesmis 1627 van daten 15 october 1627 ende affirmatie bij eede
gedaen bij Hendrick Borrits haer soon
fo. 110r
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Bastiaen Arens Notenboom gebruyckt in huyre een hoffstede met huys schuyre berg ende
plantagien daerop staende, toebehoorende Johan van Hoogendorp tot Rotterdam groot 12
mergen 300 roeden, leggende aen de Sinckwech, met noch 7 mergen leggende aen den Lange
wech eenen tijt van 5 achtereen volgende jaeren teerst verschenen St. Maerten 1625, den hoop
om 400 guldens, ende noch 30 guldens voor de huysinge timmeragien ende plantagien daerop
staende, item een groote tonne goede appels een vet schaep ofte heel goet lam ofte 7 guldens
daer voren met een sack goede tarwe van drieachtendeel
[in de marge:] bij de huyrcedulle van daten 7 november 1623 ende affirmatie bij eede bij den
pachter gedaen
Pleun Aerts gebruyckt in huyre
fo. 110v
van de weduwe van Huijbrecht van der Meer tot Rotterdam 6 mergen 150 roeden lants voor
20 guldens de mergen vrij gelts tsjaers
[in de marge:] volgende de verclaringe van den pachter die seyt geen huyrcedulle te hebben
onder eedt gedaen
Dammis Claes gebruyckt in huyre de hoffstede met huys schuyr berge, timmeragien ende
plantagien daerop staende toebehoorende vrouwe Magrita van Matenes eenen tijt van 7
achter een volgende jaren teerst te vervallen Kersmis 1627 groot 28 mergen 229 roeden den
hoop voor 400 £ tsjaers vrij gelts ende 2 st. van de guldens van ´t teerst jaer pachts tot
rantsoen
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij den pachter geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
fo. 111r
De weduwe van Aert Ockers gebruyckt in huyre de hoffstede met huys, schuyr berch
timmeragien ende plantagien daerop staende, toebehoorende Cornelis van der Burgh groot
29 mergen 473 roeden, eenen tijt van 7 jaeren teerst vervallen Kersmisse 1629, de mergen van
15 guldens tsjaers vrij gelts, ende tot een toepacht jaerlijcks een vet lam
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij haer soon Pieter Aerts geexhibeert ende bij eede
geaffirmeert
Hanswillerstede
Maerten Bastiaens gebruyckt in eygendomme de helft van 5 mergen lants ende de andere
hefft in huyre van sijne kinderen van sijne eerste huysvrouw
[in de marge:] bij de huyrcedulle hieren vooren fo. geexhibeert ende affirmatie bij eede
fo. 111v
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de mergen om 20 guldens tsjaers vrij gelts
De kinderen van de voornoemde Maerten Bastiaens gebruyckten in eygendomme 5 mergen
400 roeden lants sijn getaxeert als vooren op 20 guldens de mergen tsjaers
Arien Bastiaens gebruyckt in huyre van de erffgenamen van sijn
fo. 112r
sa. huysvrouw Lijtgien Jansdr. 4 mergen 199 roeden die gestelt sijn neffens de partije hier
vooren folio 104 verso dient hier voor memorie
Arien Bastiaens de Recht voorn. gebruyckt in eygendomme 5 mergen lants sijn getaxeert op
20 guldens de mergen vrij gelts tsjaers
De weduwe van Tonis Dircxs van Dijck gebruyckt in huyre van de Heere Burgemeester
Cornelis van Beveren de nomber van
[in de marge:] bij verclaringe van de weduwe onder hantastinge gedaen
fo. 112v
14 mergen den tijt van 7 jaren t´lesten te vallen Kersmis 1629, de mergen tot 18 £ tsjaers
Lijsbet Coosen gebruyckt in eygendomme 5 mergen 235 roeden die getaxeert sijn op 19
guldens de mergen tsjaers vrij gelts
Jan Cornelis Coudaers gebruyckt in eygendomme 5 mergen
fo. 113r
die getaxeert sijn op 19 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
Bastiaen Arens Notenboom bruyckt in huyre van Johan Hoogendorp 6 mergen 570 roeden,
die begrepen sijn mette partije als te sien is hier vooren fo. 110 dient hier voor memorie
Pieter Foppens gebruyckt in huyre van de Heere van Croonenburchs erffgenamen 5 mergen
365 roeden die mede begrepen sijn
fo. 113v
in de pacht van de partije staende hier vooren fo. 47 dient daeromme hier alleenlijck voor
memorie
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De weduwe van Tonis Dircxs van Dijck gebruyckt in huyre eene hoffstede met huys schuyr
bergh timmeragien ende plantagien daerop staende groot 20 mergen toedomende de Heere
Burgemeester Cornelis van Beveren voor eenen tijt van 7 jaren t´leste te vallen Kersmisse
1627 tot 18 guldens van de mergen vrij gelts tsjaers
fo. 114r
Willem Jans Herweijer gebruyckt in huyre van de weduwe ende erffgenamen van mr.
Cornelis de Cocq, een hoffstede huysinge schuyre bergh timmeragien ende plantagien daerop
staende groot 20 mergen 40 roeden de mergen tot 19 guldens tsjaers vrij gelts, ende twee
achtendeel tarw tsjaers ende dat bij continuatie van de oude hiure die geexpereert was
Kersmis 1625
[in de marge:] volgende de verclaringe van den pachter die seyt geen huyrcedulle te hebben
ende de affirmatie bij eede gedaen
redres 95 - 2 - 8
Jacob Willems Rosmolen gebruyckt in huyre van Huijbrecht Barents tot Rotterdam 9
mergen 50 roeden eenen tijt van 7 jaeren teerst vervallen Kersmis 1626 tot 22 gulden de
mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] bij de huyrcedulle geexhibeert ende bij den pachter met eede geaffirmeert
fo. 114v
met noch twee coppelen capoen tsjaers off 16 schellen daer boven
redres 47 - 2 - 8
Diemenstede
De weduwe van Cornelis Tonis Schaepsboer, gebruyckt de hoffstede mette huysinge
genaemt Diemenstede ende plantagien daerop staende toegehoorende de erffgenamen van
Jacob van Diemen groot 11 mergen 300 roeden daeronder een partije van 3 mergen 300
roeden tot 18 gulden de mergen tsjaers ende de ander resterende 8 mergen voor een 156
gulden den hoop tsjaers vrij gelts
[in de marge:] volgende de huyrcedulle van 3½ mergen geexhibeert ende van de 8 mergen bij
verclaringe alsoo sij sijde daervan geen huyrcedulle te hebben ende affirmatie bij haere
swager Cornelis Tonis gedaen
fo. 115r
Jacob Foppens gebruyckt in huyre van Gerrit de Bruijn 10 mergen lants tot 18 guldens de
mergen vrij gelts
[in de marge:] volgende de verclaringe van de pachter bij eede ghedaen
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Jacob Arens Coelbier gebruyckt in huyre van Harman Oom 3 mergen 300 roeden den tijt
van 7 eerstcomende jaeren teerst vervallen Kersmis 1625 voor 20 £ de mergen tsjaers vrij
gelts ende een goede coppel goede capoenen tsjaers
[in de marge:] bij de huyrcedulle hierop geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
Den selven Coelbier
fo. 115v
gebruyckt noch in huyre van Johannes Fleurkens ende Andries Bastiaens 5 mergen lants
voor eenen tijt van 5 jaeren teerst verscheenen Kersmis 1623 tsjaers voor 20 guldens de
mergen vrij gelts
[in de marge:] bij de huyrcedulle bij den pachter geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
De weduwe van Tonis Dircxs van Dijck gebruyckt in huyre van ´t weeskint van Heijndrick
van Slingelant, eenen tijt van 7 jaeren teerst verschenen Kersmis 1625 4 mergen 300 roeden
voor 22 £ 12 st. 9 d. de mergen tsjaers
[in de marge:] bij verclaringe van de pachters ende onder hatastinge gedaen
De weduwe van Cornelis Arens
fo. 116r
Jongste Lantheer gebruyckt in huyre van de voochden van ´t naergelaeten weeskint van
Heijndrick van Slingelant groot 479 roeden den mergen om 22 gulden tsjaers vrij gelts
eenen tijt ende verscheenen alsvoren
[in de marge:] bij verclaringe onder eet bij de huyrdersse gedaen
De weduwe van Cornelis Tonis Schaepsboer gebruyckt in huyre voor desen jaeren 1627 van
Cornelis Arens Weijer 3 mergen weylants den hoop voor 100 guldens tsjaers, eens gelts,
waer affgetrocken moet werden dijckschot ende verpondinge bed. op te mergen 4 £ 7 st. 6 d.
ende thouwen van een lam genomen op 30 st. blijfft stuyvers 85 guldens 10 st. 6 d.
[in de marge:] bij de huyrcedulle hierop gesien ende bij den eygenaer bij eede geaffirmeert
fo. 116v
Cornelis Arens Weijer voorn. bruyckt in eygendomme 2 mergen saeylants die getaxeert zijn
op 18 £ de mergen vrij gelts
Willem Jans Herweijer gebruyckt in huyre van Harman Oom eenen mergen 400 roeden
weyde voor 20 guldens de mergen tsjaers vrij gelts
[in de merge:] volgende de verclaringe bij den pachter onder eede gedaen, die seyt daer van
geen huyrcedulle te hebben
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Jacob Willems Rosmolen gebruyckt in huyre van de selve Harman
fo. 117r
Oom 4 mergen 500 roeden lants eenen tijt van 7 jaeren teerst verschenen Kersmis 1625, voor
20 £ de mergen tsjaers vrj gelts
[in de marge:] bij de huyrcedulle van daten 24 januarij 1625 geexhibeert ende bij den pachter
bij eede geaffirmeert
Jacob Foppens gebruyckt in huyre van Cornelis Arens Weijer 2½ mergen lants, voor 15
guldens de mergen tsjaers vrij gelts
[in de marge:] vogende de huyrcedulle daervan sijn bij den eygenaer geexhibeert ende bij
eede geaffirmeert
Jacob Willems Rosmolen gebruyckt in huyre van de voorn. Weijer 2½ mergen lants tot 16 £
de mergen vrij gelts
[in de marge:] vogende de huyrcedulle ende affirmatie van den eedt als vooren
fo. 117v
De 20 Mergen
Willem Pieters gebruyckt ten halven van de erffgenamen van sa. Willem Theuns 2 mergen
199 roeden die getaxeert sijn de mergen op 20 guldens tsjaers vrij gelts
Arien Jacobs van Roeijen gebruyckt in eygendomme 2½ mergen lants getaxeert als vooren
op 20 guldens de mergen vrij gelts
Oth. Cornelis Robben gebruyckt
fo. 118r
in eygendomme 618 roeden lants getaxeert op 20 guldens de mergen tsjaers alsvoren
Commer Arens gebruyckt in eygendomme 5 mergen 124 roeden die getaxeert sijn op 20
guldens de mergen tsjaers vrij gelts
Jacob Arens Coelbier gebruyckt in huyre van de erffgenamen van Joost Arens 8 mergen
500 roeden lants den tijt van 5 jaeren teerst vervallen Kersmisse 1623, de mergen tot 20 £
tsjaers
fo. 118v
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Jacob Arens Coelbier voor. gebruyckt noch ten halven van de erffgenamen van Willem
Theus 8 mergen 30½ roeden die mede getaxeert sijn, de mergen jaerlijcks 21 guldens vrj gelts
Jan Jans van der Meulen gebruyckt mede ten halve van de voors. erffgenamen van Theus
mede 14 mergen 30½ roeden die getaxeert sijn op 20 guldens tsjaers, vrij gelts
Jan Jans van der Meulen
fo. 119r
voorn. gebruyckt in huyre een hoffstede met huysinge schuyre bergh plantagien ende
timmeragien daerop staende, toecomende Huijbrecht Baerents tot Rotterdam groot 27 mergen
400 roeden de mergen tot 20 guldens tsjaers vrij gelts, ende noch bovendien alle jaeren te
leveren aen den eygenaer een vet schaep off 6 guldens daervoor noch 2 calcoenen off 5
guldens daervoor te Kersmis is 4 hoenderen, te Paesschen vier hoenderen, te Pincxter ende 14
dagen voor Kersmis 8 hoenderen maeckende tsamen 20 hoenderen off voor elck coppel
hoenderen een daelder noch een tonne appelen en hondert Queen
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij den pachter geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
gepacht eenen tijt van 7 jaren teerst verscheenen Kersmis 1626, van daten 3 februarij 1626
Willem Pieters cum suis ge
fo. 119v
bruyckt in eygendomme, een hoffstede met huysinge ende plantagien daerop staende groot 6
mergen 450 roeden die getaxeert zijn op 20 guldens de mergen tsjaers als voren
[in de marge:] thuys 1 - 0 - 0
Brechtgen Heijndricxs gebruyct in eygendomme 2 mergen 150 roeden die getaxeert sijn op
20 guldens de mergen tsjaers vrij gelts als vooren
Tonis Jaspers Kievit gebruyckt
fo. 120r
in eygendomme eenen boomgaert groot 3 mergen lants die getaxeert sijn op 90 guldens den
hoop tsjaers
Cornelis Arens Weijer gebruyckt in huyre van de weduwe van de Raetsheer Bouckhorst 10
mergen lants voor 20 guldens de mergen vrij gelts tsjaers
[in de marge:] volgende de huyrcedulle bij de pachter geexhibeert ende bij eede geaffirmeert
Antonis van Florij gebruyckt in eygendomme 7 mergen 214 roeden die getaxeert sijn op 20
guldens de mergen vrij gelts
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fo. 120v
Cornelis Jans Siervelt voor sijnen nieuwen boomgaert groot 337 roeden die getaxeert sijn op
20 £ de mergen vrij gelts tsjaers
Tonis Jaspers Kievit voor sijnen boomgaert groot 116 roeden getaxeert op 8 guldens tsjaers
vrij gelts
De weduwe van Arien Ghijssen Schipper over haeren boomgaert groot 650 roeden die
getaxeert is op 30 guldens de mergen tsjaers
fo. 122r
De erffgenamen van Jan Pieterse Pijl gebruycken in eygendomme haeren boomgaerden
groot 4 mergen 4 roeden, die getaxeert sijn op 124 guldena, vrij gelts tsjaers
Haestgien Lambrechts boomgaert die sij in eygendomme gebruyckt groot eene mergen 300
roeden die getaxeert is den hoop op 45 guldens tsjaers vrij gelts
[in de marge:] Alle landen erven ende boomgaerden onder Out Beijerlant geleghen, die tlants
verpondinge hebben betaelt bedraghen 1214 mergen 381 roeden gevende jaerlijcks in de
verpondinge drie guldens 14 st. 3 p. op te mergen

fo. 122v
Noch de dijckettingen ende gorsinge in Out Beijerlant als volcht
De dijckettinge beginnende aent gescheyt van Moerkercken tot aen ´t dorp van Out Beijelant
mette somerbedijckte gorsinge daer neffens aen gelegen, eertijts toebehoort hebbende
Reijnier van Olden Barnevelt, Heere van Groenevelt ende nu bij confiscatie gecomen is aen
de Graeffelijckheid ende bij den rentemeesters van Beijerlant Gillis Pandelaert ten prouffijte
van de Graeffelijckheid, wert beschaert ende jaerlijcks inne brenght omtrent 1000 guldens
waertegens wederom van dijckagiecoste betaelt wert, omtrent 200 guldens is getaxeert op 700
guldens gevende jaerlijcks van verpondinghe 112 guldens 10 st.
912 guldens wert dit genomen opverpondinge 128 - 8 - 0
[in de marge:] volgende de verclaringe van de rentemeester ghedaen van dese ende de
naervolgende aenghetoghen zijn
fo. 123r
Noch een steert off uyter gorseken gelegen in ´t noorden van ´t voorz. bedijckte gors dat
verhuyrt is aen Cornelis Jans Lick eenen tijt van 5 jaeren daervan teerst 5 jaer vervallen is
Kersmisse 1624 tot 80 guldens vrij gelts tsjaers
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Is een ghedeelte van ´t voors. Oostersche Gors
noch eenen boomgaert in ´t voors. Oostersche Gors, toebehoort hebbende den voorn.
Groenevelt ende nu bij den voorn. rentemeester verhuyrt als vooren aen Arien de
Wagen[acke]r groot 300 roden eenen tijt van 4 jaeren daervan tsjaers vervallen is Kersmisse
1626 voor 15 guldens tsjaers
[in de marge:] ad idem
fo. 123v
noch de gorsingen van de Nieuwen Beer mede toebehoort hebbende als vooren ende verhuyrt
bij den voorn. rentemeester ten prouffijte van de Graeffelijckheid als vooren aen Cornelis
Cornelisz Ceestgemaet eenen tijt van 5 achtereen volgende jaeren teerst vervallen Kersmis
1624 voor 46 guldens tsjaers
[in de marge:] heeft noyt verpondinge gegeven, als geweets hebbende van cleyner weerden
Jacob Deijm Joris over partijcken dijckettingen leggende ten westen van den dorpe tot bij de
Coorenmolen toe getaxeert op 12 guldens tsjaers vrij gelts
[in de marge:] heeft noyt verpondinge betaelt
fo. 124r
De Heere Antonis van Florij over sijne dijckettingen beginnende bij de coorenmolen, in Out
Beijerlant, streckende Suijtwaerts op tot den Plaetschewech toe, mette plantagien daerop
staende, welcke dijckettingen bij hem werden beschaert met beesten is getaxeert jaerlijcks op
100 guldens vrij gelts tsjaers
[in de marge:] gevende tsjaers inde verpondinge 37 guldens 12 st.
De Heere Pompeeus de Rover Heer van Hardinxvelt over sijne dijckettinge beginnende van
de voorz. Plaetschenwech streckende oost ende Suijtwaerts op tot aent Vierbaecken dat
verhuyrt is, in eenen pacht in de huyre van sijn hoffstede in Nieu Beijerlant
fo. 124v
gelegen, getaxeert op 100 gulens tsjaer vrij gelts
[in de marge:] geven in de verpondinge 4 guldens 12 st. 6 d.
De Heeren Ingelanden van Suijt Beijerlant over haere dijckettingen beginnende aent voors.
Vierbaecken streckende oostwaerts op tot ´t gescheyt van Claeswael verhuyrt aen hier
memorie
[in de marge:] Hiervan heeft den penninckmeester van Suijt Beijerlant geweygert berichtinge
te doen, seggende dat het den Heer secretaris Berck doen soude aende E[dele]
Commissarissen tot Dordrecht
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Vischerie particulier
Gillis Pandelaert Rentemeester van Beijerlant sijne visscherijen in de
fo. 125r
gemeetlants Vliet beginnende aende Sluys streckende Suijt ende oostwaerts op tot aen de
Creecke als oock de visscherijen in de Creecke bij sijne hoffstede tot de heule bij Dirck Jans
Leerdam alsoo hij die selve doet bevissen is getaxeert op 25 gulden tsjaers
fo. 125v
quoyer van de landen gelegen in de dijckagie van Zuyt Beijerlant bedijckt in den jaere 1615
hebbende octroy van de E]dele] H[oog] M[ogende] Heeren Staten van Hollant ende
Westvrieslant van de vrijheden van de verpondingen den tijt van 15 jaeren, welcke jaeren
expereren sullen tot ende mette jaeren 1630 incluys volgende de brieven van oct. daervan
sijnde in daten 9 novemb. 1613, den copie autentycque van welcke aen de taxateurs verthoont
[in de marge:] Dese landen in Suijt Beijerlant sijn als noch vrij van de verpondinge mits haer
voort bedijcken vergunt is vrijheyt voor 15 jaeren, ende sal tleste jaere van de 15 expireren ter
ende metten jaere 1630 incluys volghende de copie van de octroye de taxateur verthoont
Sij gheleth dat dese landen als samen verhuyrt werden thiende vrij,
ende dat de jaerlijckse dijckschoten gedraghen wel . . . op te mr.
De eerste cavel toecomende Adriaen Jacobs van der Graeff met sijn volgerlant is groot 20
mergen wert gebruyckt bij Willem Jans van der Graeff, met het recht van de thienden ende
vrijheyt van de actroye soo lange die duyren
Alsoo dese landen tot den jaere 1630 incluys vrijheyt van verpondinge hebben in de
verpondinge gemaeckt simpelijck belooffde heur penningen ende d´eygen oft getaxeerde
lande naer advenant genomen sal jaerlijcx on 36 guldens de mergen
[in de marge:] volgen de verclaringe van de huyrder onder eede gedaen
fo. 126r
De tweede cavel toecomende d´erffgenamen van Jacob Pauw, wert gebruyckt bij Aelbertgen
Pieters weduwe van Bastiaen Arens van der Jacht ende Coos Foppens elcxs 10 mergen, de
mergen tot 36 guldens tsjaers
[in de marge:] volgende de verclaringe van de weduwe bij hantastinge gedaen
Claes Jacobs Hoochvliet
fo. 126v

64

gebruyckt de derde ende vierde cavel groot 40 mergen d´erffgenamen van Cornelis Arens
Boomgaert met woonhuys als anders de mergen tot 36 £ tsjaers midts te corten alles wat
boven 30 st. op te mergen omme geslagen soude mogen werden, ende 100 guldens tsjaers ten
reguarde van de huysinge schuyr berch ende plantagien daerop staende
[in de marge:] volgende de verclaringe van de pachter onder eede gedaen
De vijffde ende seste cavel comende d´erffgenamen van de Heere Johan van Olden
Barnevelt, wert gebruyckt bij Pieter Foppens 18 mergen den Dijckgraeff Herweijer 13
mergen Willem Jans Herweijer
[in de marge:] bij de huyrcedulle bij Pieter Foppens bij eede geaffirmeert
fo. 127r
9 mergen de mergen tot 36 guldens tsjaers bij contuniatie van de oude huyre voor noch 5
jaeren teerst vervallen Kersmis 1627, midts cortende alles wes boven de 2 guldens omme
geslagen sal werden
[in de marge:] volgende de verclaringe bij Willem Jans onder eede gedaen
De sevende cavel groot 20 mergen toecomende d´erffgenamen van de Heere Reeckenmeester
Barnart van Crompvliet, die getaxeert sijn op 33 £ vrij gelts d´mergen tsjaers
De achtste cavel die in eygen
fo. 127v
domme gebruyckt werden bij Willem Dircxs op te Noort ende Tonis Dircxs op te Maes
elcxs halff ende halff die getaxeert sijn op 33 guldens vrij gelts de mergen tsjaers
Den 9 ende 10 cavel toecomende Jacob van der Graeff, wert gebruyckt bij Bastiaen Oolen
9 mergen ende Maerten Bastiaens d´Recht 9 mergen, eenen tijt van 4 jaeren, teerst te vallen
Kersmis 1627 tot 36 £ van de mergen, midts cortende tgeene boven de 3 guldens omme
geslagen sat werden, ende een vet lam tsjaers te leveren, tegen de Delffsche Kermis, mits dat
de pachters tselve mogen comen
in de marge:] bij verclaringen van Maerten Bastiaens bij eede gedaen Bij verclaringe van
Bastiaen Oolen van der Houck onder eede gedaen
fo. 128r
************************
helpen heeten Brechtgien 18 mergen tot 36 £ de mergen ende Jaen Aerts 4 mergen
volgerlants hem competerende in eygendomme 4 mergen taxatien
36 mergen heur lant verpondinge 259 - 4 - 0
De 10 cavel toebehoorende d´erffgenamen van de Heere Jacob van der Dussen gebruyckt
werdende bij Brechtgien Heijndricxs eenen tijt verscheenen ende ten prijse alsvooren
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[in de merge:] bij verclaringe aen haer swager Bastiaen Oolen onder eede gedaen
genomen jegend 20 mergen
De 11 cavel daer inne gebruyckt Oth. Cornelis Robben in eygendomme 12 mergen 152
roeden den Dijckgraeff Herweijer gebruyckt
fo. 128v
in eygendomme 3 mergen
[in de marge:] getaxeert alle op 36 £ de mergen
De weduwe van Floris Pieters bruyckt in eygendomme 3 mergen
Jan Aerts bruyckt in eygendomme 2 mergen, tsamen 20 mergen die getaxeert zijn de mergen
op 33 £ vrij gelts tsjaers
De 12 cavel toecomende den Heere den Tresorier de Bije, die gebruyckt gewerden bij Floris
Pieters weduwe 6 mergen, Maerten Jans 6 mergen Engenbrecht Cornelis 6 mergen,
tsamen 18
[in de marge:] bij huyrcedullen hier op gesien inde verclaringen van den pachter gedaen
fo. 129r
mergen 228 roeden tot 36 £ de mergen ende 2 guldens tot dijckschot wat het meer bedraeght
te corten
[in de marge:] Maerten Jans weijger den eet te doen van de pretendeerde bij hantastinge te
verclaren Heeft naderhant verclaeringe gedaen onder eede gelijck mede ghedaen heeft
Engelbrecht Cors[tinaens]
Verpondinge 132 - 6 - 0
Willem Pieters gebruyckt in huyre 3 mergen 70 roeden wesende de 13 ende 14 cavel
volgerlants, voor den tijt van 9 jaeren teerste jaer verscheenen te Dordsche Beesttemarct 1623,
toebehoorende den Heere Tresorier de Bije jaerlijcks voor 117 guldens 5 stuyvers midts
cortende het dijckschot boven de 2 guldens op te mergen
[in de marge:] bij de huyrcedulle hierop gesien, ende verclaringe onder eede bij den pachter
gedaen
Verpondinge 23 - 9 - 0
fo. 129v
De 13 cavel hooftlants toedomende Jacob van der Graeff groot 20 mergen 268 roeden 10
voeten, wert gebruyckt bij Claes Foppens 4 mergen 300 roeden Lenert Pietersse 5 mergen
300 roeden Willem Jan Maerts 4 mergen 300 roeden Arien Jans Moerkerck 5 mergen 300
roeden de mergen tot 36 £ met conditiën dat den pachter aen de pacht penningen sal mogen
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corten alles wat heyt dijckschot jaerlijks meer sal comen te bedragen dan 3 guldens op te
mergen ende alle jaeren aen den eygenaer te leveren een vet lam onder keur alle met conditiën
dat de verpondinge die gedurende de voors. pacht opt voorz. lant gestelt soude mogen werden
(den tijt van de octroye geexpireert sijnde) bij den eygenaer gedragen sal werden
[in de marge:]
Bij de huyrcedulle bij de pachters geexhibeert
Ende heeft Claes Foppens verclaert geen eet daer over te willen doen
Arien Jans Moerkercken weygerde mede solempnelen eet te doen doch presenteerde onder
hantastinge te verclaren, Lenert Pieters ad idem Willem Jans ad idem
Ende hebbende voorn. pachters naderhant de huyrcedulle bij eede gheaffirmeert
fo. 130r
De 14 cavel wert in eygendomme gebruyckt bij Trijntgen Pouwels weduwe van Jacob
Cornelis van Roeijen met haer kinderen die de mergen getaxeert sijn op 33 £ vrij gelts tsjaers
De 15 en 16e cavel toecomende de weduwe van Raetsheer Berckhout ende weduwe van sa.
Gerrit Wouters Lijffting wert gebruyckt bij Pieter Foppens ende Fop Foppens 10 mergen
den Dijckgraeff Jacob Herweijer 10 mergen Arien Cornelis Meeldijck 10 mergen Tonis
Dircxs van der Stede 10 mergen eenen tijt van 3 jaeren teerste vallen Kersmis 1628, tot 36 £
tsjaers de mergen ende een broelingh vercken van 12 £ ofte 16 £ daervoor tsjaers
[in de marge:]
Bij verclaringe van Pieter Foppens onder eede gedaen
Als oock van Jacob Herweijer voor haer ende d´andere hunne medepachters
Nader hant is de affirmatie bij eede oock gedaen bij Tonis Dircks en Meeldijck
12 £ voort vercken genomen
fo. 130v
Den 17 cavel toecomende den armmen van Out ende Nieu Beijerlant wert gebruyckt Willem
Pieters 10 mergen tot 38 £ de mergen vrij gelts, voor den tijt van leven jaren teerst vervallen
Kersmisse 1627 Frans Aerts 3 mergen tot 36 £ de mergen ende de weduwe van Claes
Pieters 7 mergen
[in de marge:]
Volgende verclaringe van Claes Jans de swaeger van Willem Pieters bij eede gedaen
Volgende de verclaringe bij Frans Aerts bij eede geaffirmeert
De eene helft van de 18 cavel toecomende de Heere Commissaris Steven Snouck is
toebehoorende in eygendomme de eene helft van de 18 cavel groot 10 mergen nu uyter huys
sijnde ende Claes Jacobs Hoochvliet eene mergen die getaucxeert sijn op 33 guldens de
mergen vrij gelt tsjaers
fo. 131r
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De weduwe van Claes Pieters gebruyckt in huyre van de erffgenamen van Jacob Segerts
Cranendonck 9 mergen 130½ roeden voor 38 guldens van de mergen ende noch 2 guldens
tot vervallinge van ´t dijckschot, ende wat boven de 2 guldens over dijckschot betaelt soude
moeten werden aen de pacht te mogen corten, voor den tijt van 8 jaeren teerste jaer vervallen
is Kersmis 1623
[in de marge:] bij de huyrcedulle geexhibeert ende bij de pachtersse de verclaringe met
hanttastinge gedaen
[in de marge:] Alle de landen onder dese dijckagie van Suijt Beijerlant ghelegen, bestaende in
18 cavelen, yder cavel tot 20 mergen bedraght
Nota
Dat Willem Jans van de Graeff penninckmeester van Suijt Beijerlant verclaert heeft dat de
Heer secretaris Berck als Heeren Commissarissen verclaringhe sal doen van de verder
incominge van Suijt Beijerlant dient hiervoor memorie
[in de marge:] die van Suijt Beijerlant hebben op den 29 November 1627 overgelevert schert
star van des volgende goederen en andre
visscherije rendeert 51 £ 10 st. is gestelt onder Out Beijerlant
dijckeeting 141 £ is onder Out Beijerlant gestelt
noch dijckeetinge aen de suydtdijck van Nieuw Beijerlant 138 £ is onde Nieuw Beijerlant
Resterende parthien als liggende gestelt
onder Suijt Beijerlant sullen aldaer gebruyckyt werden
fo. 131v
Volgende nu de domeynen van de Beijerlanden de Graeffelijckheyd van Hollandt ende
Westvrieslant aen gecomen bij naestinge van coop gedaen bij Dirck van der Nath jegens de
Heere Carel Grave van Egmont prinche van Gravere etc. gestelt ende overgelevert bij den
rentmeester der selver domeynen Gillis Pandelaert als volcht
[in de marge:] ende verclaert den rentmeester Gillis Pandelaert (bij den eedt int aenvanghen
van sijn offitie ghedaen) alle de volgende angethogen partijen getrocken te hebben uyt de
huyrcedulle coopcedullen blassaerden ende andere stucken onder hem berustende
Out Beijerlant
Eerstelijck de schaftgelden van de erven daer de huysen in den dorpen van Out Beijerlant op
sijn gebout, ende boomgaerden daerbij gelegen sulcxs die tot veele ende diversche tijden bij
die van den huysen van Egmont uytgegeven sijn sommige tot een blanck andere tot 1 st. ende
fo. 132r
de beste tot 2 blancken van de roeden tsjaers, die tsamen sijn bedragende jaerlijks ter somme
van 967 guldens 6 st. 3 d.
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somma van schaftgelden 967 £ 6 st. 3 d.
sijn in de boomgaerden begrepen hier voor memorie
Visscherijen
Noch een partye visscherien binnendijcxs wesende d´eertse partije bij Dirck Jans Leerdam
streckende Suijtwaerts op tot bij de heule bij Maerten Bastiaens d´Recht verpacht aen
Bastiaen Oolen van der Houck eenen tijt van 5 jaeren daervan t´eerste jaer pachts
verscheenen is te Meij 1627 tsjaers om 7 £
De tweede partije van daer
fo. 132v
voorts tot aen de heule bij Slickboer verpacht eenen tijt ende verscheenen alsvooren aen
Pieter de Baers tsjaers om 2 £ 7 stuyvers
Den derde partije van daer voorts tot aende heule in den Langenwech gepacht bij Pieter de
Bode tsjaers om 5 guldens
De vierde partije van daer voorts totaen de Out Beijerlantschendijck bij de weduwe van
Bastiaen Arens van der Jacht gepacht bij Maerten Bastiaens de Recht tsjaers om 13
guldens
fo. 133r
vischarie op die Oude Maes
Noch de visscherijen op te Oude Maesse soo verre den gront van Beijerlant streckende is,
gepacht eenen tijt ende verscheenen als vooren bij Pieter den Baers tsjaers om 18 guldens
Veer op Rhoon
Noch het veer op Roon ende Poortugaer gepacht eenen tijt van 5 jaeren daervan teerste jaer
pachts omme gecomen was te Kersmisse 1626 tsjaers om 24 guldens van welck veer den
pachter aen handen van de rentemeester van Beijerlant, betaelt jaerlijcks op de verpondinge
boven de voors. pacht 8 guldens 1 stuyver 3 d.
fo. 133v
uyt oorsaecken dat de Ed[ele] Mog[ende] Heeren Staten van Hollandt ofte haere Ed[ele]
Mo[gende] gecommitteerde Raeden hebben goetgevonden dat alle die verpondinge die de
voorz. domeynen van Beijerlant doense noch waeren aen de huyse van Egmont jaerlijcks
plachten te moeten bedragen, niet meer ten comptoire van den Heere Ontfanger Mieroep
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maer aen den rentemeester van Beijerlant beneffens de domeynen jaerlijck betaelt ende in
haere reeckeninge verantwoort soude werden omme dat den rentemeester daer mede te beter
soude mogen betalen, de grootste laste ende menichte van de renten die in ´t vercoopen van de
Beijerlanden tot laste van den cooper waeren gestelt, volgende d´acte daervan sijnde van
daten 11 october 1619 bij den rentemeester Gillis Pandelaert voorn. op sijne rekeninge de
anno 1619 fo. 134 ter camer gelevert
Verpondinge neven alle de veeren van Nieuw Beijerlant 42 - 12 - 8
fo. 134r
Noch de coorenmolens in Out Beijerlant en Nieuw Beijerlant verpacht eenen tijt van 7 jaeren
daervan teerste jaerspacht omme gecomen was te Kersmis 1622 aen Lenert Cornelis
Molenaer jaerlijks voor 700 guldens en noch bovendien betalende jaerlijks aen handen van
den voorn. rentemeester omme redenen hier vooren fo. . . verhaelt over de verpondinge van de
voors. molens 63 £ 5 st. 6 d. staende tegens alle de reparatien van de selve molens tot laste
van de Graeffelijckheyt die jaerlijcks seer veel sijn bedragen 763 - 5 6
Imposten
fo. 134v
Noch over den bier impost de Graeffelijkheyt competerende tot laste van de tappers wesende
den 20e penning van de weerde van de getapte bieren is verpacht aen Arien Willems de Man
over een jaer innegaende primo October 1626 en geexpereert den lesten September 1627 voor
38 guldens
Wijnimpost
Noch den wijn impost tot laste van de tappers wesende 27 pineten van de ame is verpacht aen
den voorn. de Man over den jaere verscheenen alsvooren voor 21 guldens
Lammerthiende
fo. 135r
Noch de lammerthien over Out Beijerlant sijn verpacht aen Cornelis Jans Kieck over de
jaere de anno 1627 voor de amme van 52 guldens
Saet cooren ende vlastienden
Noch de corenthiende over Out Beijerlant die jaelijcks werden ten overstaen van eene
commissaris van wegen de Graeffelijkheyt daervan is jaerlijcks inne gecoen over
cooppenningen ende rantsoen tot 2 stuyvers op te gulden als hier maer volcht
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In den jaere
1618 ter somme van
1619 ter somme van
1620 ter somme van
1621 ter somme van
1622 ter somme van
1623 ter somme van
1624 ter somme van
1625 ter somme van
1626 ter somme van
1627 ter somme van

4444 - 11 - 0
5083 - 16 - 0
4587 - 0 - 0
3973 - 4 - 0
3559 - 12 - 0
5132 - 12 - 0
6183 - 2 - 0
5029 - 4 - 0
4952 - 4 - 0
4848 - 16 - 0
___________
47794 - 1 - 0

soude wesen elck jaer van de thien jaeren d´een deur d´ander
4779 - 8 - 0
Alsoo d´oude verponding meer bedraegt sijn daer opgelaten
tot somme 980 - 0 - 0
[in demarge:] van welcke voorz. thienden bij den rentmeester van Beijerlant (ten tijde de
Beijerlanden noch waervan aen de huyse van Egmont over verpondinge olacht te betaelen
jaerlijks ter somme van 980 gulden twelck nu omme redenen vooren verhaelt niet en geschiet
doch brengt den voorn. rentemeester de incomsten jaerlijcks suyver in ontfanck sijner
reeckeninge
fo. 136r
Chinsen
Noch competeert de Graeffelijckheyt eenen chins van eene stuyver op te mergen van de
landen in Out Beijerlant gelegen verschijnende jaerlijcks martuy monterende 52 guldens
tsjaers
Recht van de recht om een olymolentie stellen hier na fo. verso bier bij gevoucht 3 £ 12
Grienten
Noch sijn de grienten off hout gewasschen gelegen bij oosten ende westen den haven van Out
Beijerlant verpacht aen Pieter Dingmans ende Cornelis den Roester eenen tijt van 16 jaeren
daervan teerste jaer pachts omme gecomen ende verscheenen was halff Maert 1622 voor 180
guldens tsjaers vrij gelts
fo. 136v
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De reygerie off elsenbosch bij oosten de voors. haven gelegen en wert niet verpacht dient her
voor memorie
Noch wert jaerlijcks betaelt een recognitie bij Heijndric Goverts Ravenswaeij over ´t recht
van den wint voort consent gedragen omme te mogen stellen eenen wint oly molen de somme
van 3 guldens 12 st. dit is gebracht bij de chijn st. memorie
Domeynen van Nieuw Beijerlant
Eerstelijck de schaftgelden van de
fo. 137r
erven waer op de huysen in Nieu Beijerlant getimmert sijn ende de boomgaerden daer neffens
aengelegen uyt gegeven jaerlijcks tot eene stuyver van de roede brengen jaerlijcks inne ter
somme van 310 guldens 13 stuyvers 6 d.
Saet cooren ende vlasthienden
Noch de saet cooren ende vlasthienden den over Nieu Beijerlant hebben jaerlijcks inne
gebracht als volcht
1618 ter somme van
1619 ter somme van
1620 ter somme van
1621 ter somme van
1622 ter somme van
1623 ter somme van

4336 - 4 - 0
5017 - 2 - 0
4592 - 10 - 0
3979 - 16 - 0
3788 - 8 - 0
5283 - 6 - 0

fo. 137v
1624 ter somme van
1625 ter somme van
1626 ter somme van
1627 ter somme van

6718 - 16 - 0
6263 - 8 - 0
6308 - 10 - 0
5516 - 10 - 0
___________
51804 - 10 - 0

soude wesen elck jaer van thienen d´een deur d´ander
5180 - 9 - 0
een stuyver ter rantsoen daer opgehoogt
van welcke voors. thiende jaerlijcks opslach mede betaelt te werden over de verpondingen ter
somme van omtrent 920 gulens ende nu omme redenen meer maelen verhaelt niet en geschiet
[in de marge:] sijn onder Nieuw Beijerlant ghebracht ende aldaer op d´oude verpondinge
bedragende 1186 £ 5 st. 6 p. gelaeten
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Lammerthienden
Noch de lammerthiende over Nieuw Beijerlant sijn in den jaere 1627 gepaht bij den
rentemeester Pandelaert om 54 £
fo. 138r
Noch den chins tot een stuyver op te mergen van de landen in Nieuw Beijerlant verschijnende
jaerlijcks martuy bedragende jaerlijcxs ter somme van 52 guldens 10 stuyver 3 d.
Dijckettinghen ende uytergorssen
Noch de dijckettingen ende uytergorssen gelegen lants de Speuye in Nuew Beijerlant daervan
teerste partije verhuyrt is aen Cornelis Lenerts cum suis eenen tijt van 3 achtereen volgende
jaeren daervan teerste jaer verscheenen was martuy 1626 tsjaers voor 102 guldens
Ende noch te saecken van de verpondinge, die bij den rentemeester mede omme redenen als
vooren ontfangen wert 6 £ 11 st. 10 d.
Noch de tweede partije wesende een bescaet gorsicken gepacht bij Lenert Maertens eenen
tijt ende verscheenen alsvooren om 19 guldens tsjaers
Betaelende mede aen handen als voren over de verpondinge 18 st. 9 d.
Noch de derde partije dijckettinge gepacht bij Jocham Arens, eenen tijt ende verscheenen
alsvooren om 85 £ tsjaers
fo. 139r
ende van verpondinge te betalen in handen als vooren 6 £ 11 st. 10 d.
noch de vierde partije dijckettinge gepacht bij Cornelis Jans Houwenaer eenen tijt ende
verschenen alsvooren omme 54 guldens tsjaers
ende van verpondinge te betaelen 3 guldens 9 st. 9 d.
Coorenmolen
Den coorenmolen in Nieuw Beijerlant is verpacht metten coorenmolen in Out Beijerlant aen
den selven pachter als hier vooren fo. . . . te sien is dient daer omme alhier voor memorie
Imposten
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noch over den bierimpost over Nieuw Beijerlant tot lasten van de tapper, den 20 penninck van
de weerde van de bieren, is verpacht in den jaere 1627 aen Gerrit van Oudeneijck omme 6
guldens
noch den wijnimpost tot laste van de tappers te weten 27 pinten van de ame, is mede verpacht
over d´selve jaere aen den selven Oudeneyck omme 30 st.
fo. 140r
Veeren
noch het veer over de Speuije bij Nieuw Beijerlant, is verpacht aen Dirck Beuijens Veerman
eenen tijt van 5 achtereen volgende jaeren daervan teerst verscheenen is Kersmis 1623 tsjaers
voor 30 £ ende betaelt noch aen den voorn. rentemeester uyt saecken alsvooren is verhaelt
over de verpondinge jaerlijks 30 £ 1 st. 6 d.
noch voor het veer op de Spuije bij de breevaert verpacht aen Jacob Engelbrechts tot
wederseggens toe jaerlijks om 5 guldens daervan noch betalende alsvooren over verpondinge
4 guldens 7 st.
[in de marge:] beyde deese veeren zijn gebracht onder Out Beijerlant ende blijven staen op de
oude verpondingen
Visscherijen
noch de visscherrijen buytensdijcks in de Spuije gepacht bij
[in de marge:] onder Nieuw Beijerlant ghebracht
fo. 140v
Pieter den Baers eenen tijt van 5 achtereen volgende jaeren daervan teerste jaer omme
gecomen is te Meije 1627 jaerlijcks omme 3 £ 8 st.
De visscherijen binnendijckxs, daervan teerste partije in de brevaert beginnende bij de heule
in den Ruijschenwech gepacht is bij Pieter de Bode eenen tijt ende verscheenen alsvooren
jaerlijks om 9 guldens
De tweede partije vandaer voorts tot bij Jacob Foppens gepacht bij Coos Foppens tsjaers om
31 st.
De 3e partije vandaer voorts tot de Nieuwe Sinckwech gepacht alsvooren bij Floris Pieters
tsjaers om 11 st.
fo. 141r
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De 5e partije vandaer voorts tot de heule bij Pleun Loderwijcxs gepacht alsvooren bij Arien
Jans Bode tsjaers om 14 st.
De 6e partije vant oosteynde van de voorz. heule tot aen de dijck bij Claes Jochems gepacht
alsvooren bij Jacob Herweijer tsjaers om 4 £
Offitien
noch wert jaerlijks betaelt aen de Graeffelijckheyt voor een recognitie ofte pacht bij
Jeronimus Manrique over de Bailliu ende Schoutampten ende het Dijckgraeffschap van Out
Beijerlant bij hem in pacht genomen eenen tijt van 5 achtereen volgende jaeren daervan
teerste jaer ommegecomen
fo. 141v
ende verscheenen was Meij 1625 tot 80 guldens tsjaers, betaelende noch bovendien over de
verpondingen aen de rentemeester omme redenen vooren verhaelt 31 £ 12 st.
Pieter Willems Bode voor den pacht van de Bode ampten over Out ende Nieuw Beijerlant
betaelt jaerlijks tot een recognitie 2 guldens
Het secretarisampt overe Out en Suijt Beijerlant is bij haere Excellentie de vrouwe gravinne
van Solms als dier tijt Vrouwe van Beijerlant in regarde van verscheijen diensten haer
Excellentie gedaen bij Johan Pandelaert, haer Excellente Rentemeester aldaer gegeven ad
vitam sonder
fo. 142r
eenige recognitie daervan te moeten geven aen Gillis Pandelaert sijne sone dient
iegenwoordigh noch bedient, met welcke last de voors. heerlijkheyt oock is vercocht ende
genaestet, dient daeromme hier voor memorie
aldus gedaen getaxeert ende gestelt bij ons onder geschreven taxateurs dewelcke verclaeren
achter volcht te hebben d´instructie ende onser gedaene eet naer onse beste wetenschap in alle
oprechticheyt ende getrouwicheyt, ende ten oirconde dese bij ons ondertijckent op ten 12
November 1627 en was getijckent
mij present als Secretaris
J. van Dievoort
G. Pandelaert
Cornelis Aerens Weijer
1627
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fo. 142v
Redres off verpondinge over Oudt Beijerlant
Bailieu ende schoutampt over alle de Beijerlanden
blijft op d´oude verpondinge
het bodeampt geeft 2 guldens jaerlijks
visscherijen binnendijcks verpondinge
visscherijen op d´Oude Maes
visscherijen van Pandelaer binnen dijx
´t veer van Rhoon ende Poortugael op d´oude verpondinge
hier bijgevoecht alle de veeren van Nieu Beijerlant
samen in de verpondinge
molens van Oudt en Nieuw Beijerlant samen in de verpondinge
Inpost van de bieren tot lasten van de tappers
wijnimpost tot laste van de tappers
lammerthyent in verpondinge
kooren ende vaschthyende op d´oude verpondinge
chijns ende recognietien van een wint olijmolen
grijenten ende blijckerijen in verpondinge
de reygerij met het Bosch in verpondinge
dijckettingen ende gorsingen blijven op d´oude verpondinge
8 huysen staende ten plattelanden in de verpondinge
314 huysen staende in´t dorp samen in de verpondinge
34 mr. 238 roeden boomgaert doen samen in verpondinge
840 mr. 497 roeden verhuyrden landen de mr. 4 - 11 - 0
328 mr. 203 roeden eygen off getaxeerde landen als vooren
11 mr. 43 roeden lands die bij hun meer wert gegaert
als het qoyeren is monterende verpondinge als vooren

31 - 12 - 12
0-0-0
5 - 10 - 8
3 - 12 - 0
5-0-0

12 - 12 - 8
152 - 13
7 - 17 - 0
4-4-0
10 - 18 - 8
80 - 0 - 0
11 - 2 - 8
36 - 0 - 0
4-0-0
261 - 6 - 8
19- 10 - 0
858 - 8 - 0
214 - 0 - 12
3827 - 8 - 4
1493 - 18 - 4
50 - 7 - 0
____________

1214 mr. 385 roeden
somma samen

8019 - 16 - 8

De boomgaerden sijn veel te laech gestelt gebooren na ´t oordeel van commissarissen
verhoocht te werden alsoo maer de mergen iop dertigh guldens in huer getselt zijn ende nu
met 329 guldens verhoogt werden
329 - 0 - 0
wert voor de boomgaerden alsoo die te hooch
waren gestelt affgetogen
163 - 10 - 12
____________
8185 - 5 - 14
fo. 143r
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Verpondinge over Zuyt Beijerlant dat noch vrijdom van verpondinge heeft tot den jaere 1630
incluys
Het Bailieu off Schoutampt is onder Oudt Beijerlant gestelt daerom alhier voor memorie
dijckettinge onder Zuijt Beijerlant verpondinge
75 - 0 - 0
gorsinge genaemt Boreken in oude verpondinge
232 - 0 - 0
den Hidtsert bedraegt in huyr jaerlijks
130 - 0 - 0
de visscherijen buytendijx in verpondinge
10 - 6 - 0
de huyren sijn onder oudt Beijerlant gestelt hier memorie
behalven een huys met en boomgaert
12 - 10 - 0
e
10 genomen op 2520 guldens comt de verpondinge
504 - 0 - 0
288 mr. 97 roeden verheurde landen genomen simpelijck
na de verheuringe de mr. 7 - 4 - 4 samen in de verpondinge
2078 - 12 - 8
95 mr. . . . roeden eygen off getaxeerde landen als boven
685 - 3 - 12
__________
somma samen
3727 - 12 - 4
Alsoo de thiende cavel tweemael is gestelt, ende aldaer de margen bedraegt 7 £ 16 schelen,
bedraegende over 15 mergen 166 roeden dat de supplianten volgens haer veertoch te cort
comen 119 guldens 4 st. ende ´t landt theinde vrij is verhuyrt, sulcx de thienden in ´t landt sijn
begrepen, ende over sulcx met thiende gemindert werden ter oorsaecke van de thiende met
505 gulden compt t´samen
623 - 4 - 0
___________
blijven sulcx de voorz. 3727 - 12 - 4
noch suyvers
3104 - 8 - 4
Ter ordonnantie van de gecommitteerde Raden van de Staten en was getekent
C. van der Wolff
accordeert . . .
fo. 143v
principael quol[.] ter finantie van Hollant berustende bij mij als Commis van deselven.
den 12 augusti 1704
w.g. H. van Veck
1704
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